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Tisltem chromotypografického závodu firmy Hejda @ Zbroj v Mladé Boleslavi. 
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Seznam rozhodnutí v pořadí časovém. 
Čís. čís. 

leden 4. Rv I 636/26 · 6657 leden 12. Rv I 2032/26 . · 6690 
» 4. Rv I 700/26 · 6658 » 13. Rv I 1018/26 . · 6691 
» 4. Rv I 706/26 · 6659 » 13. Rv I 1075/26 . · 6692 
» 5. R I 1083/26 · 6660 » 13. Rv I 1729/26 . · 6693 
» 5. Rv I 992/26 · 6661 » 13. R II 442/26 .6694 
» 5. Rv I 1011/26 . · 6662 » 13. Rv II 709/26 · 6695 
» 5. Rv I 1044/26 . · 6663 » 17. R I 1165/26 · 6696 » 7. Rv I 1262/26 . · 6664 » 18. R I 1185/26 · 6697 » 7. R II 394/26 · 6665 » 18. R I 1195/26 · 6698 » 7. R II 405/26 · 6666 18. R I 14/27 · 6699 » 
» 7. R II 406/26 · 6667 » 18. R I 26/27 · 6700 » 7. R II 408/26 · 6668 » 18. Rv I 654/26 · 6701 
» ll. R I 1177/26 · 6669 » 18. Rv I 980/26 · 6702 
» ll. R I 1186/26 · 6670 » 18. Rv I 1129/26 . · 6703 
» ll. R I 11 98/26 · 6671 » 18. Co I 4/26 · 6704 
» ll. R 1 1200/26 · 6672 » 18. R II 4/27 · 6705 » ll. Rv I 1213/26 . · 6673 » 18. Rv II 389/26 · 6706 » 11. Rv I 1221/26 . · 6674 » 18. Rv II 707/26 · 6707 » ll. R II 410/26 · 6675 » 19. R I 1073/26 · 6708 
» 11. R II 436/26 · 6676 » 19. R I 1091/26 · 6709 
» ll. Rv II 675/26 · 6677 » 19. R I 1128;26 · 6710 
» 11. Rv II 739/26 · 6678 » 19. R I 1154/26 · 6711 » ll. Rv II 742/26 · 6679 » 19. R I 1182/26 · 6712 » 11. Rv II 756/26 · 6680 » 19. R I 1204/26 · 6713 » 12. R I 1157/26 · 6681 » 19. Rv I 1188/26 · 6714 
» 12. R I 1173/26 · 6682 » 19. Rv n 215/26 · 6715 
» 12. R I 1178/26 · 6683 » 19. Rv II 391/26 · 6716 » 12. R I 1184/26 · 6684 » 19. Rv II 711/26 · 6717 
» 12. Rv I 583/26 · 6685 » 20. R I 966/26 · 6718 
» 12. Rv I 825/26 · 6686 » 20. R I 1103/26 · 6719 
» 12. Rv I 1114/26 . · 6687 » 20. R 1 1167/26 · 6720 
» 12. Rv I 1796/26 . · 6688 » 20. R 1 4/27 · 6721 
» 12. Rv I 1879/26 . · 6689 » 20. R I 9/27 · 6722 
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V. 
IV. 

Čís. čis. Čís. čís. 

leden 20. Rv I 1042/26 . · 6723 únor 3. Rv I 901/26 · 6777 únor 24. 1, 1 92/27 · 6831 

" 20. Rv 1 1547/26 · 6724 3. Rv I 1052/26 

březen 9. Rv 11951/26. 

" .6778 24. R 1 102/27 .6832 
· 6885 

» 20. Rv 1 1753/26 · 6725 » 3. Rv 1 1216/26 . · 6779 

1) 9. R II 75/27 . · 6885 

" 24. R 1 121/27 · 6833 

21. Rv 1 1212/26 .6726 » 3. Rv I 1238/26 . · 6780 

» 9. Rv II 531/26 . · 6887 

» 
» 24. Rv 1 1163/26 · 6834 

» 21. R II 417/26 · 6727 » 3. Rv I 1525/26 · 6781 
24. Rv 1 1235/26 · 6835 

» 9. Rv II 133/27 . · 6888 

» 21. Rv II 392/26 .6728 » 3. Rv I 1723/26 · 6782 » 24. Rv I 171/27 · 6836 
» 10. R 1 1150/26 . · 6889 

» 25. R I 1162/26 . 6729 » 8. R I 1174/26 · 6783 24. R II 27/27 
» !O. R I 157/27 . .6890 

» · 6837 

» 25. R I 1/27 · 6730 » 8. Rv I 128/27 · 6784 » 24. R II 45/27 · 6838 
» 10. R I 169/27 . · 6891 

» 25. R I 34/27 · 6731 » 9. Rv 1 1194/26 · 6785 " 24. Rv II 405/26 · 6839 
» 10. R I 180/27 . · 6892 

» 25. R I 56/27 · 6732 » 9. Rv I 1395/26 . · 6786 » 24. Rv II 425/26 · 6840 
» 10. Rv I 1084/26 . · 6893 

» 25. Rv I 1222/26 . · 6733 » 9. Rv I 1535/26 . · 6787 » 24. Rv II 7/27 · 6841 
» 10. Rv I 1427/26 . · 6894 

» 25. R II 432/26 · 6734 » 9. Rv I 45/27 .. 6788 » 25. Rv 1 1226/26 . · 6842 
» 10. Rv 1 292/27 . · 6895 

» 25. Rv II 850/26 · 6735 » 9. Rv I 1Ol/27 · 6789 » 25. Rv 1 1833/26 . · 6843 » 10. I, II 56/27 · 6896 

» 26. R I 1205/26 · 6736 » 10. R I 43/27 · 6790 » 25. R II 37/27 · 6844 
» 10. R II 61/27 · 6897 

» 26. R 1 28/27 · 6737 » 10. Rv I 694/26 · 6791 » 25. Rv II 423/26 · 6845 
» 15. R 1 48/27 · 6898 

» 26. R I 63/27 · 6638 » 10. Rv I 1017/26 . · 6792 » 25. Rv II 484/26 · 6846 
» 15. I, 1 139/27 · 6899 

• » 26. Rv I 624/26 · 6739 » 10. Rv 1 1827/26 . · 6793 
» 25. Rv II 537/26 · 6847 

» 15. R I 196/27 · 6900 

» 26. Rv I 747/26 · 6740 » 10. Rv I 41/27 · 6794 :'> 25. Rv II 662/26 · 6848 
» 15. R 1 205/27 · 6901 

» 26. Rv I 815/26 · 6741 » 10. Rv II 65/27 · 6795 
» 15. R II 77/27 · 6902 

» 26. Rv I 832/26 · 6742 » 15. R 1 1203/26 · 6796 
březen 1. H I 111/27 · 6849 » 16. R I 114/2, .6903 

» 26. Hv I 1020/26 . .. 6743 » 15. Rv I 1068/26 · 6797 
» I. H 1 136/27 · 6850 » 16. R I 124/27 .6904 

» 26. Rv 1 1027/26 . · 6744 » 15. Rv I 1079/26 · 6798 
» 1. Rv I 1797/26 . · 6851 » 16. R 1 200/27 . · 6905 

» 26. Rv I 1078/26 . · 6745 15. Rv I 1162/26 · 6799 
» 1. Rv I 1810/26. · 6852 » 16. Rv I 924/26 . · 6906 

» 

" 
26. Rv I 1586/26 . :·6746 » 15. Hv I 1348/26 · 6800 

» I. Rv II 379/26 . · 6853 " 16. Rv I 974/25 . · 6907 

» 26. Rv 1 1670/26 . · 6747 » 15. R II 41/27 · 6801 
» I. Rv II 435/26 . · 6854 » 16. Rv I 1252/26 . · 6908 

» 26. R II 407/26 · 6748 15. R II 42/27 · 6802 
» I. Rv II 487/26 . · 6855 » 16. Rv II 119/27 . · 6909 

26. R II 444/26 · 6749 
» 

» 15. Rv II 82/27 · 6803 
» I. Hv II 676/26 . · 6855 » 17. R I 183/27 . · 6910 

» 
» 26. R II 23/27 · 6750 16. R I 65/27 · 6804 

» 1. Rv II 51/27 . · 6857 » 17. Rv I 1674/26 . · 6911 

» 

" 27. H I 737/26 · 6751 16. R I 91/27 · 6805 
» 2. R I 1191/26 . · 6858 » 17. R II 79/27 . · 6912 

» 
» 27. Hv I 844/26 · 6752 16. Rv I 927/26 · 6806 

» 2. R I 119/27 . · 6859 » 17. R II 81/27 · 6913. 

27. Rv I 1214/26 . · 6753 
» » 2. Rv I 695/26 . 

» 16. Hv 1 1219/26 · 6807 
· 6860 » 17. Rv II 809/26 . · 6914 

27. Rv I 1307/26 . · 6754 
» 2. Rv I 1361/26 . 

" 
16. Rv I 1291/26 . · 6808 

» · 6861 » \7. Rv II 120/27 . · 6915 

27. Hv II 855/26 · 6755 » 
» 16. Rv I 1615/26 . · 6809 

» 2. Hv I 1682/26 . · 6862 » 22. R 1 82/27 · 6916 

» 
16. Hv I 1773/26 · 68\0 

» 2. Rv I 1853/26 . · 6863 » 22. R I 88/27 · 6917. 

1. Rv I 1087/25 . · 6756 » 
únor 

» 2. Rv II 13/27 . · 6864 » 22. Hv I 879/26 . · 6918 

1. Rv I 1650/26 . · 6757 » 17. R I 51/27 · 6811 

» 17. Rv 1762/26 · 6812 
» 2. Rv II 42/27 · 6865 » 22. Rv 1 2050/26 . · 6919 

1. Hv 1 1799/26 · 6758 » 2. Rv II 98/27 . 
» 17. Rv II 75/27 · 6813 

» · 6866 » 22. Rv I 162/27 . · 6920 

I. Rv I 2031 (26 · 6759 " » 19. Hv I 396/26 · 6814 
» 3. R I 141/27 . · 6867 » 23. R I 175/27 . · 6921 

1. R II 435/26 · 6760 " » 22. R I 64/27 · 6815 
» 3. R 1 160/27 . · 6868 » 23. Rv I 1170/26 . · 6922 

1. Rv II 226/26 · 6761 » 
» 22. H I 90/27 · 6816 

» 3. Rv I 985/26 . · 6869 » 23. Rv I 1386/26 . · 6923 

I. Rv II 80\ /26 · 6762 » 
» 

» 8. R I 168/27 . · 6870 23. Hv I 1930/26. 

2. R 138/27 · 6763 » 22. H I 96/27 · 6817 
» · 6924 

» 
» 8. Rv I 948/26 . 

2. H I 55/27 · 6764 » 22. Rv I 1096/26 · 6818 
· 6871 » 23. Rv I 1976/26 . · 6925 

» 22. Rv I 1294/26 · 6819 
» 8. Hv I 1074/26 . .6872 » 23. R II 76/27 . · 6926 

» . 2. Rv I 1261/26 · 6765 » 
22. Rv I 1337/26 . · 5820 

» 8. Hv I 1139/26 . · 6863 » 23. R II 91/27 . · 6927 

2. Rv I 1709/26 · 6766 » 
» 22. R II 422/26 · 6821 

» 8. R II 18/27 . · 6874 » 24. R I 1085/25 . 

2. Hv 1 1759/26 . · 6767 » 

· 6928 

» 22. Rv II 495/26 · 6822 
» 8. Hv II 635/26 . · 6875 24. H I 197/27 . 

» 2. Rv I 40/27 · 6768 » 
» · 6929 

» 8. Hv II 705/26 . · 6876 

» 2. R II 381/26 · 6769 » 23. Hv I 885/26 · 6823 
» 24. R I 201/27 . · 6930 

» 8, Hv II 19/27 . · 6877 

» 2. R II 7/27 · 6770 » 23. Hv I 1458/26 . · 6824 
» 24. R 1.218/27 . · 6931 

23. Rv I 1637/26 · 6825 
» 9. R 1 1163/26. · 6878 " 24. R I 222/27 . · 6932 

» 2. Hvll 625/26 · 6771 » 
". 23. R II 36/27 .6826 

» 9. R I 149/27 . · 6879 » 24. Rv I 1391/26 . 

» 2. Rv II 26/27 · 6772 
» 9. Rv I 859/26 . 

· 6933 

» 3. R I 1006/26 · 6773 » 23. R II 51/27 · 6827 
· 6880 » 24. Rv I 1933/26 . .6934 

» 9. Rv 1 958/26 . · 6881 

» 3. R I 1043/26 · 6774 » 23. RvlI 834/26 · 6828 
» 24. R II 71/27 . · 6935 

» 9. Rv 1997/26 . · 6882 

» 3. Rv í 749/26 · 6775 » 24. H I 1126/26 · 6829 
» 29. čís. pres. 649/26 · 6936 

» 9. Hv I 1113/26 . · 6883 

» 3. Rv I 893/26 · 6776 » 24. R I 18/27 · 6830 
» 29. Rv I 244/26. . · 6937 

» 9. Hv 11247/26. · 6884 » 29. Rv 11\07/26. · 6938 



VI. VII. 

Čís. čis. Čís. Čís. 

březen 29. Rv I 1585(26 . · 6939 duben 13. Rv I 1446(26 . · 6992 květen 10. R I 368(27 · 7045 květen 25. R II 178(27 . .7100 
» 29. Rv I 1725(26 . · 6940 » 13. Rv íI 734(26 . · 6993 » 10. Rv I 1316(26 . · 7046 » 25. Rv II 527(26 . · 7101 
» 29. R II 52(27 · 6941 » 13. Rv II 33(27 · 6994 » 11. R I 255(27 · 7047 » 27. R r 410(27 · 7102 
» 30. R I 142(27 · 6942 » 13. Rv II 147(27 . · 6995 » 11. Rv I 1070(26 . · 7048 27. R II 140(27 . · 7103 20. R I 35(27 · 6996 

» 
30. RII 95(27 · 6943 » » ll. Rv I 2051(26 . · 7049 31. R I 387(27 · 7104 » 20. Rv I 1626(26 . · 6997 » 

» 30. R I 236(27 · 6944 » » ll. Rv I 310(27 . · 7050 » 31. R I 465(27 . · 7105 
» 30. R I 237(27 · 6945 » 20. Rv I 192(27 . · 6998 » ll. Rv I 397(27 . · 7051 » 31. Rv I 1232(26 . · 7106 
» 30. Rv I 1245(26 . · 6946 » 20. R II 54(27 · 6999 

" ll. R II 138(27 . · 7052 31. Rv I 1570(26 . · 7107 » 
30. Rv I 1687(26. · 6947 » 20. Rv II 501(26 . · 7000 » ll. R II 139(27 . · 7053 » 

20. Rv II 649(26 . · 7001 » 31. Rv I 448(27 . · 7108 
» 30. Rv I 1870(26 . · 6948 » » ll. R II 141(27 . · 7054 » 31. R II 15(27 · 7109 

30. R II 34/27 · 6949 » 21. R I 287/27 · 7002 » 12. R I 327/27 · 7055 » 
21. R I 312(27 " 7003 12. Rv I 88/27 · 7056 » 31. R I 184/27 . · 6950 » » 

červen 1. R I 381/27 .7110 
31. Rv 11734/26. · 6951 » 21. R I 314(27 · 7004 » 12. Rv I 384/27 . · 7057 

1. Rv I 78/27 · 7111 » 
21. R I 316(27 · 7005 17. R I 293/27 . · 7058 

» 
31. Rv I 243/27 . · 6952 » » 

1. Rv I 237/27 . · 7112 » · 7006 » 
» 21. R I 335/27 » 17. R I 351/27 · 7059 

1. Rv I 399/27 . · 7113 21. Rv I 1069/26 . · 7007. 17. R I 426/27 · 7060 » » 
duben 5. R I 163/27 · 6953 » 

17. Rv I 1574/26 . · 7061 » 1. R II 35/27 · 7114 
21. Rv I 1470/26 . · 7008 » 

5 .. R I 172/27 · 6954 » » 1. R II 162/27 . · 7115 » 
21. Rv I 1473/26 . · 7009 » 17. Rv 11575/26. · 7052 

» 5. Rv I 1474(26 . · 5955 » 
.7010 17. Rv I 1884(25 . · 7053 » 1. R II 170/27 . · 7115 21. Rv I 1529(26 . » 

» 5. Rv II 197(27 . · 5956 » 
· 7011 17. R II 90(2; · 7054 » 1. R II 177/27 . · 7117 21. Nd I 185/27 » 

6. R I 39(27 · 6957 » 18. R I 219(27 · 7065 » 1. R II 191/27 . · 7118 » · 7012 » 
» 5. R I 80/27 · 6958 » 21. R II 8(27 

· 7013 » 18. R I 349/27 · 7056 » 1. Rv II 829/25 . · 7119 
» 6. R I 198(27 · 5959 » 21. Rv II 183/27 . 

· 7014 » 18. R I 378(27 · 7067 » 2. R I 41/27 · 7120 
» 6. R I 209/27 ~. 6950 ), 26. R I 238(27 

· 7015 » 18. R I 397/27 · 7058 » 2. R I 431/27 · 7121 
6. R I 243/27 · 6961 » 26. R I 248(27 » 18. R I 398/27 · 7069 » 2. Rv I 204(27 . · 7122 » 

26. R I 338/27 .70\6 • » 6. Rv I 1713(26 . · 6952 » 
· 7017 

» 18. R I 424/27 · 7070 » 2. Rv II 548/25 . · 7123 
» 6. Rv I 147(27 . · 6963 » 26. Rv I 479/27 . 

· 7018 
» 18. Rv I 814/26 . · 7071 » 2. Rv II 789/26 . · 7124 

» 5. R II 99(27 · 6964 » 26. Rv I 600/27 . 
· 7019 

» 18. Rv I 1842/26 . · 7072 » 8. R I 1144/26 . · 7125 
5. Rv II 91/27 · 5965 » 26. R II 372(26 » 18. Rv I 105(27 . · 7073 » 8. R I 375/27 · 7125 » 

· 5966- 27. Rv I 1825/26 . · 7020 8. R I 462(27 · 7127 » 5. Rv II 219(27 . » 
· 7021 

» 19. R I 7 a 8(27 .. · 7074 » 
» 7. R I 254/27 · 6967 » 27. Rv I 89(27 

· 7022 
» 19. R I 407/27 · 7075 » 8. Rv I 229/27 · 7128 

» 7. R I 257(27 · 5968 » 27. R ]] 145/27 
· 7023 

» 19. Rv I 1563(26 . · 7076 » 8. R II 179/27 . · 7129 
» 7. Rv I 1549/26 . · 5969 » 27. Rv II 127/27 . 

· 7024 
» 19. Rv I 519/27 . · 7077 » 8. R II 200/27 . · 7130 

7. Rv I 1557/26 . · 6970 » 28. R I 58/27 » 19. R II 169/27 . · 7078 » 8. Rv II 597/26 . · 7131 » · 7025 
» 7. Rv I 1608(26 . · 6971 » 28. R I 256(27 

· 7026 
» 20. R I 364/27 · 7079 » 9. R I 127/27 . · 7132 

» 7. Rv I 59(27 · 6972 » 28. R I 302/27 
.7027 

» 20. Rv I 1913/26. · 7080 » 9. R I 388(27 · 7133 
» 7. Rv I 379(27 · 5973 » 28. Rv I 1359(26 . 

· 7028 
» 20. Rv I 1995/26. · 7081 » 9. R I 420(27 · 7134 

» 7. Rv II 179/27 . · 6974 » 28. Rv I 1624/25 . » 20. Rv I 159/27 . · 7082 » 9. Rv I 1632/26 . · 7135 
» 8. R I 105/27 · 5975 

· 7029 
» 20. R II 146(27 . · 7083 » 9. Rv I 1816/26 . · 7136 

» 8. R I 120(27 · 6976 květen 3. R I 308/27 
· 7030 

» 20. Rv II 228/27 . .7084 » 9. Rv II 683/26 . · 7137 
» 8. R I 210/27 · 6977 » 3. R I 323/27 

· 7031 
» 20. Rv II 247(27 . · 7085 » 10. R I 481/27 . · 7138 

» 8. Rv I 1606/26 . · 6978 » 3. R I 342/27 
· 7032 

» 24. R I 422/27 · 7086 » 10. R I 494/27 . · 7139 
» 8. Rv II 49(27 · 6979 » 3. R I 353(27 

· 7033 
» 24. Rv I 98/27 · 7087 » 10. Rv I 1204/26 . · 7140 

» 12. R I 227/27 · 6980 » 3. Rv I 568(27 . 
· 7034 » 24. R II 43/27 · 7088 » 10. Rv I 1345/26 . · 7141 

» 12. R I 258(27 · 6981 » 4. R I 173/27 » 24. R II 124/27 . · 7089 » 10. Rv I 290/27 . · 7142 
12. R I 263/27 · 6982 4.R I 362/27 · 7035 » 24. R II 132/27 . · 7090 10. Rv 1872/27 . · 7143 » » · 7035 » 

» 12. Rv I 1643/26 . · 5983 » 4. Rv I 1491/26 . 
· 7037 

» 24. Rv II 50(27 . · 7091 » 10. R II 201/27 . 7144 
» 12. Rv I 1740(26 . · 6984 » 4. R II 104(27 . 

· 7038 » 25. R I 339/27 . · 7092 » 10. Rv II 76/27 . · 7145 
» 12. Rv I 1939(26 . · 6985 » 5. R I 268/27 » 25. R I 377/27 . · 7093 » 14. R I 445(27 · 7146 

12. R II 58/27 · 6986 » 5. R I 331(27 · 7039 » 25. R I 380/27 · 7094 14. R I 467/27 . · 7147 » · 7040 » 
» 12. R II 105(27 · 5987 » 5. Rv I 1604(25 . » 25. Rv I 1863/26. · 7095 » 14. R I 489/27 . · 7148 

5, Rv I 1735/25 . .7041, 
» 12. R II 108/27 · 5988 » 

· 7042 
» 25. Rv I 2009/26 . · 7096 » 14. R I 498(27 . · 7149 

» 13. R I 286/27 · 6989 » 5. Rv I 557(27 . 
· 7043 

» 25. Rv I 647(27 . · 7097 » 14. Rv I 206/27 . · 7150 
» 13. R I 301(27 · 6990 » 5. Rv I 637/27 . 

· 7044 
» 25. R II 159/27 . · 7098 » 15. R I 176(27 . · 7151 

» 13. I,v I 1403(25 . · 5991 » 5. R II 120/27 » 25. R II 164/27 . · 7099 » 15. R I 285/27 . · 7152 



IX" 

VIII. 
čís. čís~ 

čís. 
čís. srpen 23. Rv I 1442/26 . · 7259 . záři 13. R I 740/27 · 7312 

červenec 4. Rv. II 122/27 · 7206 » 24. R I 695/27 · 7260 » 13. R I 770/27 · 7313 
červen 15. R I 465/27 . · 7153 7. Rv I 1793/26 . · 7207 " 24. Rv [ 689/27 · 7261 " 13. R [ 789/27 · 7314 · 7154 » 

15. R [ 510/27 . 7. Rv [ 926/27 · 7208 24. Rv [ 735/27 · 7262 » 13. R I 800/27 · 7315 » 
· 7155 » " 15. Rv I 1004/26 . 7. Rv I 1090(27 . . 7209 24. Rv I 1163(27 . · 7263 " 13. Rv I 1890(26 · 7316 " · 7156 » 

15. Rv I 1880/26 . " · 7210 24. R II 235/27 .7264 13. Rv I 848/27 " · 7157 8. R I 475/27 » » · 7317 15. Rv II 153/27 . » .7211 24. R II 248/27 · 7265 13. Rv I 1193/27 · 7318 " ll. R 1 477/27 " " · 7158 » 
17. R I 469/27 . ll. Rv f 1591/26 · 7212 » 25. R II 223/27 · 7266 » 13. Rv II 108/27 · 7319 " · 7159 » 
17. R I 483(27 ll. Rv I 223(27 · 7213 30. R [ 534/27 · 7267 » 14. R [ 755/27 · 7320 » 

· 7160 » 
17. R [ 502/27 » 

· 7214 30. R [ 684/27 · 7268 14. Rv [ 1754/26 · 7321 » 
· 7161 ll. Nd II 103/27 » " 17. Rv I 1430/26 . » 

· 7215 30. R [ 703/27 · 7269 14. Rv [ 1381/27 · 7322 » 
· 7162 12. Rv I 77/27 " » 

17. Rv I 1903(26 . " · .7216 14. Rv [ 1417/27 · 7323 » 12. Rv II 637/26 . » 30. Rv I 999/27 .7270 " · 7163 » 
17. Rv II 87/27 . 13. R I 599/27 · 7217 30. Rv I 1199/27 . · 7271 » 14. Rv II 533/27 · 7324 " · 7164 » » 

» 17. Rv II 214/27 . 13. Rv I 1136/27 · 7218 » 30. Co I 1/27 · 7272 » 15. Rv I 413/27 · 7325 
21. R [ 131(27 . · 7165 » 

· 7219 30. Co I 3/27 · 7273 15. R II 300;27 · 7326 » 
· 7166 13. R II 225(27 » » 

21. R I 471(27 » 
· 7220 30. R II 106/27 . · 7274 15. Rv II 149/27 · 7327 " 13. Rv II 583(26 » » · 7167 " 21. R I 491/27 . 13. Rv II 423/27 · 7221 » 30. ·Rv II 404/27 . · 7275 » 15. Rv II 177/27 · 7328 » 

· 7168 " » 21. R I 524/27 . 18. R I 405/27 · 7222 » 31. R I 582/27 · 7276 » 20. R I 595/27 · 7329 
21. Rv I 1742(26. · 7169 » 

· 7223 31. R I 631/27 · 7277 » 20. R I 741/27 · 7330 » 
· 7170 18. 1\v II 339/27 » 

21. Rv I 1997/26 . » 
· 7224 31. R I 633/27 · 7278 » 20. Rv I 1469/26 · 7331 » 

· 7171 22. R I 488/27 » 
21. Rv II 403/27 . » 

· 7225 » 20. Rv I 1593/26 · 7332 » 
· 7172 22. Rv I 224/27 » 31. R I 665/27 · 7279 

22. R I 485/27 » 
26. Rv I 161/27 · 7226 31. R I 747/27 · 7280 » 20. Rv J 1896/26 · 7333 » 

· 7173 » » 
22. R I 499(27 31. Rv I 2043/26 . · 7281 » 20. R II 311/27 · 7334 » 

· ,7174 » 
» 22. R I 527(27 2. Rv I 258/27 · 7227 » 31. Rv I 174/27 · 7282 " 20. Rv II 764/26 · 7335 

22. Rv I 1431(26. · 7175 srpen .7228 31. R II 246/27 · 7283 » 20. Rv II 828/26 · 7336 » 2. R II 242/27 » 
22. Rv I 293/27 . · 7176 » 

· 7229 » 20. Rv II 841/26 · 7337 » 
· 7177 » 9. R I 564/27 

21. R I 604(27 22. Rv I 1020/27 . · 7230 září 1. R I 656(27 · 7284 » · 7338 » · 7178 9. R 1 661j27 22. R II 212(27 » 
· 7231 » 1. Rv I 1327/27 · 7285 » 21. R I 668/27 · 7339 » 

· 7179 9. R I 670/27 23. R I 459(27 . » · 7232 » L R II 243(27 · 7286 » 21. Rv I 1017/27 · 7340 » · 7180, 9. R I 692(27 23. R I 535(27 » 
· 7233 » 6. R JI 168/27 · 7287 » 21. Rv I 1110/27 · 7341 » 9. R I 707(27 

23. Rv II 72/27 . · 7181 » · 7234 » 6. R II 270/27 · 7288 » 21. Rv J 1435/27 · 7342 » 9. Rv I 360/27 
25. R 1 508, 509/27 . · 7182 » 

· 7235 6. R II 289/27 · 7289 » 21. Rv J 1450/27 · 7343 » · 7183 10. R I 309/27 » 
27. R I 290/27 . » · 7236 » 6. R II 306/27 · 7290 » 21. Rv II 819/26 · 7344 » · 7184 10. R [ 567/27 27. R II 228/27 . » 

· 7237 » 7. R I 624/27 · 7291 » 21. Rv II 198/27 · 7345 » 10. R I 640/27 
28. R I 496/27 · 7185 » 

· 7238 » 7. R I 646j27 · 7292 » 22. R J 608/27 · 7346 » 
· 7186 10. R I 722j27 

28. R I 500(27 » · 7239 » 7. R I 689/27 · 7293 » 22. R I 795/27 · 7347 » 
· 7187 \O. Rv I 490/27 

28. R I 523/27 . » 
· 7240 7. R 1 704/27 · 7294 » 22. R I 808/27 · 7348 » 

· 7188 10. R II 226/27 » 
28. R I 551/27 » · 7241 » 7. R J 750/27 · 7295 » 22. Rv J 2018/26 · 7349 » 

· 7189 10. Rv II 361/27 . 28. R I 558/27 . » · 7242 » 7. R I 751/27 · 7296 » 22. R II 255/27 .7350 » 
· 7190 10. Rv II 538/27 . » 28. R I 571/27 » 

16. R I 650/27 .7243 » 7. R I 762/27 · 7297 )' 29. R I 738/27 · 7351 
28. R I 578/27 · 7191 » 

· 7244 » 7. Rv I 2016/26 · 7298 » 29. R I 805/27 · 7352 » 
· 7192 16. R I 698/27 

28. R II 130/27 . » 
· 7245 » 8. R I 605/27 · 7299 » 29. R I 835/27 · 7353 » 

· 7193 16. R I 719j27 28. R II 224(27 . » · 7246 » 8. R I 653/27 · 7300 » 29. Rv I 2011 /26 · 7354 » 
· 7194 16. R I 739/27 30. R I 411/27 » · 7247 » 8. R I 769/27 · 7301 » 29. Rv I 1373/27 · 7355 » 
· 7195 16. Rv I 1749/26 . » 30. Rv I 1651(26. » 

16. Rv I 2036/26 . .7248 » 8. R I 780/27 · 7302 » 29. Rv I 1423/27 · 7356 
30. Rv I 1698/26 . · 7196 » · 7249 » 8. Hv I 1697/26 · 7303 » 29. Rv II 831/26 · 7357 » 

· 7197 16. Rv II 67/27 
30. Rv I 345/27 . » · 7250 8. R II 267/27 · 7304 » 30. R I 511/27 · 7358 » 16. Rv II 164/27 . » 
30. Rv I 477/27 . · 7198 » · 7251 8. Rv Jl 773/26 · 7305 » 30. R I 569/27 · 7359 » 17. R I 672/27 » 
30. Rv II 248(27 . · 7199 » · 7252 13. R I 636/27 · 7306 30. R I 620/27 · 7360 " 17. R I 683/27 » ), » · 7253 13. R I 697/27 · 7307 30. R I 625/27 · 7361 17. R I 688(27 » » 

· 7200 » 
· 7254 červenec 1. R I 455/27 17. Rv I 1174/27 . » 13. R I 699/27 · 7308 » 30. R I 791/27 · 7362 .7201 » · 7255 » 1. R I 587/27 

· 7202 » 17. R II 279/27 » 13. R I 7IJ/27 · 7309 » 30. Rv I 285/27 · 7363 1. Rv I 190/27 23. R I 435/27 .7256 » 13. R I 729/27 · 7310 30. Rv Jl 838/26 · 7364 » 
· 7203 » » 

» 4. R I 549/27 . 23. R I 520/27 · 7257 » 13. R I 736/27 · 7311 ~) 30. Rv II 519/27 · 7365 4. Rv I 1911/26 . .7204 » 
· 7258 » .7205 » 23. R I 682j27 

» 4. Rv II 83/27 



Xl. 

X. 
čís. čís. 

Čís. Čís. 

:říjen 1. R I 396/27 · 7366 říjen 15. R II 327/27 · 7420 
1i,topad 4. Rv I 884/27 7473 listopad 18. R I 857/27 

» 1. R I 742/27 · 7367 15. R II 333/27 
» 4. Rv I 1145/27 · 7474 

· 7528 

" 
· 7421 

» 18. R I 967/27 

» 1. R I 768/27 '. 7368 15. Rv II 617/27 
" 4. Rv I 1151/27 · 7475 

· 7529 

» · 7422 " 18. liv I 355/27 

" 4. r,v I 1558/27 
· 7530 

" 1. R I 792/27 · 7369 » 20. R I 853/27 · 7423 
· 7476 " 18. liv I 390/27 

» 4. Rv II 222/27 
· 7531 

" 1. R I 793/27 · 7370 20. R II 272/27 

· 7477 

" 
· 7424 " 5. R I 840/27 

» 18. Rv I 516/27 

" 1. R I 797/2, · 7371 " 20. R II 329/27 · 7425 

· 7478 " 18. Rv I 563/27 
· 7532 

" 5. R I 883/27 · 7479 
· 7533 

" 1. R I 799/27 · 7372 » 21. R 1 591/27 · 7426 » 5. H I 890/27 " 18. H II 257/27 · 7534 

» 1. R I 809/27 · 7373 » 21. R I 862/27 · 7427 

7480 " 19. H I 776/27 

" 5. R I 957/27 
· 7535 

" 1. R II 303/27 

· 7481 » 19. H I 923/27 

· 7374 » 21. Rv I 1882/26 · 7428 » 5. Hv I 283/27 
· 7536 

" 1. H II 320/27 · 7375 » 21. Hv I 30/27 · 7429 
· 7482 » 19. Hv I 650/27 

» 5. H II 339/27 
· 7537 

» 1. Hv II 35/27 · 7376 » 21. Hv I 154/27 · 7430 " 5. !(v II 630/27 
· 7483 » 19. Hv I 772/27 · 7538 

» 3. R I 783/27 · 7377 » . 21. Hv I 508/27 · 7431 
· 7484 » 19. Hv I 1823/27 

» 8. Pres. 758/27 · 7485 
· 7539 

» 3. H I 841/27 · 7378 » 21. Hv I 741/27 .7432 » 9. Hv I 1984/26 . " 24. H I 617/27/4 · 7540 
· 7486 

» 3. R II 326/27 · 7379 » 21. Hv I 1140/27 · 7433 
» 10. H I 819/27 

» 24. R I 990/27 · 7541 
· 7487 

» 3. Rv II 217/27 · 7380 » 21. Rv I 1365/27 · 7434 
» 10. R I 879, 880/27 

>. 24. Rv I 6/27 . · 7542 
· 7488 

» 4. R I 831/27 · 7381 » 21. Rv I 1386/27 · 7435 » 10. H I 943/27 
» 24. Rv I 266/27 · 7543 

» 4. Rv I 1513/26 · 7382 

· 7489 » 24. Hv I 357/27 

» 21. R II 309/27 · 7436 
» 10. Hv I 81/27 

· 7544 

» 4. Rv I 1418/27 · 7383 

· 7490 , 24. Hv I 406/27 

" 22. H I 899/27 · 7437 
» 10. Hv I 1133/27 

· 7545 
· 7491 » 24. Hv I 622/27 

» 4. Rv II 584/27 · 7384 » 22. H I 909/27 · 7438 
» ll. R I 794/27 · 7492 

· 7546 

» 5. R I 685/27 · 7385 » 22. H I 924/27 · 7439 
» ll. H I 816/27 

» 24. Rv I 838/27 · 7547 
· 7493 

» 5. R I 790/27 · 7386 » 22. Hv I 92/27 · 7440 
» ll. H I 916/27 

» 24. [~v I 1181/27 · 7548 
· 7494 

» 5. H II 278/27 · 7387 22. Rv I 287/27 · 7441 
» ll. H I 951/27 

» 24. Hv I 1388/27 · 7549 

» 

» 5. R II 293/27 '. 7388 22. Rv I 325/27 · 7442 -
» ll. R I 953/27 

· 7495 24. H II 341/27 · 7550 

» 
· 7496 » 24. R II 364/27 

» 5. R II 319/27 · 7389 » 22. Hv I 332/27 · 7443 
» ll. R I 954/27 · 7497 

· 7551 
» 25. R I 994/27 

» 6. Rv I 1465/27 · 7390 » 22. Rv I 396/27 · 7444 
» ll. R I 956/27 · 7498 

· 7552 

» 7. Rv I 315/27 · 7391 » 22. Rv I 1180/27 · 7445 
» ll. H I 968/27 · 7499 

» 25. Rv I 364/27 7553 

» 11. čís. pres. 1200/25 · 7392 » 22. Rv I 1605/27 · 7446 
» ll. Rv I 207 /27 · 7500 

» 25. H II 355/27 · 7554 

» 13. H I 548/27 · 7393 » 22. Rv II 205/27 · 7447 
» ll. Hv I 227/27 · 7501 

» 25. R II 375/27 · 7555 

» 13. H I 781/27 · 73.94 22. Rv II 413/27 · 7448 
» ll. I(v I 392/27 

» 25. H II 397/'27 · 7556 

» 
7502 

» 13. H I 828/27 · 7395 26. H I 914/27 · 7449 
» ll. Rv I 554/27 

» 25. Hv II 292/27 · 7557 

» 
· 7503 

» 13. R I 858/27 · 7396 » 26. Rv I 286/27 · 7450 » 11. Rv II 701/27 
» 26. H I 925/21 · 7558 

· 7504 

» 13. H I 867/27 · 7397 26. Rv II 642/26 · 7451 » 12. H I 878/27 
» 26. R I 1000/27 · 7559 

» 
· 7505 

» 13. Rv I 595/27 · 7398 » 26. Hv II 654/27 · 7452 
» 12. R I 917/27 .7506 

» 26. H I 1008/27 · 7560 

» 13. H II 331/27 · 7399 27. R I 904/27 · 7453 
» 12. Hv I 282/27 · 7507 

» 26. Rv I L147/27 · 7561 

» 

» 13. R II 335/27 .7400 27. Rv I 2047/26 · 7454 
» 12. Hv I 1309/27 · 7508 

» 26. Hv I 1349/27 · 7562 

» 

» 14. H I 503/27 · 7401 27. Rv I 90/27 · 7455 
» 12. Rv I 1622/27 

» 26. H II 359/27 · 7563 

}? 

· 7509 

» 14. H I 638/27 · 7402 » 27. Rv I 182/27 · 7456 » 12. Rv I 1705/27 
» 26. H II 369/27 · 7564 

· 7510 

» 14. R I 921/27 · 7403 27. H II 334/27 · 7457 
» 12. R II 260/27 

» 26. Rv II 837/26 · 7565 

» 
· 7511 

» 14. Hv I 1956/26 .7404 27. Rv II 211 /27 · 7458 
» 12. Hv II 114/27 · 7512 

» 
prosinec 

» 14. Hv I 205/27 · 7405 29. Rv I 1689/26 · 7459 
» 17. R I 97/27 . · 7513 

1. R I 958/27 · 7566 

» 

14. Rv I 1536/27 · 7406 29. Rv I 648/27 · 7460 
» 17. R 1675/27 · 7514 

» 1. R I 1021/27 •. 7567 

» 
» 

» 14. Hv II 138/27 · 7407 » 29. Hv II 398/26 · 7461 
» 17. R I 926/27 

» 1. Rv I 389/27 · 7568 
· 7515 

» 15. H I 552/27 · 7408 
» 17. I( I 973/27 

» 1. Hv I 841/27 · 7569 
· 7516 

» 15. R I 617/27/2 · 7409 listopad 3. H I 860/27 · 7462 
» 17. H I 987/27 

» 1. Rv I 1441/27 · 7570 

» 17. Hv I 362/27 
· 7517 » 1. R II 362/27 

» 15. H I 885/27 .7410 » 3. R I 935/27 · 7463 
· 7518 

· 7571 

» 17 .. Rv I 426/27 
» 1. R II 382/27 

)' 15. R I 894/27 · 7411 » 3. Hv I 564/27 · 7464 
· 7519 

· 7572 

15. Rv I 1066/26 · 7412 3. Rv I 716/27 · 7465 
» 17. Hv I 706/27 · 7520 

» 2. R I 612/27 · 7573 

» 
» 

15. Rv I 1534/26 · 7413 3. H II 344/27 · 7466 
» 17. Hv I 714/27 · 7521 

» 2. H I 1039/27 · 7574 

» 
» 

» 15. Rv I 2039/26 · 7414 3. R II 348/27 · 7467 
» 17. Hv I 1440/27 

» 2. I( I 1042/27 · 7575 

» 
· 7522 

15. Rv I 115/27 · 7415 3. Rv II 63/27 · 7468 
» 17. Hv I 1735/27 

» 2. Rv I 202/27 · 7576 

» 
» 

· 7523 
» 17. H II 368/27 

» 2. Rv I 324/27 

» 15. Rv I 246/27 · 7416 » 3. Rv II 154/27 · 7469 
· 7524 

· 7577 

» 17. H II 370/27 
» 2. Hv í 596/27 

» 15. Hv I 353/27 · 7417 » 3. Rv II 303/27 · 7470 
· 7525 

· 7578 

» 18. R I 761/27 
» 2. Ck I 3/27 . · 7579 

» 15. Rv I 354/27 · 7418 » 3. Rv II 628/27 · 7471 
· 7526 

» 18. R I 826/27 
» 2. H II 383/27 · 7580 

» 15. H II 220/27 · 7419 » 4. H I 903/27 · 7472 
· 7527 » 2. Rv II 605/27 · 7581 



XII. 

Čís. Čís. 

prosinec 2. Rv ]] 746/27 · 7582 prosinec 21. Rv I 623/27 · 7635 
» 3. R I 991/27 · 7583 » 21. Rv I 624/27 · 7636 
» 3. Rv I 148/27 · 7584 » 21. Hv I 630/27 · 7637 
» 3. Rv I 241/27 · 7585 » 21. Rv I 965/27 · 7638 
» 3. Rv I 339/27 · 7586 » 21. Rv 1 993/27 · 7639 Seznam rozhodnuti 
» 3. Rv I 867/27 · 7587 " 21. Rv I 1002/27 · 7640 

podle spisových 
» 3. Rv I 888/27 · 7588 » 21. Rv I 1821/27 · 7641 značek. 
» 3. R ]] 393i27 7589 » 21. R II 405/27 7642 
» 8. Pres. 1345/27 · 7590 » 21. Rv ]] 218/27 · 7643 
» 9. R I 647/27 · 7591 » 22. R I 1053/27 · 7644 Rl 
» 9. R I 1043/27 · 7592 » 22. Rv I 296/27 · 7645 

čís. čís. 

» 9. Rv I 1714/26 7593 » 22. Hv I 696/27 >.7646 R I 737/26 
» 9. Rv I 330/27 · 7594 » 22. Rv I 2060/27 · 7647 966/26 

· 6751 R I 35/27 · 6996 » · 6718 
» 9. Rv ! 331/27 · 7595 » 22. R II 423/27 · 7648 » 1006/26 

» 38/27 · 6763 
23. R I 1072/27 

· 6773 » 39/27 
» 9. Rv I 488/27 · 7596 » · 7649 » 1043/26 · 6774 

· 6957 
» 41/27 

" 9. Rv I 489/27 · 7597 » 23. Rv I 320127 · 7650 » 1073/26 · 6708 
· 7120 

» 9. Rv I 501/27 · 7598 » 23. Rv I 654/27 · 7651 » 1083/26 · 6660 
» 43/27 · 6790 

» 9. Rv I 522/27 · 7599 » 23. Rv I 659/27 · 7652 » 1085/26 · 6928 
» 48/27 · 6898 

» 9. Rv I 731/27 · 7600 » 23. Rv I 715/27 · 7653 » 1091/26 · 6709 
» 51/27 · 6811 

» 9. Rv I 1850/27 · 7601 » 23. Rv I 891/27 · 7654 » 1103/26 · 6719 » 55/27 · 6764 

» 9. R II 395/27 .. 7602 » 23. Rv I 910/27 · 7655 » 1126/26 · 6829 » 56/27 · 6732 

» 9. Rv II 180/27 · 7603 » 23. R ]] 421/27 · 7656 » 1128/26 · 6710 » 58/27 · 7024 

» 10. R I 959/27 · 7604 » 23. Rv ]] 682/27 · 7667 » 1144/26 · 7125 » 63/27 

10. R I 1059/27 .7605 » 27. R I 932/27 · 7658 » 1150/26 · 6889 » 64/27 
· 6738 

» · 6815 

» 10. Hv I 53/27 . · 7606 » 27. R I 1063/27 · 7659 » 1154/26 · 6711 » 65/27 · 6804 
i; 10. Hv I 235/27 · 7607 27. Rv I 422/27 · 7660 » 1157/26 
~l' » » · 6681 » 80/27 

» lO. r,v I 443/27 · 7608 » 27. Rv I 775/27 · 7661 » 1162/26 · 6729 » 82/27 
· 6958 

~; » 10. l( II 380/27 · 7609 27. Rv I 788/27 · 7662 » 1163/26 · 6878 » 88/27 
· 6916 

» 
» 10. Rv"lI 223/27 · 7610 » 27. Rv II 2/27 . · 7663 » 1165/26 · 6696 » 90/27 

· 6917 

II » lO. Rv II 504/27 · 7611 28. R I 1079/27 · 7664 » 1167/26 · 6720 
· 6816 

» » 91/27 

10. Rv II 704/27 28. R I 1101/27 · 7665 » 1173/26 · 6682 · 6805 
',) » · 7612 » » 92/27 
, 

12. Rv r 452/27 · 7613 28. Rv I 376/27 · 7666 » 1174/26 · 6783 · 6831 

~ » » » 96/27 

» 12. ](v I 820/27 · 7614 28. R II 299/27 · 7667 » 1177/26 .6669 
· 6817 

;:r 
» » 97/27 

» 12. Rv I 935/27 · 7615 » 28. Rv II 471/27 · 7668 » 1178/26 · 6683 · 7513 
" 102/27 

'I' 
» 12. Rv I 937/27 · 7616 28. Rv II 810/27 · 7669 » 1182/26 · 6712 · 6832 

» » 106/27 

li: 12. R II 378/27 · 7617 29. Co 1 4/27 · 7670 
» 1184/26 · 6684 · 6975 

» » 
'I" 12. R II 396/27 · 7618 30. Pres. 227/27 · 7671 » 1185/26 · 6697 

» 111/27 · 6849 
, » » 

i! 
» 1186/26 · 6670 

» 114/27 
» 12. Rv II 220/27 · 7619 » 30. R I 1110/27 · 7672 119/27 

· 6903 

12. Rv II 320/27 · 7620 · 7673 » 1191/26 
» · 6859 

fi' » » 30. Rv I 802/27 · 6858 

li:' » 14. Pres. 1546/26 · 7621 30. Rv I 1974/27 · 7674 
» 1195/26 · 6698 

» 120/27 · 6976 
» 

Ir: . 14. Pres. 719/27 · 7622 30. R II 417/27 · 7675 » 1198/26 · 6671 
» 121/27 · 6833 

» » 
li 17. R I 993/27 · 7623 30. R II 428/27 · 7676 

» 1200/211 · 6672 
» 124/27 · 6904 

» » 
!i 17. R I 1044/27 30. Rv II 392/27 · 7677 

» 1203/26 · 6796 » 127/27 
» · 7624 » · 7132 

» 1204/26 · 6713 » .131/27 
» 17. R I 1085/27 · 7625 

· 7165 

li, 
» 1205/26 · 6736 » 136/27 

» 17. Rv I 309/27 · 7626 Dodatek. 
· 6850 

17. Rv I 343/27 · 7627 
» 1/27 · 6730 » 139/27 

» Rozhodnutí senátu pro řešení » 4/27 
· 6899 

» 17. Rv II 629/27 · 7628 
· 6721 » 141/27 · 6867 

konfliktů kompetenčních. » 7/27 
» 21. R I 1023/27 · 7629 

· 7074 » 142/27 · 6942 

!.;; 

» 8/27 
» 21. R r 1080/27 · 7630 č. j. 450 z r. 1927 . Dodatek I. · 7074 » 149/27 

» 9/27 · 6879 

:~ » 21. I~ I 1099/27 · 7631 č. j. 460 z r. 1927 » ],1. · 6721 » )57/27 · 6890 
I! 

» 14/27 · 6699 160/27 
» 21. Rv I 515/27 · 7632 č. j. 470 z f. 1927 » lil. 

» · 6868 
» 18/27 

» 21. Rv I 525/27 · 7633 č. j. 471z r. 1927 » IV. · 6830 » 163/27 · 6953 » 26/27 
» 21. Rv I 604/27 · 7634 č. j. 476 z r. 1927 » V. » 28/27 

· 6700 » 168/27 · 6870 

H 
» 34/27 

· 6737 » 169/27 · 6891 
· 6731 » 172/27 · 6954 , 

!i: 
i': 



XV, 

XIV, 
Čís. Čís_ 

čís. 
Čís., Rl 551/27 · 7188 R I 

552/27 
738/27 · 7351 

· 7034 R I 368/27 ' 7045 » , 7408 » 739/27 
R I 173/27 » 558/27 · 7189 

· 7246 

· 6921 » 375/27 · 7126 » 740/27 , 7312 
» 175/27 377/27 ' 7093 » 564/27 · 7229 741/27 
» 176/27 · 7151 » 567/27 · 7236 

» , 7330 
· 6892 378/27 ' 7067 » 742/27 

180/27 
» 569/27 

» · 7367 
» 

· 6910 380/27 · 7094 » , 7359 747/27 
» 183/27 » 578/27 

» · 7280· » · 7191 

" 184/27 · 6950 » 381/27 ' 7100 582/27 , 7276 
» 750/27 , 7295· » 

» 195/27 · 6943 » 387/27 ' 7104 587/27 · 7201 » 751/27 · 7296 
· 6900 · 7133 

» 
» 196/27 » 388/27 » 755/27 · 7320 

· 6929 · 7365 
» 591/27 · 7426 

» 197/27 » 396/27 595/27 
» 761/27 , 7526 

, 6959 
» · 7329 

» 198/27 » 397/27 ' 7068 » '599/27 , 7217 
» 762/27 , 7297 

» 200/27 · 6905 » 405/27 · 7222 604/27 · 7338 
» 768/27 , 7368 » 

» 201/27 · 6930 » 407/27 - . 7075· » 605/27 · 7299 
» 769/27 · 7301 

» 205/27 ' 6901 » 410/27 · 7102 608/27 · 7346 » 770/27 · 7313 
, 6960 ' 7194 

» 
» 209/27 » 411/27 612/27 

» 776/27 , 7535 
· 6977 · 7134 

» , 7573 
» 210/27 » 420/27 617/27/2 , 7409 » 780/27 · 7302 

, 6931 · 7085 
» 

» 218/27 » 422/27 617/27/4 · 7540 
» 781/27 · 7394 

· 7065 · 7070 
» 

» 219/27 » 424/27 620/27 · 7360 
» 783/27 , 7377 

· 6932 
» 

» 222/27 » 426/27 · 7060 » 624/27 · 7291 
» 789/27 · 7314 

» 227/27 · 6980 » 431/27 · 7121 » 625/27 · 7361 » 790/27 · 7386· 

» 236/27 ' 6944 » 435/27 · 725& » 631/27 , 7277 » 791/27 , 7362 

» 237/27 ' 6945 » 445/27 · 7146- 633/27 · 7278 » 792/27 · 7369 
· 7014 

» 
238/27 ' 7200 » 793/27 , 7370 

» · 6961 » 455/27 » 636/27 · 7306 
» 243/27 459/27 · 7179 638/27 · 7402 » 794/27 .7492 

.7015 » » 
» 248/27 » 462/27 · 7127 » 640/27 · 7237 » 795/27 , 7347 

» 254/27 · 69t;? » 466/27 · 7105 » 646/27 · 7292 » 797/27 · 7371 

» 255/27 · 7047 » 467/27 ' 7147 » 647/27 , 7591 » 799/27 · 7372 

» 256/27 · 7025 » 469/27 · 7158 » 650/27 · 7243 » 800/27 , 7315 

» 257/27 · 6968 471/27 · 7166 » 653/27 , 7300 » 805/27 , 7352 
· 6981 » 

» 258/27 475/27 · 7210 656/27 · 7284 » 808/27 , 7348 
· 6982 » » 

» 263/27 » 477/27 · 7211 » 661/27 · 7230 » 809/27 · 7373 

268/27 · 7038 » 481/27 ' 7138 » 665/27 ' 7279 » 816/27 · 749~ 
» , 7152 
» 285/27 » 483/27 ' 7159 » 668/27 · 7339 » 819/27 , 7487 

» 286/27 · 6989 » 485/27 · 7172 » 670/27 · 7231 » 826/27 · 7527 

» 287/27 · 7002 488/27 ' 7224 » 672/27 · 7251 » 828/27 , 7395 
· 7183 » 

290/27 489/27 · 7148 » 675/27 · 7514 » 831/27 · 7381 
» · 7058 » 
» 293/27 » 491/27 ' 7167 » 682/27 · 7258 » 835/27 , 7353 

301/27 · 6990 494/27 ' 7139 » 683/27 · 7258 » 840/27 · 7478 
» · 7026 » 
» 302/27 , 7029 » 496/27 · 7185 » 684/27 · 7268 » 841/27 - . 7378 

» 308/27 · 7235 » 498/27 · 7149 » 685/27 · 7385 » 853/27 , 7423 

» 309/27 · 7003 » 499/27 · 7173 » 688/27 · 7253 » 857/27 · 7528 

» 312/27 · 7004 500/27 · 7186 » 689/27 · 7293 » 858/27 · 7396-
314/27 

» 692/27 , 7232 
» · 7005 502/27 · 7160 » » 860/27 · 7462 

316/27 
» 695/27 862/27 

» 
· 7030 » 503/27 · 7401 " · 7260 » · 7427 

» 323/27 508/27 · 7182 » 697/27 , 7307 » 867/27 · 7397 
· 7055 » 

327/27 · 7182 » 699/27 , 7308 » 878/27 , 7505 
» · 7039 » 509/27 
» 331/27 · 7006 » 511/27 ' 7358 » 703/27 · 7269 » 879/27 , 7488 

» 335/27 · 7257 » 704/27 , 7294 » 880/27 · 7488 
338/27 · 7016 » 520/27 » 707/27 , 7233 883/27 

» · 7092 » 523/27 · 7187 » , 7479 

» 339/27 524/27 · 7168 » 711/27 · 7309 » 885/27 , 7410 
· 7031 » 

» 342/27 527/27 · 7174 » 719/27 · 7245 » 890/27 · 7480 
· 7066 » 

» 349/27 534/27 · 7267 » 722/27 · 7238 » 894/27 , 7411 
351/27 · 7059 » » 729/27 , 7310 

» , 7180 » 899/27 · 7437 
353/27 · 7032 » 535/27 » 736/27 , 7311 

» · 7005 » 548/27 · 7393 » 903/27 · 7472 
» 362/27 , 7079 549/27 ,7200 

364/27 
» 

» 



XV!. XVII. 

Čís. Čís. Ch:;. Čís. 

R I 904/27 · 7453 Rv I 654/26 · 6701 Fv 1 1188/26 · 6714 l~v I 1585/26 
» 909/27 · 7438 » 694/26 · 6791 " 1194/26 · 6785 » 1586/26 

6939 
· 6746 

» 914/27 · 7449 " 695/26 · 6860 " 1204/26 · 7140 » 1591/26 
» 916/27 · 7494 700/26 " 1212/26 · 6726 

· 7212 

" · 6658 " 1593/26 
» 917/27 · 7506 » 706/26 · 6659 » 1213/26 · 6673 

· 7332 

" 1604/25 
» 921/27 · 7403 » 747/26 · 6740 » 1214/26 · 6753 

· 7040 
» 1606/26 · 6978 

» 923/27 · 7536 » 749/26 '. 6775 1216/26 · 6779 
1219/20 

» 1608/26 6971 
» 924/27 · 7439 » 762/26 · 6812 » · 6R07 » 1615/26 · 6809 
» 925/27 · 7558 » 814/26 · 7071 >, 1221/26 · 6674 

926/27 · 7515 815/26 » 1222/26 · 6733 
» 1624/26 7028 

» » · 6741 
932/27 · 7658 

» 1626/26 6997 
» » 825/26 · 6686 » 1226/26 · 6842 » 1632/26 
» 935/27 · 7463 » 832/26 · 6742 » 1232/26 · 7106 

· 7135 
» 1637/26 · 6825 

» 943/27 · 7489 » 844/26 · 6752 » 1235/26 · 6835 » 1643/26 · 6983 
» 951/27 · 7495 » 859/26 · 6880 » 1238/26 · 6780 " 1650/26 · 6757 
» 953/27 · 7496 » 879/26 · 6918 » 1245/26 · 6946 

954/27 · 7497 » 885/26 · 6823 » 1247/26 · 6884 
» 1651/26 7195 

» 
956/27 · 7498 » 893/26 .6776 » 1252/26 6908 » 1670/26 · 6747 

» 901/26 · 6777 
» 1674/26 6911 

» 957/27 · 7481 » » 1261/26 · 6765 
» 924/26 · 6906 

» 1682/26 · 6862 
» 958/27 · 7566 » 1262/26 · 6664 

927/26 
» 1687/26 · 6947 

" 959/27 · 7604 » · 6806 » 1291/26 · 6808 
948/26 · 6871 " 1689/26 · 7459 

» 967/27 · 7529 :<. » 1294/26 · 6819 ., 1697/26 
» 968/27 · 7499 " 958/26 · 6881 » 1307/26 · 6754 

7303 

973/27 · 7516 » 974/26 · 6907 » 1316/26 · 7046 
» 1698/26 · 7196 

» 
987/27 · 7517 » 980/26 · 6702 1337/26 · 6820 

>, 1709/26 6766 
» 

» 
» 985/26 · 6869 1345/26 

» 1713/26 6962 
» 990/27 · 7541 » · 7141 » 1714/26 
» 991/27 · 7583 » 992/26 · 6661 » 1348/26 · 6800 

· 7593 

· 7623 » 997/26 · 6882 1361/26 
» 1723/26 · 6782 

» 993/27 » · 6861 1725/26 
.7552 1004/26 1369/26 

» · 6940 
» 994/27 » · 7155 » · 7027 

1000/27 · 7559 1011/26 · 6662 1386/26 · 6923 " 1729/26 · 6693 
» » » 

1008/27 · 7560 » 1017/26 · 6792 » 1391/26 · 6933 » 1734/26 · 6951 
» 

1021/27 · 7567 » 1018/26 · 6691 » 1395/26 · 6786 » 1736/26 · 7041 
» 

· 7629 » 1020/26 · 6743 
» 1740/26 · 6984 

» 1023/27 » 1403/26 6091 

1039/27 · 7574 » 1027/26 · 6744 1427/26 · 6894 
» 1742/26 · 7169 

» 
» 

1042/27 · 7575 1042/26 · 6723 1430/26 · 7161 
» 1749/26 · 7247 

» » » 

» 1043/27 · 7592 » 1044/26 · 6663 » 1431/26 · 7175 » 1753/26 · 6725 

1044/27 · 7624 » 1052/26 · 6778 » 1442/26 · 7259 » 1754/26 · 7321 
» 

1053/27 · 7644 » 1066/26 · 7412 » 1446/26 · 6992 » 1769/26 · 6767 
» 
» 1059/27 · 7605 » 1068/26 · 6797 » 1458/26 · 6824 » 1773/26 6810 

» 1063/27 · 7659 » 1069/26 · 7007 » 1469/26 · 7331 » 1793/26 · 7207 

» 1072/27 · 7649 » 1070/26 .7048 » 1470/26 · 7008 » 1796/26 · (>68i> 

» 1079/27 · 7664 » 1074/26 · 6872 » 1473/26 7009 » 1797/26 · 6851 

» 1080/27 · 7630 1075/26 · 6692 » 1474/26 · 6955 » 1799/26 · 6758 

» 1085/27 · 7625 » 1078/26 · 6745 » 1491/26 · 7036 » 1810/26 · 6852 

» 1 099/27 · 7631 » 1079/26 · 6798 » 1513/26 · 7382 » 1816/26 · 71'i6 

» 1101/27 · 7665 » 1084/26 · 6893 » 1525/26 · 6781 » 1825/26 · 7020 

>, 1110/27 · 7672 .- » 1087/26 · 6756 » 1529/26 · 70iO » 1827/26 6793 
» 1096/26 · 6818 » 1534/26 · 7413 " 1833/26 · 6843 

" 1107/26 · 6938 " 1535/26 · 6787 » 1842/26 · 7072 

Rv I » 1113/26 · 6883 » 1547/26 · 6724 » 1853/26 · 6863 

" 1114/26 · 6687 » 1549/26 · 6969 » 1863/26 · 7095 
Rv I 244/26 · 6937 » 1129/26 · 6703 » 1557/26 · 6970 1870/26 

· 6814 
» · 6948 

» 396/26 " 1139/26 · 6873 » 1563/26 · 7076 » 1879/26 · 6689 

" 583/26 · 6685 » 1162/26 · 6799 » 1570/26 · 7107 1880/26 
· 6739 

» · 7156 

i[ » 624/26 » 1163/26 · 6834 » 1574/26 7061 1882/26 
· 6657 

» · 7428 
» 636/26 » 1170/26 · 6922 » 1575/26 · 7062 1884/26 » · 7063 

Civilní rozhodnuti IX. II 



XVIII. XIX. 

čis. čís. čís. Cis. 

Rv J 1890/25 · 7315 J<v I 190/27 · 7202 Rv I 405/27 7545 Rv I 857/27 · 7587 
» 1896/26 · 7333 » 192/27 · 6998 » 413/27 · 7325 » 872/27 · 7143 

" 1903/26 · 7162 » 202/27 · 7576 :t' 422/27 · 7660 » 884/27 · 7473 
» 1911/26 · 7204 » 204/27 · 7122 " 426/27 · 7519 » 888/27 · 7588 
» 1913/26 · 7080 » 205/27 · 7405 » 443/27 · 7608 » 891/27 · 7654 
» 1930/26 · 6924 » 205/27 · 7150 " 448/27 · 7108 " 910/27 · 7655 
» 1933/26 · 5934 » 207/27 · 7500 » 452/27 · 7513 » 925/27 · 720S 
» 1939/26 · 5985 » 223/27 · 7213 >, 477/27 · 7198 » 935/27 · 7615 
» 1951/25 · 5885 » 224/27 · 7225 " 479/27 · 7017 » 937/27 · 7615 
» 1955/25 · 7404 » 227/27 · 7501 » 488/27 · 7595 » 955/27 · 7638 

» 229/27 · 7128 » 489/27 · 7597 » 993/27 · 7639 » 1975/26 · 5925 » 235/27 .. 7607 » 490/27 · 7239 » 999/27 · 7270 » 1984/26 · 7486 
237/27 » 501/27 · 7598 » 1002/27 · 7640 » 1995/26 · 7081 » · 7112 
241/27 · 7585 » 508/27 · 7431 " 1017/27 · 7340 

o> 1997/26 · 7170 » 
243/27 · 6952 » 515/27 · 7632 » 1020/27 · 7177 

» 2009/26 · 7096 » 
» 245/27 · 7415 » 515/27 · 7532 » 1090/27 · 7209 

» 2011/25 · 7354 » 258/27 · 7227 » 519/27 · 7077 » 1110/27 · 7341 
» 2016/26 · 7298 » 256/27 · 7543 » 522/27 .. 7599 » 1133/27 · 7491 
» 2018/26 · 7348 » 282/27 · 7507 » 525/27 · 7533 » 1136/27 · 72IS· 
» 2031/25 · 5759 » 283/27 · 7482 » 554/27 · 7503 » 1140/27 · 7433 
» 2032/25 · 5590 » . 285/27 · 7353 » 557/27 · 7042 » 1145/27 · 7474 
» 2036/26 · 7248 » 286/27 · 7450 » 553/27 · 7533 » 1151/27 · 7475 
» 2039/25 · 7414 » 287/27 · 7441 » 554/27 · 7464 » 1153/27 · 7263 
» 2043/26 · 7281 » 290/27 · 7142 » ,,58/27 · 7033 » 1174/27 · 7254 
» 2047/26 · 7454 » 292/27 · 5895 » 595/27 · 7398 » 1180/27 · 7445 
» 2050/25 · 5919 » 293/27 · 7176 » 596/27 · 7578 » 1181/27 · 7548 
» 2051/26 · 7049 » 296/27 · 7645 » 600/27 · 7018 » 1193/27 · 7318 
» 6/27 · 7542· » 309/27 · 7625 » 604/27 · 7634 » 1199/27 · 7271 
» 30/27 · 7429 » 310/27 · 7050 622/27 · 7546 

» 1309/27 · 7501'1 » 
40/27 · 676.8 » 1327/27 · 7285 » » 315/27 ; 7391 » 623/27 · 7635 

» 41/27 · 67.95 320/27 · 7550 624/27 · 7536 » 1347/27 · 7551 
· 6788 

» » 1349/27 · 7552 45/27 » » » 324/27 · 7577 » 530/27 · 7637 
» 53/27 · 7606 325/27 · 7442 » 537/27 · 7043 

» 1355/27 · 7434 
» 

» 59/27 · 5972 330/27 · 7594 » 647/27 · 7097 » 1373/27 · 7355 
» 

77/27 · 7215 · 7595 
» 1381/27 · 7322 

» » 331/27 " 548/27 · 7460 
· 7111 » 1385/27 · 7435 

" 78/27 » 332/27 · 7443 » 550/27 · 7537 » 1388/27 · 7549 » 81/27 · 7490 » 339/27 · 7586 » 554/27 · 7551 » 1417/27 · 7323 
» 88/27 · 7055 » 343/27 · 7527 » 559/27 , 7552 
» 89/27 · 7021 " 345/27 · 7197 » 689/27 · 7251 » 1418/27 · 7383 

» 90/27 · 7455 353/27 · 7417 » 595/27 · 7546 » 1423/27 · 7355 
» 

» 92/27 · 7440 354/27 · 7418 » 705/27 · 7520 » 1435/27 · 7342 
» 

» 98/27 · 7087 355/27 · 7530 714/27 · 7521 
» 1440/27 · 7522 

» » » 1441/27 · 7570 
» 101/27 · 5789 " 357/27 · 7544 » 715/27 · 7653 1450/27 · 7343 

105/27 · 7073 360/27 · 7234 716/27 · 7455 
» 

» » » » 1455/27 · 7390 
» 115/27 · 7415 352/27 · 7518 » 731/27 · 7500 » » 1535/27 · 7406 
» 128/27 · 5784 354/27 · 7553 » 735/27 · 7262 » » 1558/27 · 7476 
» 147/27 · 6953 375/27 · 7555 741/27 · 7432 » " » 1505/27 · 7446 
» 148/27 · 7584 » 379/27 · 6973 » 772/27 · 7538 " 1622/27 · 7509 
» 154/27 · 7430 » 384/27 · 7057 » 775/27 · 7661 » 1705/27 · 7510 
» 159/27 · 7082 » 389/27 · 7558 » 788/27 · 7552 » 1735/27 · 7523 
» 161/27 · 7225 » 390/27 · 7531 » 802/27 · 7573 » 1821/27 · 7641 
~» 162/27 · 5920 » 392/27 · 7502 » 820/27 · 7514 » 1823/27 · 753!] 
» 171/27 · 6835 » 396/27 · 7444 » 838/27 · 7547 » 1850;27 · 7501 
» 174/27 · 7282 » 397/27 · 7051 » 841/27 .7559 » 1974/27 · 7674 
~» 182/27 · 7455 » 399/27 · 7113 » 848/27 · 7317 . » 2050/27 · 7547 

ll' 



xx. 
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372/26 
381/26 
394/26 
405/26 
406/26 
407/26 
408/26 
410/26 
417/26 
422/26 
432/26 
435/26 
436/26 
442/26 
444/26 

4/27 
7/27 
8/27 

15/27 
18/27 
23/27 
27/27 
34/27 
35/27 
36/27 
37/27 
41/27 
42/27 
43/27 
45/27 
51/27 
52/27 
54/27 
56/27 
58/27 
61/27 
71/27 
75/27 
76/27 
77/27 
79/27 
81/27 
90/27 
91/27 
99/27 

104/27 
105/27 
106/27 
108/27 
120/27 
124/27 
130/27 

R II 

čís. 

· 7019 
· 6769 
· 6665 
· 6666 
· 6667 
· 6748 

6668 
6675 

· 6727 
· 6821 
· 6734 
· 6760 

6676 
· 6694 
· 6749 
· 6705 
· 6770 
· 7012 
· 7109 
· 6874 

.. 6750 
· 6837 
· 6949 

7114 
6826' 

· 6844 
· 6801 
· 6802 
· 7088 
· 6838 
· 6827 
· 6941 
· 6999 
· 6896 
· 6986 
· 6897 
· 6935 
· 6886 
· 6926 
· 6902 
· 6912 
· 6913 
· 7064 
· 6927 
· 6964 
· 7037 
· 6987 
· 7274 
· 6988 
· 7044 
· 7089 
· 7192 

Ii II 

» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
), 

» 
» 
» 
» 

" » 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

" » 

" » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

132/27 
138/27 
139/27 
140/27 
141/27 
145/27 
146/27 
159/27 
162/27 
164/27 
168/27 
169/27 
170/27 
177/27 
178/27 
179/27 
.191/27 
200/27 
201/27 
212/27 
220/27 
223/27 
224/27 
225/27 
226/27 
228/27 
235/27 
242/27 
243/27 
246/27 
248/27 
255/27 
257/27 
260/27 
267/27 
270/27 
272/27 
278/27 
279/27 
289/27 
293/27 
299/27 
300/27 
303/27 
306/27 
309/27 
311/27 
319/27 
320/27 
326/27 
327/27 
329/27 
331/27 
333/27 
334/27 

Čís. 

· 7090 
· 7052 

7053 
· 7103 
· 7054 

7022 
· 7083 
· 7098 
· 7115 
· 7099 
· 7287 
· 7078 
· 7116 
· 7117 
· 7100 
· 7129 
· 7118 
· 7130 
· 7144 
· 7178 
· 7419 
· 7266 
· 7193 

7219 
· 7240 
· 7184 
· 7264 
· 7228 
· 7286 
· 7283 
· 7265 
· 7350 
· 7534 
· 7511 
· 7304 
· 7288 
· 7424 
· 7387 
· 7255 
· 7289 
· 7388 
· 7667 
· 7326 
· 7374 
· 7290 
· 7436 
· 7334 
· 7389 
· 7375 
· 7379 
· 7420 
· 7425 
· 7399 
· 7421 
· 7457 

!, II 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Fv II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

" 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

335/27 
339/27 
341/27 
344/27 
348/27 
355/27 
359/27 
362/27 
364/27 
368/27 
369/27 
370/27 
375/27 
378/27 
380/27 
382127 
383/27 
393/27 
395/27 
396/27 
397/27 
405/27 
417/27 
421/27 
423/27 
428/27 

215/26 
226/26 
379/26 
389/26 
391/26 
392/26 
398/26 
405/26 
423/26 
425/26 
435/26 
484/26 
487/26 
495/26 
501/26 
527/26 
531/26 
537/26 
548/26 
583/26 
625/26 
636/26 
637/26 
642/26 
649/26 

Rv II 

Čís. 

7400 
· 7483 
· 7550 
· 7466 
· 7467 

7554 
· 7563 
· 7571 
· 7551 

7524 
· 7564 
· 7525 
· 7555 
· 7617 
· 7609 
· 7572 
· 7580 
· 7589 
· 7602 
· 7618 
· 7556 
· 7642 
· 7675 
· 7656 
· 7648 
· 7676 

· 6715 
· 6761 
· 6853 
· 6706 
· 6716 
· 6728 
· 7461 
· 6839 
· 6845 
· 6840 
· 6854 
.6846 
· 6855 
· 6822 
· 7000 
· 7l0! 
· 6887 
· 6847 
· 7123 
· 7220 
· 6771 
· 6875 
· 7216 
· 7451 
· 7001 

Hv II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

662/26 
675/26 
676/26 
683/26 
697/26 
705/26 
707/26 
709/26 
711/26 
734/26 
739/26 
746/25 
756/26 
764/26 
773/26 
801/26 
809/26 
819/26 
828/26 
829/26 
831/26 
834/26 
837/26 
838/26 
841/26 
850/26 
855/26 

2/27 
7/27 

13/27 
19/27 
26/27 
33/27 
35/27 
42/27 
49/27 
50/27 
51/27 
63/27 
65j27 
67/27 
72/27 
75/27 
76/27 
82/27 
83/27 
87/27 
91/27 
98/27 

108/27 
114/27 
li 9/27 
120/27 
122/27 

XXI. 

Čís. 

· 6848 
· 6677 
· 6856 
· 7137 
· 7131 
· 6876 
· 6707 
· 6695 
· 6717 
· 6993 
· 6678 
· 6679 
· 6680 
· 7335 
· 7305 

6762 
· 6914 
· 7344 
· 7336 
· 7119 
· 7357 
· 6828 
· 7565 
· 7364 
· 7337 
· 6735 
· 6755 
· '7663 
· 6841 
· 6864 
· 6877 
· 6772 
· 6994 
· 7376 
· 6865 
· 6979 
· 7091 
· 6857 
· 7468 
· 6795 
· 7249 
· 7181 
· 6813 
· 7145 
· 6803 
· 7205 
· 7163 

6965 
· 6866 
· 7319 
· 7512 
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Oprava důležitějších tiskových chyb: 

52. řádka lO. shora: správně »(§ 863 obč. zák.)«, nikoliv »(§ 683 obč. 
zák.)«. 

68. v právní větě k čís. 66'93 budiž přesunut poslední odstavec před: 
»Úrazové pOjištění dělnické«. . 

72. řádka 20. shora: správně »uznáno«, nikoliv »oznámeno«. 
73. řádka 15. shora: správně »pO«, nikoliv »do«. 

1 08. řádka 20. shora za § vlož 79, 
120. řádka 10. zdola: "právně »§ 843«, nikoliv »§ 943«. 
126. řádka 23. zdola: vynechati slovo »jak«. 
171. za řádku 10. zdola vložte: »v zákoně není odi'tvodněno a které ne-

bylo uznáno. Pokud se týče čís. 7 rozvrhového usnesení, které«. 
219. řádka 18. shora: správně »odpovidá«, nikoliv »opovídá«. 
222. řádka 6. shora: správně »všeliká«, nikoliv »veliká«; 
246. řádka 20. zdola: spTávně »§ 13 lit. c)«, nikoliv »§ 13 lit. g)«. 
250.: V třetím odstavci právní věty k čís. 6788 správně »§ 572«, nikoliv 

»§ 575«. 
257: řádka 11. shora: spn.ivně »dovoláni«, nikoliv »odvolání«. 
262. řádka 9. zdola: správně »0«, nikoltv »a«. 
264. řádka 7. zdola: vynechati slova: »následkem toho že«. 
275. řádka 15. shora: správně »ne«, nikoliv »na«. 
294. řádka 7. shora: spnivně »nárok«, níkoIiv »návrh«. 
301. řádka 24. shora: správně »žalovaná«, nikoliv »obžalovaná«. 
327. v citaci čís. 6827 spravně »R II 51/27«. 
338. řádka 13. zdol,,: vynechati slovo »k«. 
380.: v citaci čls. 6855 správně »ze dne 1. března«. 
417. řádka 19. shora: správně »dané«, nikoliv »daně«. 
446. řádka 3. shora: správně »1889«, nikoliv »1899«. 
488. řádka 3. a 10. zdola: správně »251/97«, nikoliv »271/97«. 
502. řadka 2. zdola: správně »187«,'"nikoliv »178«. 
545. řádka 21. shora: správně »246«, nikoliv »245«. 
557. vsuňte před 1. řádku: »Důvndy«. 
708. řádka 8. zdola: za slovo »exekuc-e« vsuňte: »kdežto žalobní žá-

dáni znělo, aby bylo uznáno povolení exekuce za neplatné«. 
787. řádka 1. zdola: správně »condictio«, nikoliv »conditio«. 
811. řádka 8. zdola: správně »v rozsahu«, nikoliv »v rozsudku«. 
850. řádka 12. zdola: za slovo: komise přijde »)«. 
856. řádka 16. shora: správně »373/21«, nikoliv »373/23«. 
888. řádka 4. zd-Dia: správně »obce«, nikoliv »rady«. 
915. řádka 21, zdola: správně »názoru«, nikoliv »nároku«. 
918. ,řádka 22. shora: spravně »tedy«, nikoliv »když«. 
982. řádka ll. zdola: správně »žádným«, nikoliv »řádným«. 
995. řádka 9. zdola: správně »za«. nikoliv »na«. 

1 052. řádka 22. shora: správně »pražce«, nikoliv »práce«. 
1075. řádka 9. shora: správně »dovolacímlJ({, uikoliv »odvolacímu«. 
1125. řádka 5. shora: jest vynechati slovo »že«. 
1164. řádka 22. a 23. shora zní takto: »Žalující fond opírá žalobu o zru

šeni exekučního titulu, jímž proti němu byla povolena výpověd' 
z bytu, pOklid se tkne ža!obu<.<. 

117.5. řádka 6. shora: správně »zájemníků«, nikoliv »nájemníků«. 



Stranka 1187. řádka 1. shora: správně »dovolaného«, nikoliv.»dovolacího(. 
» 1257. řádka 21. zdola: :::;právně »§ 109 obč. zák.«, nikoliv »§ 109 tl'. zák.«. 
» 1327. řádka 20. zdola: správně »§ 36<, nikoliv »§ 26«. 
» 1342. řádka 7. shora: správně »Zda<{:, nikoliv »2de«. 
» 1300. řádka to. zdola.: před slovo »újmě« vložte »své«. 
» 1431. řádka 3. zdola: správně »neoddvodnčna«, nikoliv »odůvodněl1á<\. 
» 1495. řádka 25. shora: správn'~ »výmazné«, l11koliv '>významné«. 
» 1506. řádka 17. shora: před /.>11« vložte »§<-.:. 
» 1515. řádka 1. shóra:"s'právně »lidov)rmié, nikoliv »likovými«. 
» 1667. řádka 20. shora: správně »Čís. 222«, nikoliv »čis. 220«. 
» 1670. v třetím odstavci 'právní věty k čís. 7446 správne: »Srážka«. nikoliv 

»Strážka«. 
» 1701. řádka 2. shora: správně »jednak«, nikoliv »jedna«. 
» 1703. řádka 12. shora: správně »práva«, nikoliv »právem«. 
» 1804. řádka 3. zdola: správně »na«, nikoliv »za«. 
» 1874. řádka 15. zc\ola: za slovo »bylo« vložte »potvrditi«. 

1956. řádka 15. zdola: správně »jež«. I11koliv »jenž«. 
» 1957. řádka ll. zdola: ",právně »popřena«, nikoliv »popřená«. 
» 2000. řádka 8. shora: správně »při«, nikoliv »i«. 
» 2008. řádka 24. shora: správně »stár«, nikoliv »sták 
» 2022. řádka 18. shora: správl1ě »stanovcn«, nikoliv »nestanovelH. 
» 2043. řádky 27. a' 28. shora přehoďte. 
» 2111. řádka 4. shora: za »n. s.« přijde »)«. 
» 2143. řádk8. 2. shora: správně »uznáno«, nikoliv »znáno«. 
» 2144. řádka 19. zdola: 'správně »opět«, nikoliv »ouět«. 
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čís. 6657. 

Ručení dráhy (zál<on ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jde' o příhod'Ut"v dopravě, uklouzl-Ii cestující, jda sli pro jízdní lístek 

k nádražní pokladně, na hladké dlaidici v chodbě nádražní budovy a 
oádem se poranil. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1927, Rv I 636V26.) 

Zalobce vstoupil za sněhové vánice do nádražní budovy a,ida po 
chodbě ku pokladně pro výdei iízdních lístků, sklouzl na hladkých dlaž
dících, upadl a poraní!. se. Zalobě protí dráze o náhradu škody bylo 
obě man i ž š í mi SÚ' u d y vyhověno, o d vol a c í m s o ude m 
z těchto d ů vod ů: Vývody strany žalované, že tu nejde o příhodu 
v dopravě, nejsou s to, by otřásly správným výkladem prvého sÚ'udu, že 
používání hladkých dlaždic v nádražní chodbě, kudy obecenstvo musí 
choditi k pokladně pro jízdní lístky, tedy dlažby, jež pÚ'žadavku! bez
pečnosti chodců nevyhovuje, nutno považovati za odchylku od normální 
dopravy. Tato odchylka od normální dopravy, když při značné osobní 
frekvenci bylo mnoho sněhu do chodby naneSeno a tam vlhko způso
beno, stala se přímo nebezpečnou a vyvolala škodlivou událost, pád ža
lobce. Nesporno jest, že žalÚ'bce chtěl jeti drahou a musil tudíž jíti 
[, pokladně a od ní na nástupiště vesměs po chodbě hladkými dlaždič
kami opatřené a že byl skutečným cestujícím po dráze;. Správně do,spěl 
tudíž první soud k úsudku, že jest tu příhoda v dopravě a jest pro,to 
výtka nesprávného právního posouzení bEzpodstatnou. Ale, i kdyby tu 
nebyly přihody v dopravě, neměnilo by to ni,čeho na věci, neboť i každý 
jiný byl by zodpověden podle ~u 1294 a násl. obč. zák., kdyby pro místa, 
kudy musí mnnho lidí za každéhO' počasí choditi, pnužil nevhodnýcb 
k tomu dlaždic a nepostaral se jinak O' z"bezpečení, takže by na nich 
sklouznutí bylo. snadno mÚ'žné. Odvolání žalovaného není důvodným 
ani v tom směru, pokud uplatňujie nesprávné ncenění průvodů, že prý 
žalobce uklouznutí své sám zavinil. I když by byl žalobce šel chodbou 
k pokladně a od ní rychlým krokem, nelze v tom shledávati jeho zavinění 
na sklouznutí. Nelze přehlédnouti, že si žalobce před vchodem do bu
dovy čistil boty o škrabadlo, takže mohl spoléhati, že mnoho sněhu 
na bo,tách nepřinese. Naproti tomu, je-li dlažba hladká, jest tím více 
kluzká následkem vlhka nebo naneseného sněhu a těžko shledávati 
neopatrnost v tom, že někdo přejde takové nebezpečné misto rychleji 
neb pomaleji, poněvadž i při pomalé chůzi mŮže klouznouti a na hladké 
podlaze při klouznutí nemá téměř možnosti udržeti rovnováhu. Pomalá 
chůze mohla by míti jen tenkráte význam, kdyby jistá místa na podlaze 
byla méně nebezpečná a jiná zase očividně a snadnO' poznatelně více 
nebezpečná, a bylo by lze se jim vyhnouti. Uváží-li se, že i od sněhu 
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očištěná podešev zachová si vlhkost, může při vstoupení na kluzkou 
podlahu i na suchém místě klouznutí býti vyvoláno. SkutEČnost, že ža
lobce měl podkůvky na podpatcích nebyla snad pro něho výhodou při 
vstoupení na hladkou dlažbu, ale není používání podkovek na botách 
ničím na venkově nezvyklým a dráha mŮže s tím po·čítati, že značná 
část cestujících, zejména dělnictvo, užívá obuvi takové beze vší závady. 
I kdyby byl prvý soud došel k přesvědčení, že žalobce při chilzi sta
niční budovou spěchal, nebyl by mohl přes to uznati, že snad pouze 
žalobce touto spěšnou chůzí klouznu.tí a úraz svůj sám vyvolal. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

OŮ vod y: 

Soud dovolací sdílí názor soudu .ldvolacího, že tu jde o příhodu 
vdopravě ve smyslu zákona ze dne 5·. března 1869, čís. 27 r. zák., o ru
čení železnic, ježto pokladna k vydávání jízdních lístků ve staniční bu
dově souvísí s pro-vozem železnice jako dopravního pro-středku poháně
ného parní silou tak, že jeví se součástí provozu, a že totéž platí o pří
chodu k ní. Náleží kpravídelnosti dopravy, by přístup k osobní po
l,ladně vc· staniční hu\dově byl opatřen tak, by se cestující mohli bez
pečně k pokladně dostati a jízdní lístky si koupiti. V souzeném případě 
však dle zjištění nižších s'Ol1dťt tomuto tak nebl'110, když žalobce na ce
stě k pokladně beze své viny uklouzl a k úrazu přišel. Jde tu proto o 
nepravidelnost v dopravě, spadající pod pojem příhody v dopravě. Co 
bylo příčinou této nepravidelnosti a zda příčina tato byla něčím pře
chodným, či trvalým, nepadá na váhu, ježto k pojmu příhody v dopravě 
stačí, jest-li zjištěno, že stalo se něco, co se pravidelně při provozu do
pravy osob dráhou nestává a ·státi nemá. Nerozhodno jest pro·to, že 
dlaždice, na !l!idž žalobce, jdi k osobní pokladně,uklouzl, byly tam již 
řadu let a že v den úrazu a před tím sněžilo, neboť i pro tento případ 
měla dráha povinnost postarati se o to. by přístu\p k osobní pokladně 
byl bezpečný a tělesnou· bezpečnost cestujících neohrožoval. Pokud do
volatel míní, že zde nelze mluviti o příhodě v dopravě, poněvadž úraz 
se stal ve staniční budově, kde se doprava neprovádí, je na omylu, ne
boť prodej jízdních lístků náleží k dopravě osob dráhou a jest jedním 
jejím článkem, když jde o cestujícího, který do staniční budovy vešel 
jenom za tím účelem, by si jízdní lístek opatřil. Tvo·ří proto v takovémto 
případu opatření lístku k jízdě dráhou část samé dopravy. Z toho plyne 
povinnost dráhy, hy osobní pokladnu a příchod k ní ve staniční budově 
zařídila tak, by se mohlí cestujíci bezpečně k ní dostati a lístek si kou
piti. Když tento předpoklad se v souzeném případě nesplnil násled.kem 
nedostatečnosti zařízení sloužících ku koupi lís',ku, jde o příhodu v do
pravě, neboť jde o nepravídelnost v zařízení k dopravě sloužícím. 
Opačné mínění dovolatele není správné. Vývody dovolání,poukazující 
na to, že lze si jízdní lístky opaťřiti též v dopravní kanceláři a že 
kdyby tam byl žalobce uklouzl, jistě by o příhodu v dopravě nešlo, 
jest správné, ničeho však neměni na tom, že v wuzeném případě o· 
příhodu v dopravě jde, poněvadž jde zde o pokladnu ve staniční bu
dově, určenou k pmvo,zu, t. j. ke koupi lístku a tudíž o zařízení žalova-
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něho sloužící k provozu. Náz?r do~.olatelův, .že pokl~~n~, k výd~ji jízd
ních lístkll ve, staniční budove a ~,n~tup k mm, nepozlva]! a take l1~pO~ 
t ' bu·í ohledně bez'pečnosti cestu]!clch (ne ]l11eho obecenstva) zvlast.nt 
re ll· t'· t t t·' k 

h any vyvrátil l·iž soud odvo aCI a, aCI pro o v om o smeru pou az 
oc r , dk b t'· t·· t ' d·h 'vně důvody napadeného fOZSU 'U, ne o Jes ]IS 0, ze fa a, 
na spra 'I t·t· . t· hl d 
d ' ·I'C si od cestul·ících za prevoz P a I I, les po·vmna s o e em na 

ava1 !'. . I dk v·t' 'h 11 rychiost, s jakou se provoz (el.~ ~as~, e~l1 pOUZl.I. p~rnt ? p? onu, 
t . t·1 se o bezpečnost cestullclch liZ pn koupi ]lzdmch hstku. Jest pos ala . 'I· h . , ... h 

''"ro'zeno že zákon o ručem ze ezmc nevzta llJe se na urazy J1nyc 
~~~b než' cestujících, kte~é ,do stanič~í budovy vstou~ily. Js,O~[ prc,to 
v 'vody dovolání poukazullCI k tomu; ze ]lne os.?b~ ~ez cestuJlcI ~~to.~,r ,. d staniční budovy ochrany zakona o rucem zelezmc nepozlva]l, 
piV Ikse I n °spra'vné v SOUZEném případě nemají však s věcí nic činiti, po
ce 1 , b 'b ' t ., 'h kt . htO! t k' , d Y e'de o- takovou OS0' u, ny rz o ce-s UJICI 0, ery c e a a.e 
nevaz n 1 , . ... d·h l' tk d t .,. b d Y , 1 jedině za účelem opatrem Sl JIZ nI O" 15 II O' S amcm tl ov' 
mUtsepI·tl· a při tom utrpěl úraz. Jest proto právní posouzení věci, pokud 
vs ou , b ' dl·' dO d' ·de o otázku příhQdy v dopra::,.e, ezvadnym '! 0ov,o a,nl neo .uvo ne-
J. Když tomu lak a Jde o pnhodu v doprave, mu ze zalovany v sou
~l~·m připadě sproštén býti, závazku k n~hradě škody důkaz,em, že si 
žalobce úraz sám zavmll. Dukaz tento se ~alovanemu. nepodan!, a ;;oud 
dovolací sdílí. plně důvody soudu odvo1aclho uvedene pro to, ze zalo
vaný na svém úrazu nEnese viny. 

čÍll. 6658. 

Pokud majitel ostrého psa ručl za škodu jím způsobenou pro ne
zdatnost svého zřizence, jemuž svěřil psa k opatrováni. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1927, Rv I 700;26.) 

žalobce byl napaden hlídacim psem žalovaného Josefa O-a, ienž 
psa byl svěřil k opatrování svému zřízenci Habidu H-ovÍ. Pes žalobce 
pokoúsal a poškodil mu šat.. Žalobě o náhradu škody v1?ověl pro: 
c e sní s o II d P r v é s t o I ·1 C e pouze potud, pokud smerovala proh 
Habidu H-ovi. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobcovu. 

N e .i vy š š í s o u d k dovolání žalobce vyhověl žalobě i proti 
J osclu O-ovl. 

D ů vod y: 

Soud odvolací v souhlase se soudem prvé stolice zamítl prosbu ža
lobní ohledně ža!ovaného Josefa O-a proto', že dle jeho názoru tento 
žalovaný není žalobci zodpověden za škodu jeho psem mu ZpůsobEnou, 
poněvadž dohled nad psem svěřil žalovanému Habíau H-ovi, jako své
mu zřízenci, o němž nevěděl a věděti nemohl, že jest osobou k tomu"ne
zdatnou, an jest u něho skoro dvě léta zaměstnán, po tu dobu vodil psa 
na procházku a dosud nic se nepřihodilo, ačkoliv pes jest ostrým pSEm 
hlídacím, a poněvadž dále dal žalo·vanému Habidu H-ovi na opatření 

ľ 
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psa košík a šňůru a tím dostál své povinnosti jako držitel psa ve smy
slu §u 1320 obč. zák. Toto právní posouzení věci odvolacíl}1 soudem ne
shledává soud dovolací správným. Závazek žalovaného Josefa D-a jako 
držitele psa k náhradě škody žalobcovi psem způsobené plyne podle 
§u 1320 obč. zák. již sám o sobě z toho, že žalobcovi byla psem způso
bena škoda a že zřizenec žalovaného, jemuž opatrování psa svěřil, uká
zal se nezdatným tak, že dle stavu věcí žalovaný .Josef D. bez ohledu 
na to, zda o této nezdatnosti svého zřízence věděl nebo věděti mohl, 
za škodu žalobci zodpovídá, ježto nepodařilo se mll prokázati, že se po
staral dostatečně o patřebný dozor nad psem. Soud odvolací u,znal, že 
nezdatnost žalovaného Habida H-a v tomto případě jest prokázána, 
ježto v blízkosti veřejné cesty sejmul ostrému hlídacímu psu košík, na 
louku ulehl a usnul, aniž by se o psa dále staral, 1. j. psa opatřil tak, 
aby škodu způsobiti nemohl. Toto jednání žalovaného H,"bida H-a je~t 
zajisté takového rázu, že z něho plyne nejen bezst;rrostno,st tohoto ~a~ 
lovaného jako hlídače psa, nýbrž přímo jeho nezdatnost k opatrovam 
psa, kterou by žalovaný Josef D. při náležité obezřetnosti a dohledu 
na svého zřízence byl musel již dříve pnznati~ ano se jedná o osobu ve 
zdejších poměrech nevyrostlou, což žaío'vanému ukládalo zvláštní opa
trnost a dozor nad ním. Bylo, zajisté povinnolstí žalovaného Josefa D-a, 
jako držitele psa a zaměstnavatele Habida H-a, by, svěřiv takové osobě 
opatrování a dozor nad syým ostrým hlídacím psem, nespo~kojil se tím, 
že se snad jeho zřízenec jevil k tomuto dozoru a opatrovaní psa ly
sicky způsobilým a žalovaný to o něm mohl předpokládati, nýbrž bylo 
jeho povinností, aby se staralo jo, zda se jeví osobou k opatření psa a 
dozoru nad ním zdatnou. Této své povinností žalovaný .Josef D. dle 
zjištěného stavu věci nedostáJ, neboť k tomu, by mohl považovati 
svého zřízence za osobu zdatnou k úko.]u jí svěřenému, nestačí, že Ha
bid H. jako jeho zřízenec psa již skoro dva roky vodil na procházku, 
aniž se co- stalo" a že mu při tom žalovaný Josef D. dával k opatření 
psa košík a šňúru, poněvadž skutečnosti tyto samy o sobě ještě nejsou 
důkazem toho, že Habid H. byl osobou k opatrování a dohledu nad 
psem zdatnou, když v souzeném případě dopustil se takové bezstarost
nosti, že z ní nadevší pochybu plyne jeho' nezdatnost k opatrování psa 
a dohledu nad ním (§ 1315 obč. zák.). Tento nedostatek do'zoru žalo
vaného Josefa D-a nad jeho zřízencem zakládá vinu jeho iako, držitele 
psa ve smyslu §u 1320 obč. zák., když psa svého svěřil osobě nezdatné, 
a neide proto u něho o ručení za výsledek, nýbrž o zavinění, jej k ná
hradě škody žalobcovy zavazující. 

čis. 6659. 

Učňovská smlouva, ujednaná ústně, neni nepJataa pro nedostatek 
pisemné 10000my leč že se vůle stran při ujednáni smlouvy nesla k to.
mll\ že pisemné sepsáni smlouvy má býti podmlnkou její platnosti. Po
kud nelze v napotomnlm vyplněni a podpisl! blanketu učební smlouvy, 
jenž se oochylo~al od ústni úmluvy, spatřovati změnu ústní úmluvy. 

(Ro-zh. ze dne 4. ledna 1927, Rv I 706/26.) 
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Žaiobcc, II něhož byl syn žalovaného v učení) domáhal se na otci 
náhrady za stravování jeho syna, ježto tento před uplynutím ujednané 
učební doby opustil učení.. Pro c e sní s o' udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl. D II vod y: Dlužno rozřešiti otázku, zdase žalovaný zavá
zal žalobci nahraditi náklady za stravování svého syna, jako žalobcova 
učně. kdyby tento, jak. v písemné učební smlouvě jest uvedeno, před 
uplynutím ujednané doby učební učení opustil, a z nutných příčin zpět 
do učení přijat býti nemohl. Jest zjištěno, že se jednání o přijetí syna 
žalovaného do učení stalo mezi stranami ústně a že o škodě za stravo
vání učnč se vlibec nevyjednávalo, a že dotyčná stať se vyskytuje te
prve v písemné smlouvě učební, a že stranJí 'neměly úmyslu! původní 
ústní jednání měniti, že strany při ústním jednání o učební smlouvě 
blanket smlouvy učební po ruce neměly a že žalovaný znění blanketu 
aní neznal, že žalobce odevzdal učňovi v obálce tištěný a úplně prázdni' 
blanket učební s tím, aby jej žalovaný vyplnil a odevzdal na společen
stvu, a že žalovaný také na tO' Františkou S-ovon vyplněný a jím pode
psaný blanket odnesl hned na to' na společenstvo, kde byla smlouva 
uložena, že žalobce tuto žalavaným podepsanou a u spO'lečenstva u'lo
ženou smlouvu obdržel od společenstva poštou a že ji pak sám dodatně 
podepsal a poslal zpět ke společenstvu. Má tudíž soud za prokázáno, 
že mezi stranami došlo' při ústním jednání k hotové řádné a platné 
smlouvě učební, jak také patrno z toho, že smlouva byla žalovanému 
žalobcem k podpisu poslána asi měsíc pa té, kdy sYIl žalovaného 
k němu do učení vStOllpi! a pO' tuto dobu u něho stále v učení se nalé
zal. Při tom je zcela ncro,zhodným tvrzení strany žalující, že prý mezi 
stranami ústní smlQuva učební uzavřena nebyla,. nýbrž pouze jediná 
smlouva písemní, že vedeno bylo mezi nimi pouze jednání, nedošlo však 
k ujednání, a že 'úlstnč byly probírány jen některé podrobnosti smlouvy, 
a že ústně se prý o učební smlouvě jako o celku nejednalo. Úmyslem 
stran bylo dohodnouti se, zda a za jakých podmínek má bí,ti přijat syn 
žalovaného k žalobci do učení, a nemťiže na základě shora za prokázané 
vzatých skutečností býti pochybnost, že k dohodě v těchto směrech mezi 
stranami dašlo. Tím přišla k místu řádná smlo>sva lIčební, která ku 
právní platnosti písemné formy nevyžaduje. Vždyť platné právo, trvá 
na zásadě neformálnosti smluv, pokud nejde o výjimky, jimiž se, by 
smlouva měla platnost, vyžaduje určitá forma písemná. K těmto výjim
kám však smlouva učební nepatří. Ostatně § 99 živn. ř. výslo'vně uvádí, 
že smlouva učební může býti uzavřena, ústnč ncb písemně. Soud má za 
prokázáno, že žalovaný, podepsav zaslaný mu blanket a neškrtnuv 
v něm tištěný odstavec obsahující závazek k náhradě škody za stra
vování předčasně z učení odeš'edšího učně, neučini.l žalobci novou 
smluvní nabídku ve příčině toh0' závazku, o němž mezi stranami dosud 
ústně jednáno neby,lo, neboť jest prokázáno, že nebylo' úmyslem stran 
původní ústní smlouvu změniti tak, jak v blanketu tištěné smlouvy 
učební bylo uvedeno. Nelze proto vyvozovati z toho, že žalovaný onen 
odstavec neškrtl, nýbrž blanket obsahující v odstavci tom závazek k ná
hradě za stravování podepsal, pro žalovaného závazek k plnění, o-němž 
strany vůbec nejednaly, jej na mysli vůbec neměly, a předmětem pů
vodní ú'Stní úmluvy jej neučinily. O tl vol a c í s o u d napadený rozsu-
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dek potvrdil. D t't vod y: ~eoprá~ncna Jest především výtka nespráv
ného právního po~o~tzení vecl; ]e,z spa!ruJc odv.olat:l v tom" že souid 

prvé stolíce vychazl z nespravneho, pred~oklaQu, ze uč~bnr smlouva 
nevyžaduje ku své právní platnosh plsenrne formy, § 99 Zlvn, zák. sta
noví sice že učedníci mají býti přijímáni na základě zvláštní smlouvy, 
která budiž do čtyř neděl od počátku učebního, P?měru písemně l;jed
nána, Již ze samotného do~lovuo ~ohot? ~stanover~l z~kon:, je~t parmo, 
že učební poměr zal07.en byh muze tez umluvoul ustnL Ucebnl smlou,va 
nestává se proto neplatnou tím, že nebylo šetř,eno formy ;lt?Vanym 
§em předepsané, nýbrž nešetření citovaného· predplsu ;aklada toltko 
přestupek živnostenského řádu, Z citovaného uS,tanovenr zakona v~
plývá jasně, že účelem ustanovení jest, b~ ~čeb~l sm!ou~y byly v na
ležité patrnosti. Sdílí také soud odvolacl uplne, ]'ravnr, nazo; soudu 
prvé sto,lice, že ku platnosti učební smlouvy ne~l treba plsemne jor~y, 
Také pokud jde O' to, že si písemné vyhotovenr smlou~y a obsah uS,t
ního Uljednání stran odporují" dlUl,žno sO~,hlaslh s pn:ym, soudem, ,z~ 
platí to, co strany ujednaly UStl:~, kteryzto obsal; u~tmho Ujednanr 
soud prvé stolice též bezvadně zpstrl, zjlsb:c :zejmen~ ze se, meZI stra
nami o škodě a náhradě škody za stravovanr syna ozalo,vane~o nemlu
vilo. Zjistil-li dále soud prvé stolice bez~adným zpusobcm, ze n~byl~ 
úmyslem stran původní ústní smlouvu zmeml! tak, jak v bbnketu, bstene 
smlouvy bylo uvedeno', dlužno též souhl~sit! s jeho, pravn,1O; nazorem, 
že nelze vyvozovatí z pouhé okolnosb, ze zalovany dotycn}, O'dstavec 
blanketu smluvního neškrtl, že převzal tím závaze~ k ~Inenr, 0

0 
nem~ 

strany vůbec nejednaly jej na mYlslí neměly a predmetem puvodnl 
úmlUlvy jej neučinily, Ú žalovaný vyplněním tíštěn~ho bl~nketu, smlou
vy učební a O'devzdáním jeho společenstvu neuclml zalobcl nov~ 
smluvni nabídky, dovodil téžsprá,vné Již prvý sou,dce a )es~ to ostatne 
patrno z tohO', že žalovaný vyplneny ]Im. blanket zalobcl vubec nepo
slal uloživ ho u společenstva, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánL 

D ů vod y: 

Otázku zda předpis §u 99 živn, řádu vyžaduje k platnosti učňovské 
smlo'~vy f;rmy písemné a zda proto případná \ÚBtní ujednání, stran JSou 
neplatná, zodpověděl soud odvolací ;áporn~ s, tím ,o,~ů~odnentm, ze ,§ 
99 živn, řádu sice stano'ví, že učed~lcl maJI '~ytr p,rlpmam J~n na za
kladě zvláštní smlouvy, která má byb do dyr nedel o~ yocatku ,učeb
ního poměru písemně ujednána a ~ s~olečenst~a za, ucelem, eVlden;,e 
uložena, že však nešetření tohoto predplsu nezpus~bu]e nepla;nost, pn
padné ústní smlouvy, nýbrž jen přestupek podle ~lvnoste,nskeho radu; 
Soud dovolací shledává tento náz?r s?~du O'dvolac;ho spravnym, nebo:! 
ani z předpísu §u 99 živnostenskeho radu, a111 z predpl,su §1I 886, obc: 
zák. v novelisovaném znění nelze vyvod~ti, že uč~ovsk~ sn;louva ustnv~ , 
ujednaná, jest pro nedostatek písemnosti nepl~tna: kdyz, vule s~r~n pn 
ujednání tétO' smlO'uvy nenesla se k tomu, ze plsemne sepsam teto 
smlouvy má býtí podmínkou její platnost!, P'?S?Udl: p:oto so~d odv~
lací vše správně, vysloviv názor, že pouhe ZJIsteTI1, ze zalovanym vyp -
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l1čnS' blanket učeb!1Í sr:?l~~lvy ,byl, z~sl!n !alob::ovi a tímto podepsán, 
sama o sobě neoc!úvodnule pravm zavL:r, ze do-slo k uzavření písemné 
smlouvy stanovící práva a zá,:azl<y obou stran tak, jak v listině jsou 
uvedeny, když strany nesporne pred tím uzavřely ústní učňovskou 
smlouvu a neměly úmyslu ji změniti tak, jak ve vyplnění blanketu ža
lovaným jest uvedeno, K rozhodnutí tomuto byl so"d odvolací opráv
něn, poněvadž soudem prvé stolice bylo z.iiš1ěno, že o škodě za stravo
vání učně mez: stranami vůbec nebylo jednáno a že žalovaný písemný 
blanket učňovské smlouvy měl vyplniti tak, jak mezi stranami ústně 
bylo dO'iednáno, Vývody dovolání, napadající tento právní názor soudu 
odvolacího též s hledíska dovolacího důvodu §u 503 čís, 3 c, ř, s" ne
jsou však s to, by správnost teh? vyvráti1~, ježto nejde}u o sku~kové 
zjištění v rozporu se SpiSy, nybrz o pravm posouzem vecl, ktere ne
muže býti napadeno dovolacím dúvodcm §u 503 čís, 3 c ř, s, Mínění 
dovolatelovo, že sond odvolací nebyl oprávněn přihlížetí k ústnímu 
ujednaní str~n ohl~dně sporné učňovské smlouvy, ~dJž žalobce svůj n~
rok v žalobe zaloz)l na plsem111 smlouvu a kdyz zalovaný uznal, ze 
smlO'uvu tuto uzavřel, není správné, ježto soud prvé stolice zjistil a 
v protokole ze dne 14, března 1924 VÝslovně jest uvedeno, že žalovaný 
výslovně se zavázal nahradíti žalobci případnou škodu, bude-Ii do tří 
dnů hlášena, a kromě toho bylo ujednáno, že žalo!Vaný žádnou škodu, a 
nic neplatí, kdyby jeho syn byl propuštěn nebo vystoupil před vyuče
ním, Z tohoto přednesu žalovaného v prvé stolici plyne, že žalovaný po
přel ustanovení písemné smlouvy o povinnosti k náhradě škody za 
stravování a poukázal tím zřetelně na odchylné ústní u,jednánL Když 
však podle zjištění odvolacího soudu mělo, platiti jen to, co strany 
ohledně učební smlouvy ústně uiednaly a při tomto ústním ujednání 
nebylo řečí o náhradě za stravováni syna žalovaného, iest správným ná
zor odvolacího soudu, že nelze vYIVozovati závazek žalovaného k ná
hradě škody stravováním syna žalovaného žalobci prý vzniklé jedíně 
z toho, že žalovaný v blanketu učební smlouvy dotýčný tíštěný oldsta
vec neškrtLO mzporu se spisy v tomto směru nemůže býti řeči, ježto 
názor odvolacíhO' soudu není předpokladem skutkovým, nýbrž úsudkem 
právním, Totéž platí o názoru soudu odvolacího" že v souzeném případě 
vyplnění blanketu písemní učňovské smlouvy žalovaným bylO' jen lor
malito<UI a že vyplnění tohotO' blanketu žalovaným odchylně od ústního 
ujednání stran nebylo způsobilé, by přivodilO' změnu původního úst
ního dojednání.. PrD'Č žalovaným vyplněný blanket nebyl nabídkou nové 
učební smlouvy a proč podpisem tohoto blanketu se strany žalobce ne
došlo k nové od ústního ujednání odchylné smlouvy, vyložily a správně 
odůvodnil}'1 již nižší soudy, K vyvrácení vývodů dovolání hájících opač
ný názor, stačí proto poukaz na dÍ1vody napadeného rozsudku, jichž 
správnost vývody dovolání nebyla ani vyvrácena ani otřesena, 

čis. 6660. 

Do usneseni rekursního soudu, jimž bylo zrušeno v úpadkovém řl
zeni usnesení prvého soudu, přisuzující útraty, .jest dONolaci rekurs ne
přípustným. 
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Byl-Ii spor o vydání předmětíl přerušen vy~l~še~ím úpadku na jmění 
dlužníka, a správce úpa~~ové pQÁStaty prohlastl,v ze do ,sporu n;vst~
p!\ie byly předměty o nez byl veden spor, vylouceny z upadkove poo
statÝ a staly se voh.ým jměnÍU10 .?1užntka. S'práv~e, úpa~ov~ ~od~taty, 
odmítnuvší vstup do sporu, nemuze si vyhrazo~att, ]akékQllV )lne nar?~~ 
k předmětům pro úpadkovou podstatu. Přeruseny spor moznO Zaha]lt.t 
toliko s úpadcem. "Rozsudek nemůže se státi vůči úpadkové podstat~ 
pravoplatným a nelze na základě něho povoliti exekuci proti úpadkove 
podstatě. 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1927, R I 1083/26 .. ) 

Žalobě o vydání předmětů pro c e sní s o ': d, P r v é s t o I i c e. r~z: 
sudkem ze dne 2. ledna 1926 vyhověl. Po vydam rozsudku bylo Jmem 
žalovaného zahájel1 úpadek, správce úpadkové podstaty nevstoupil d? 
sporu, pročež' soud prvé stoEce řizení přerušil. K návrhu: ža.lo~~yn~ 
zahájil soll.d prvé stolice usnesenírn ze dne 17. června 1926 opet nzc11I 
Ve sporu a udělil žalované úpadkové podstatě lhůtu k, odvolání. Rekllfsni 
soud k rekursu správce úpadkové podstaty usnesemm ze dne 13. čer
vence 1926 napadené usneseni zrušil. O ů vod y: p'odá!1Ím, ze dne ; O. 
června 1926 učinila žalující strana návrh, by v prerusenem spo,rne~ 
řízení bylo pokračováno proti úpadkov~ pods~a~ě, .. SO'~d pro~esn: na
vrhu tomu napadeným lIsnesením vyhovel, zahaJll nzen! a udehl upad
kové podstatě čtrnáctideuní Ihůtul k .o~vol~ni do r,ozsu~k~ ze vd~~ 2. 
ledna 1926 a doručil usnesení s, podamm upadkove sprave, svedc!clm 
správci úpadkové podstaty, čímž ~al na j;vo', ž,e se na, míst~ původn~ 
žalovaného úpadce, nyní sam" upadkova sprava (jeJI spravce) ma 
pokládati za procesní stranu. Tento postup byl nesprávný a nezbylo, 
než naoadené usneseni zrušiti, ježto z obsahu podáni žalobkyně a do
pisu správce úpadkové podstaty k němu připojeného. vych~~elo na 
jevo, že správce úpadkové podstaty ,do sporu ne~stoupl!, a.JIz prot~ 
Mbylo možno vzhledem k ustanoven~ § 8 ko,~k. r. spr,avu~lpadkov~ 
podstaty pokládati za stranu rozepre. Odeprel-h spravce ,U!padko~c 
podstaty v projednávaném připadě vstoupiti do spor~, mělo to za na
sledek, že se tím vy!loučil předmět sporu z úpadkove podstaty a bylo, 
by proto protismyslným, pokračovati v řízení proti správě úpadkové 
podstaty proti její vůli o předmět, s jehož vyloučvenim z úpadko~é PO?' 
staty projevila souhlas. Předpis § 8 (3) konk. r. se proto ~pravce u
padkové podstaty netýká. S o udp: r v é s t o II c e usnesen1D1 ze ?ne 
1. července 1926 doplnil usnesení ze dne 17. června 1926 v tom smeru, 
že přiznal žalobkyni útraty návrhu. Usnesením ze dne 13. červenee 
1926 povoH! soud prvé stolice na základě rozsudku ze dne 2. led?a 
1926 exekuci proti úpadkové podstatě. Rek u r s n i s o u d usnesemm 
ze dne 7. října 1926 I. zrušil usneseni prvého soudu ze dne 1. července 
1926, II. změnil usneseni prvého soudU! ze dne 13. červenee 1926 v ten ' 
rozum že zamítl exekučni návrh. O ů vod y: Ad I. Napadené usnesení. 
bylo drušiti důsledkem rozhodnuti zdejšího soudu jako rekllrsniho ze 
dne 13. července 1926, neboť, bylo-Ii tímto rozhodnutím uznáno, že ža
lující strana nebyla oprávněna učiniti návrh, aby přerušené ř"ízení bylo 
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proti úpadkové podstatě žalované tirmy opět zahájeno, nemohl ani 
soud procesní právem přisouditi navrhovatelce napadeným usnesením 
náklady onoho návrhu. 

Ad ll. Soud procesní však neprávem také povolil navrhovatelce 
protí úpadkové podstatě žalované firmy exekuci podle svého rozsudku 
ze dne 2. ledna 1926. neboť rozsudek ten byl vydán proti žalované 
firmě, nikoliv však proti jcjí úpadkové správě, která do onoho sporu 
nevstoupila a tedy proti ní ani právní moci nemohl nabýti. Jest sice 
správné, že nevstoupením, úpadkové správy do sporu jeho předmět se 
z úpadkové podstaty eo IpSO vyloučil, z toho však nenásleďuje, že na 
základě rozsudku, který byl původně vydán proti firmě samé, lze beze 
všeho vésti exekuci proti její úpadkové správě, která si může činiti 
nároky na zadrženi věci z jiného titulu, než původně žalo'vaná strana. 
žalobkyně mohla pokračovati ve sporu jen pro,ti pťrvodně žalované. 
firmě a poněvadž tato vyhlášením úpadku podle §u 84 zákona ze dne 
6. března 1906, čís. 58 ,ř'v zák. zanikla, musila bl' zahájiti nový spor 
s úpadkovou podstatou, lezto tato není povinna spor přijati v mzhodo
vacím o?dobí, kdy jest ,jí .zne.možn~no ~platňovati již námitky, kterých 
žalovana ve sporu, ať z lakehokohv duvodu, neuplatňovala. 

Ne j v y Š š í s o u d dovolací rekurs do odstavce I. napadeného 
usnesení odmft1, do odstavce II. napadeného usnesení zamítl. 

o ů vod y: 

Vymáhající strana podává dovolací rekurs, pokud napadeným usne
sením bylo zrušeno usnesení prvého, soudu ze dne 1. července 1926 
a pokud jím bylo změněno usnesení tého'ž soudu ze dne 13-. července 
1926, a domáhá se zrušení, po případě změny napadeného usnesení 
jmenovitě pokud jím byl její návrh na exeku'ci odebráním předmětů za~ 
,?ítn~t., .Prvým us~esením, jež byl,o rekursním soudem zrušeno, byl]! 
zalujj1cl fIrme dopinkem k usnesell! ze dne 17. června přisouzeny ná
klady jejího návrhu na pokračování v přerušeném řízení a poněvadž 
rekurs ní soud zrušil usnesení prvého soudu, jímž tomuto' návrhu vyhověL 

svým rozhodnutím ze dne 13. července 1926, zrušil nyni na další stíž
nost správce úpadkové podstaty též usnesení o nákladech návrhu na 
pokračování v přerušeném řízení. Jde tedy jen o otázku útrat ale do 
té není ďalšího opravného prostředku (§ 176 konk. ř. a § 528 ~. ř. s.), 
takže stížnost na dovolací soud bylo, odmítnouti. 

Stížnost do napadeného usneseni, jímž bylo změněno usnesení prvého 
soudu a žádaná exekuce zamítnuta, není odůvodněna. Jak již zmíněno. 
zrušil rekursní soud usnesení prvého soudu, kterým přerušené řízení. 
?ylo ,znova zah,áj~n.o, z toh? důvodu, že nelze pokračovati' ve spo'rném 
nzem protI sprave upadkove podstaty o vyloučení předmětů z úpadkové' 
podstaty, když s vyloučením již projevila souhlas. Toto rozhodnu,ti 
re~ursniho soudu nebylo žalující stranou napadeno a nejsou tedy ~,.. 
m!stě úvahy v této dovolací stižnosti, že správce úpadkové podstaty 
vstoupd do sporu tím, že žádal 0' přerušení řízení, že, nechtěl-li do 
Sporu vstoupiti, měl to soudu prohlásiti, čehož však pOsud neučinil, 
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Netřeba se tedy těmito v)r1c1ady, při tom nelogickými a ,nesprávný~l1i, 
vůbec zabývati. Věc je již odbyta prav?pbtn~m ,:oz~odn~,Í1m ,rekursm~o 
soudu, že postup prvého soudu o zahaJ;nl preruseneho !:zem proh vuh 
správce úpadkové podstaty o nebyl spravny.. p!oto st;zovatelka, nym 
z toho opět nesprávným zpusobem, vyvozuJe, ze, kdyz sjlravce upad
kové podstaty až dosud neprohlásil u soudu, že nevstupuje do sporu, 
ač prvý soud dal novou lhůtu k odvolání, stal ,s~ roz~Ulde~ pravojlla:
ným a byl odůvodněn návrh na exekUCI odeb:a~llm predmet~ pl oÍl. u~ 
padkové podstatě, ježto prý tato zastupuje dluzmka a ma take v,dlz,em 
věcí, k jejichž vydání byl dluž,ník, p~a".opbtr;ě, odsouzen. Z. nesprav~yc~ 
předpokladů vyvozují se tu pravm zavc;y, J~Z 1 ~an:Y o s?be JSou P!av~'. 
pochybeny. Spor byl v období odvo-Iaclh,o nze,n: ]lZ san;ym, prohlasemn; 
úpadku přerušen, pwtože mohlo v nem byh pokracova~o Jen p~~h 
správci úpadkové podstaty (§ 6 a 7 konk. ř. a § 163 c. r. s. J. Muze 
v něm býti ihned po vyhlášení úpadku pokračováno za př;dpok!adl1 
§u 164 a 165 c. ř. s. Ale správce úpadko~é podstaty proh!asrl, ,t!eba 
mimosoudně, že nevstupuje ve SpOL BudIZ Zl1O'va upozorneno ,tez na 
důvody prvého rozhodnutí rekursního '.oudlL N.astaly tedy, .nas!edky 
§u 8 konk. řádu i ve směru hmotně-pravmm. f':redmety, o JeJ1;?Z ,v~
loučení byl až dosud veden spor, jenž však nasledkem prohlasem u
padku byl přerušen, byly, vyl,o~čeny z ú~~d~ové, podstaty a byly pr?s~y 
všech těch obmezení a UČ1l1KU, Jez zahaJenrm upadku strhaJI Jm.enr u
padkové podstaty, spadají opět do volného j:,:ění, úpadcova; p~edpo~ 
kládajíc, že mu patři a do jeho d1SpO.SIC, a vení-ele Jeho mohoo.u vesh 
na ně exekuci, nejsoUl,1i dle zákona z ex~ku~e vylouče~y. M~ze ted~ 
nyní úpadce, k čemuž bl" ji~ak byl ~pr~vnen. Je~ s~ravce upad~ove 
podstaty, činiti ohledně nrch ,':.l!?CC o~atrel1; ~ zel1l1ena 1, ve sporu ~red
sevzíti procesní úkony, zvlaste t~ke u:,na111 n~bo S1111L AI,; SpOl b~~ 
prohlášením úpadku přerušen. Spravce upadkove podsta~y vubec, v neJ 
nevstoupil, vyloučiv předměty, o které, se vedl ,spor,o z ltipadkove P?d
staty Ovš'em uvolnění jejich z úpadku Jest nutnym dus ledkem takoveho 
prohiášení správy úpadkové poélst~ty, t.akž.e nemů!e s~rávc~ pod,stat~ 
odmítnouti vstup do sporu, ale zaroven Sl vyhrazovah Jakekohv ]lne 
nároky k témže předmětům pro úpadkovou podst~tu.,y ton; o~ledu 
nutno opraviti nesprávný názor reku.rsního soudu (V1Z tez pametnr Spl~ 
k úpadkovému řádu str. 17 a Bartsch, komentář str. 93-94) .• Kdy~ 
správce úpadkové podstaty nevstoupil do sporu, nel'.'o~lo v n~m ant 
proti němu býti pokračováno a nemohl fO'zsudek proh up.adkove, pod: 
statě nabýti moci pr:íva. NemMe tedy stěžuvatelka na, J~ho. zakl~qe 
vésti exekuci proti správě úpadko·vé podstaty na ,odebram predl:,.etu, 
již také proto nikoH, že podle ~~ 8 ~{Qnk řá,du nasledkem pr~hl,asenr 
správce úpadkové podstaty se J1Z z upadkove po~st~t)T VyIOU~lly .. Za
hájení přerU'šeného sporu mohlo by se tedy zave~h Jen s . upadc~~: 
Jest nesprávný názor rekursního soudu, že ž~l~bkyne by mus1:a z~hai1h 
zcela nový spor. Nikdy však nemůže ani nove zalo."~h anr ~.pr~rusen,em. 
s oru o,kračovati s úpadkovou podstatou. Ta J1Z prohl~sen,l~ sveho 
s~rávc~ je ze sporu vyřaděna. Rozsudek ~e ;nemohl proh m stah pravo
platným a nemohla exekuce proÍJ sPi'ave upadkove podstaty byh po
volena. 
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Nezpůsobilým svědkem posledního pořízeni ve smyslu §u 591 obč. 
zák. jest, kdo pQdle svých duševních vlastností v době, kdy byl svědkem 
posledního pořízení, nebyl s to, by zevní zjevy a událost~ správně vnímal 
v paměti udržel a opět podal. ' 

Jest výslovným prohl~šet1ím zůstavitele vesmys!u §u 579 obč. zák. 
odpověděl-lí na otázku jednoho ze svědků, jenž vzal připravený spi; 
do ruky, zda to jest jeho poslední vůle a zda ji sám podepsal, slovem 
»ano«. 

(Rozh. ze dne 5, ledna 1927, Rv I 992/26.) 

žalobu o neplatnost závěti opírala dědička ze zákona jednak o to 
že prý jeden ze svědků závěti byl nezpůsobilým svědkem podle §u 59 l' 
obč. zák., jednak o lo, že prý zůstavitel neprohlásil výslovně před svěd
ky, že spis obsahuJe J~ho poslední vůli. PrO' ce sní s o udp r v é 
s to II ce uznal podle zalobl', o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d 'nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Nesprávné p,rávní .posouzení ,vytýká Se ve dvojím směru. Předně, 
pokud Jde o ota~ku, Je_II ;'\nto~1l1 B. ~adným svědkem po,slední vůle. 
po!om ,v tom smeru, zda zusta~lte!ka vyslo~ně prohlásila podle §u 579 
obc. zak. Sp1S za svou poslednl vulI. K one otázce odpověděl odvolací 
soud záporně, k této kladně. Dovolatelka to napadá. Uvádí v oné pří
čině, že svědek poslední vůle musí si býti aspoň vědom svého svěde
ck~ho ~ko]u. ?vědek Antonín B.. nebyl prý si vědom v době posledního 
po-nzel11, ze ponsluhu]e Jako svedek poslední vůle, a vůbec neví, proč
sel d~ hyl,: zu~tav1telky. a zdali tam podpisoval poslEdní vůli. Nejedná 
se pry u n~ho Je~ ~' .~!arec~?u zapon;ětlivost, nýbrž O' stav dlu~evní ne
ZPUSOb110stl, trvaJícI ]lZ delsl dobu a Jevící se právě v tom že není s to 
by' s~ s.o~visle vyjadřoval, a že vůbec se na nic nepamahrje. Než sluš! 

. pns.v~dc1h .nazoru odvola~lho soudu. Podle § 591 obč. zák. jest nezpů-
S?b1lym s':.edke~ posledn! v~le též osoba smyslů zbavená. Nezpůsobi
Iym ku svedectv1 poslednr vule Jest tedy ten, kdo dle svých duševních 
vlast!'0?tí v dob~, kdy byl ,svě.dkem posledního pořízení, není s to, by 
zev~l zjevy ~ udalostr spravne vnímal, v paměti udržel a opět poda!. 
Nenr tedy tr.e~~, by poruchy. dil)ševních vlastností svědko'vých dosa
hovaly stupne s,llenostr,~~bosh, n,"bo sla??myslnosti, a nermhodujc ani, 
zda byla takova osoba ]1z soudne prohlasena za šílenou, slabomyslnou 
l1f;bo blbo;", l1e~?' zda ~~Io, a~po~ ří~ení o zbavení svéprávno'sti z toho 
du~odu J1Z zaha]~~o., Pn!"ranr svedku posledníhG pořízení jest úkonem 
~~radnosh, na nrz zaV1S1 platnost allografické poslední vůle a k tomu 
u:~lu př1bra~.~ s.vědk?vé n;usí si tedy býti vědomi toho, co se před nimi 
d:!e, ~ylo ~]1steno, ze, s~edek Antonín B. není blbý, jak se sám o sobě 
prr svem vyslechu vy]adnL Ak soud prvésto1icenesprávně ho pokládá 
za nezpůsobilého svědka posledního· pořízení zůstavitelky ze dne 10. 
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října 1925 podle výsledků jeho ~ výpovědi ze dn~ 1 L února 1926, po
něvadž se ani nepamatuje, proc sel do bytu, zustavltelky a ~ zda, tam 
něco podpisovaL Správně PQukazuje odvolacI soud na to, ze svedek 
pouze nyni tvrd! o s?bě, ,ž; má š~~,tnou paměť, že "e na vše podrobně 
nepamatuje, Svedek jest JIZ ve stan 68 l;t, j~ho vyslech s~ konal po 
čtyřech měsících a z jeho výslechu nevyslo mc n~ jevo, z~ ;eho ~y ~e 
dalo souditi, že t a k é již v dob ě P o s 1 e do nI hop O} 1, Z 8 nI }U
stavitelčina byl smyslů zbaven. T? do;lcázati ZpLl~O?e;n urClty,? a pr~s
ným bYllo by povinností žalobkyne, coz se dle z]lstem odvolaclho soudu 
nestalo. ~ 

Ve druhé přičině napadá dovolatelka ,náz?r o?volacího soudu, ze 
bylo vyho,!ěno náležitostem §u 579 ?bč. zak., ze ,zustavltelka prohlasIla 
výslovně před dožádanými svědky, ~ ze s~~s, ktery pak 'pod.~p"ah, ob,sa
huje její poslední vůli. Nutno Sl p,:edevslm zopakovat,I z1Is!cm prveho 
soudu, jež si odvolací soud výsl?vnc . OSVOJIl. ,Pmve~~nym! duka:y vzaly 
nížší soudy za prokázáno" že zustav!telka pred dozadan,vm; svedky na 
otázku K-ovu, jenž vzal do nU,ky pnchystanou posled11l vuh se stol,:! 
u něhož zustavítelka seděla, je-li to její posl,:~lní vule a podepsala-h Jl 
sama, odpověděla pouze sloven: »an~.« Dle~ dny. doslovu §u 579 ohc. 
zák se vyžadovalo, by zustavltel~red svedky P, o t V rdI I S~lS jako 
svou poslední vůli. Dle novehsovan~h~ dos:ovu zakO'na, mUSI zustav~tel 
před svědky v Ý s 1 o vně pro ~ I a ~ It 1: ~ e Spl S o b s ~ hu) e ] e
hop o s 1 e dní vůl i. Dle zpravy JUStICnI komIse panske snemovny 
o osnově třetí dílčí novely (str. 4), zdálo se j<;ště důležitěišim (než 
otázka jak má zníti dod'atek II SV,ědeckých podpisu) k zachova111 ,?br~d
nosti poslední vůle, vyříditi poch)'obnost;, zda podle ~~ 579 obc; z~k 
potvrzení spisu jako poslední vule pred svedky, m~uze se take statI 
mlčky nebo znameními, a ve sm)'slu shora. (v~ zpra~e kom!~e) ,nazn~
čeném, má nový doslov §u 579 požadovalI vy.:lovn~ prohlase111 tes}a: 
torovo. To bylo také slmtečně pojato ~ ~onesnou up~avu ,§u 5S. trey 
dílčí novely a nemůže býti pochybnostI, }~, Zak?ll ~vy,zadu1e nym V'f.
slovné prohlášení zllstavitelovo, tedy ]aSne]SI a urcltejSI formu, by 1"ke
koli pochybnosti a potvrzení zůstavi,telově, že, splsobsahu1e jeho po
slední vuli, byly odstraněny, Avšak šlo by ~říliš ?aleko, kdyby se k plat: 
nosti po,sledniho pořízení vyžadovalo, že zustavltel mu~[ ~~ve prol11as:111 
učiniti doslova výrazy zákona, Dl~ toho názoru ~by se vets,ma P?sl~d111Ch 
vůli, při kterých bylo jinak úzkostli,vě dbano vS,ech fOnI;alnoslI zakana; 
ve skutečném životě musila prohlasIlI neplatnY,?I na ukor op:av~ove 
a jinak správně vyjádřené poslední \Tůle~,zustavltelov~, kterou!, zakol1 
snaží se všude zachovati. Zákon svým nanzemm chce ]en,~ byj z~stavlte,~ 
dal způsobem, vylučujícím veškeru pochybnost, na jevo, ze ~pI~, ,kter~ 
svědci po'slední vUle maji podepsalI, obsah~je je~o posl~d111 vuh, coz 
se má tedy státi nikoliv mlčky, nebo zn~;ne~ImI, jez ta~::)Ve pochybnoslI 
ovšem nevylu'čují, nýbrž ústmm prohlasenIE" (roz,?, cls. lIlO a 1622 
sb. n. s,). Ale i v §u 5~1 obč, zák. se j~n n~anzu\~, ze z~st~vltel, ne~naly , 
písma, dav si před svedkyo SpIS, do nehoz" nah:edh, prečlst:, m,uSl pO-, 
tvrdíti, že odpovídá jeho vulI, Pak-lI I v pnp~de §u 585 obc. ~ak:: kde 
se jedná o prohlášení obsahll poslední vule, 1est dle okolnosh pnpa,du 
vule zustavitelO'va projevena určitě, třeba se tak nestalo vyslovnym 
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projevem, nýbrž jen zodpověděním otázek svědka poslední vúle (rozh: 
č: 575~ sb, n, s,)! stačí Hm spiše k p.oul;0111'-; projevu, že spis, jejž svěd
CI majI podepsal!, obsahUje posledlll vuh zustavltelovu, když zustavitel 
na určitou otázku jednoho ze svědků, jenž vzal přichystaný spis do 
ruky, je-li to jeho poslední vule a podepsal-li ji sám, odpověděl rovněž 
určitě, třeba jediným krátkým slúvkem »ano«, To jest ústnim a výslov
ným prohlášením ve smyslu §u 579 obč. zák, nikoliv pouhým konklu
dentním činem, jakým je kývnutí hlavy nebo jiné pochybné znamení, 
a zákon k dosažení účelu, jejž sleduje svým nařízením, nepožaduje více 
a vzhledem k poměrům skutečného života ani nemUže požadovati, ne
má-li hověti prázdnému formalismu. Dovolání zabíhá tedy do krajnosti 
zákonem nepožadované, míníc, že nelze v tomto případě uznati poslední 
vuli za platnou, nebyla-Ii potvrzeno, že zustavitelka řekla »tO' je má 
poslední vůle,« Udává-Ii, že jest pochybno, zda slůvkem »ano« zodpo
věděla zůstavitelka první či druhou otázku či obě, má pochybnosti zcela 
zbytečné, neb zůstavitelka tímto způsobem odpověděla na obě jí dané 
otázky, že jest to její poslední vule a ŽE ji sama podepsala, jak dle celé 
souvisJo'S,ti musí rozumný člověk o tom býti přesvědčen. Tu není třeba 
uchylovati se k nějakýni závěrum, dohadům neb výkladům, jak m)'slí 
dovoJ~telka, ?J:' se dos~ělo~ k přesvědčení, že ztrstavitelka ústně a vý
slovne prohlasIla SpIS, jenz mel obsahovati jeií poslední vúli. za SVOlul 
poslední vuli, 
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• Vyr?vn~cí ~sou~ ~ ne!"ůže na přija~ém vyrovnání nic měniti ani je do, 
pln~'ati, ~ybrz muze je pome tak, Jak bylo přijato, bud' potvrditi nebo 
nepotvrditi. 

(Rozh, ze dne 5. ledna 1927, Rv I 1011/26.) 

Žalované firmě příslušela proti žalobcům na základě rozsudku 
(sm,I~'U), pohledávka, již přihlási'la k vyrovnání žalobců. K návrhu na 

,z~~,a]eI1l vyrovnání připo'ji1i žalobci návrh vyrovnávací v němž nabídli 
vent~lu,rr:: Vyrovná~ací dlužníci zaplatí svým věřitelu;n na úplné vy
rovnal1l JIch pohledavek 35% ve třech lhůtách, 15% za 9 měsíců ode 
dne pravoplatného vyrovnáni, druhou splátku 10% za 6 měsíců po 
spl~tnoslI prvé a třetí splátku za 6 měsíců pO' splatnosti druhé, Usne
se~Im .. vy~ovnavaclho soudu ze d~e 1. dllbna 1925 bylo vyrovnání věři
teh pnjate potvrz,:no a na soudm desce vyrovnávacího sO/Uldu vyvěšeno 
dne 4, dub!,a 1 92b. ~'~' usnesení ze dne L dubna 1925 bylo pojato, že 
se P?tvr~uje vyrovnal1l na 35% kvoru splatnou 15% ode dne soudně 
sch~aleneho vywvná!;Í ,do 9 měsícu atd., a nebylo vyznačeno, že první 
splatka 15% se 'p?Clta ode dne právoplatně schváleného vyrovnánÍ. 
PotvrzeI:I vyrovnam nabylo právní moci dne 18. dubna 1925. Žalobci 
zapravlh 15%~ splátku dne 18. ledna 1926, Ježto žalovaná vzhledem 
k §~" 57, vyr., r. vedla e,xekucI pro celou opozděním splátky prý obživ
nUVSI pOhledavku, domahah se žalobci nepřípustnosti exekuce vzhledem 
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k pravoplatn~ potvrzenému vyrovnam a včasnémJl zapravení vyrovnací 
splátky. Žalovaná namítla najmě, že podle protokolu o vyrovnacím 
roku a podle usnesení o potvrzení vyrovnání, měla první splátka vyrov
návací !<voty býti zapravena do 9 měsíců ode dne soudně schváleného 
vyrovnání a nikoliv ode dne pravoplatného schválení vyrovnání. Vy
rovnání bylo schváleno usnesením ze ,ine 1. dubna 1925 a proto končila 
devítiměsíční lhůta dnem 1. ledna 1926; zaplatila-li žalující strana te
prve dne 15. ledna 1926, nebyla první splátka vyrovnávací !<voty za
pravena včas. Žalobě byla vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, 

N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Ve směru výtky nesprávného právního posouzení (č. 4 §u 503 c. ř. 
s.) uvádí dovolatelka, že jedině rozhodujícím byl obsah protokolu o 
vyrovnávacím roku a usnesení vyrovnávacího so,uidu o schválení vy
rovnání pro vyrovnacího dlužnika proto, že se nepostaral ani žádostí 
o opravu ani stížností o nápravu, pro ni z toho dLlvodu, že se vyrovna
ciho řízení nes účastnila ani nebyla povinna se súčastniti a že neměla 
ani povinnosti ani možnosti, by si opatřila bezpečnou vědomost, zvě
děvši o obsahu vyrovnání jen z usnesení vyrovnacího- soudu, dle n{:hož 
žalobci uzavřeli se svými věři'celi vyrovnání při roku dne 23. března 
1925 na 35%ní kvotu, z níž první 15%ní část byla splatná do· 9 měsíců 
ode dne s c h vál e n í v y: r o vn á n í. Dovolání není důvodným. 
lest ovšem těžko najíti předpis 'zákona, jenž by odůvodnil názor odvo
lacího soudu. že žalovaná měla se nahlédnutím do spisů přesvědčiti o 
obsahu vyrovnání a zakročiti,'o odstranění rozpO'nu mezi protoko,lem o 
vyrovnacím roku a usnesením o schválení vyrovnání, když na druhé 
straně se praví, že je lhostejno, že žalobci jako vywvnací dlužníci ne
zakwč'li o opravu. poukazují-li žalobci na to, že jim nebylo usnEsení o 
schválení vymvnání doručeno, poukazuje zase žalovaná na to" že se vy·, 
rovnacíhO' řízení nesúčastnila a ani súčastniti nemusila a že tedy o 
obsahu vyrovnání nevěděla. Avšak pro spor jest nerozhodno, zda měla 
ta neb ona strana zakroóti o nápravu. Podle §u 49 vYi"· ř. jest k plat
nosti vyrovnání zapotřebí, by bylo potvrzeno vyrovnacím soudem. V §§ 
50 a 51 vyr. ř. jsou uvedeny důvody, pro které má neb může býti potvr
zení ode pře no. Z toho jest vidnO', že vyrovnací soud nemůže na při
jatém vyrovnání nic měniti ani je doplňovati. Kdyby na příklad vyrov
nání bylo věříteli přijato proti některému ustanovení §u 3 (2) vyr. ř., 
nemůže vyrovnací soud, jemuž bylo, přijaté vyrovnání předlo'ženo ke 
schválení, sám je upraviti tak, by se těmto zákonným ustano'vením ne
příčilo, a pak je schváliti. Vyrovnací soud může vyrovnání tak. jak bylo 
přijato, potvrditi neb neschváliti. (Rozh. č. 5166 a 5639 sb. n. s.). 
Praví-li se, ,že potvrzení vywvnání má ráz konstitutivní (plenární roz
hodnutí čís .. 4277 sb. n. s)., lze tomu ro:cuměti jen ve shodě s nř,eot1isem 
§u 49 vyr. ř. tak, že pravoplatným potvrzením nabývá vyrovnání 
právní účinnosti (totéž rOlhodnutÍčís. 5639 sb. n. s.), nikoli však, 
by vyrovnací soud mohl pojetím zmen nebo doplňků do vyfO'vnání 
nO'víti nová nebo jiná jeho ustanovení, než jak bylo při vyrovnacím 

-- čís. 6662 -
15 

m~~i dlL:žníkem a věřiteli ujednáno. Vyrovnací soud "ed . 
rusll by pravou podstatu vyrovnání jako ujed ,. ,,l na]e tak~o" po
dle jeho konečné nabídky a jeho věřiteli dle na!~~ ~~lI&U lI1eZI dluz11lkem 
cího soudu o schválení vyrovnání ]'est tedy]' prl]: 1.1 snesel11,v,Y'0vna-~ V" "t . ' en PO,UC ,ro-zhodu]lCllTI úko-
nem, ze v. 1 Dvnam epl v tnnto po'tvl'zelll'm .. h' . o .; pne aZI pr';vn" ,y' , 

zpusobem k místu, Než schválení udělí neb od" o" o~ e uCtnnyIY~ 
soucl zavésti dle svého uvážení ještě šetI-enÍ o ~~!~h m~;ek ~ice vyr~~n,acl 
pro rozhodn'Atí, ale totO' rozhodnutí může zníti ]. o ah z ~ICh .dulezltych 

" ~' " ." 'k 1" " en na sc va t'!1l neb ode-
prelJ1 v} rovnam, mOl na Jeho zmenu (srov t'" R cl P 1 tář sv. lL str. 276-277). Může tedy 'p~o o~ ez . u.' ,0 l~k, Komr;n-
mezi věřiteli a vyrovnacím dlužníkem býti fo ~z3v~DI pravmho pomeru 
nimi, jak bylo při roku přijato (§ 42 vyr ř) ~y? ~ym Jen ob~ah vyrov
potvrzeno (§ 49 vyr. ř.). Dle pro t o k o'l'u o 0- J vyrovnacl~ soudem 
prohlásJi dlužníci, jak bylo z]'ištěno Ž' trva]" vy r ? v na, CI m .r o k u 

o' • h .t''';'; ",' \.:: 1 na svem puvodmm vy-
rovnaCl111 navr u, to lZ ze nablzeJ1 svým věřitel o 35·01. " měsíců ode dne s o u dně s c h vál e n é h Olll~ /0 t~k, .ze do ~ 
15%, do .dalších 6 měsíců 10%, a clo dalších 6 v J,r ? vn,; n 1 z,:plau 
však puvodní návrh dlužníků' . lI1esl~t: 10/0. Znel-ll 
že dlužníci zaplatí věřitdům na úplné vyj~t dale 3~];;teno, '! ten s~lfsl, 
a to 15% za 9 měsíců o' d e dne p r á v o n~11J ;0 ve trech lhutach 
vyrovnání, 10% za 6 měsíců posplatno;ti at~eho potvJ'z,e,n! 
po splatnosti druhé splátky hyl v torn p t ; prve a.l 0% za 6 meslcu 
byl pří~uštěn svědecký dúkaz výslechem a yrnlv ro~hor 1 a prot? právem 
byl-Ir trmto protokolem osvědčen s rávn' y o nac, o. Komls2.r~ .. o', tom, 
rovnání. Bylo pak zjištěno že žaloGci ] obsah n~bldky a pmel! vy
odvolali na svůj původní ~ávrh že ptn vyrovnacllTl roku se skutečně 
návrhu neučinili, že ani vyrovn~cí kt~~~~~ř navJ'~'l n:,.::měnili, ani nového 
připotrštěl změnu návrhu a že O' Důvod!' ne,mel pncmy, by usnesením 
teli hlasováno a že jimi 'byI přija't t k~lm '~fvrhu vyrovnání bylO' věři
dlužníci zaplatí !<vaty ode dne sou'dn~ o~~h ;':1 I Yh protokolu ~vedeno, že 
dne právoplatného potvrzení v rovn' ,) ,: a ene o vy:ovna11l mlsto ode 
Pak ale spočívá také jen na n!Jopat

nl
,. Sl~O ~e tak Jen nedopatřwím. 

nacího soudu 0' potvrzení v rovn ,- ,re:1~, 0' 'sa~:no-lt "v usnesení vyrov
věřitelům 35% kvotu splatKou l~no/, a ~é 1hlasce, ze dlužníci zaplatí 
rovnání, 10% do dalších 6 m ~ , • o 1~;' ne sO,~dně schváleného vy
když sev nich poukazu'é v,s~~~~uě a o do ,d~lslch? l11,ěsf~:ú, zvláště, 
23. března 1925 ]'ež vš~k Je skutec,na vt!'rDv,nlam uzavrene pn roku dne 

k T 
' . nos J zne o co dO' s 1 t t' lh' .. 

na. oto vyrovnání jest tedy O' h d' ....' p a nos I ut p
sení o potvrzení jak před isu' r z 4~ nym I pr? zalobce, jimž ani usne-
žalovanou třeba' se vyrov~ac?;o§říze (2) v~':: r. ~eby1n' donččeno, i pro 
nání se dozvěd'l . , 111 nesucastlllla a o obsahu vyrov-
•• o. e a ]en z usneseDl vyrovnac'h d'" 

nanl potvrzeno a nelze ted " o- sou u, Jlmz bylo vyrov-
vati s pravopl~tným rozsudre~;;n~s~~l Ob po~rze~í vyrovnání stotožňo
znam, uchyluje-li se v podstat~' c~ ~~s/ melo Je~l11ě, rozhodující vý
nepostaral-li se vyrovnací dl ,J:k č e:~ od, pnJ3teho vyrovnání a 
bylo uvedeno v soulad s v ro~Z~I, v . as zadoslr neb stížností o to, by 
náno. Poněvadž dle zjiště:í b ~anrmt Jak .?~lo meZI ním a věřitelí sied-
1925 vyhlášenO' dne 4. dubn/109150 vrZU]lCI usnesení Zé dne 1. dubna 
18. dubna 1925, bylo by nastalo a ~tlo. se t':,df pravoplatným dne pro em dluzmku v placení prvé 
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splátky kvoty až dne 19. ledna 1926. Dlužníci zaplatili v_šak pl'Vi;í splát
ku již dne 15. ledna 1926, nenastaly tedy následky §u ~7 vYl'. r. a jest 
tedy odůvodněna žaloba, proti jejímuž posuzování jako žaloby ve smy
slu §u 35 ex. řádu se v dovolání již ničeho nepodniká. 

čís. 6653. 

Dlužník pozbývá výhod z vyrovnání (§ 57 vyr. ř. a čt III. zák ze dne 
26. dubna 1923 čís. 99 sb. z. a n.) nejen, nedodržel-Ii vyrovnáni úmy
slně nebo z hru'bého zavlněni nýbrž i tehdy, učinil-li tak z jakékoiliv 
jiné přičiny, třebas nezaviněn'é, jmenovit~ n~~pl!1~I-1i vJrovnánít~, jak 
měl ohledně pohledávky již ve vyrovnacun flZCU! poprel, ale o mz bylo 
pak' sporem prokázáno, Že ji popiral bezdůvodně. 

Z přiznáni hlaso"aciho práva neb z opomefi'llltí popř~i ve vyro~na
dm řizeni nelze ještě usuzovati, že byla pravost pohledavky uznana, 
tak jako opak ještě nevylučuje, že nebyla uznám. . 

Pro prodlenl vyrovnacího dlužníka se splácením kvaty Jest bu 
významu, že dosud nebyla vyřešena sporem pravost popřené pohle
dávky. 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1926, Rv I 1044/26.) . 
Žalovaná firma se vyrovnala na 52%. Žalobě, jíž se na ní domáhal 

věřitel zaplacení celé pohledávky, ježto. nedodržela vyrovnání, p r ~
c e sní s o udp r v é s t o' I i c je vyhověl, o d vol a c í s o u d vvhovel 
odvolání žalované potud, že přiznal žalobci pouze 52% pohledávky. 

Ne j v y Š š í s o u d k dovolání žalobcovu přiznal mll dalších 48% 
jeho pohledávky. 

Důvody: 

Nižší somlv zj'stilv, že žalovaná strana koupila od žalobkyně zhožl 
dle účtu ze dn'e 13. a' 16. prosince 1921 celkem za 4.624 Kč a že dluží 
ií z toho důvodu, nedoplatek kupní ceny, jenž byl zažalován 2.355 Kč 07 
h s 6% úroky od 10. září 1922. Kdežto však soud prvé stolice odsoudll 
žalovanou stranu k zaplacení celého tohoto peníze z d.t1vodu. že byla 
dopisem ze dne 19. února 1925 upomenuta o' zaplacení kvoty, ale vy
rovnání nedodržela, projevil odvolací soud názor, že, poněvadž pohle
dávka žalnjící firmy byla ve vyrovnacím řízení ?lužníke,m. popřena, musí 
nwpřed býti sporem zjištěna a pak teprve že jes: dlnzm~ 'p0vme~ za: . 
platiti kvoty, a 'wzhodl, že žalovaná strana ma zaplatJtJ, y'0n~vadz 
lhůty dle vyrovnání mezitím již uplynuly, pouze 52% dle pr1Jateho a 
potvrzeného vyrovnání ve čtrnácti dnech ,(§ 4?9 c. f .. s.), j.ežto, ?osud' 
není v prodlení a teprve, kdyby nevyhovela teto P?vmnD'stJ, jezt;, dal
ších 48% poněvadž pak by teprve byla" prodlen1.(§ 57 vyf. radu.) 
S tímto n,{zorem nelze souhlasiti. Nesplní-li dlužník včas a plně potvrze
ného vyrovnání, nastávají pro něho účinky §u 57 ~yr. ř .. a čl. ll! zákona 
ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. Zirkon n1Jak nerozeznava mezI 
příčinami, z nichž dlužník nedodržel vyrovnání, zda stalo se tak z úmyslu 
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čí svévole, ze zavinění, pro nemožnost placení či z jiné nezavinene 
příčiny. Z toho, že čl. III novely čís. 99/23 jest jako doplněk přičleněn 
k původnímu §u 57 vyr. ř., dle něhož, »zmatečnost« vyrovnání nastává, 
byl-Ii dlužník do dvou let po potvrzení vyrovnání pravoplatně odsouzen 
pro pod".od,ný úp~dek, a s tí':l v. souvislosti z ~s~anovení §u 58 vyr. ř. 
usuz~v~tI, ze CIlUZ~lk pozbyva vyhod z vyrovna,l11, byl-Ii s plněním vy
rovnam v prodlenI, jen tehdy, UČ1J1II-h tak z umyslu nebo z hwbého 
zavinění, jest naprosto pochybeno. Věřitelé přijali vyrovnání, přináše
jíce v zájmu hospodářské záchrany a další existence dlužnikovy hmot
né ob.ěti, v předpokladu, ~e dlužník je dodrží poctivě a za přijatých 
podn;mek bude mOCI dodr;,etl.. Nema-h bud'. poctivostí nebo potřebné 
obezretnostl nebo hospodarske mohoucnosh, by vyrovnání dodržel 
včas a plně, ztrácí výhody z něho proti všem věřitelům. Nerozhoduje-li 
tedy příčina. pro kterou dlužník nedodržel přesně vyrovnání, nemůže 
omlouvati dlužníka ani to, že nesplnil vyrovnání tak, jak mčl proti po
hledávce, kt,erou ve ~yrovnacím řízení popřel, ale pak sporem bylo 
prokázáno, z; P poplral bezdůvodně. Jest pravda, že při vyrovnacím 
roku popřel zalovaný pohledávku žalující firmy a že ji následkem toho 
nebylo přiznáno hlawvací právo. Avšak vyrovnací řízení nemá za účel 
zi!šťová~í přihlášený~h pohledávek, nýbrž uznání neb popření pohle
davky deJe se Jen k učelu vykoou neb odepření hlawvacího práva. Po
přel-li dl~žník. ne~ jiný věřitel pohledáVkU a objeví-Ii se potřeba, by 

·vyrovnacl komlsar rozhodl (§ 44 (2) vyf. ř.), provede zvláštní k tomu 
P?tře.bné šetření a r?zhodne co neid~íve, al~ nikoli. že pohledávka po
prena co do, pravosh Jest anebo nem po pravu, nýbrž vždy, ien za tím 
účelem, zda se má či nemá věřitel popřené pohledávky súčastniti hla
sování. Účelem vyrovnacího řízení jest tedYiedině ziištění. kteří věři
telé mají hlasováním rozhodnouti o přijetí nebo nepřijetí vyrovnací na
bídky dlužníkovy. (§ 42 "yf. ř.). Z příznání hlasovacího práva a z opo. 
menutí yop~ení ve v~rovnacím řízení nelze ještě usuzovati, že pravost 
po·hledavky byla uznana, tak jako, opačný případ ještě nevylučuje, že 
nebyla. uz~á~a~ ~eboť pohl.edáv~y, jimž bylo hlasovací právo přiznáno, 
nemusI hyh Jeste bezpodmmečne pravé a naopak pohledávky, iež byly 
z ~lasování vyl?učeny, mohou trvati ještě důvodně po právu. Dúvody, 
Jez ve vyr?vnaclm řízení vedll' dlužníka nebo jiného věřitele k tomu, by 
odporo~ah, hlasovac!mu, právu přihlášené pohledávky, mohou býti 
zcela ruzne. (r02h" ČIS. 5.071 sb. n. s.) Byla-Ii však přihlášená pohle
d~v.ka dlužníkem ~opřena ve. vyrovnacím řízení, musí ovšem sporem 
byh rozh"odnuto o ]ep pravost1. Ale vyrovnací dlužník, jenž ji popřel a 
z ,tah? ?uvodu odepřel placení kvot dle vyrovnání, musí ve SpO!fU pro
kaza!" ze J;ho sta~ovlsko" bylo,správn~. Nezvítězí-Ii, popíral pohledávku 
bezduvodne ,a ~~ke bezduvodne odeprel placení kvot. Jeho stanovisko 
ve vyrovnacllTI nzen[ ukazalo se ve sporu obj8ktivně nesprávným a nese 
~Ině toho,~.ůsledkl (:o:h: čís. 44~0 sb. I!. s.), tedy.i důsledky §u 57 vyf. 
I. Jako ventel ma vedetr, kolIk Jen sml na dlužmkovi požadovati tak 
. dlllžn!k m~ věděti, kolik věřitel~ sp:ávně dln,ží a kolik mu má dl~ vy
lovnám splaceh na kvoty. Poprd-h pohledavku a odepřel-Ii placení 
kvot, p;rotože, byl ~ omylu, jest to jeho vino:~ tím vece pak, popřel-Ii 
pohledavku vedome neprávem nebo svévolně,. To, jak již uvedeno, ne-

Civilnl rozhodnutí IX. 2 
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rozhoduje, mají-li nastati účinky podle §u 57 vyr. řádu. Názor, že vy
rovnací dlužník není v prodlení po tak dlouho, dokud sporem nebyla 
vyřešena pravost popřené pohledávky, přinášel by nebezpečí, že by 
vyrovnací dlužníci jen proto, by oddálili poctivé dodržení vyrovnání, 
umožněného se značnými oběťmi věřitelů, popírali pohledávky k vy
rovnání přihlášené zcela svévolně, buď již ve vyrovnacím řízení nebo 
při platební povinnosti vyrovnacích kvot. Tomu nutno za všech okol
ností čeliti. Nelze tedy rozsudkem ve sporu o pravost popřené pohledáv
ky stanoviti vyrovnacímu dlužníkovi novou lhůtu pm placení kvot a 
tvrditi že účinky podle §u 57 vyr. ř. nastávají teprv, kdyby dlužník 
nedod~žel ani této lhůty. To by odporovalo podmínkám vyrovnání, že 
dlužník má na pohledávky, kteréž podléhají účinkům vyrovnání,_ platiti 
kvoty ve lhůtách, jak je obsahuje přijaté a schválené vyrovnání. Kvoty 
musí dlužník platiti z té výše pohledávky, jak skutečně po právu trvá. 
Vždyť věřitel může již ve vyrovnacím řízení žádati, aby komisař nařídil, 
by', co připadá na pohledávku dlužníkem popřenou, bylo .zajištěno ~l~
žením na soudě. (§ 46 odst. (4) a 63 vyr. r. a § 133 konk.. r.). Dommva
li se vyrovnací dlužník, že stanovisko věřitelovo o výši jeho pohledávky 
není správné, chce-Ii se však zajistiti před účinky podle §u 57 vyr. ř., 
kdyby jeho věřitel přece jen ve sporu zvítězil, může, by předešel ná
sledkům prodlení, zaplatiti kvoty jen s výhradou nárokul na vrácení pře
platku. Tím předeide don;nění, že po ,skončení vyrovná~í pla'J1 do~ro: 
volně nad kvoty. Ale dluzno rozhodne trvah na stanOVIsku, ze. stal-ll 
na svém, že nemusi platiti kvoty nebo tak velké kvoty, jak věřitel své 
pohledávky k vyrovnacimu řizení, př'hlá,sil neb,o jak pozdějí na po~l~
dávku žádá, ve sporu však se ukazalo. ze nemel pravdu, lednal dluznlk 
na své nebezpečí a plně nese toho důsledky. V souzeném sporu bylo 
mimo tO' z korespondence ze dne 4. března 1922 ve spojení s dopisy 
ze dne 21. srpna a 31. srpna 1'922. zj!štěno, že ,žalovaný dopsal ž.al.u~c~ 
firmě, že s placením toho, cO' ma hrma. u ,n~ho k ~obruc.mu~1 ]es!e 
počkati, ježtO' neví, nebude-Ii nucen ~asl,~lI .leste ostatl1l zbozl ;opet,. a ze 
se dotazoval, kolik bylo Ar'uru K-O'Vl pnpsano k dobru za vracena po
vidla s tím že chce konečně vymvnati věc se' žalující firmou i s Artu
rem K-em. 'Z toho lze právem usuzovati, že žalovaný již před zavedením 
vyrovnacího, řízení uznával povinnost zaplatiti zboží, o němž však ve 
sporu tvrdil, že bylo objednáno a dodáno za vrácená povídla, což se 
však ukázalo nesprávným. Bylo také zjištěno, že žalující fir~a jej 'U!PO

mínala o zaplacení příslušné kvoty, což však žalovaný odepre!. Z toho 
následuje že tím neoprávněně jí žalovaný vůbec odpíral zaplacení kvot 
a byl v prodlení se včasným a úplným dodržením vyrovnání, pročež 
ho stihají následky §u 57 vyl'. ř. 

čís. 6664. 

Nedostatečná Opatřeni (§ 1320 obč. zák.) majitele psa, jenž věděl, 
že pes byl pokousán cízím psem, že kOllsl kočku a že jest nemocen. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1927, Rv I 1262/26.) 
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žalobkyně, služebná u žalovaného, byla pokousána jeho psem. Ža
lobni návrh na náhradu škody uznal pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e důvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený mzsudek po
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Nesprávným prá~'n.im poso,:zením jest dov,ol~teli, že odvolací so:,(~ 
shledává jeho zavinem v tom, ze nedal podezreleho psa do opatroval1l 
zvěrolékaři a nechal ho vésti k žrádlu do kuchyně bez náhubku, a že 
neshledává dostatečné opatření psa v tom, že žalovaný dal k němu 
zavolati zvěrolékaře a podrobil se jeho nařizení, by pes zůstal uvázán. 
Podle §u 1320 obč. z~~on~ te držitel zvířete pov!nen. náhra901~ škody 
jím zptlsobené, nedokaze-Ir, ze se postaral o potrebne opatrem a do
hlíženi. Podle zjištění nižších soudů věděl žalovaný ještě dříve, než 
byla žalObkyně pokousána, že pes byl cizím psem pokousán, že kousl 
kočku a že jest nemocen. Kdyby žalovaný byl věnoval onemocněni psa 
jen obyčejnou pozornost, m",silo' ho napadnouti, že múže jíti o vzteklinu, 
Ježto tato jest u psů nemocí velmi často se vyskytující. V takovém pří
padě bylo tedy na žalovaném, by se post"ral o takové opatření a o ta
kový dohled na psa, by se nemoc nemohla mzšířiti, zejména by nikdo 
nemohl psem býti kousnut. Ponechal-li však žalovaný opatrováni psa 
nezkušené žalobkyni, nechal ho voditi jí k zvěrolékaři, přívésti k žrádlu 
do kuchyně, neučinil zřejmě potřebných opatřeni k vyvarování možné 
škody a nezařídil dozoru za tím účelem potřebného. Proto právem od
volací soud pokládá za to, že se žalovanému nepodařil důkaz o tom, 
že vyhověl nařízeni §u 1320 obě. zák. Vždyť žalovaný ani netvrdil, že 
nějaký dozOl' zařídil, a k řádnému opatření psa podezřelého ze vztekliny 
nestačilo. nařídil-Ii prostě a toliko" by pes zůstal uvázán, nepodnikl 
však ničeho vice, by pes nezpůsobil škody a zejména, by žalobkyně byla 
aspoň poučena, jak se má při krmení a ošetřování psa zacilovati. 

čls. 6665. 

Ochrana nájemců (zákoo ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. II n.) 
Přerušil-li prvý soud řízeni podle §u 25 zák., maje za to, že jde o ná

jemné, rekursn! soud však zrušil napadené usnesení a nařídil další jed
náni ve sporu, jsa názoru, že jde o úplatu za bezprávné užívání bytu, 
jest dovolací rekurs přípttstným. Tomu není na závadu ani předpis §u 
527, druhý odstavec, c. ř. s., ani předpis §ů 190 a 192, druhý odstavec, 
c. ř. s. . 

Předpisu §u 25 zák. nelze užiti ve spOTech, v nichž nejde o zaplacení 
nájemného, nýbrž úplaty za bezdůvodné užíváni bytu. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1927, R II 394/;26.) 
2' 
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Majitelka domu domáhala se na, žal,ovanýc~ úplaty za b~zdů':,?dn~ 
prý užívání bytu. P r v Ý s o u d prerus!1 k navrhu zalovanych ;lzem 
podle §u 25 zákona o oc~r~n~ ~ájem~íků ,ze dne 26. b~Ez?a 19~5, ČIS. 48 
sb. z. a nař., jsa toho ml~em; ze s: jedna, o z,aplacem ,najem?~ho v ~O.
mě, podléhajícím ochrane najemmku, a ze za:obky~e n~muz~ tv:d;Íl, 
že žalovaní užívají bytu bezprávně, když se o teto olazce jedna, v ]lnem 
sporu, který nebyl ještě právop:~tně ro!.h.odn~t.. Rek II r s n I S? u d 
zrušil usnesení prvého soudu, nandll dalsl jednam ve sporu b,ez pn;ru
ŠEDí podle §u 25 onoho zákona, ježto se nejedná o zaplacení najemneho, 
nýbrž o úplatu za bezprávné užívání bytu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Především nutno uvážiti přípustnost dovolacího rekursu. Jí nebrání 
předpis §u 527 c. ř. s. Rekmsní soud sice zrušil usnesEní prvého soudu 
a nařídil další jednání ve věci, ale nenařídil n~vé ~ozhodn~tí op! e~ 
ruš e ní sporu po výslec!,'JJj, str~n. Prot?' se neJEdpa ~Iasyne o zrus~m 
usnesení prvého soudu, nybrz o Jeho z~en~. a z",m;tnutr navrhu ~a pre
rušení sporu podle §u 25 zák. O' ochrane naJem~lku.,- Do,::?lac!mu ~e
kursu nebrání ani předpis §u 192 odstavec druhy c. r. s. Nanze.nl o pre
rušení sporu ve smyslu §~ ! ~O ,~.ř. s. ~1če, s~ i;dnak }'řípadu, kde ~e 
otázka pro spor předurčUjlCI resl ~ zal!aJene,yne -,ozeP:1 neb,: v z,a~~~ 
jmém řízení spdvním. V projednaVanel~, pr!p~?e nema, ~e vS,ak reslt~ 
otázka výše úplaty za užívá,ní bytu ,v r~el1!, jlZ z a h, a j ~ n, e m" am 
v rozepři ani v řízen} s~ravmn'1, nybrz v nze~l nespornem) Lez pem ::a~ 
háieno. - Při přerusenr spom podle §u 25 zakona o ochrane naJEmmk~ 
nejedná se také o řešení předurčující otázky, kter~u by sO,ud, pr~c;sn! 
móhl sám řešiti, jak j€ tomu v přípa~ě §u ,I ~O .. c: ~. s., . nvbrz o rese~l 
předběžné otázky, kterou z á vaz n e musI reslÍl jen soudce r;:sporn~. 
Podle !','ll ·190 C. ř. s. jde o přerušení podle úvahy soudu dle uCElnos~l, 
ale podle §u 25 uvoz. zákona o' přer~še~í : á v,a z,n é. - Proto se za
kaz ·onravného prostředku proti ode'Pre~1 prerusenr, sp~ru podl~ §u ,190 
a 192' odstavec druhý c. ř. s. nevztah~Je na spor~y pnpad. Nejedna s,e 
tu o přerušení sporu podle §u 190 c. r .s. anI o ,pnpa~, zcela, obd~bn::. 

Ve věci však není dovolací rekurs opodstatnen. Stezo~at~le vy~ykall, 
že rekursní soud měl přerušiti spor bez ohledu na yO', z Ja~eho d~vo?,U 
užívají sporného by:tu. Ježto ,se l~dr;~ O?yt ve st:re;n, dome, p,od:eha!:
cím ochraně nájemníků, nemel pnhJrzetr len k tvrze!" z~!obkyne, ze UZ}
vání děje se bez důvodu, nýbrž i k JejIch tvrzem, z,; uZlVaJ: bytu z, du·· 
vodu nájmu. Spor měl prý býti přeruše~ i z ~?h? d~~odu,,::e? otazce, 
zda jde (, užívání z důvodu nájmu, jedna se v ]1llem JIZ zahalenem sporu. 
Ale domáhaiíce se v dovo,lacím rekursu přerušení sporu,!,odle ~u 1,90 ~. 
, roto 'ze ota'zka náj'mu' řeší se v íiném sporu, stezovakle prehhc. 
r. s. p , ' , d h dl h' 
že"í, že o takovém přerušení ani rekursnl sou ne~oz o ,p~nec a,:: ]~ 
úJaze prvého soudu - a také by ?)'ravn~ pro~~redek 'protI, odeprem 
t a k o v é h o přerušení ani nebyl pnpustny. Ste,~vatelum vsak ,nelze 
přisvědčiti, že by přerušení řízení podle §u 25 za,~ona o ochrane ná-
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jemníků mělo býti nařízeno též tehdy, když se sporem nevymáhá ná
jemné, nýbrž jde o· úplatu za užívání bytu v domě, podléhajicím 
ochraně nájemnfků - třeba se bytu užívalo z jiného důvodu. Předpís 
§u 25 zákona o ochraně nájemníků je předpisem výjimečným a nelze ho 
obdobně rozšiřovati i na poměry, kde se nejedná o sporné nájemné 
nýbrž 5' n,áhr,adu za jinaké UŽ,ívá~í bytu (zejména, bezdůvodné uživání): 
Při urce~l ~al:::ady, za, ta~ove ~ZIVal1l ,moh?u bYÍl rozhodna jioá hle
diska nez-ll pn ureenI najemneho. Vytka, ze rekursní soud neměl se 
spokojiti s tvrzením, ~alobky?ě, I; už!~án~ je bezdů~odné, a měl při
hlédnoutI I k tvrzem zalovanych, ze uZlvaj! bytu z duvodu nájmu, neni 
odllvodněna proto, že v tomto sporu jedná se jen o to, zda žalovaní 
užívají bytu, beze všeho důvodu, jen o ten t o důvod je žaloba opřena, 
a právem tedy soudí rekursní soud, že žaloba n a ten t o důvod Ome
zená by musila býti zamítnuta, kdyby se objevilo, že žalovaní neužívali 
bytu bezdllvodně, aniž byo bylo třeba spor přerušiti dle §u 25 úkona o 
ochraně nájemníků. To by přicházelo v .úvahu teprve, kdyby žalob
kyně změnila žalobní důvod za podmínek §u 235 c. ř. s. 

čís .. 6666. 

Ustanovení poslední vůle, jímž zakázán dědicí prodej zděděného 
majetku na osoby, jež nejsou určitéhO' (ř/msko-katQ1ického) vyznání, 
nepříčí se právnímu řádu aniž dobrým mravům. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1927, R 11 405/26.) 

Zůstavitelka Anna K-ová ve své poslední vůli ze dne 4. d,ubna 1926 
kt,erou ~ědic Ju~,us ~. ~znal za ,p:avou a plainou, ustanovila mimo jiné 
vyslovne: »V pnpade, ze by dedlc (Julms K.) snad předčasně zemřel, 
připa?3 e pak c.-;lý ,m~j majetek mému pozÍlstalému manželi Janu K-ovl. 
Rovnez zavazuJI dedlc,e Juha K-a; kdyby sna,d majetek můj chtěl pro
dalI, by byl za odhadm cenu prodan bud to memu manželi anebo kdyby 
můj manžel zemřel, by hyl prodán jedině kupiteli vyznání římsko~kato
lického.~ Návr~ dědice Julia K-a, aby do odevzdací listiny o pozůstalosti 
po A~ne ,K-ove, pOjat .byl dodatek, že odpadá v ní poznámka omezení 
vlastmckeho prava Juha K-a a co do volné disposice toho obsahu že 
d~dk .Tuli,us, K. nesm!. z~ěděné nemov~,osti převésti na nekatolíka p;áv
mm jednamm meZ! zlvyml anI pm pnpad smrti, p o z Ů s t a 10' s t n í 
s o u d zamít!. ~ ~ vod y: P?dle usyanovení .. poslední vůle by:lo pojato 
do odevzdacl hstmy po Anne K-ove, dnes liZ pravoplatné, ustanovení 
poslední vůle Anny K-ové a v jeiím důsledku poznamenání obmezení 
práva vlastn!c~é~o co d~ vO'I.né ,disposice t,oho ebsahu, že dědic Julius 
K. ne~mí, zdedene nem,?VltoSlJ p~eveslJ na nekatolíka právním jednáním 
meZI zlvyml ani pro pnpad smrtI. Soud není oprávněn na výslovném 
usfa.novení platné poslední vůle Anny K-ové něco měniti, naopak má 
povmnost dbáti na splnění je:ií pO'slední vůle. Ustanovení tohoto ob
mezení nepříčí se též právnímu řádu ani dobrému mravu. Rek u r sní 
s o u cl napadené usnesení potvrďil. D ů vod y: Poukazuje se na dll-
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, .' 1 stížností se podotýká: Domníval~li, se 
vod prvého soudu, K vyvo,d,:n, obsahu'íeí zákaz prodeje zdědenych 
stělovatel, že. ustanove,m za~~~~J se ráv~ímU' řádu a dobrému !nravu~ 
nemovitostí na nekatolika" P , ltstním To se nestalo a nym, kdy:z 

měl to uplatňovati v ří~e~l;i bo~~st~zustalo~t projednána a odevzdacl li
s jeho so,:hla~em dle zavenelz~ 'il na věci nic mémtL 
stina mocI prava nabyla, ho~ěl dovolacímu rekursu, 

N e j v y Š š í s o u d n evy 

Ouvody: 

, 'dle !:iu 16 nesp, říz, Stěžovatel l1,e-
Dovolací rekurs lest ~odant'p~o odu tímto předpisem zákona pr!

uvádí sice výslovně, ktery ze ,n d ~v dovblacího rekursu jest patrno, z~ 
puštěných, ,uplatňuje, ~le z ~YtVO NUejvyšší soud přezkoumav n~padena 
míní jen zřejmou nezakonnos, " zře'mé nezákonnosti v mc~ ne
usnesení s hlediska §u 16 nesp, ~:i~novel;í poslední vůle, o ktere l~e: 
shledal, Nelzetvr~iti, 1,ed;;eé~~,Omajetku na osoby, jež ~ejsou 1~~m ' 
totiž zákaz ZClzem z,,:, en, ' u řádu (§ 355 obč, zak.) a ~ rym 
římsko-katolického, pncI pr,av~l~ podle právního řádu přípustny; n~
mravum, Je-li zákaz zCI~em ,vu':~z na7načeného obsahu. Příslušny ~a
lze z platnosti vylučov~tl ,"nd~ zla dky z ;ěho odvozené obstojí tudíž pred 

,,,, h soudu a pravm us e zor mZSIC ,. 

zákonem, 

čís. 6667. , 

Zbaveni svéprávnQSti (ds. p.lWízení 
ze dne 28. června 1916, čís. 

207 ř. zák.) .... 'byl ustanoven zatímní podpůrce (§ 8 nař.), jest re-
Do usnesem, ]Imz ' 

kurs přívustným. 
- (Rozh. ze dne 7, ledna 1927, R II 406/26), , ' 

" ' I §u 8 řádu o zbavení svépravno~}1 
S o udp r v é stolic; zndll P?d e D k u r sní s o u d »nedal sttz-

, ťmnrho podpurce, ,,, e 'O o od y,' V § 
Josefu F-ovl proza 1 . d 'usnesení potvrdlL« u v "_' 
nosti Josefa F-a místa a n~pa en~916 čís, 207 L zák. jest výslovne u-
49 cis, nařízení ~e dne}8'd ce~v~a řízeni o zbavení svéprá,,:no~tr, reku!s 
vedeno, ve kterych pnpa e~ mzatimního podpůrce mezI tem!to pn; 
jest přípust!,ým; ust~no~e~~, \udíž rekurs Josefa F-a jako nepnpustn, 
pady vypocteno nem, Y . ' 
odmítnolutL , , , d d olacímu rekursu, správně rekursu, ~?~ovel, 

N e i v y s S I S o U __ ov ,--1 soudu druhé stolice, by bez o ; u na 
napadené us~esení zr':~ll ~, u~~~:dilPo zákonu stížnost do riapadeneho u
vyslovený duvod odml n,u I . ' 
snesení sondu prvé stohce, 

O Ů vod y: 

" dává místa stížnostt",]osefa ,F-~ a 1'0-
RekUlrsní soud vyslOVIl, ze/>llez odůvodnění jeho uiIi;nesem vsak vy-

tvrzuje usnesení v odpor vza e,« ~, 
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svítá že vlastně odmítl stížnost jako nepřípustnou, Učinil tak neprá
vem: V §u 49 řádu o zba~ení svéprávnosti jedná ~e ~oliko .o práv~, stíž: 
nosti do usnesení okresmho soudu ozbavem svepravnostt, po pn pa de 
do rozhodnutí sborového soudu o odporu a do jeho rozhodnutí o stíž
nosti. Tím však není řečeno, jak se mylně domnívá rekursní soud, že 
právo stížnosti jes~ jen ta~to úz~~ vymezeno a ~e t,edy V jiných ~říp~
dech nepřipouští zakon pravo sttznostL Dle §u :06 radu 0' zbavenI sve
právnosti platí v řízení o zbavení svéprávno,~ti před~isy ,o řízení nespor~ 
ném (§ 1 až 19 pa;, ze dne 9, srpna 1854,c\8, 208,~' zak.), P?kud nem 
zvláštníCh odchylnych ustanovem, a krome toho tez obdobne ustano
vení civilního řádu soudního o provádění důkazu a opatření listin, před
mětů ohledání a přezvědných věcí s tou změnoU', že není třeba pruvod
ního usnesení a že soud jedná i z moci úřední (odstavce L a 2, §u 56 
řádu o zbavení svéprávnosti) a s vyloučením stížnosti neb samostatné 
stížnosti tam, kde jest vyloučena při usneseních stejného druhu v ci
vilním řádu soudním (§ 57 (2) řádu o zbavení svéprávnosti), Též 
z motivů k řádu o zbavení svéprávnosti (1lI oddíl §§ 16 až 24, IV, oddíl 
2, část §§ 37 až 48 a V, oddíl) plyne, že podle svého předmětu jest 
zbavení svéprávnosti věcí nesporného řízení, a platí pro všechny 
druhy řízení, jež jsou v řádu o zb,avení svéprávnosti upraveny, o oprav
ných prostředcích všeobecné předpisy o řízení Vf věcech nesporných, 
Řádným opravným prostředkem proti usnesení v mimosporném řízení 
jest stížnost (rekurs) a dle toho jest stížnost řádným opravným pro
středkem též v tomto řízení. Na konci jednotlivých oddílťt zařaděn" 
předpisy o opravných prostředcích obsahují jen ustanovení, která s e 
o li c hyl ují od všeobecného práva, nebo kterých jest třeba k jeho 
doplnění, zejména ve směru legitimace osob, majících na řízení zájem, 
a tudíž oprávněných ke s~ížno·sti, Předpis §u 8 o zatímní péči jest zařa
děn mezi všeobecná ustanovení I. oddílu řádul o zbavení svéprávnosti, 
jenž neobsahuje kll konci žádných odchylek neb doplňku ohledně 
opravných pro,středků, Nutno tedy dojíti k tomu názoru, že není záko
nem vyloučena stížnost do usnesení o ustano'veni zatímního podpůrce, 

čís. 6668. 

Bývalý správce úpadkové podstaty jest oprávněn sloiiti do soudní 
úschovy (§ 1425 ohč. zák.) hotovosti a cenné papiry, jež ho došly je
ště za vedení správy úpadkové podstaty, vzhledem ku svému tvrze
némrt, úpadcem (jeho dědici) však neuznanému, nároku na odměnu .a 
hotové výlohy, jichž uspokojení žádá ze složených věcí. Soud, u něhož 
se složení stalo, není oprávněn, v tomto řízem zkoumati, zda se složení 
stalo řádně. Bývalého správce úpadkové podstaty nelze s jeho žádostí 
o složeni poukázati na úpadkový soud. žádal-li úpadce (dédici jehO) 
bez souhlasu bývalého správce úpadkové podstaty vydání cenností, 
dlužno jej poukázati na pořad práva. 

(Rozh, ze dne 7, ledna 1927, R JI 408i26,) 
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. jR) vydal d\"ě usnesení. První na 
P r v Ý s o u d (okresnt, souc ~ . lstat zemřelého Aloís~ K-a ze 

žádost bývalého sprá~c: upadkO~\fOCdO Zaudní úschovy hotovosti ~ 
dne 27. října 1926, Jlmz byly pnJ

d 
y, právy úpadkové podstaty, nez 

cenné papíry, d,ošlé ho Je~te zad~: ~nt\i~topadu 1926, jímž byla žád~st, 
byl úpadek zrusen, druhe ze dědici) ú adkové po,zůstalosti na vydanl 
Jana a Rudolfa K-ovych Jak~ ,PB 'valý správcE: úpadkové pod
těchto věci odkázána pa por,ad e rava. ~dením úpadkové správy vze
staly odůvodnil sv~j návrh, hmd Z\ ~~v ~ch výloh, které však R~dolf a 
šly nároky na odm~n~ a n~hr:a u t )K-a se zdráhají zapravItI. Na
Jan K-ovi jako dědICI zemreleho A ?IS~ adkové řízení bylo již dávno 
proti tomu opřeli svůj n~vrl\~I~~t ze ~I~byly nikdy jměním úpadk~vé 
zrušeno, že tedy uve~ene pr k Y tvrdili že ')rvý soud nebyl oprav
podstaty a patří k JejIch maJet Ld a avrhn~vše 'bezodkladné jejich vy
něn, přijati složené, věCI na s.o~ , ~avrhovatelé obě usnesení z důvodu 
dání. Ve svém rekursu napadl! hto

k 
' s o II d zrušil ona usnesem, 

v podstatě. právě ,uved~ny~~, 1<. e :d~t~t~,l tak i Jana a Rudolfa K-ovy 
p"u!kázav pk spravce upa ',ove p , 
s jejich. návr~y ,na úpaddkObvy SOluodbě usnesení prvé\lO soudu. 

N e J v y s S I S o U o nOVI 

D ů vod y: 

, ,,', , ého soudu neprávem a jest,dovo-
Rekurs11l so~d zr?sl1 usn~se11l prvt odůvodněn. Tvrdě, že ma, pko 

lací rekurs spravce upad,kove podsta'y ok na odměnu a hotové vy10hy, 
bývalý správce ~padkove ,Pl~~sta1ro~~r K-a nechtějí uznati, měl správce 
které mu však dedlcl ozemre e Ol Ž 've smyslu §u 1425 obč. zák., po
úpadkové podstaty duvod ke s 9 t;~ ly jeho nároky uspoko'jeny, Sou,d, 
něvadž chce, by z těchto cen~os 1 , !něn v tomto řízení zkoumati, zda 
u něhož složení ~: st,alo, ne~l oe~a\XV\ll. uvozovacíh" zákona k juris
složení se stalo radne, a po e c. 't t' z duO vodu že není snad k to-

, hl I' přiJ' etí odml nou I , I' ' 
dikční norme nemo an" d ' "'ati každý k soudnímu II ozem 
mu příslušný. Naopak ka~dy so~, ,;,ao P~ioto nevadí že bývalý správce 
způsobilý předmět, byl?-lt o to Z%d~~i' jež ho jako dřívější orgán úpad
úpadkové podstaty slozd na s~u, v dk~vé správy, Rekursní soud t~dy 
kového soudu dosl!, za ved':11l up~ byl příslušný k přijetí složenych 
neprávem poulk~zuJe na ~O', ze,so,:, :S~esení prvéh'o soudu, jímž tent~ 
předmětů a nem spravn~.'. zrusII-l! kázal-li b' valého správce úpadkove 
sO'ud slo'žení na soud pn!al, a po~, . dkOV! Též důvodně si stěŽUje 
podstaty s toutO' žádostI na sou up;. rek~rsní soud zrušil i druhé 
správce úpadkO'vé podstaty, do .!o~o~ ,~eO'st dědiců Zemřelého AIO'isa K-a 
usnesení okresního sO'udu 'C R, J~m~ ~a ukázána na po'řad práva. Slo
O' vydání věcí u soudu slozeny:c '~~a~o hO'tovosti a cenné papíry na 
žil-li bývalý správce úpadk~ve 'ko 

\e ~esouhlasí-li s návrhem Jana a 
soud ve smys!u §u 14.25 O'b '. z~edr:ět byly vydány, ne,zbíNalO' sot;du 
Rudolfa K-ovych, by L'~ tyt°dYd' o oY Aloisu K-ovi odkazal na porad 
prvé stolice, ,než aby zad?st :' IC~ h í, adkového řízení, jež byl? ve 
práva třebaze rozhodnutI o utrata~ ,p náleží ve smyslu &n 125, ulpad·, 
smysl~ §u 78 úpad~ové~O řádu ~~us:~o~ní kteréž je mají 'řádně zlikvi
kového řádu orgánum upadkove O' flZ , 

- Čís, 6669-
25 

dovati. Řízení ve smyslu §~ 1425 obč. zák. jest však řízením nespO'rným 
a je-li otázka vydání předměíÚ takto na soud složených mezi účastníky 
sporna, musí býti ten, jenž se domáhá jejich vydání proti vůlí toho, jenž 
je k soudu složil, ve smy,slu §u 2 čís. 7. nesp. říz. poukázán lla pořad 

práva. 

. čís, 6669, 

Odklad exekuce podle §u 42 čís. 4 ex ř. předpokládá, že na vzájem
ném plnění závisí vymáhaný nárQk. Vedena-Ii exekuce na výmaz práva 
a bylQ-li vydání výmaznéhO' prohlášení závislQ na vyplacení odstupnéhO', 
bylO' toto vzájemné plnění předpQkladem pO'vQleni exekuce; byla-li 
však exekuce, pravQplatně povQlena, nelze PQVQliti odklad exekuce, 
ježtO' odstupne nebylO' dosud vyplaceno, 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1927, R I 1177/26.) 

s o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu! dlužnice, by byl povolen 
odklad exekuce vnuceným výmazem práva výměnku až do té doby, kdy 
vymáhající věřitel prokáže u soudu, že 'vyplatíl dlužnici odstupné, jak 
se byl ve smíru zavázaL Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

j de o odklad exekuce po mzum,Ul §11 42 CIS. 4 ex ř. Smírem ze dne 
28. srpna 1926 odstoupila povinná za odbytné 12.000 Kč od svého vý_· 
měnku, váznoucího na nemovitostech vymáhající stran~ a zavázala se, 
že po vyplacení uvedené sumy vydá vymáhajícím věřitelům na svůj vý
měnek výmazné prohlášení. Tvrdíce, že odstupné 12.000 Kč k rukám 
jejího k přijetí oprávněného zástupce Dra. D-a povinné zaplatili, což 
prokawvali dopisem tohotO' zástupce, zakročili vymáhající věřítelé a 
exekuci výmazem výměnku. Usnesením ze dne 8. října 1926 první soud 
exekuci povolil s výzvou, označenou jako výhrada, na povinnou, by se 
do osmi dnů vyjáďřila, zda žádá o odklad exekuice podle §u 42 čís" 4 
ex. ř., jinak že bude pokládáno za to, že proti výmazu výměnku není 
závady. Povinná se vyjádřila v ten rozum, že placení u Dra. D-a ne
uznává, ježto prý ho k přijetí odstupného za výměnek nezmocnila a on 
jí 12.000 Kč nevyplatil, srážeje si 1.000 Kč na útraty, a navrhla odklad 
exekuce podle uvedeného místa zákona. První soudce povolil odklad, 
dokud nebude povinné straně odbytné vyplaceno, ďruhý soud návrhu 
na odklad nevyhověl. Dovolacímu rekmsu do usnesení rekursního sou
du nelze vyhověti. Odklad exekuce podle §u 42 čís. 4 el<;. ř. předpo
kládá, že nárok, k jehož vydobytí jest vedena exekuce, závisí na vzá
jemném plnění a že věřitel tohoto vzájemného plnění nevykonal, aniž 
je vykonati nebo zajistiti jest ochoten. Podle toho, co uvedeno-, musí 
tedy býti na 'Vzájemném plnění závislým vymáhaný nárok. O takový 
případ se však nejedná. Vymáhán jesi výmaz výměnku a tento výmaz 
má býti podle návrhu odlO'žen. Výmaz není však závislým na vzájemném 
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I . . navza']' em na vvplacení odstup-
,,, I' Na Dnem 'o I'" Pl plnění vymáhajících ,venk~. ,'\ v dání výmazného proh ,asel;" -

ného bylo podle smlm zavlslym ]:~ ř Yna rozdíl od §u 8 ex. r., pr~dp~
nění navzájem bylo, podle §u 367, k ';ovolena jest pravoplatne, tl;';' ]e 
kladem povolení exek~é~, t~, vsa důvodu k odkladu P?dle §u 42 c,s. 4 
otázka vzájemného plne,l11 vynzel~a ~ názoru, že odbytne neby!o vypl a
ex. ř. není. Byl-Ií prvn; sou~lC~ ~nío v konáno, mohl z toho duvodu po 
ceno, že tedy vzájemne \,Inen~ n aIšak odklad exekuce podle §u 42 
případě odE-příti Povdo.len~:xpeo:~I~;i nelze. 
čis. 4 ex, ř. z toho uvo 

čís. 6670. 

166 obč zák rozumí se, by se neman-
»zaopatřeníl11« ve smyslu ~~o vycho~áni . by pak bylo s to, ~o 

želskému ditěti dostalo tak~~~kéhO dítěte proti otci na pos~nu!! pe~ 
se vyživovati., Nárok nemtn,a~~nosti nelze uplatňovati v nespornem nzem. 
něz k zalmem samosta e Zl , 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1927, R I 1186/26.). 

"k by ne-, " ,( devatenáctileté) a porucm a, 'd 
Návrhu nemanz,;'lske ,;,cery r bné k založení živno,sh dcery" s o u 

manželský otec sl oZll pe~lZ<kPokre s 11 í s o u d zmšíl napadene usne
p r v é S t o I i c e vyhove\. e? ~ práva. N e j v y Š š í s o' ud nevy
sení a poukázal žadatele na pOra 

hověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. ,"e]'í poručník ," ezl Rozal1e Z-ova aJ, ., 

J k patrno ze spisů do, maha]l se n . I "I 6000 Kč aby nezlehla 
a , I k' O,tCl by S O'ZI. " .. b I 

Antonín N. na nemanze s :~n ... ' dlenství a aby po případe JI ~ Y Y 
Rnzalie Z-ová mohl,,; si zan~lt:. sVJi~ z toho plyne, že tu l~ejc\e ,o na~~~y 
pwíze kdyby se chteta p!"ov a 1.. 'na z nároku nemanzelskeho . I a 

I no~cí z § 166 obč., z3'k., a. zCJn;e. mu nemanželský otec musI~ po~ 
~: zaopatření 0' sobě jeste nepyn\~~~~tatné živnosti. Naopa~ nem za
skytnouti i prostředky k za6160'ze~1 ák rozuměti nic jiného, nez aby ne-

, ' ve smyslu §MI 1 o. Z· , 'b pak bylo s to, samo 
~ťe~if::: dítěti dostalo se tako~~~~s~l~~,o~~~;b. ~íS. 1812, a Dr. A~~,in 
se vyživo,:ati (srv

t
· roz~~sn,· ~~t~~reichiséhen allgemeinE.n v~~1,:at~~~4 es§ 

Ehrenzwelg, Sys em .. F 'Iien- und' Erbrecht, 1 en , " 
zweíter Band, zweite ,HaJfk, am~ tnutí eněz k založení samostat?e 
461 II. 3, str. 250). Naro,k na/os {- neminželskémn ntci v n;spornen; 
živ~osti nelze protO' ,uplat~ova ~ P:~ ~ října 1914, čís. 276 ř. zak. ~prv~l 
řízení podle §u 16. ':18; nar. ,;e. ~ič~h~ okolnost, že při výs~~chu ,?e, . 
dílčí novela),a ~emerl;a vI~~1 Z-ová a její poručník pro pnpac\, z~ř~~ 
září 1 926 ž~dah n~ 000 o~~ nemohl složiti najed?nu; b

l
y n~ ~~~~~ 200 

nemanžE:lsky otec , . d d 1 července 1926 pnsplva meslc 
R I· Z ove o e ne . , , 

nez1. oza I~ - d t t nároku nebyla zmenena. 
Kč, neboť hm po s a a 

• 
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čis. 6671. 

MimO'řádná O'patřeni bytové péče (zákon ze dne ll. července 1922, 
čís. 225 sb. z. a n. a zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 87 sb. z. a n.). 

Majitel domu nemůže se domáhati PO'řadem práva na obci vyklizení 
nájemníků, jichž nastěhování vymO'hla si obec exekucí, o niž zažádala 
z příkazu O'kresni politické správy. Byl-Ii nález O'kresni politické správy, 
na jehož základě bylO' nastěhování provedenO', napotom nejvyšším 
správnim soudem zntšen, může se majitel dom~ dO'máhati zřízeni dří
vějšíhO' právníhO' stavu jen na nastěhovaných nájemnicích. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1927, R I 1198/26.) 

Na základě nálezu okresní politické správy, jímž bylo žalobkyni ulo
ženo, by pronajala místnosti ve svém domě, a nálezy téže správy, jímž 
byly do Dně~h místnDstí přiděleni nájemníci, zažádala žalDvaná obec 
k poukazu okresní politícké správy 0' sDudní exekucí nuceným nastěho
váním přidělených nájemníků. Exekuce byla pravDplatně pDvolena a 
vykDnána. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované 
obci Ddevzdání místností, v nichž byli nastěhováni přidělení nájemnící, 
ježto nález okresní oolitické správy, jímž bylo žalobkyni uloženD prD
najati místnnsti, byl rozhDdnutím nejvyššího, správního soudu zrulšen. 
S o udp r v é s t o I i c e žalDbu proti Dbci Ddmítl prD nepřípustnost 
pDřadu práva. D ů voli y: Jde o to, by. právní účínky mzhodnu1í nej
vyššího správního soudu byly uskutečněny protí Dsobě právnické, obci, 
jež v předešlém správním řízení byla súčaslněna jakD žadatelka o určení 
nájemníků, tedy jako strana. Obcc, žádajíc 0' to" by žalobkyně byla do
nucena pronajati nepronajaté a neoby!dlené místnosti ve svém dDmě, 
nejednala v zájmu soukromém, nýbrž u výkonu svého veřejnDprávního 
pDslání, starati se o ubytování obecenstva v době poválečné tísně by
tDvé. Sama ze smlouvy nájemní, která mezi pronajímatelkDU (žalob
kyní) a přiděleným nájemníkem byla uzavřena, třeba nuceně, práv ani 
pDvinnDstí nenabyla, mezi ní a žalobkyní soukromý poměr právní vů
bec nikdy nevznikl a nelze tudíž uplatňovati prDti ní nároku na vykli
zení a odevzdání bytu, nárok to čistě soukromoprávní. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku nepřípustnDsti pDřadu práva. D ů v o cl' y: Z exe
kučních spisů jest patrno, že žalovaná obe~ sama svým starostou na
vrhla, by jí proti žalobkyní byla povolena exekuce vyklízením a ode
vzdáním zabavených místností jejího. bytu! určeným nájemníkům, a že 
se výkonu tétD po,volené exekuce svým zástupcem súčastnila. Tím za
krDčila obec ve prospěch určitých Dsob, nabývajících práv ze soukro
moprávníhD poměru nájemního, a vynutila pro ně uprázdnění místností. 
Tím však překročila hranice svého veřeinoprávního poslání určené vše
Dbecným veřejným zájmem o ubytování občanů vůbec, a proto jeví se 
stranou, již stíhají soukromoprávní důsledky tohoto zakročení, za něž 
jest zodpovědna. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

DůvDdy: 

Rekursní sDud uznal Dhledně žalované obce (stěžovatelkYI) na rozdíl 
od sDudu prvé stolice na přípustnost pořadu práva v této právní rozepři 
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s toho hlediska, že žalovaná obec dala na základě nálezu okresní poli
tické správy o přidělení nájemníků do uprázdněných místností v domě 
žalobkyně provésti ex~kuci vyklizením a odevzdáním těchto obytných 
místností pro ony nájemníky a že tímto zakročením ve prospěch osob 
nabývajících práv ze soukromého poměru nájemního překročila hranice 
svého veřejnoprávního poslání a důsledkem toho ručí za soukromo
právní důsledky tohoto zakročenÍ. Názor tento sdíleti nelze. Nález, jímž 
bylo žalobkyni uloženo pronajati domněle neobydlené místnosti ve 
svém domě a po právní moci tohoto nálezu vydaný další nález, jímž byly 
do těchto místností žalobkyni přiděleni nájemníci, vydán byl okresní 
politickou správou v N. na základě zákonů a bytové péči ze dne ll'. 
července 1922, čís. 225 sb. z. a n. a zákona ze dne 24. dubna 1923, 
čís. 87 sb. z" a n. O exekuci žádala na základě tohoto, nálezu, jenž dle 
§u 2 shora citovaného zákona ve znění zákana čís. 87/23 požívá vy
konatelnosti soudní exekucí",žalovaná obec k poukazu okresní politické 
správy, ježto tamní soud odepřel na žádost okresní poEtické správy 
nález ten vykonati, s poučením, že se tak státi může jen pořadem ná- , 
ležitého exekučního návrhu, podaného' účastníky nabývajícími z nálezu 
toho práv, za něž okresní soud označil obec neb ony nájemníky. I když 
obec o tuto exekuci zažádala sice vlastním jménem, avšak zřejmě ve 
prospěch nájemníků okresní politickou správou přidělených, jest zřejmo, 
že neučinila tak k vydobyd svého soukromoprávního' nároku, nýbrž že 
tak :tlčinila k poukazu okresní politické správy k obstarání toho,to ú
konu veřejnoprávní bytové péče, jenž na ni byl přenesen. Rekursní saud 
uznává sám ve svém rozho-dnutí,ie se tak stalo tl výkonu veřejnopráv
ního poslání obce, dospívá však k nesprávnému závěru, že tím na obec 
spadají soukromoprávní důsledky tohoto zakročení, a němž rekursni 
soud míní, že bylo překročeníin jejího veřejnoprávnlho, oprávnění. Ani· 
v tomtO' případě nemohla by býti obec přidržována k zodpovědnosti 
po'řadem práva, anO' se je,ií zakročení stalo u výkonu veřejnoprávní čin
nosti na ni přenesené, pokud zákon proto neobsahuje zvláštního usta
novení. Ostatně bylo by podotknouti, že právní újma. o jejíž odčinění 
žalobkyně Hmto sparem ,usiluje, nepO'vstala z tohO', že žalovaná obec 
neoprávněně ° exekuci nálE-ZtI žádala, neboť nález ten byl by jinak vy
konán k návrhu přidělených nájemníků; právní újma vzešla tím, že nález 
okresní pO'litické správy, jenž byl soudní exekuci vykonán, byl napotom 
zrušen nejvy\šším správním soudem pro vady řízení, čímž i nový právní 
stav na základě něho onou exekucí zjednaný pozbyl zákonného pod
kladu. O napravení tohoto stavu a zřízení dřívějšího právního stavu 
mohou však býti postihováni jen oní nájemníci, Fchž nájemní práva 
pozbyla zákonného podkladu, nikoH však stát, který jednal s okresní 
politickO'u správou, ani abec, která v přenesené na ni působnosti jed
nala jen jakožto veřejnoprávní svaz. (Č. sb. n. s. 271 a 4154.) 

čís. 6672. 

Námitky proti doložce o vykooatelnosti na výkazech o nedoplatcích 
příspěvků nemocenské pojišťavny, jest podati II okresní politické sprá-

'- CIS. bb/:! _ 

29 
vy. ~ro Odklad exekuce Podle §u 42 .0 • 

podany, aniž by záleželo na tom zdaCI~'o5 e
d
,,; r. stačí, že námitky byly 

, J8 II Uvodny. 

(Rozh. ze dne 11. ledna J 9?7 R I J? 
, ~, _00/26.) 

s o u ci p r v é s t o I i c e povolil odle . o •. 
exe.~~ce ku vydobytí nedoplatků t ' ~u 4~ ~IS; 5 ex. ř. odklad 
PO]Istovny pro okres J. Rek u r s ~ ISpevku zemedelské nemocenské 
Ne]' v J • • . dnI s o u d odklad k ' , s S I S o u obnovil usnesení pr 'h exe uce nepovolil ve o soudu. . 

DŮVOdy: 

Dovolací rekurs iest opodstatně ,'. ' 
klad exekuce podle §u 42 čs 5 n; Pov!nna strana zakročila o od 

o k I . ex r uvadě]" • -naro II na zap acení nemocensk' ch' :;, vole, ze proti vYluáJhanému 
9ala u okresní, politické správy ~mitknspevku vymáhající věřitelce po
r. Jak ~e SpISU okresní politické s.o jl podle §u 35 druhý odstavec ex 
p? vznIku exekučního titulu námif~avy VIdno, v!nesla povinná stran; 
vYk.~zech o nedoplatcích vymáhan~chlotI dolozce vykonatelnosti na 
Ivon exekuční titul. a uvedla r hl Y o ~emocenských příspěvků .• 
správn!ch. úřadů, že byla P;Vi~c o .n~mI!~ách, že por o z hod ~ J~~ 
u vymaha1ící věřitelky, přiCházejí ~a o~ve .~nzence pojistiti nemocensk; 

~,,;~~c~~:~~íl['lí~P;;~~'n~te~é ;r~~~atiia:~~~0~~~1?~~á:~Rt~:v~~d~t~~~~~ 
pomI~e. Rekursní soud návrhu I ' a ze vymananý nárok po ,ří ' 
kU~'~nI soud zamítl návrh z dův~~;d~~ad e~ek~ce nevynhavěL Po,ktjJ'~~= 
~ ouraiu, o~ n,ěhož vy~el Exekuční tÚul dt12 e~e5námi!ky nebyly POdány 

uvoe, ne .01 okresnl politická s rán' ' o. ex. r.), neobstojí tento 
ph ne~hode o výši nemocensko'ch p _ les! uradem, který ro-zhadu'e 
~.rdrvl1I stolici (~ 41. zák. ze dnE 3grí~~evku a (o platební povinnos]ti 
Ura ,em, který potvrdil v .k . rezna 1888, Č. 33 ř. z.) . + 

~la~ko~ýCh výkazů, pro/ní~n:I;~~~~N ;~~.exekuční titul sloužících ~e~~~ 
4;0~? JC3t okresní politická správa oní ,~~2'~l1 strano,U' podané námitky 
, , CIS. ~ ex. ř. Co Se tÝče druhého n;ura em, který jest míněn v §~ 
n,:vrhu. na odklad nevJhověl že r o dUV~du! ~ro který rekursní soud 

~~~;~f~,:fF~~E!~I~:i;::~h:~f~~~ryb~~~~f:~~I~~:Je{ťI~~~~1;~: srE 
duoevoadv'Jo Zda tento u,' č'nek nasbne 17daenvo z~Ptketí zánik vymáhané po-

ny a zda po d ' - amI y pov' o t 
dovali n~přísluší. ;~o °Oud~I}~r~~;~!n~ vyúčtovánÍ, o to~n~Q~~~n~ol~~~ 
pro ktere rekursní soud o h CI, ze namltky byly POdány D° d 
toho neobsto'í ,. n~vr u na odklad exekuce '. uvo y, 

~ r~~~I~n~d~~vyJ í~l~ p~~;~~~ J~~~:h!~~~tei~o~ředfe~bk~a~;. ~~~ra~o:,e~a ťn~~l~ 
v' , I yo pokračováno v exek' • ezc; odvrahtelno" 
re~e{Ursu do ~s~esení prvního soud~, a UCl, co,; vymahající věřitelk2 
pov~~!~ vyhovefl a obnoviti usnese~í p~~:;~gopJra!a, hyl? dovo'lacímu 

. souuu, ]I111Z byl odklad 
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Vyrovnací řád, 
Vz?al-li se věřitel oddělného práva za tim účelem, by nabyl po

stavem vyrovnacího věřitele a tím hlasovacího práva, jest neplatnou 
(§ 47 vyr, řádu) úmluva, dle niž se třeli osoba (8 dlužníkem) zavázala 
zaplatiti věřiteli zbytek pohledávky nad vyrovnací kvotu. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1927, Rv I 1213/26.) 

Ve vyrovnacím řízení Vincence S-a bylo přiznáno žalující firmě hla
sovací právo pro celou její pohledávku za dodané zboží, k němuž si 
byla vy:hradila vlastnické právo až do úplného' zaplacení kupní ceny. 
Za tím účelem, by získala hlasovací právo ve vyrovnání, vzdala se 
žalující firma vlastnických nároků ku zboží, začež převzal vyrovnací 
dlužník i žalovaný Jan S., otec vyrovnacího dlužníka závazek, zapraviti 
v měsičních splátkách zbytek pohledávky žalující firmy, nekrytý vy- . 
rovnací kvotou. Žalobě, domáhající se na Janu S-ovi zapravení splatných 
již měsíčních splátek, pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, 
o d vol a c í s 0' U d žalobu zamítL D II vod y: Jak ze zjištěných sku
tečností vyplývá, převzali oba S-ově závazek k zapravení zbytku po
hledávky žalující lirmy vyrovnaci kvo'Ťou nekrytého proto, že se žalu
jící firma při vyrovnacím roku dne 27. února 1923 vzdala svých nároků 
vlastnických k sudúm Vincenci S-ovi prodaných a dodaných, aby tím 
získala práv0' hlasovací pro celou 'pohledávku 36.682 Ké 20 h a přispěla 
svým hlasem ku přijetí vyrovnacího' návrhu, což se také jejím hlaso
váním pro vyrovnání podařilo.,Postup tento příčil se zákonu, který pe
čuje o to', by menšina věřitelů, která je n:ulcena podrobiti se uSDesenÍ 
většiny, byla chráněna proti nepřípustnému znásilňování, které by 
mohlo býti přivoděno tím, že by slí'bem anebo poskytnutím zvláštních 
výhod byli někteří věWelé získání pro to, by hlasovali pro vyrovnání 
(sfO'vnej tozhodnutí čís, 3358 sb. n. s.). Podle §u 486 b) tr. zák. do
pouští se trestného činu věřitel, jenž úmyslně za výkon hlasovacího 
práva v určitém smyslu pro sebe přijímá nebo si dá slíbiti prospěch 
majetkový, a i ten, kdo věřiteli k tomuto účelu úmyslně výhodu majet
kovou poskytuje nebo slibuje. úmluvy tomut0' záko,hném\J předpisu se 
příčící jsou tedy nkotny (~ 879, obč. zák.). Podle §u 47 vyf. ř. JSou ne
platny úmluvy dlužníka nebo jiní'ch osob s věřitelem, jimiž se mu před 
uzavřením vyrovnání nebo v čase mezi uzavřením a právomoci usneseni 
vyrovnání potvrzujícího posky,tují zvláštní výhody. Oba tyto předpísy 
dopadají na souzený případ. Žalující firma měla na výběr, uplatňovati 
proti Vincenci S-ovi bud' vlastnícké nároky k sudům anebo pohledávku 
z kupní ceny s příslušnými úroky. Rozhodnuvš.j se při vyrovnacím ro'ku 
dne 27. úno·ra 1923, že se vzdá vlastnických nároku a bude uplatňova~i 
pohledávku, vstoupila do řady ostatních věřitelíl, kteří pohledávky 
k vymvnání přihlásili, a rozhodnuvši svým hlasem přijetí vyrovnání, 
měla se spokojiti s 28% vyrovnací kvo,tou. Davši si vykoupiti svůj hlas 
pro vyrovnání slibem obou S-u, že jí zaplatí zbytek jeji pohledávky 
vymvnací kvolo'u uekrytý, prohřešila se žalující firma proti předpisu 

" 31 ".u 486 b) tr za'k c"·· .. R ,,"1 oz Cll11 ul11luvu nic . 
,u 47 vyl'; r. neplatnou. Z dŮvodu prá ' otnou, ~ Je úmluva ta i podl 
soucl s nazorem prvéh d Ve uvedeneho neso I) e 
zvláštní výhody, protož~ ~~u ll, že ~e tím žalující st~a~:Sí odvolací 
JO,vaném.u. ale ztratila VěC~! n~:~{l~ sl~eo nároku obligačního ~~d~.st~IO 
vyznam v poměru žalující finlI k . su um, Úvaha tato mohl o I z?~ 
že žalující firmě nepříslušely ~a V,II1C

k
el1C! S-ov i, nelze však ;ř bd;,!,lltl 

nativně, že firma spornou 'ún I nal:o y kumulativně ny'br" . e Izeh, 
'h ť • 1 uvou mela '1ab'ť ' z Jen alter 

Dl o pro I zalovaném,u, který jí před '.' ' y I nového nároku ob lig .
cena starých sudů byla ne och • cUlI :Iebyl nic dlužen a a;:
cím.~fízen! přihlášená, ta0e /b~e 11l1:~Sí než pohledáVka kPos!éze ze 
vyteZlla prihlášenéllO peníze. zl a UJICI flJ'ma. prodejem sUddyrovna
mluv0'u mohlo se dOBta'i žal .. , tohoto stavu Je jasno. . nebyla 
nich výhod ve smyslu §u 47uJ~~~fJ~m~ °roti .ostatním ~ě~i~efd~r~~~ .• ú
tyče neplatn,a a proto z ní nem~h' }lJ [[v~ Je, tedy nkotna o a,t-

Ne J v y s š i s o u d lJevYhověll~o~~II~~~~1 naroky platně ~ini~~~U~ie 

DŮVOdy: 

. žalulicí, strana napadá rozsude . . 
;~~~zg~~~~I~O p'oS~[[zenf věci (§ ~o~r~~~ ~fO~lc: jen z důvodu nespráv. 

~~~~~t:g:~e;J~~~;I~z~e~~s~e:~k~,odl~iájsío~I~~~od~~~ťa~~:SÍiO)'lzld:l~~~I~e~~Š'~~' :2 
ro ,,' ,]m nch O dl" zavazny'nli Od vnaclm roku dne 27 ' . vz a Jmenem žalu" 'f . :. -
ho byl soudce řídící ~y~~ora 1,923 vlastnických národlC~ Hmcty pn vy-

. neměla hlasovac'h. ' vna':l rok pOučiL 'že b'" .SlJ :!m, když 
on hlasoval pro ~ ~o~ra,v~, nacež bylo m.~ hlasoJacyna~ zallJ~~cí firma 
strana docíliti úSP~ch na~lI.. Vzhleqem k těmfo zjišt. ,pravD Enznáno a 
byly vyrovnacím sprá~~:;lItko~, ze mohla, ježto jej;n~~ n:mlJze žaluiíci 
zaháiením vyrovnacíh ,,' uznany a nebyly vůbec . fO Y na oddělení 
oněch částek . • o nzení dotčeny žádat' podle §u 21 vyr ř 

, Jez Se staly spl j '. ' '1 na dlužníka . . . 
vyrovnací kvoty celé 'e': .. a nyml a že ji přísluŘelo ' . Vl zaplacení 
statněna jen tehdy JdJ~pohledáVkv. Neboť tato', p~avo na zaplacení 
rovnacím řízení be~ I r ci b)'1lo. ziištěno, že žalui~~,ml: a ~y byla opod_ 
dle §ll II vyr ř 0,1. e :' na Její přihlášená zad} s r~ne bylo ve vy-

~~~~~l~~~~~e;l(v~~~~~~~Tv;l;~I~naCí~ .říz.ení z~~~~~Cln~~~~~~j:,ž Př~~ 
20 h V t Zl, ynhlašenou, jak ZJ'ist~ Pd JeJI, zbYfka.volJ pohledávk P 

. om pnpadě II I b I o volaCI soud' 11 za 
rozhodnutí nejvyš.'h y a , y se žalující strana pr' .' penlzem 36.682 Kč 
z, Předp,okladu, že S~ě~iť~Ud~. ('í~ .. 3852 sb. n. ti ~~ ';10lJla ~o~oJávatí 
clho ventele lak v···t fl! pnslI.Jsl ve Vyrovnání po t re vychazl právě 
kOVého zjištění to, en e e oddělného. Avšak dle "s avení jak vyrovna~ 
ř. přísluší hlasovamc'u v,sou~eném případě tak nebShol rapuvedeného. skut-
št' ' 'I pl avo Jen v . v o. odle § 39 ' enI neuznáva.l však ' , yrovnacun věřite(c u vyl'. 
rovnací věřitelku ohl vlr?vnacl soud žalující stran~mb Podl~ onoho zji
rozhodnutí o- řizn' ~ ne POhledávky jí přihláš • eZ,e vseho za vy_ 
hledávku záVi~' m am hlaso~acího' pr.1va žalu 'í/ne, ntbrž učinil své 
Vyrovnací SoudYtímna t~nL ze se vzdá vlastnlck~. s~ran,e P:o tuto po. 

vys ovIl, že žalující str < c. naroku k sudům 
ana sml uplatňovatí práv~ 
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vyrovnací věřitelky jen tehdy, když se vzdá práv vlastnických k suclC,m, 
když se vzdá práva oddělné věřitelky. Tomuto názoru se žalující strana 
podrobila, vzdavši se vlastnických nároků k sudům, by získala hlaso
vací právo nro přihlášenou pohledávku a nabyla tím postavení vyrov
naciho věřitele. Jest lhostejno, jaké pohnutky vedlv žalující stranu 
k tomuto rozhodnu'!í, stačí, že tak učinila, ač nelze odmítnouti myšknku, 
že pohnutkou k tomuto rozhodnutí byla okolnost odvolacím soudem 
vytvčena. že cena starých sudů byla nepochybně menší, - jakž to i do
volání připouští -, než pohledávka k vyrovnacímu řízení přihlášená, 
takže by prodejem sudů nebyla vytěžila částky! nřihlášené k vyrovnání. 
Uznala-Ii takto žalující strana, že jí přísluší ve vyrovnacím řízení jen 
postavení vyrovnací věřitelky a nikoli také věřitelky oddělné, musí si 
také uvědomiti. že iíiako takové příslušejí jen práva plynoucí z uzavře
ného a věřiteli přijatého vyrovnáni. Zásada steiného nakládání všemi 
věřiteli (§ 46 vyr. ř.) platí i pro ni, a iest i pm ni závazným *tanovení 
~u 47 vvr. ř. o neplatnosti (I mluvy dlužníka neboiiných osob s věři
telem, jíž se mu vyhražují před' uzavřením neb v době mezi leho uzavře
ním a pravomocí potvrzujícího usnesení zvláštní výhody. O takový pří
pad tu jde. Odvolacím soudem je zjištěno, že se žaluiící strana rozhodla 
hlasovati pro vyrovnání ien, když žalovaný podepíše cedulku, kterou 
tento také ještě v den, kdy vyrovnání bylo uzavřeno, podepsal, jež se 
až na číslici shodovala s obsahem dopisu žalovaného ze dne 28. února 
1923. Dopisem tím se žalovaný i se synem dlužníkem zavázali v)'J'Ov
nati žalobkyni zbytek pohledávky za sudy k vyrovnáni přihlášené v mě
síčních lhůtách po 3.000 Kč. Pak-li že však žalující strana jako vyrov
nací věřitelka měla podle vyrovnání jen nárok na vyrovnací kvotu 28% 
z přihlášenéií pohledávky, je~f jasno, že si oním závazkem, žalovaným 
převzatým, dala poskytnouti výhodu, které se ostatním věřitelům 
nedostalo. Úmluva, o niž žalující strana opřela zažalovaný nárok, příčí. 
se tudfžzákazu v §u 47 vyr. ř., že z podnětu vyrovnacího řízení nelze 
poskvtnouti žádnému z věřitelů výhodu, a jest neDlatnou. Právem proto 
odvolací soud, na jehož případné důvody se dovo!atelka jinak pouka
zuje, z duvodu. toho žalobu na zaplacení převzatého dluhu zamítl. 

Čís. 6674. 

žalobu o vydání věd, Již měl v úschově ten, na jehož jmění byl na
potom vyhlášen úpadek, dlužno říditi proti správci úpzdlťové podstaty, 
zabral-li věc do úpadkové podstaty. Pak-li tak ncučinil, přenechav věc 
dlužnlku .jako úpadkem nezatíženou, dlužno žalovati úpadce. Jde tu o ža
lobu podle §u 44 konk. ř., jejíž žalobnl žádost může znlti bUď !Ia plnt~n1 
nebo na určení. Pro nárok t1Í'l vydáni věci jest bez významu, že byla 
před zahájením úpadkového řízení dána schovatelem do zástavy třetí 
osobě (jí zapůjčena). 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1927, Rv I 1221/26.) 

žalující firma domáhala se na žalovaném správci úpadkové podstaty 
firmy F. vydání akcií, jež měla žalující II úpadce v úschově. Zalovaná 

namit!a, že nemůže akcie vydati . ··t· . ~ y 

vyrovnacího .a úpadkového řízeni á~z ~ál~ clal~ Jeste před zahájením 
s ou cl p rve s t o I i c e uznal podle ' I ~vy ance B. Pro c e sní 
padcny rozsudek potvrdiL D Ů vod . za o y, o d vol a c i s o ucl na
akcIe byly dány firmě F. do deposit/i fed~Otlat~lka u,znává, že sporné 
obč .. zak .. ).';:,vll1na žalobci je na ožá" a o .. rma Jest podle §u 961 
rGZclllu, lelz odvolatelka činí mel! úp d~~l vrahtl. Naproti tomu však 
tmnou, které. byly akcie žalobcem 'h

a ,DVOU podstatou této firmy a 
• v • y • Sve ocasu svě v t 

p.rav~ na Jm~l1l posléz uvedené finn b 1 J ." feny, ll' nEni, vždyf 
nzem vztahUje se na veškeré mov't' y / v}hl~sen upadek,úpadkové 
kynino,a tedy také na práva kt~ e, a . uzemske nemovité jmění úpad
Gs?bám (§§ 66, 67, 96 a 97 konkr~ Up~dkynl ~řís~ušejí proti třetím 
svepovmnostr podle §u 961 obč. zák .). k~P~dkyne ,a7 dosud' nesplnila 
akCIe třetí osobě, bance B. zůstal 'ba, yz .vydala (zapůjčila) sporné 
hankou i úpadkové podstati; úpadk .eze změny námk na vrácení jich 
nárok na vydáni IÍpaclkyni sVěřenýJ~e~ ?~otr ktere zase náleží žalobci 
(§ 44 konk. č.). Poměr IÍpadk ně v ' :.ao _ CI vl~stnlcky patřících akcií 
nárok žalobcův úplně nerozhoJn" 11nč,1l~e akCI! ku bance B .. iest pro 
se bylo ~talo vydáni (zaplljčcní) Y;k~i~ ~t zalovana al1l n~tvrdila, že by 
hlasem zalobcovym.. ance B. 'o svolenll11 anebo sou-

Ne j vy Š š i s o u cl zrušil roz Ik. . 
prvému soudu by o ní znovu . ISUCI Y obou nIžších SOUdll a vrátil věc 

' lec na a rozhodl. ' 

DŮVOdy: 

.. Žalující strana domáhá se v 1 b 
'firmy F. jí vydala 150 kusů a:C~iol o~' by ?pr{lva úpadkové podstaty 
?oa ~ j~k n~!li ~porno ~ v roce ~~2larske cuken;í, sp?lečoosti, které 
upadkoveho .r!Z.cm prostřednictvím této °fia j 921 . Jeste pred zahájením 
v depotu. Narl1ltky správce žalované' rmy kouprla a ponechala u ni 
mu mroku vrcholí v tOHl že k' Up',:dkové. podstaty proti žalobo' 
př"c! h"" a Cle o nez Jde b I 1-
.~ za. alenl;" lípadkového řízení d' f. " y y v mce 1922 ještě 

pnpadne. zapujčEny a že roto . any "!"o~ ~. bance B. do zástav I 

d!le 27. ccrvna 1924 ani gny anv d~n jzahalenl upadkového řízení t )/ 
tC,to fi;111Y nebyly a nejsou 'en1l

1 JeJl~ 1 ~odnota v úpadkové pocist~ti 
. du.vO{~~ nevyhověl ani žád~sJti ž~l>~ji~~ sredany nebyly, takže z těchto 
~~c~a ~ ?~é podstaty a nemůže V~hovčti ;~na;~b Vl~~učeni těchto akcií 

za o- u podle §u 44 konk ř v '" ..11l zadostl. Jde tu zřej-f" .. o, smlouvu schovad podle §Uďg5;1~ ;aIO?~1 narok na vyloučení opírá 
UJICl strana ponechala své ak' ,.(~. za .. , ktera Vznikla Hm, že ža

~?UpelJ'é, u ní v depotu, která j~eiak;~j~~dnIct~írr; žal~vané firmy za-
anI. est proto souhlasiti s ráv' , o Cl Zl Vec prevzala v opatro-

Op~d~tatněnost žalohního llároku d~l~ j ~azfrem nižšíc11 soudů, pokud 
:;3. aJ~hu tako'vo,!1 jest podle §u 6 (~)v: y v ,us,tan~vení §n 961 obě. 
~~~~k?v'.; podstaty;. Není proto' námitka žO~]~. r, ;Idltl jcn proti správci 
b na, ze napaden}> rozsudek b bl' vanym v dovolání uplat
sĚa7nJ'ředá'llY přímo jemu jako s~rá~ct~~~~'}fmi,n tehdy, kdybyakcic 
k . ena a "~l11á významu pro pOSOuze . ě' ov ~odstaty, nijak opod

a Cle byly pred zahájením úpadkovéh n!, v ~l.:ake okolnost, že sporné 
CiVi)ul rozhOÚl!1Hi IX. o nzem dany flrmou F. do zástavy 

J 
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bance B., případně jí zaplljčWY:, nemůže býti nároku žalující strany na 
újmu. Neboť nezáleží na tom, zda dlužník má věc v moci čilí níc, nárok 
na vrácení věcí do úschovy daných jest i tehdy opodstatněn, když dluž-
ník dal věc třetí osobě, která ji má jeho jménem. (Bartsch-pollak k §u 
44 pozn. 26 konk. ř.). Že pak jest banku B., které firma F. sporné akcíe 
dle tvrzení žalované strany dala do zástavy, nebo jí je zapůjčila, pova-. 
žovatí za pouhého detentora, který má věc jménem firmy F., není podle 
§u 309 obč. zák. pochybnosti. Názor, že nárok žalující stranouuplatňo
vaný jest nárokem vylučovacím podle §u 44 konk. ř., má oporu jak 
v tomto ustanovení zákona, tak i v §u 11 kOl1'k. ř. a shoduje se s ním i 
literatura (Bartsch-polak k §u 44 pozn. 22 konk. ř.). Žalobní žádost 
může zníti bud' na plnění neb určení (Bartsch-pollak str. 340). podle 
§u 44 konk. ř. mohou býti vyloučeny jen věci, které do úpadkové pod
staty nenáležejí, tedy nejsou jměním dlužníkovým (§ 1 konk. ř.), 
správceú!padkové podstaty však na ně činí nárok, jako na součást pod
staty a také je do ní zabral. Správce podstaty může býti žalován jen 
v tom případě, když věc, o jejíž vyloučení jde, zabral do úpadkové pod
staty (Bartsch-Pollak § 44 pozn. 3 a 57 konk. ř.). Jen tehdy, kdyby tak 
neučinil a přenechal naopak věc jako úpadkem nezatíženou dlužníkovi, 
nemohlo by! býti proti němu postl.lpo,váno žalobou uplatňující nárok na 
vyloučení. V takovém případě bylo by žalovati dlužníka osobně, který 
ohledně jmění, nepodléhající\;)O úpadku má způsobilost ku sporu (§ 1,3, 
6, konk. ř.). Není dále sporné, že akcie nejsou jměním dlužníkovým a ne
patří tudíž do úpadko,vé podstaty. OtázkoU však, zdali žalovaný jako 
správce úpadkové podstaty zabral,tyto akcie do úpadkové podstaty, 
S~ nižší soudy nezabývaly. Rozsudky jejich postrádají potřebného v tom 
směru skutkového zjištění, ačkoli '" obraně žalovaného, že sporné akcie 
ani jejich hodnota se v úpadkové podstatě nenalézaly a nenalézají, mo- . 
hly nižší soudy při použití práva podle ilu 182 c. ř. S. najítí ku takovému 
zjištění vhodný podnět. Bez tohoto zjištění nelze však věc spolehlivě 
rozhodnouti, když na něm závisí otázka, zda vůbec muže býti žalovaný 
jako správce' úpadkové podstaty s úspěchem žalován. 

čís. 6675. 

Byla-li exekuce !povolena rakouským soudem, jest pro žalobu podle' 
§u 35 ex. ř. příslušným tuzemský exekuční soud. 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1927, R 11 410(27.) 

Na základě rozsudku zemského civilního soudu ve Vídni povem 
tentO' soud exekuci ku vydO'byH výživného. Exekučním soud~m byl 
okresní soud v Moravské Ostravě. žalobu o zcnšení exekuce, ježto prý 
vymáhaný nárok zanikl, podal dlužník u O'kresního soudu v Moravské 
Ostravě. Pro c e sní s o' u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d v o
I a e í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a od
mítl žalobu pro nepříslušnost soudu. D ů vod y: podle §u 35 ex. ř. 
jest podalí žalobu oposiční .u soudu, u něhož bylo žádáno za povolení 
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exekuce, v tomto případě II zemského soud 'd - . dl S"I' - u Vl enskeho a . ed ' 
:. eSu :J ke,: !. o,.sou;! výlučný; ujednání stran ".1 na se po-
JSou v exe ucmm nzem bezúčinná. . o pnslusností soudu 

N e j v y ~. š í s o u cl vyhověl rekursu, zr,ušil 
SouCIU a ulozli mu, by znovu rozhodl o odvolání. usnesení odvolacího 

D ů v o cl y: 

Oclv.olací soucl uznal omylem soud . . 
jednání oposiční žaloby, neboť okre ,prve Istollce nepříslušným k pro-
dožádán zemským soudem ve Vídn~n~~oulc ~. Mor. Ostravě, jenž byl 
lobcových, o výkon exekuce a jenž po' or~ I.v~m zabavení duchodů ža
zání důchodú těch k vybrání, jest pOdre ~I]a ~. exe,kuční sOlu'cI i přiká-
1919 čís. 145 sb. z. a n. povolán k tomu b . nanzetl! ze dne 19. března 
z exekučního řízení a z jeho příčiny v ' 'kr p{O]ednal a fO.zhodl o všech 
pro které jínak je příslušný zdejší s z~ yc, mCZ1sporech a rozepřích 
proto nezhojitelné nepříslu'šnosti a z aUt ,exekUCI povolující. Není t~ 
s. a není "úvodu, by odvolací soud ~a c~nos\[ podle §u 477 Č. 3 C. ř. 
slušný soud. e]e na! dale o odvolání jako pří-

čís. 6676. 

Dohoda o příslušnosti (§ 104' .. , 
n,ateli předložen objednací list ml" ~) .lest »vyslov,?ou«, byl-li objed-
treb~ bez ústního upozornění ~a tut~er:;Zl ~kla dolozka o příslušnosti 
uvoltv se k objednávce po prohlédnutlO

O b~ u, a podepsal-li Objednatel' , ° Jednací list. • 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1927, R 11 436(26.) 

. Proti žalobě, opírající se co do "I' . . 
J. n., namítl žalovaný nepříslušno t pnsd usnosll o umluvu podle §u 104 
m~tk~ nepříslušnosti zamítl rek s sou .u. S o udp r v é s t o I i c e ná·, 
lnltl zal?bu. ,u r snl s o u d vyhověl námitce a od-

o novil usnesení prvého soudu. NeJVyšší soud b 

D ů vod y: 

Náz~r rekursního soudu že v' sl ,. ~u 104 j. n. mMe se uskut~čniti j.rn ~v~a, umluva o příslušnosti podle 
ustne nebo přímy' m vy'slo'v ' a , ze ofcrent druhého smluvnl"k . 
dol 'k nym rovnocenn' • b a 
v d~~' u u~ozorn!, nelze sdíleti. Tento po J:f zpuso cm na prorogační 
,.0 1 l. » Vyslovne« znamená to,Hko ' ,za avek neJze ze záko.na v -
]lb ,zv~áštního zevního výrazu v ",ze, u.mlu~a o příslušností musí d~
nem vsak třeba, by se tak st '. ,~emz, Jest I smluvený soud označen 
~ebt aspoň )ednostranně usk~!~č~~~~~ ~m~uv~u Ílst~í ať již oboustranně 
:I~ a dl u;ha strana projeví souhlas N ?, ze k ,~st\1lmu projevu o.fe

vu ~c a umluva přes to stává se ., CD! naopak treba ústního pro' evu 
doda psaný nebo tištěný list, obsi1~]~~~~uk když jed~a strana d;Uhé 

1 a ovou d010zku bez ústního 
3' 
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jednání neb upozornění jako svou smluvní nabídku a dnthá strana, 
třebas i pouhým podpisem, projeví, že se této smluvní podmínce po
drobL V tomto případě jde o úmluvu uskutečněnou tim, že žalovanému 
byl, arciť bez ústního upozornění na do,ložku o příslušnosti, předložen 
objednací list doložku tu obsahující a že žalovaný, uvoliv se k objed
návce, tento list po prohlédnuti podepsal. Projevu výslovnosti ve smy
slu zevního výrazu je tedy vyhověno; podáním objednacího listu tuto 
doložku obsahujícího žalobce projevil, že si tuto podmínku klade a ža
lovaný podpisem zase dal zevní výraz svému souhlasu s doložkou ta\11 
obsaženou. Jde jen o to, jaký význam přiznatí jest okolnosti žalovaným 
uplatňované, že nečetl celý obsah tištěného ob1ednacího lístku, zejména 
tExt, v němž doložka jest obsažena. žalovaný tvrdi, že četl jen, co v pří
čině objednávky samé do objednacího lístku bylo napsáno, avšak tu 
dlužno souhlasiti s názorem soudu prvého, že žalovaný podpisem ob
jednacího Iistku přistoupil i na onu doložku O příslušnosti a jest ií vázán, 
a!' si jí při prohlédnutí objednacího lístku všiml nebo nevšúnl. K úmluvě 
došlo způsobem právě vylíčeným mezi stranami, jež obě jsou obchod
níky, při ujednání obchodu a soud prvni stolice poukazuje správně 
k tomu, že v obchodě k vúli žádouCÍ rychlosti a jednoduchosti jsou 
ujednání tohoto druhu, zejména ujednání o příslušnosti sc)Udu tímto 
způsobem obecně obvyklá, takže cHe zásad poctivého právního styku 
lze vzhledem na tyto zvyklosti předpokládati, že, podepisuje-Ii strana 
k žádosti druhé strany takový list, uznává i jeho obsah za smluvně ujed
naný aspoň co do oněch úmluv, kteJé ohvykle tímto ZPŮSOb2I11 se ujed
návají. Zvláštního u.pozornění bylo by třeba jen vůči osobám, u nichž 
vědomost o takové zvyklosti dle, jejich stavu a oboru povolání před
pokládatí nelze. Žalovaný nemůž,e se tedy s úspěchem na to odvo.Jávati, 
že list ten dle celého textu nečetl a doložky si nevšiml. Zanedbal-li to, 
ač jako obchodník jest povínen šetřiti povinné péče, spadá toto nedo
patření jenom na jeho vrub a neruší se nikterak závaznost takto učině
ného pro,hlášení. (Srov. rozh. 1640,2060,3456,5167 sb. n. s.). Dlužno 
tedy úmluvu tu pokládati za náležitě 11,.kutečněnou a jde jen o další 
otázku, zda tato úmluva nepozbyla platnosti tím, že žalo,vaný později 
objednávku odvolal. Avšak i v té příčiuě jest se přidati k názoru· soudu 
prvého, žc úmluva platnosti nepozbyla, ježto odvolání objednávky stalo 
se dle zjištěného stavu věci zřejmě v tom úmyslu, by si žalovaní' za
choval možnost odstupu od objednávky, kterou uzavřel s výhradou od
volání v určité IhlItě pro případ, že by se mu nepodařilo zrušili zakázku 
jinde učiněnou. Žalovaný však obnovil objednávku tuto znovu, jakmile 
se mu podařilo tuto jinou zakázku zrušili. Za tohoto stavu věcí nelze 
mluviti o nové objednávce, nýbrž jde jen o návrat k původní objednávce, 
jež se, iak dolíčeno, stala s úmluvou o příslušnosti soudu. 
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Ochrana nájemců \ zákon ze dne 26. dubna 1923, čís" 85 sb. z. a n.), 
Koupil-Ii nájemník současně s lliednáu&m nájemní smlouvy ohledně 

obchodl1í místnosti od pronajlmatele zařízení Obchodní místnosti a 
zboží, jde o nedová!enou ·úplatu ve smyslu §u 20 (2) zák., pOkud kupní 

- ~ cena prevyšovala skuteč h 
hem zájemníků nou odnotu zařízení a zbOží S pr-'sl _ , 

. • • usnym okru-

(Rozh. ze dne ll. ledna 19?7 R I _ 
, . -, v 16/5/26.). . 

UzaVlra]C se žalovaným ro .. . 
obchodní místnosti koupi! ol ,~aJ1l~ate~e~ll nájemní smlouvu II . 
mlstností a zboží za 10.000 le ,Z 1° z.al~t,c, nájemník zařízen' ~ 'hedn~ 
cení 7.000 Kč ježto " c. a obe, JIZ se domáhal na ~ 'o, c odn, 
na och,.. náj.: yyho~~y ;10 o nedov?lenou :úplatu podle §~I~~an(em v;á-
5.987 Kč 65 h z'isti • r o c e sn, s o udp r y é st,' 2) zak. 
i s příslušnvm' kr~h v, Z? hod~o/a zařízeni obchodn' ? 11 Ce ohledně 
s o II d k odvolání .e~" zaJ~I1111!ku číníh 4.012 Kč 3~~lstnost' a zboží 

N ',,'" za o'vaneho napadení' rozsudek potvrd'! d vol a c í 
e J \ ) S S I S o u d nevyho'v'l d ' . 

e o'volání. 

D ů vod y: 

. Důvod nesprávného práVllíh ' 
Jeho rozboru dlužno v , h' . o posouzenJ věci není Od' 
sudk~. Odvolací soud lj~st~lzei~ Zde skutkOvých ziištění 111;,~ďet~!~en .. Při 
~e~~;o~n~~~~~k~;~ ~~ž žal~v~~ý ~~o~~jlfdžna~o~~~~, U~~~řely ~tra;y'~~~ 
lovanl' současně prodald~~[] ;"0 let za měsíční nájemné 15~O~~1 llll;"tn?,st 
za 1 0.000 Kč a že • .0 Cllm zafizení a zboží v' : a Ze za
kllpní m U s I' by' tzaJovanv na tom trval že o'b" s telchlo mlstnostech 
,,' I U z a '" ',-, m ouvy r' r 

, za:?hci, zaplatili talo,yanél11u
v ~ e n Yh s .0, II Č a Sll Č. Je dále 'zj~~Lem11!~ a 

zanzem a zbOží 10 000 _ • a Je o zadost krOlllě " " eno, ze 
okruhem záieml1íků č' ·fc, a ze hodnota fěchto př~dm'~~J,eml1eh~ za. 0!1O 
"ých sku'kovy' ch k ',nI a pOuze 4.012 Kč 35 h rd tll l S pnslusnym 

·k '.' o o nostech I • . " e o- o' zcla v' d 
za onem (!i 20 druh' ze spatrovati POd,tatu " . .uVe €
zapovězené'ho kt ,y odstav~c, druhá věta zák' hPra~l1Ih,o Jednání 
nouti něco za' to e:ym prO'::'ll,;,a!el dal sobě kr~,~" OC"lane ,naJemníků) 
kladně. Právem. ,ž~e l~onaJI,!,a byt. Odvolací souď ;~bemn:,h? pOS,kyt
a malé světničky je ;a.~~aI1Y I>.YI prol1ajímatelel11 Obcho~o~ehdel ,otazku 
když předmětem ~\111 Jls en?: Ze ;ustanovenÍ §u 20 cit ,~IC m;stnosH 
novení ~u 30 " • ouvy n"jemnl lSOU cbchod' . . z~ . plalI take, 
3894 a 4801 s~i. za~. a vyslovÍ'! Nejvyšší sou2' rr;lstnos tI , plyne z us ta
skvtnouti krOI;1!' 11."S •. Jd; o- to, zdaie tu něco JlZ v rozĎ9dnutích čís. 

~~~~iJi~j~S~:li sta / ~~:~~~go~b~~;~r~n fb~;~ít~e~e :~i~~I~::I~~I~v~~~ ~~~ 
10.000 Kč č' t; e l1a hodnota zařízení II zbo"' . z~ o~anv Je na omylu. 
nedostalo 'se"" a pou~e 4.012 Kč 35 h, takže Zl, _J:Í, zalobci koupili za 
stranami oui.~m ocl z~lovaného vůbec úhrad Zd z ytek 5.987 Kč 65 h 
nebyli by ~abbco k~ť"' smloLwu' o'hledn'č obch~d ~~Yby ,bylo, šlo mezi 
hle cenu 4.000 '.me l roz~~ný dŮVod, b , p-ředm ,1,', o zamen; ~ zboží, 
hy mohli b I Kc, preplatJh asi o 6000 YK- A ~et} !yto. maJlcl ohou
Pak-li vS'ak

o ~ 'Iodem vydělávati, tedy' o lla'~' vsak zalohcům šlo a to 
za ovan . ". lem obch d . h' ' 

kllpní, mllsí být' l' • uc",1l podmínkou že ob" ~!]Jc /lllstností. 
1 uzavreny SOučasně, byl/ žalob ,'o c. Skl11 ou~y, náJemní a 

CI,]a Spravně také do-
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. pr-r dosíci náll1lu obchodních míst
vozuje odvolací soud, nuc<;":, ch ~~d~ potřebných, koupiti od žalova-
ností za účelem provozoval1l obc , 10000 Kč j'ak žádal. Z toho 

) ,1 htt mu 7a ne·' b --
ného i zboží a zaříze11l. a zap,a 87 K" 65 h nemající úhrady :;e.z OZl a 
plyne, že částka kupnl ~el1y 5

1
.9 ... ~ána žalovanému za to, ze Jim p;o-

za'r'lzení žalobci koupenem, by a ]lml pod.le §u 20 (2) uvedeneho 
. J t tedy onOl1 l' ' , 

najal obchodní místno~tl. es P kud žalovaný namítá v, d?vO al1l, ze, 
zákona zapovězenou up1a!ou. o, okem ze správy, jehoz predpoklady 
nárok žalobci l1platňova~y jest nr k tomu že žalobci nárok o ,tento 
však nejsou dány, pouka~ah je:

b
, v' slo~ně odvolávali se k od;lVod

právní důvod vůbec neop~r~l!,,~yor~ch~aně nájemníkl!. Že t~k ČllUl! prr 
nění svého nároku na §u za· ora uvedeno. Jsou proto, zalobc:, ta e 
vem, vysvítá z toho, CO§by~g g) uvedeného zákona na zalovanem,by 
oprávněni žádal!, podle§ u

20 
(2) téhož zákona obdržel. 

vrátil, co prol! zakazu u 
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.. 5' - etýká se služebností. . .. : 
Předpis §u 170 C1S. ex. r. fl; knize nezapsaná práva nez~t1:~k~]1 an' 
Vydržená, avšak ~ pozedmk?"t

e
\ o nich věděl anebo při obyce]ne opa-

k ' 'draz'bou ac-ll vy raZ1 e exe UCflt . , . 
tmosti věděti mohl. ,:.' CP o přiklepu služebné nemo~': 

stačí uplyt11Ula-1i vydrze;:' doba SI 'hOP soudu prvé stolice o umaU! 
tosti avŠak před rozhodnuhm procesU! 

SluÚbnosti. ' 
G1 1927, Rv II 739/26.) 

(Rozh. ze dne 11. l~ na . 

. , 'alovaném zjištění, že jí přísluší,po, po: 
Žalobkyně domahala se na z o 'ízd)' a hod'ní dobytka, ze l:al~ 

mCl'ch z'alovaného služebnost chuze, ] t' a zelrz'cti se všeEkýcb cmu, 
ze ~. 1 " b ost- UZ!la 1 . " ď Y 

van~r jest pOVll1cn tuto s UZ~ 11 " 1, stlženo nebo zmareno, tvr le, ::~ 
jimiž vykonávání služeb_nostl b~'l~\~odi1i a honili dobytek od nepam~t: 
ona a její p;ávn! ~řed~~~~cl d~~o~a;,ý namítl najn~~; že 1 ~~~ylbe~~z~~c~ 
po pozemClch za ova " "kl u ze dne 8 njna, , 
v exekučni dražbě na zákla~e pn sfJžebnost nebyla a není zaps~na, a z,e 
břemen ježto v pozemkove ,(~lZe 'dllv?"ře v kniťv veřejné, takze pro,; 
rávě proto musí býti .chran:l1 ~ ,- PrO' c 'e sní s o ll, d P r v ~ 

P, nelze uplatňoval! zalozene pravo
l
· . s o u d napadeny rozsudek 

nemu " ll' loby o d v o a Cl. .' va ne 
s tol i c e uznal pOl e za, 1" 1 osti nelze zařaditi mezI pl a , ,: 

d'l D II vod y: polm s uze ,n .' , žaduie se k zachoval1l 
p~tvrkiěiící dražby služebné nemovlto~~J6 ~,~,e~y ex. r. byly neipozděj! 
~~ťt,~~h služebností ;by v~~r:Y~~~§~eboť c~;ažbu ned~poušt~jí t~kO~~ 
řed započetlm drazby pn . ~"s emožnen neh aspon oh:ozen o- 1

5 
, 

Práva. j:chž výkon by byl dl azbo~ :n Polní služebnost lze vsak,vvkona-
~ředmětem žálob podle §u 37 e::_ .. r. ~10 rukou vvclražite1e, 2l.nJz" by tel~ 
~ati i když služebný poz;mek preld~l ;ne to tudíŽ z povahy sluzebnosl1 

b
' onen bvl ve svém pravu rus~l1, '1)'0 . r" jenž ustanovuje zasady., 

ne " . t lovenI §u !J ex. -" " 1 1 . 'T II , a kromě toho 1 z US a!" . ',' ,,", 't Ne'lsOU proto Z;} O)el ~ -
same.... jr .... ·t-l musí sl'.Jzebnos 1 l,reVZll. 
dle 111ehz vyo, aZ1.e 
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Dlatňován[ služebnosti jízdy vyloučeni tím, že jí ve smyslu §u 170 čÍs. 
,5 ex. ř. neohlásili. Naskytá se tudíž otázka, V jakém právním poměru je 
vydražitel k neknihovní v době příklepu vydržením již nabyté služeb
nosti polní a v jakém právním poměru je k polní služebností, jejíž vy
držení v tu dobu ještě dokonáno nebylo. Byla-li služebnost polní v době 
příklepu, již vydržena, jest řešiti otázku bez ohledu na to, zda platíl 
D"vodní doslov §u 170 čís. 5 ex. ř., který chránil i obmyslného vydra
Žitele před právy dražby nedopouštějicími a nepříhlášenými, poněvadž 
o takové právo, fak shora uvedeno, vůbec nejde, nýbrž jedná se o 
otázku,jak naložiti s neknihovními věcní'mi právy třetích osob, nepod
léhajícími přihlášce ve smyslu §u 170 čís" 5 ex. ř. Nepřihlášená práva 
tohoto druhu moholl býti uplatňována kdykoliv a vydražitel je povinen 
je převzíti bez započteni do nejvyššího podání podle toho, zda jednal 
obmyslně či bezelstně. Jednal-li bezelstně, chrání ho ovšem důvěra 
v knihy veřejné (§ 1500 obč. zák.) a polní služebnost zaniká. Byl-li 
však vydražitel v době příklepu obmyslným, musí služebnost vydrže
ním nabytoul převzíti bez započtení do nejvyššího podání, poněvadž slu
žebnost nezanikla a oprávněný se jí může kdykoliv domáhati (§ 1498 
obč. zák.). Lze ovšem namitnouti, že by neknihovní věcná práva vydr
žením nabytá byli na tom lépe než knihovní práva věcná, o jichž pře, 
vzetí rozhoduje pořadí (§§ 150, 211, 227 ex. ř.) a která i na odhad a 
nejvyšší podání vykonávají vliv (§ 144 druhý odstavec ex. ř. a § 21 
odh. ř.). Námitku lze vyvrátiti poukazem k tom ll, že, je-li vydražitel po
vinen ustoupiti naturálnímu vlastníku přihlásivšímll své právo zavčas 
podle §u 170 čís. 5 ex. ř., tím spíše musí argumento a maiori ad minus 
převzíti bez započtení do nejvyššího podání vydrženou polní slU\žeb
nO st, neboť jest to úkolem méně krutým. Prvý soudce zjistil, že žalovaný 
nejednal v čase příklepu v roce 1911 v důvěře v knihy vfřejné, nýbrž že 
dobře vědělo tom, že žalobci jsou v držbě sporné služebností, a jednal 
proto obmyslně (§ 326 obč. zák.) Toto zjištění nebylo napadeno a bylo 
proto i soudem odvolacím (§ 498 c. ř. s.) převzalo. Dle shora lIvede
ných zásad musí proto obmyslný žalovaný spornou služebnost bez za
počtení do ,nejvyššího podání převzíti, byla-li v době příklepu již vydr
žena. Prvý soudce nezjiS'ťuje to sice, avšak, i když vydržení bylo do
konáno teprve až po příklepu, nemůže se žalovaný zhostiti povinnosti 

. převzíti spornou slnžebnost bez započtení do nejvyššího podání. Dů
věra v knihy veřejné by, ho byla chránila ovšem i oproti nedokonanému 
vydržení, neboť, požívá-li ochrany proti dokonanému vydržení, tím vÍCe 
musí býti chráněn proti ještě nedostatečnému vydržení. Avšak žalovaný 
je obmyslným vydražitelem, měl tedy mo'žnost, věda o výkonu služeb"
nosti, vydržení přerušíti (§§ 313, 1497, 523 obč. zák.) Nelze \lznati ani 
námitku, že mnohdy nebude vydražiteli ani možno takto zavčas zakro
čiti, zejména, když vydržecí doba uplyne právě dnem příklepu. Neboť to 
JSou případy ojedinělé, nahodilé, téměř nemožné, neboť přitřícetileté 
vydržecí době lze stěží zjistiti přesně den, kdy vydržecí doba před 30 
lety počala. Nezabránil-li obmyslný vydražitel vydržení, uznal vydržené 
práv,o .(§ 863 obč. zák.) a musí je převzíti bez započtení do nejvyššího 
podal1l. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D ů vod y: 

Odvolací soud doličil v podstatě správně, že předpis §u 170 Č. 5 ex. 
ř. vůbec neplatí pro slll'žehnosti, neboť nejsou podle své povahy práv)', 
nedopouštějícímí exekuční draibu nemovitostí. Zákon má v §u 170 čis. 
5 ex ř. zřejmě na paměti práva pravých vlastníků nemovitostí v pozem
kové knize nezapsaná (sr. výn. min. sprav. ze dne 2. června 1914, čís. 
43 věst. min. sprav.), a nemúže míti na mysli práva sIu:žebnosti, neboť 
ta podle §u 150 ex. ř. nejsou dražbě na překážku ani tehd)', když jsou 
zapsaná v pozemkové knize, a nemohou míti mocnější vliv na exekučn i 
řízení, když v pozemkové knize zapsána nejsou. Aní rozhodnutí Rv II 
291/24-1, jehož se žalovaný dovolává, nesvědčí pro opačný jeho názor, 
neboť i v něm šlo o právo vlastnické k prodávané nemovitosti a nešlo 
o služebnostní práva. Netřeba se proto obírati s výkladem dovolatele. 
zda pro souzený spor platí původní doslov §u 170 čís. 5 ex. ř. či 
doslov podle úpravy z roku 1914, a se závěry, z :oho vyvoděnými. Rov
něž není třeba obírati se s vývody dovolatelovými, zda lze něco vytě
žití pro názor dovo.Jatelův z předpistl §u 188 nov. Ul k obč. zák. a § 
1409 obě. zák. v novel. doslovu, neboť z nepochybné sice okol
ností, že ustanovení § 1401,) abč. zák. neplatí o převzetí jmění 
v exekuci, nikterak neplyne, že by tu "cplatily ani ostatní předpis)' ohč. 
zák., které upravují převzetí břemen na nemovitostech nabytých vy
držením, ale dosud v pozemkové kni.e nezapsaných. V té příčině nutno 
přihlížeti k předpisu § 1500 obč. zák., podle něhož zanikají práva vy
držená, ale z pozemkové knihy ne?řejmá, když ien, kdo převedl jimí 
zatíženou nemovitost na sebe, jednal v clůvěře v knihy veřejné, to jest 
o břemenu nevěděl aniž o něm při obyčejné opatrnosti mohl nabýti "č
domosti. Nezanikají tedy vydržená) avšak v poz(mkové knize nezapsaná 
práva ani exekuční dražbou, když vyc!ražitel o nich věděl nebo věděti 
mohl. Odvolací soud převza,1 zjištění pného soudl! nenapadené ani v do
volání, že žalovaný nejednal v době příklcpu v r, 1911 v důvěře v knihy 
veřejné, nýbrž že dobře věděl o tom, že ža\obci jsou v držbě sporné 
služebnosti, a jednal proto obmyslně (§ 326 obč. zák.). Z toho vyvodil 
správně, že podle zásady §u 1500 obě. zák. musi obmyslný žalovaný 
spornou slu~ebnod bez započtení do nejvyššího podání převzíti, byla-lí 
v dohě příklepu již vydržena. Ovšem není zjištěno, zda služebnost byla 
již vydržena v době příklepu. Ale o +om nepochybuje ani dovolání, že 
vydržecí doba uplynula, třebaže po příklepu, jistě přece ještě před roz
hodnutím prvni stoHce, aniž žalovaný vydržení přerušil. Neučinil-li tak, 
ačkoli věděl, že žalobkyně spornou služebnos! vykQnává a si ii osobuje, 
stihají důsledky vydržení iíeho. Názor do,vo.Jatelův, Ž8 žalobkyně, ne
ohlásivši svého práva k dražbě, byla s ním prekludována a že on nabyl 
vlastnictví neobmezeného a služebností nezatíženého, a· že by .jinakou 
úpravou věci b)'l úplně zmařen účel dražby, by vydražitel byl sproštěn 
všech břemen, nemá, alespoň pokud jde - jak tutO' - O' vydražitele' 
obmyslného, v zákoně opory, nýbrž příčí se mu přímO' a nižší soudy 
proto nepochybily (§ 503 čís, 4 c. ř. s.), vyhověvše žalobě. by žalovaný 
spornou služebnost uznal a se zdržel všeho jejího maření a stěžovánÍ. 
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Byl-li projev vůle nesprávně vyřízen POSlem 
kdo posla užil. , stihají následky toho 

. " 

(Rozll. ze cine ll. ledna 1927, Rv II 742/26.) 

Zalobu, by žalovaný byl . '. 
COva 2850 kusů břidlice a vyp~~:~~;\~OnV~'~~m . odebrati ze závodu žalob
p rve s t o I i c e zamítl o cl vol ' pill cenu, pro c e sní s o u d 

Ne j v y Š š í s o u cl ' a c I s o u cl uznal podle žaloby. 
nevyhověl dovolání. 

DŮVody: 

Jest .. zjištěno, že žalovaný poslal L ' . , , 
obsahuJ'cl projev žalovaného o na~:,r,slav!, S-a k zaJobci s cedulkou 
srorné břidlice za určitou cenu že ' Idce zalobcově ohledně prode 'e' 
"lirO popudu řikal dělníkům žal~b v.sak~. ~edulky neodevzdal a z vlasL 
kusů břidlice. fde O' 10 zda .covym: y zalovanému feservovalí 2 850 
stranami k plátné kup'"l' s 0)11Im prolevem Ladislava S-a došlo I' e . 
d . m ouvo lak' . TI Zl 

Z a Jes~_ správná námitka žalov' éh ~suzuJe odvolací soud či 
. stran: ,Iežto jeho (žalovaného) a~ůieo, b ze tu není srovnané ~ůle 
~Ikollv v tom. co posel Š 'h . , yla obsažena v cedulce 
[eho včqomi. Ze Ladislav Š,' b~;o t Jásll sam pr~ti jeho vúlí a be; 
zalo:vany v odvolání sám. Jako JtakoO~l,ko poslen: zalovaného, připouští 
va~eh~, nejednal ieho .imél1em a ·ne ~ :,ebyl Ovsem zmocněnc€m žalo
obc .. zak.). 1:ho úkolem bylo pouz/~o!e':.oval, laké jeho vůlí (§ 1002 
:aneh~, obs~zený v oné cedulce. Otáz~:~Cltl zalobcl projev vtllec žalo
j~~Q, -:e S. jako p~sel vyřidil svěřený muje~; rOhQ P?sti!1Ují následky 
i l n~zoru odvolaclho soudu, že toho kd hU o nespravne. Přisvědčili 
ovaneho (Krainz-Ehrenzwei . l. str " o O' Jako posla užil, ted ža
leho'hPoslem vyřízen žalobcignespr:;v~,~9)'b~Yhll-lr projev vůle žalov!ného 
vane o potud, že žalob' b . ' e, s e se omyl v pro.' e 'I 
zjiš~~nQ, že žalovaný na ~;ag~d~~ l:~~~~~ sdělel\pravý jeho o6s~~ zJ~~i 
t:bO ZI

, prohJa~rl, vzav si kus břidlice na vUk v ~IZ b'(la 11111 sdělena i cen" 
. ce opravnen považovati ro'ev ,'" o Z ?usku, ze »vzkážc«, b '1 ža-
Je,vem vule žalovaného p J pOoluv, trebas se ncshodov I ) : 
vlrle, za přijeti nabidky.' n~, ~z~:: :al?vaného. a za pravý pr~'e: ~II~; 
~l mUSil ~QdJe okolnosti seznftí teze jzalovany ani nenamítá, žel žal~bce 
po~fŮ?Ssávetl~n (§ 871. obě. zák.). ~~~y~O~~~'.t netv:(~í, že ,0111)'1 byl 
nabídk ,m O sobě nel1l Jasný, by se n'ohlo ': e nan11tano, ze projev 
SOUd! zal?bcem učiněné (§ 861 obl" z' z neho usuzovati na příjetí 
a čl. '33~ dObSl

h
o m~zi stranami ku Platné"sn~~J' ,Pkravel~l Usoudil odvQlací 

o c,. zak.). ve Upl1l (§ 1053 obč. zák. 
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Byla-li vkladní knížka zálciiny opatřena doložkou, že penězi na ni 
uloženými lze disponovati jen se svolením třetí osoby, není záložna 
povinna (oprávněnta) vydati vklad bez souhlasu této osoby. Doložka 
není právně bezúčinnou tím, že stanovy záložny neměly ustanovení o vá
zání vkladu. Lhostejno, že pohledávka ze vkladu byla exekučně přiká
zána k vybrání tomu, kdo se domáhá jejího vyplaceni. 

(Rozh. ze dnE ll. ledna 1927, Rv II 756/26.) 

Lev B., hodlaje se v rOce 1923 vystěhovati do cizozemska. složil 
k zajištění pohledávek eráru na daních a dávce z maietku na bernim ú
řadě vkladní knížku žalované občanské záložny na 50.000 Kč. Žalovaná 
záložna vyplatila bernímu úřadu na knížku pouze 8.820 Kč, odvolávajíc 
se na to, že ohledně vkladu má disposiční právo Dr. K., jenž svolil 
k výplatě pouze 8.820 Kč: Berní úřad domohl se zabavení a přikázání 
zbytku vkladu a, ježto žalovaná odepřela výplatu, žaloval ji o vyplacení 
zbytku vkladu. Pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tento
kráte zamítl. D ů vod y: Zalovaná strana navrhla zamítnutí žaloby na
mítajíc nedostatek ak!ivní legftimace jakož i, že vkladní knížka jest vin
kulována a že vinkulace toho obsahu, že disposiční právo ohledně vkladu 
patří Dru K-ovi, jest v knížce způsobem pro každého patrným vyzna~ 
čena. Protože však Dr. K. odepírá dáti souhlas k žádané výplatě vkladu, 
není žalo,vaná strana oprávněna tak dlouho k výplatě, pokud' nebude 
prokázán souhlas Dra. K. Soudní ĎVúr má vkladní knížkou za prokázáno, 
že na vnitřní straně vrchní desky knížky jest vyznačeno pod »Po.známka: 
Právo disposiční má pan Dr. Rudolf K., advokát v H.« Soudní dvůr má 
dé,le svědectvím Antonína S-a za prokázáno, že poznámka o disposičním 
právu Dra K-a stzla se nejen ve vkladní knížce, nýbrž současně též ve 
hlavní knize a to hned v den prvního vkladu, to jest v den 5. května 1923 
a že vklad ten u žalované obstaral Dr. K. Soudní dvůr má vkladní kníž
kou, poslední stránka, za prokázáno, že dle »Ustal1ovení pro vkladatele« 
v knížce otištěn)'ch jest zitložna, v)Ajímajíc zvláštní opatření v Záložně 
učiněná, oprávněna vyplatiti vklad tomu, kdo vkladní knížku předloží. 
Podle §ul. zákona ze dne 10. října 1924, čís" 239 sb. z. a n. platí ve pří
čině právní povahy vkladní knížky vázání vklad,u ... obdobně ustano
veni §u 10-12 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 sb. z. a n., kte
rým se upravují právní poměry spořitelen. § 10 právě cito.vaného zá
kona stanoví: Knížky neb vkladní listy, které spořitelny vydávají na 
vklady, znějí sice na určité jméno vkladatelem udané, mají však povahu 
papírů majiteli svědčících, takže každý, kdo takovou knížku předloží, 
jest pokládán i bez průkazu toto.žnosti za řádného držitele a budiž mu 
vyplacena žádaná částka, pokud není .... vklad vázán způsobem při
puštěným stanovami. Vklady mohou býti vázány zeiména na podpis, 
heslo .... «. Z těchto zákonných ustanovení plyne jasně aktivní legiti
mace žalujícího erám k vymáhání vkladu žalobou, protože erár jest 
v držení vkladní knížky. Ze zjištěn~'ch skutkových oko.lností jest dále 
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zjevno, že vinkulace knížk\' ll" )~'~' , 
1 • v V· v v_, _ '--J nel se zakol11 ' 

s DVde pnrDusteJ!., hy vklady bvl ' v" lym u:tanovcním, jež v'-
, stelo. na podpis Dra K-a, neboJ' ·ln t~~an!, na POdPIS, tedy, jak zde ~e 

HI "~lspOSIČnll11U pro Dra K-a. ]eito Dr l~est ro~u~netr vyhražené111u prá. 
pJat~', zela právem, či neprávern nelzť . odepna podpis,'souhlas k v'-
vana s!~al1a k vSrpJatě povinna; to do Vt,tOál1~ sporu řešiti, není žalb
llcvymuze souhlas Dra K-a. O cl vol e. o' y, dokucl si žalující erár 

, D. u v ~ cl y; Po.c!le zjištěni prvého sOud~ c; s O u cl, u.znal podle žalob,. 
, skl' vkladnl kmzky vyznačeno poznámko~e ~'a vn~trnl straně přední d~

Rudolf ~., advokat v H. Odvolatel shl !" '. ze pravo dlsposiční má Dr 
v tom" ze ,první soud v této POZl1á~~ nva l1e~pravnv~ právní POSOuzeni 
vklad~l knlzky, totiž vázání vkladu na e j,patruje pnpustnou vinkulaci 
toho, zalobu pro tentokráte zamítJ, HI ~~ ~IS Dr. K-a, a že v důsledku 
239/24 a § 10 zák čís 302/20 .' k e IC ( ustanovení §u 1 za'k .. , . '.. ".". ma v laciní k "k . els. 
ze znejl na urclté jméno pOvahu a' . .11rz. a (vkladní list)řes to . 
n,-usr ~.í'ti ,každému vyplacen, kdo P~~~'lť,ajlt:lr s~ěcJčícího, takž~ vklaci 
prekazku nzem umořovací zákaz j -. u precllozl, nem-li výplatě 11 
sobem připuštěn ý-l11 stann~ami S~Ou( nI, neb není-Ii vklad vázán z o a 
vkladních knížkách ve čl ? b) 'kd ,anovy Občanské záložnY'j'e(! 'pu
d·'" .. " . ezsepr " k' naJlo 
. I Zl na. S~uj vklad vkladní knížku, v 'níž bavI , ze azdý člen ( věřitel ob-
u: okovam a splácení vkladu dle s 1 ude uveden zpŮsob v' pověd' 
neho ustanovení ° vázání vkladu ll/OLIVY neb usneSEní výboru. YVýSlov~ 
2 ~) s~anov o,~působu splácení vkl~~~'~~~ nef'bs;hují. Z ustanovení čL 
nIC z.e . Cz dalslho ani širším výkladem d s~ou\ y neb usnesení v}"boru 
v~z~n~ vkladu) nehledíc ani k tomu v _ o' V? lt.l) vze stanovy připouštč"í 
vazam vkladu, ktery' uvád' § ID ' ze b~ tlm jestě nebyl určen zpo 'II " t I posl vet '1 _. uSO) 

, v)'ce 1110. Nelze tedy přisvědčiti n' .' a. ZM. CIS. 302/20, byť i ne 
~olu je ~kladní knížka řádně vinkul~~~~ua p;veho sou.du, že onou poznám-

II ace zalovanou tvrzena' stal v· omu Dem na překážktl z-e v' hl'. a se pred vyd'" , ll1-
yo na osobach súčastnoných b anlITI zakona čfs. 239/24 jet 

~ plat~ými. zákonnými př;dpisy v ~o%~zenou, vinku~a~i, uvedlJ0 v s~uhta~ 
ezpecnostr v právním styku p , o Smel u, Wz lIZ vyžaduje zásada 

vkl.aclu žalobci" držiteli ~klad~í {~í~k zal~v~ná bezdůvodně opírá výplatu 
br,~ch~ so~du, zC,vkladní knížka je řlcín~cz, ; kjdyby byl správným názor 
.}.o, y pr;s to zalobě vyhověti J k e VllHu,o.~ana na podpís Dr. K-a 
pl avoplatnc povokno zaba ; a :. e~e~u.cnlho spisu vl'pl5'vá bl' 
z vk~aclní knížky Občanské ~1f~žn a pn~az~nl k vybrání pOhledáV'~(~ 
Po. pnkázání k vybrání (§ 305 y, sloz?ne ve finančních deposite ií 
~raní .vk!ad~í knížky žalobcem e~ie~! r:epr;kážíjiž vázanost vkladu ~"'~ 
O\lana nemUŽE' se dovoMvati v~ ,0.Y Jl m~ ve fInančním depos.itu ž J

_ 

~~al;odle předpisu §u 296 ex. ř.,sieitopr§o~~ch to~o, že zabavení ne'stafo 
b

an vklacln.1 knížku k sobě v I ' ~ , ex. r. stanovl, by výkonn . 
by ;?l11áha j íCímu věřiteli možno

z
:: Pfnevadz bez vkladní knížky nebyl; 

Vsa ~kladní knížka ve finarčním~ ea lsace vkladu. V tomto přípeadč bvla 
lc;vana bezúspěšně stěžovala' si cl dep?srtu vymáhajícího věřitele a ta
du.v,Od~ není nezbytno, 'by vkladní o ~?,usobu Povolení exekuce. Z tého.ž 
lllasel1l111 ve smyslu §u 305 ex ' ~frz~~bYlaopatřena převáděcím pro 

N. . , _ ' .. r., ere ]1nak le arci nutny'm -
, Cjvl'ssís cl b . 

o u o novil rozsudek prvého soudu. 
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Důvody: 

Pro rozhodnutí sporu jest jedině závažným, zda žalovaná Občanská 
záložna jest povinna vyplatiti na předložení vkladní knížky u ní na tuto 
knížku uložený peníz, o nějž je žalováno, když knížka, jak nesporno, 
má· doložku, že disposični právo přísluší Dru. K-ovi, a toto obmezeni je 
též vyznačeno v knihách žalované záložny. Odvolací soud proti odchyl
nému názoru prvého soudu míní, že tato doložka neoprávňuje žalovanou 
záložnu k tomu, by výplátu vkladu odpírala z tohó důvodu, že prý tato 
doložka neobsahuje vůbec vinkulaci přípustnou podle zákona, jak o ní 
jedná § 10 zákona čís. 302/20 a § 1 zákona čis. 239/24, a opírá tento 
svůj názor i,tím, že prý stanovy žalované záložny neobsahují usta)lo" 
vení o vázání vkladu. Žalovanou stranou tvrzená vinkulace stala prý se 
sice před platností onoho zákona čís. 239/1924, leč to prý nevadí, ježto 
prý ji strany mohly uvé'sti v soulad s novými zákonní'mi předpisy. Názor 
odvolacího soudu sdíleti nelze. Shora citovaným zákonem stanoví se 
výslovně povaha vkladních knížek spořitelních~iakožto papírú na ma
jitele: s tím účinkem, že každý, kdo takovou knížku předloží, jest poklá
dán i bez průkazu totožnosti za řádného držitele aže žádaná částka 
má býti vyplacena, nebyl-li vklad vázán zpusobem připuštěným stano
vami, při čemž se v zákoně dokládá, že vklady mohou býti vázány zejmé
na na podnis, heslo, průkazn'l lístek anebo na okolnost, o níž jest pře
dem jisto, že nastati musí. Je myl no, že by, poněvadž stanovy žalované 
záložny nemají ustanovel1í o vázání vkladu, dolo,žka, jak soud odvolací 
snad míní, byla již proto právně bhúčinna. I když stanovy takového 
ustanovení neobsahují, byla záložna oprávněna vázané vklady přiiímati 
fl na ni vázané vkladní knížky vydávati, při čemž ostatně jde o případ, ' 
že iedná se o výhradu učiněnou před platností zákona čís. 239,24. Uvádí-
11 se v zákoně »způsobem stanovami připuštěným«, nelze tomu rozuměti 
tak, že jest přípustno vázati vklady jen, kde to stanovy peněžního ústavu 
stanoví; tímto obratem se poukazuje jen na oprávnění peněžních ústavů, 
zpusob takového ohmezení určiti stanovami. Najisto však nelze z toho 
odvozovali, že by se taková doložka vinkulační stávaJaz toho důvodu 
be~účinnou, nehoť je zřejmo, ŽE zákon nechtěl v této příčiní" obmezovati 
ani disposiční právo vkladatele ani volné rozhodnutí ústavů peněžních 
ku přijímání vkladLI. Mylným jest též názor, že ona doložka není vinku
lací. jak se v zákoně předpokládá .. Je-li při vkladu i v knihách pozllame-
11á110, že disposični právO' má Dr. K., je to obmezení zcela jasně napo
vídaiící, že vklad může být' vyhrán ien, když Dr. K. k tomu dá souhlas 
a nelze seznati, proč by omezení tohoto doslovu nebylo přípustnou vin
kulací a že by vinkulace tato byla, jak žalující erár dovozuje, neurčitá, 
neiasná nebo nedobře proveditelná. Dlužno-li tedy uznojj doložku tu:o za 
vinkulaci právně účinnou, je 'Zřejmo, že občanská záložna ,jakožto uscho
vatelka peněžního vkladu nemlde b\,ti nucena vklad vyala'ili, pokud této 
doložce vklad vázající nebude vyhověno, pokucl Dr. K. k tomu neuclělí . 
souhlas. Toto obmězení není odstraněno tím, že pohledávka z této kníž
ky bvla žalujícímu eráru k vybrání přikázána, neboť přikázáním k vy
brání nedostává se vymáhající věřitelce širšího práva, než příslušelo pů
vodnímu dlužníku, v tomto případě B-ovi, kterí' jako dřívější držitel této 
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knížky byj oprávněn ji vybrati též 'en 
~u, 308 ex. !- přikázáním k v brá~í v ~e ~ouhJ~sel:'.Dra. K-a. ]el' podle 
}n,,'.e,;em dluzníkovým žádati ~a poddi n;a,%aJlcI ventel toliko oprávněn 
pr.lkazanou podle právni platnosti zab uzn! Ll, by ~apravil částku iemu 
Vyvody žalujíciho eráru že tím že ~vel~ po~ledavky a Její dospěiostí 
r:,ře,:,edl na l!ěho veškerá 'práva z' knížkr. té" P!ed~v Lvu B. onu knížku' 
lrehm osobam a důsledně i tat "k lY a ze hm ono obmezenl' ·č' 

cl t f ·t· • I o V111 u ace pozb I 'č' vu i opa, s a, Dl 1 Z! obní nárok, nebof skutečn - ya II tnnosti, nemohou 
c10tykah pomeru mezi Lvem B-e k ost ta mohla by se nanejv" 
Drem. K-em, ne.sprošt'uje však žaT:;v~~o ud '3: týče žalujícím erárem Y: 
ku, by tohoto obmezeni vklad váza'i 'h u ?b<:anskou záložnu ze závaz_ 
ono obmezeni nebUde u ní způsobe] Ci ol setnla po tak dlouho pokud 
kud D.r. K. s.ám ~bmez",ní to 'neoď~ z.ce a nepochybným_.zruš~no, 0-
mezel1l soudOlm vyrokem nehUde fla nebo nezavaznost tohoto gb . 
bvla bl' pak občanská záložna' ~~s ~)Vena. ]e~ za tohoto předpoklad~ 
vkladu. V111na k vyplatě onoho peněžniho 
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, ,)Ne!'~t':ltmi věcmi« podle §u 501 a .... 
neJetl v~, j~ byly Jimi od původu n ':r~2~ dru~y .odstavec, c. ř, s, jsou 
obmezen~ :alobní prosby podle §~ ls3 z I ty" jez staly se nepatrnými 
teprve rozstepetťfm nlÍrOku ro>:sudke ' ,druhy odstavec c, ř s nebo 

m prveho soudu. ' '. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rl 1157/26.) 

O d vol a c 1 s o u d od 'tl . 
Sioliciyředmětem sporu b;~d 3ggv~~aní žalovaného. D ů v o ci y: V prv' 
vyhoveno co do 265 Kč 20 'll ' • . Rozsudkem prvým bl' ~ 
Ž~lohce nepodal odvoláni d~ ~~e:~o byla zamítnuta co 'do 46 ~ť~~~e 
mltnuta, ,takže rozsudek iest v t~ cas/]. rozsudky, ÍÍmž byla žaloba ~ 
80 h. ,Zbyva tudíž jako předmět s;:' Smeru v pravní moci ohledně 40 ~č 
~ prve st~Jici podlehl. Ta okoln~st '~u ]:n 265 Kč 20 h. kterými žalóvan' 
:~ ~a~ada rOzsudek prvého soudu' :ec~l~ov~n: Ve svém odvolání UVádf 

Jí~ sO~i;e~lUJaP~'fkěo~,fdž n;~že odvnláním ~ na~J:ti °r;~szl~~:UI. jest zcela .ne~ 
265 Kč 20 'll kte ' ~ cast mzsudku, ;{terou zvítězil T k Jen: Dokud Jest 
sudek ve vědech ~~ JSou ;CU Jedině spomÝm, klesl ro;su~~ vsa~ ohledně 
sudek prvého dPatrnych, v nichž podle §u 501 ~ k ?:vy ~a 1'oz-
477" 1 • sou u napaden odvol6nl111 . c. r. s. muze by ti roz-
neu f~~ň . az ~ c. ř. s. Žalovaný takové ;~n p~o zmatečnosti podle !lu 
Skll:;{OVé~J;, nyb!ž jak.o oc/volací důvody u::~fnosh ve s~ém, Odvoláni 
z nichž všakél .pruvoctnlho materiálu a nesprávné Jen, n~spravne ocenčnÍ 
JeVí se tudlž ioOJ:~I~~~ vžeal~~~ec\ nepatrných nelz~r~~~~g~t~O~~~~: ,věci, 
~po.zděným, poněvadž rozsud ne o podle zákona nepřipusin 'm al1lm 

::;:~á~~~~' ~Ij~a 1926; tím s~\g~r~ ~~t4;Ji~es:n v PřítO};'.riosti ]~~~~ 
dnen ... e ne Spornych 265 Kč 20 hd . r. s. stal Llcrnným vůči J e6: ~i]n3' .1.926, takže odvolací lhůta g~~~lpľOhlášení rozsudku, t. i. 

] Y s S i S o u d nevyhověj rekursu. a do dne 20. října 1926. 
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D II vod y: 

. žalovaní' stěžu,je si do usnesení o d vol a c í 11 o s o u d u, jímž bylo 
Jeho odvolání jako nepřípustné a opozděné odmítnuto z toho důvodu. 
že jde o věc nepatrnou, protože žalovaný byl prvním soudem odsouzen 
len k zaplacení 265 Kč 20 h a v odvolání neuplatňuje důvodů zmateč-
nosti podle §u 477 č. 1 až 7 c. ř. s. (§ 501 c. ř. s.) a protože mimo to 
nepodal odvolání do čtrnáctidenní lhůty po prohlášení rozsudku u pří
tomnosti obou stran (§ 452 c. ř. s.). Stěžovatel míní, že věc nepatrná 
jest tu jen ve případech §§ 448 a 453 druhý odstavec c. ř. s., že by již 
fO'zsudek prvního soudu musil rozhodovati o věcí nepatrné, že při roz
štěpení původního žalobního nároku, který činil přes 300 Kč, na dvě částky, by bud' žádná strana neměla práva odvolacího - když by část-
ky, jimiž každá strana podlehla; nepřevyšovaly 300 Kč - nebo že lw 
se mohla odvolati jen ta strana, která by podlehla částkou vyšší 300 Kč, 
nikoli však strana druhá ~ což by bylo nnovné nakládání stranami; 
_ dále že by nebylo jisto, kdy z původního předmětu sporu stává se 
věc nepatrná, zdali již prohlášením rozsudku, který zněl na vyšší částku 
než 300 Kč. či teprve tím, že druhá strana odvolání nepodala - což 
první strana věděti nemůže; - a konečně odkazuje na judikát čís. 249· 
Nejvyššího soudu dříve ve VíClní (č. 1759 sb. Novak), podle kterého 
obmez

ení 
prosby žalobní na hranici nebo pod hranici nepatrnou teprve 

p o vynesení rozsudku v první stolici nemá vlivu na nepřípustnost od
voláni. Tyto vývody nejsOU zPůsobilé, by vyvrátily správné odůvodnění 
napadeného usnesení O' nepřípustnosti odvolání. Netřeha se tu obíratí 
otázkou, co by bylo právem, kdY9Y byl žalobce teprve po prvním roz
sudl<u ob mez í I žádost žalobní na hranici nebo pod hraníci nepatr
nou a kdybl" byl tak chtělo své uimě vyloučíti odvolání strany druhé, 
neboť o takový případ tu nejde žaloba zněla na 306 Kč, z nichž prvním 
rozsuclkem bylo žalobci příznáno 265 Kč 20 'll a žaloba byla zamítnuta ohledně 40 Kč 80 h. Tím byla rozštěpena púvodní pohledávka na dvě 
částky, z nichž žádná nepřesahuje hranice bagatelní, takže - ať by po
dala odvolání ta neb ona strana nebo strany obě - vždy by 
odvolací soud přezkoumával v příčině té které strany rozsudek prvního 
soudu jen co do předmětu nepřevyšujícího hraníce věci nepatrné. 
Praví-Ii zákon v §u 501 c. ř. s., že »v nepatrných věcE.ch« může býtí 
rozsudek pj-vního soudu vzat v odpor odvoláním ien z důvodů zmateč
ností §u 477 čís. 1 až 7 c. ř. s., nerozeznává, zdali nárok, o němž má 
odvolací soud rozhodovatí . bvl bagatelním iiž od původu, či stal se ba
gatelním v důsledku obmezení prosby žalobní podle !in 453 druhý od
stavec c. ř. s., či teprve v dusledku fO'zštěpení puvodního, nároku; prv
ním rozsudkem. účel zákona zůstává ve všech těchto případech týž, aby 
totiž v ne pat r n Ý c h věc ech bvl odvohcísoud ušetřen rozhodo
vání věcného a dovolací soud podle §11 502 druhý odstavec c. ř. s. roz
hodo'iání vubec. (V tom smyslu rozhodl Nejvyšší soud již opětovaně na př. pod čís. 346 s. b. n. s,). Bylo tedy odvolání neopírající se o žádný 
z dúvodů zmatečnosti Su 477 č. 1 až 7 c. ř s., právem odvolacím soudem 

iako nepřípustné odmítnuto. 

~ ClS. DOl)';:; -

47 

čís. 6682. 

• Podle §11 9 nesl" říz, jest ku stížnost' .• z~n~ Of'!ltřením soudu prvé stolice, kdot~;pravnen, kdo se má za ztí
bytt sucastněn na provedeném říze ' y byl nebo podle zákona .[ 
sou.dce m,ůže takovému účastníku ~IÍtio~~d .. opatřen~ mimospom:eo 
maJ~tkovych, ať rodinných. Pokud p má ot~ uJmu!,ta.Jeho právech, ať 
paplry, by byly vydány synovi ti ' .c, slnztvsl k soudu cen ' 
k rekursu do opatření soudu ohledn~ tě ~~sazení ,určitého stáří prá~~ . c o cennych papírů. ' 

, I 1173/26.) (Rozh. ze dne 12. ledna 1927 R 

,Antnnín H. složil dne 5. ledna 1920 II ' ~veho tehdy nezl. syna liřího 4% k Zem,ske banky v Praze . ll~tav~ v, :lOmi,nál:'í hodnotě 30.000
0 KČo~u?aIlll dluž?í úpisy řečen~~~ 

sttum mUze by tl 1eho synoví vydán ,: tml,omezemm, že toto dep Usn~sen!m prvého soudu ze dne 22
0

., 1"~ dosahne 24. roku. svého věk
o

-
zumen, ze ony hodnoty byly· k . e na 1920 byl Antonín H u. , h' ]a o soudní d ," . . vyro-
g~~. ovy a spravy převzaty a že při depos·t tepostt jeho sym Jířího do 

VI nezl,etJ!ému Jiřímu H-ovi vyd' .1 U ?m poznamE.náno že ., '. 
Usneselll to nebylo napadeno U ano a~ do·sahne 24 roků sve.'h m.ukze 

P 

, . snesel11m ze d 8 o ve u 
r v n I s O" d zemskou banku P ne . srpna 1926 • 'd : 

H-a bl' , v raze by p" d' za al . ,y o po'znamenano, že fiří H ' .• n, SOll 111m depositu JiříhO 
4%11lch komunálních dlužních ú .. , dal mzenyru Karlu F-ovi 6 k • 
jeho pohledávku 25.000 Kč v ,flSU v :,om. hodnotě 30000 K' usu ~ouz~ inženvru Karlu F-ovi n:~~ ~vu h" ze depositum to s~í vyda7í~Jr~ 
r ~r~~~~ i ;"ntonínu H-oví. Reku;tA~t~~~h1a~em. dUsnesení toto b~IO 
nezl r.' n 1 •• ~ o u d odmítl. D ů vod . T -a a tohoto :Usnesení 
d .... ,In H. lIZ plnoletosti a móže tud'· y. ,~k plyne ze spisů dosálI n~~~s~~ ~~I;aěž~~f~~~~vati. .ohledně t~Zh~,~v:;~í/~ě~~'h~:~ména ·ahledn~ 
svém opatření ze dne l4 loku. Nebyhl' tudíž příčin~ 11 ou j~ho plat
žovatele v roz' . srpna 1926 týkaÍÍCÍ'm s " y prvv soud o 

.

ty'kal y , u,mlval. stěžovatel není .. ,.. ,e tohoto deposita slě-
. a a nenl vubec opráv ' "jlZ uc"stnlkem, jehož b ' 
.N e i v y š š í s o u d n,;n opatrelll to napadati. ,y se vee 

soudu by n hl d· k zmsJ! napadené usnes" ,. stěž0'~atéle ~e ~. e. odmítacímu důvodu, ieho;nJpa ~lloZ11 ,;ekursnímlr ecl. OU Zl ,vyndIl rekurs· 

DlIvody: 

Neide tu o dov ,I ' ,. du 'b. . o aCI stJznost d • , př~nn! orz ? s~ž~ost do odmíta'véh~ ~:I~~ehO, r~zh.?dnuti rekursního sou-
otázku, ~~~vf~s~Is~,~ekursu. Jest. tedy v ~~~~;dl~~dbh:oyěž?V~te:í. ode-
9 nesr. říz Ů' r.' e.zo,vatel na veei súčastněn a o I nzem rešltJien 

.rozhodovaÚ v~ a:;nenl k ,rekursU' do opatření p ~d~h mU přísluší podle 'f 
kudse dotýka .. ve~Isame. takže nelze hleděti ~ n~ o ~ondu: n0ní však 
stížnosti přetři' ve~lbsamé. nehledě aní k tomu vJvodum stížnosti, po-

. sane ylo by mOžno rozhodovat. z ~,a ~okU'd o'ázky ve· I v rIzE-nt mImosporném .. 
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Podle § 9 nesp. říz. jest ke stížnosti oprávněn. kdo se má za ztížena 
opatřením soudu prvnístolíce, kdo tedy byl, nebo podle zákona měl 
býti súčastněn na provedeném řízení, pokud opatření mimospomého 
soudce může takovému účastníku způsobiti újmu na jeho právech, ať 
majetkových nebo rodinných, ať přímo nebo nepřímo. S tohoto hlediska 
nelze stěžovateli práva k rekursu odepříti. Jak ze spislt vidno »věnoval« 
stěžovatel jako otec roku 1920 svému tehdy ještě nezletilému synu 
cenné papiry, které pro něj uložil u zemské hanky a prohlásil u soudu, 
že cenné papíry »s y n o v i ma jí při pad n o u t i« při dosažení ieho 
24. roku a nikoli již při dosažení zletilosti v 21. roce. Opatrovnický 
soud, zřídiv nezletilci opatrovníka k činu, který věnování otcovo ve 
prospěch nezletilce přijal, dal příkaz hance, hy poznamenala při depo
situ, že toto může býti nezletilci vydáno »až při dosažení 24. roku věku 
jeho.« Dále jest Ze spisů vidno, že syn, dosáhnuv dne 8. listopadu 1923 
zletilosti. žádal dne 28. března 1926 za vydání svého majetku, kteréžto 
žádosti opatrovnický soud s poukazem n:\ poznámku nevyhovH Po té 
žádala tře ti osoba ~ jako věřitelka synova - za poznamenání ve spi
sech a vyrozumění zemské bankv. že nepositum bv10 dáno té,to osobě 
do zástavy za její pohledávku 25.000 Kč a že smi býti vydáno buď 
pouze jí nebo s jejím souhlasem. Této žádosti bylo opatrovnickým sou
dem bez dalšího vyhověno, ale dotyčné usnesení bylo otcem,. který vy
slechnut nebyl, napadeno. Po té žádal otec u opatrovnického soudu, 
aby mu hyly cenné J)apíry vráceny, protože svůj dar pro nevděk synův 
odvolal. O této žádosti, které se zástavní věřitel opřel, nebylo dosud 
rozhodnuto. Z toholo dějeiest iiž z.jevno, že opatření opatrovnického 
soudu mohl6 hY' býti právům otce na újmu. Ph tom jest pro řešeni 
otázky oprávnění k rekursu lhostejno, zdali příkaz otcův, »že papíry 
maií synovi při P a cl n o u t í" ad dosáhne 24 roku, jest pokládatI za 
pouhé odsunutí výplaty - jak míní rekursní soucl - tedy za prosté do
ložení času bez iakékoliv podmínky, či za do·loŽEní času s podmínkou, 
že syn má nabýti vlastnictví k papirtlm až dosáhne 24. roku (§ 704 obč. 
zák. cli es incertus ano certus quando) - jak miní stěžovatel; neboť 
vždy mohlo býti opatřením prvního soudu dotčeno buďže právo vlast
nické otcovo, nebo případné zákonné právo dědické, nebo nárok na po
vinný podil dle §u 762 obč. zák., (kdyby byl syn před uplynutím času 
zemřel) nebo konečně jeho právo na vrácení odvolaného daru (§§ 948 
- 949 obč. zák.). 

čís. 6683. 

Nedojde-li ku sporu o zaJišťovanv právní nárok, lze útraty zajištění 
důkazu vymáhati samostatnou žalobou. Jde tu o samostatnou žalobní 
pohledávku, jež má právní povahu nároku z náhrady škody a jejíž výše 
jest rozhodna pro příslušnost i pro způsob řízeni. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, R I 1178/26.) 

Žalohou o 2.623 Kč 58 h domáhal se žalobce zaplaceni úrokl) 23 Kč 
58 h, náhrady 2.000 Kč na útratách zajištění dLlkazu a 600 Kč na ví,lo-

-- CIS. Otl64 _ 
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hách znaleck.ých. Pro C e sní s o u d r v . ., 
o d vol a c í s o u d odvolání odmítl m~e e

t 
s t,o hc e z~lobu zamítl, 

Ne.i v y š š í s o u d zrušil nap~dené ~~ o, z~ jde o Jec nepatrnou. 
soudu, by nehledě k odmítacímu dŮVOdu 'e~e~enl a,ulo.ZlI odvolacímu 
lání podle zákona. ' J oz pouzll, jednalo odvo-

Důvody: 

Rekurs jest oprávněn. Žalobky:ně tvrdíc 'I."' .. 
1.870 Kč zaplacena, domáhá se ješd zaplace:' ~al??e, lte Jl. byla jistina 
Kč 58 h, v které jest obsaženo 23 Kč 58 h ! a ,Sl Ce Ove Sumy 2,623 
tách zajištění důkazu a 600 Kč na výloh' chna u~oClch, 2.000 Kč na útra
uznala ze zažalované pohledávky 23 Kč ~8 h zna ,;cký.ch. Žalovaná strana 
lohách znaleckých. (První soud však přes ť ~a urOC.'C~l a 1~0 Kč na vý
lobu.) Již z toho jest vidno že žalobk ně' o o, uzn~nr zaml tl celou' ža
slušenství s o u č a sně uplatňo'vané jist. uplatn;;]e uroky nikoli jako pfí
nikoli jako podružný nárok útratový hlavl~h a ?h~ty ~ajištění důkazu 
kladů procesních, nýbrž oboje jako sam~ t °tnn.am u a Jako SOučást ná
v tomto sporu samy »věcí hlavnÍ« a podl s ~. ;, pO,~le~~v~y, které jsou 
slušnost (§ 54 j. n.) nýbrž i z ůsob "_ e!lc z vyse ndl Se neien pří
nejVYŠŠího soudu mo'žno nákladj za .. ,~I:eF1.d ~odle ustálenéiudikatury , 
žalobou tehdy, když právní nárok kJ1'~he~ž uka~u, ~ymáhati zvláštní 
důkaz byl proveden, byl mezi str~na~i" trokazanr nebo, vyvrácení 
takže k rozhodo .. vání o tomto hl ' pn.ka vypořádán, neŽ sporem aVTIIm n~ro ··v d' , 
rozhodnutí čís. 474 sb n s take' '1" ah d"]. \Z ne Oj de (srov. na př. . .., j z roz o nuť . "'h 
ye Vídni, uveřejněné v Zentralblatt 1913 str 2~ n)e]VYSSI o ~oudu"dříve 
Jde pak o samostatnou žalobní pohledávku kt .7. Y t~ko.vem pnpadě 
roku z náhrady škody podle §§ J 295 adj" her; ma. praV111 povahu ná
pokládalo, že v tomto případě b la ' a SIC. o' č. zak. I kdyby se za to 
iakožtopřlslušenství hlavního ná;oku u(§k~~~ p~~led.ávka 23 Kč 58 h 
byla tato pohledávka za sporu žalovanou str o c. za.k.) »hlavní věcí«, 
s~dk\l prvého souKlu \,snesením ze dne? .anou uznana a oprav~u roz
nalezu rozsudečného vyloučena (k' _5. hstop~du ~926 ze zamltacího 
takto celý původní nárok k v';. a, ze v ze Spomeho lednání vypadla a 
den o, byl mezi stranami dolně UVl ,ne~:ulz, bylo zajištění důkazu pro. ve: 
o 't t . yporacan a zbyv' á tud" . . u fa ove pohledávce určité v" . k II len rozhodnutí 
Poukaz odvolacího soudu na yS,e, I; o samostatné žalobní pohledáVce 
386~ a 4314 sb. n. s., tu nedo ~~s,a y, vyslovené v rozh~dnutích čís: 
o pnpadech kdy v té m ' p a, proto~e fatO' rozhodnut! pojednávají 
Přís.lušenstvi případně d~ee .s Pt~ r bU byl zalobní návrh obmezen jen na 
Pod " .' les e o mezen jen n '( t . , ruzny narok. Neprávem tud" dl' a u ra y sporu, Iakožto 
kovou pohledávku za hlavní. _ l~ o~ vo aCI soud, pO'kládáje toliko úro
vou pOhledáVku jen za souč ,pr met s~oru a pokládaje naopak útrato 
~a věc nepatrnou a ne ráve~~ proc~snrch ná!<l~dů, považoval tuto vě~ 
ale §§ 501 a 471 čís. 2 ~. ř. S. odmlll odvolanr jako nepřípustné po-

čís, 6684. 

Při vyměřOvání slušné ' živ '. 
tel na otcův stav jímž jest;:oz~ ~ze~eho dlíěte dlužno vziti i zře-

Civilnf rozhodnU"!:i IX~ , e t Soclalní Postavení a vnější způsob 
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života. životní })míra« stavu určuje se zhruba stavovskými; názory a ži
votními zvyklostmi. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rl 1184/26.) 

s o udp r v é s t o I i c e přiznal nezletilé dceři proti manželskému 
otci nárok na výživné 200 Kč měsíčně. Rek u r sní s o u d k rekursu 
otce snížil výživné na měsíčních 150 Kč. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelky. 

D ů vod y: 

Stěžovatel vytýká napadenému usnesení nesprávné posouzení 
právní, které spatřuje v tom, že rekursní soud, uznávaje,. že pro určení 
výžívného jsou směrodatny potřeby dítěte, staví naprob těmto potře
bám majetkové a výdělkové poměry otcovy, při čromž poukazuje k u
stanovení §u 141 obč. zák. Stěžovatel míní; že tento předpis mluví o 
bezvýhradné povinnosti otcově ku poskytování výživy, nezná však poj
mu přiměřenosti se zřetelem na výdělkové, pok~d se týče majetkové po
měry O'tCOVy, jak takový pojem stanoví na příklad §§ 1220 a 1231 obč. 
zák. Z toho dovozuje, že při určení výživného nelze v stejné míře jako 
ku potřebám dítěte přihlížeti také ku výdělkovým, pokud se týče, ma
jetkovým poměrum otcovým, že občanský zákon o vůbec nezná v do
tyčných ustanoveních o otcově povinnosti ku poskytování výživy pojmu 
ohrožení existence, jak byl pojat ďo napadeného usnesení, že pouze 
civilní řád soudní mluví o ohrožení existence jakO' předpokladu udělení 
práva chudých, což však nedopadá v tomto případě. Dále z tO'ho od
vozuje, že při stanovení výživného isou jedině neb alespoú v první 
řadě směrodatny potřeby dítěte, že však 150 Kč měsíčně nemohla by 
dítěti poskytována býti ani nuzná výživa, tím méně výživa slušná, zvláštč 
když dítě je v matčině výchově v Praze, kde drahotní a hospodářské 
poměry jsou zvláště nepříznivé. Ale že také s hlediska výdělkových 
poměrů otcových je částka 150 Kč na výživném měsíčně nepřiměřeně 
nízká, neboť otec neplatí své manželce ani prvé rozloučené, ani druhé 
na výživném 200 Kč měsíčně, dále, že na jeho soukromé dluhy nelze 
bráti zřetele a že také ie příj em otcův ve skutečnosti mnohem vy'šší, 
než jak bylo vyšetřeno, neboť má zdarma nejen b~t, nýbrž také světlo 
a topivo, a mimo to, jest jeho právní i mravní povinnos'tí, by si hleděl 
zvýšiti vedlejší činností zdroj svých příjmů.. Posléze tvrdí, že otec platí 
na výživu nczleti1ého syna Vladimíra pouze 100 Kč měsíčně, ale že pnbír;i 
na Úždé dítě měsíčně 150 Kč. Stěžovatelovým vývodům nelze přísvěd
čiti. Podle občanského zákona jsou pro míru výživného rozhodujícími 
potřeha oprávněného na jedné a s t a v a jmění povinného, na druhe 
straně. Podle §u 146 obč. zák. děti obdrží jméno svého otce, a všechna 
ostatní, ne výlučně osobní práva jeho rodiny a jeho s t a v u. Tím jsou 
i zákonitému nároku dítěte na výživné určeny hranice v ten způsob, že 
dítě nemůže se dožadovati výživnéhO' jenom pndle své potřeby, nýbrž 
může tak učiniti pouze podle o t c o v a stavu. Zákon, mlurvě v §u 139 
obč. zák. pouze o »s I u š n é výživě (»A n s t a n d i g e r UnJ,erha;t«) 
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béře i tu zřetel na otcův stav (»Stand«). Stavem sIu'í vyrO' 't' "1' t ' .. " ob'" , zunuva I SOCla nt pos avelll a vne]sl zpuso zlvota. Proj'evUj'e se tedy »sta ._ 
kl d . h" t t" v" t' , v« za a em, Je oz mlra ~ o 12 ZlVO Ol mlra - určuje se zhruba stavo 'k'-
mi názory a životními zvyklostmi. To všeckO' vyply' vá také z ~s dY' 

I . § 673 b' 'k dl ' e zas a J vys ovene v u o' c. za '., po e nehaž míra odkazu z a o t ' 
, (o§ 67? bč 'k ) ,. par e-n,ll11" ,,~o . za. ,urcu]e se)'O'dle stavu, k němuž odkazov-

mk ~nslusl, nebo, k pkemu byl pnpravován zaopatřením, jehož se mu 
d;,stavalo. Ostat?e ?,~Ize, Sl nepovs1!J:~outí, zásady vyslovené v §u 219 obč. 
za.k., ,pOdle k!e:e VySl ~akla?u na vyzlVn,e sluší určiti podle jmění, stavu 
a )lny<;h pomeru nezletJ~covych. Rekur~D1 soud nepochybil tedy po práv
?1 ,st;ance, urČIl-lI se ,zretele!" na P?tre~y ,dítěte na jedné a na stav a 
lmem otcovy na druhe strane - vyzlvne ctltěte jednoročního měsíčním' 
150 Kč, což je částka vyšetřeným poměrům zcela přiměřená. I 

čís. 6685. 

Jde o převod závodu ve smyslu §u 1409 obč. zák. byla-li ŤUzem k 
bankou pře~~a~~ tuzemská odbočka cizozemské banky, jež byla d~n: 
cen,a zastavlŤl CI?nost, v tuz~msku. Převodem závodu nedoznal o sobě 
zmeny dosavadnt pomer mezI ciz02:eluskou bankou a jejimi věřitel' Z' 
vazky obou bank jsou solidární. I. a-

Z toho, že věřitel přijal výměnou vkladní knížku iuzemsk' ba k 
kl d 'kní'k' k' b ky e n y za v a nI z U clzozems e an o nelze ještě nutně usuzovati ' 

pustil ciz02:emskou banku z ručeni. ' ,ze pro-

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rv I 583/26.) 

Žalobce ukládal peníze. na vkladní knížku »Mezinárodní obchodní' 
banky v Rakousku (InternatlOnale Handelsbank in Oesterreich) fi1iálk 
v Kar1ovy~h Va,rech.«, Celou tuto filiálku banky i s jejími pl~tebnad; 
v C?o.~?ve a, Nydku prev;:ala dnem 15. února 1922 banka Bohemie, Ža
lob~,. JIZ ,se zalobc~ domahal výplaty knížky na karlovarské filiálce me
zl.naiOdm obc??dm banky, obylo vyhověno s o udy všec h tř í s"j o
l! C, N e J v y s S 1 m s o ude 01 z t ě c h to 

důvodů: 

O ~yIO. zjištěno, že filiálka banky Internationale Hande1sbank in 
d eS,errelch v Karlových Varech přešla v roce 1922 s platebnami v Cho
,o;e a v Ne]dku na bankul Bohemii, která převzala také místnosti a ú 
r~ ntctvo a ode dne 15. února 1922 také vklady. Jde tedy o řevod 
~avodtu ve ,smyslu §u 1409 obč. zák, třebaže běží ien o míálk/ která 
kO'~~s a~f~l č;nno,slI v ~uzemsk~ byh ~onucena. Dle jasného znění zá
zítel m~ en o prevod len ten 'učmek, ze k dosavadním závazkům zci
niku e ~av?du" (~nterbanky) VŮČ,i v~řitelům přistoupil co do dluhů pod
pVo " t<;re preJ1matelka v dobe prevodu znala nebo znáti musila také 
d~smy za~azek ?anky ~ohemie. Převodem závodu o sobě nedoznal' tudíž 
ze·ni~~dnl P?m~r Olep Interbankou a jejími věřiteli žádné změn. Není 

J a spravnym nalOr dovolatelky, že zllstala pouhou ručitelko~ vedl~ 
4' 
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hlavní dlužnice banky Bohemie a že by mohlo býti ~a n) nastupováno 
teprve po marném upomenutí Bohemie (~ 13~5 obc;, z~k.).. Naopak 
závazky obou banky jsou přímé, bezprostredm, soubezne ~ Jak z po
vahy věci plyne, solidární. Odchylka byla by mohla n~~ta~1 jen te!,dy, 
kdyby bylo došlo mezí súčastněnými stranamI ku zvlas!11l dohode ve 
smyslu §u 1405, pokud se týče 1410 obč. zák., tedy. zeJmena, ,kdy:by by! 
žalobce jako věřitel sprosti1 žalovanou banku z pov~nnostr k u~rade sve 
pohledávky a spok?i,il se .ien se, záva:;kem , B~hemle. ,Takova , dohodt
mohla se arci stal! nelen vyslovne, nybr: I r;rlcky, ko~~lu?en 
ním činem (§ 683 obě. zák.), neboť zák~n vyslo;neho r;rohlasem ne
žádá, žalobce přiznává v prvém odstavcI z~~oby, Z:,~I ukladal .~, fla,te?
ny žalované filiálky v Nejdku peníze na kmzku;,N~~S1 s?udy ;l'stUI', ze 
tato knížka byla žalobci dne 4. října 1922 u pnlezltostr n~veho vkladu 
odňata a že mu byla vydána nová knížka bankou Bohemlí, ~I,atebnoll 
v Neidku v níž jako prvá položka přichází převod 13.092 Kč, Ze by byl 
proti tét~ výměně knížek žalobc," činil ná~it.ky, .. n;byl? ,tvrzeno. A 
v tom právě spatřuie žalovaná konklude?tm čm, jl!"z pry z~~??ce dal 
na jevo, že ji sprošťuje z dosavadního zava.zku. }'lez SOU?y mzslc~ sto
lic právem nepokládaly onu okolnost za projev vule, klery by nutne v~dl 
k tomuto závěru. I když nelze souhla,sít~ s pr~v,ním ná~or:m odvolaclho 
soudu že by k dosažení účinku, o nemz tvrdl z~lov~~a,. ze nastal, by,l,? 
třeba přesného, určítého jednání, že by byl mUSIl bytr,,l~k § 1410.0?c. 
zák. výslovně praví »umluven«, přece jen, se, nedo,~tava spole~hveho 
podkladu, by mohlo býti bezpečně usuzovano" ze s~ .zalob,cov~ vul; ne
sla k tomu, že žalovaná banka nemá' m~ nadale bytr za;r.azana a ze z,a 
ni přejímá jako v Ý hra dno u dlužnicI ,ba~ku Bohemll (§ ~63 ,~bc. 
zák,). Lze ponechati stranOIl úva~tJ: o pravOl povaz~ ,vkladOl kOlzky, 
kt~rá jest jak v nauce tak i ,:.pca~Sl, spornou a ~. ktere ,zaln?ce sna~ al11 
neuvažoval. Na váhu padá z]lstem, ze v~l~daJele neb~h o prevodu .zalo
vané filiálky na banku Bohemii zpraveOl, ze I po 15. unoru \92,2 zust~lo 
vnější označení závodu »Internationale Han.delsba~k« ~ez8 zr;reny, a J~~ 
malá deska v okně poukazovala na Bohemil, pak ze r;rls!nosh I ured~lcl 
zůstali tíž. Jestliže tedy žalobce za těchto O'knlnostI měeh? nenamltal 
proti výměně vkladních knížek, třebaže nnvá knížk~ Bohem!e n~pouka~ 
zovala v ničem k Internationale Handelsbank a mela na predOl strane 
doložku »Výplaty z tohoto účtu bez předložení této knížky nebudo~ pro
vedeny«, nelze z toho ještě nutně dovozovati, ž~ žalobc8 dos.avadm Sv?U 
dlužnici _ žalovanou fí1iálku - propllstJl ze zavazku, hodlaje se nadale 

držeti jen banky Bohemie, 

čís. 6686. 

Pojišťovací smlO'uva uzavírá se zpravidla teprve. d,?ručením pojist~::: 
p?jištětlcí, leč že by bylO' lze nepochybně za tO' mítI, ze se tak stalO' JIZ 

dnve. ' ák k 'd' ".' říhO'da »Zánikem věci« mini se v §u 1291 obc. z • az a p?Jls,~a p " 
Neplatnost PO'jišťO'vací smlouvy ve smyslu §u 1291 obc. zak. pr~dI?O" 
kládá O'bmyslnost PO'jistníka nebO' pojistitele. Není závady, by p.oJlstitel 

- Čís, 6686-
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nevzal.vědO'mě na sebe závazek k náhradě škody již nastaté jmenO'vitě 
půjde .o takO'vý případ, kde se nejedná O' pojištění proti jedi~é pnjistné 
příhodě. 

(Rozh. ze cine 12. ledna 1927, Rv I 825/26.) 

žalující tuzemská firma navrhla dne 27, března 1927 žalované říšsko
německé pojišťovně prostřednictvím firmy A. pojištěníautomobnu na 
10 let počínajíc 23. březnem 1927. Dne 24. března 1924 byl automobil 
poškozen. Dne 2.· dubna 1924 vydala žalovaná poiišťovna pojistku 
v souhlasu s návrhem žalobkyně ze dne 23. března 1927, žalob ní nárok 
o vyplacení pojistného neuzna·l prO' c e sní s o udp r vé s tal i c e 
důvodem po právu, o d vol a c í s o II d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal žalob ní nárok důvodem po právu, 

Důvody: 

Y. otázc,;. ,kdy mezi s!ranami došlo .~, ~závř;ní, P?jišťovací smlouvy. 
budlZ poukazano na t~, ze smlouva pO]lstovacl byva zpravidla uzavře
na teprve ,doručen,ím yojistky pojišt~.r:c!", nelze-li z oknlností případu 
nepochybne USOUdIlI, ze se tak stalo JIZ dříve. Odvolací soud n8vyslovil 
se přesně o tom, kdy pojišťovací smlouva byla v tomto' případě uzavře
na, ale ve s~?m ne,byly zjiště,:y skt.l~;čnosti, z nichž by vl"plývalo, že 
smlouva pDjlsťovacl byla uzavrEna lIZ před doručením pojistky strahč 
žalující a proto nutno míti za to, že se tak stal'Oteprve tímtO' do'ručením 
ja~.:právn,ě uvedl prvý s?ud, poukazuje, k § 4. všeobecných podmínek 
P?JIS,ťovaclch,. K uzavr!11l ~mlouvy POjlsťovací nemohlo iejména oojíti 
vyme~ou dopISU spolecn?str ze dne 24. března 1924 a dopisu žalované 
~pnlec~'Ostr z,e d,ne 26. ?rezna ! 924, n~b~ť !ěmito dopisy byla vyřešena. 
Jen ota~ka, ze za!ovana s,po~ecnost pre]lm~ automobil v onom dopise 
popsany »do krytl« od 23. hrezna 1924, a111Ž tehdy .tato' společnost vě
děl~, že se j:dn~ o ~ut?mobil žalujícf firmy.. To dozvěděila se teprve 
z navlhu, o nemz se ,~ml zmmka v dOpISU, který byl sepsán teprve dnE' 
27,. b~ezna 1.924. Dosl? tedy k uzavření pojišťovací smiouvy teprve do
ručemm pDJlstky na zaklade tohoto návrhu dnem 2. dubna 1924 v PraZE 

vydané, tudíž po tomto dni. Marně poukazuje dovolatelka k tornu že· 
~?olečn~st A. byla .stranou žalo~anou zmo'oněna k uzavírání smluv' po~ 
.!lsťovac,lch s okamzltou platnostr, neb?,ť" i ,kdyb~ tomu !ak byJo bývalo; 
Je z celeh~, pos!upu, v !Or;rto sporu zjlstenehn, zrejmo, ze společnost A. 
v ~omto p;lpade }mocnen~ takového nepoužila a že smlouva pojišťovací 
b11a uzavrena pnmo mezI stranami rDzepře, O tom svědčí zejména do
PISy, Z ,nichž Je.st. zřejr;r~, že ~ávrh strany žalující byl poslán straně 
zalnvane, ktera Jej vydamm pO]lstky sama přijala, 

Pokud se dO,~olat~lka ~I;~ží dovoditi, že předpisu §u 1291 obč. zák. 
nel.:~ ~~Dn:.tO pnp~de pOUZltl proto, že se v něm jedná o úplném zánik:! 
pOJlst~ne veclc.k?ezto' v so~!eném případě byl po'jištěný automobil pou
ze p~skozen, clm tak rovnez bez naděje na úspěch. Výraz »zánik věci<' 
Je~oz, bylo v §u 1291 obč. zák. použito, nebyl správně volen a nevy~ 
stJhule podstaty věci. Má-li předpis §u 1291 obč. zák. odpovídati účelu 
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smluv pojišťovacích, jímiž poiístník má býti chráněn neien před škodou 
ze zániku, nýbrž i před škodou z pouhého poškození věci, nutno výraz 
»zánik věci« vykládati tak, že zahrnuje v sobě každou pojistnou pří
hodu. Správnosti tohoto výkladu nasvědčuie i to, že výrazu »zánik věci« 
bylo použíto .iako protikladu výrazu dalšího »stav nebezpečí prostý". 
Toto nebezpečí nezáleží však' pouze v nebezpečí zániku věci, nýbrž 
v každé pojistné příhodě, jíž na pojištěné věci může nastati škoda. Soud 
dovolací nesouhlasí však ani s názorem nižš!ch soudů, že poiišťovací 
smlouva stran je podle §u 1291 obč. zák. neplatnou, neboť předpisu 
tohoto nelze v souzeném případě použíti z důvodu jiného, záležejícího 
v tom, že ve sporu nebyla prokázána obmyslnost, která je nutným před
pokladem neplatnosti smlouvy pojišťovací ve smyslu §u 1291 obč. zák. 
Tento předpis stanoví neplatnost pojišťovací smlouvy pro případy, že 
v době uzavření 'smlouvy' bylo pojistníku známo, že pojistná příhoda již 
nastala nebo že v této době pojistitel věděl, že pojistná příhoda vůbec 
nastati nemůže. Při tom se však předpokládá, že to, co pojistník (poii
stitel) v době uzavření smlouvy o ,pojistné příhodě věděl, bylo dmhé 
straně smluvní zamlčeno, že tedy v onom případě pojistník, v tomto 
případě poHstitel jednal oproti druhému smluvní1iu obmyslně. V souze
ném případě mohlo by se jednati jen o obm]'!Slnost strany žalující, a 
v této příčině sluší uvážiti toto;, Podle zjištění prvého soudu, jež si qsvo
jil odvolací soud, dozvěděla se žalo'vano. společnost o poškození auto
mobilu dne 27. března 1924 a, nemajíc bližší informace o způsobu a roz
sahu poškození, žádala o vyplnění dyou oznámení o škodě. Tato ozná
mení, datovaná dnem 29. března 1924, byla jí zaslána. Dopisem ze dne 
31. března 1924 žádala žalovaná.~y jí společnost A. zaslala k těmto 
oznámením také řádně vyplněný návrh smlouvy, by mohla býti zjištěna 
totožnost vozidla a vyhotovena příslušná pojistka, a dopisem ze dne 2. 
dubna 1924, tedy z téhož dne, kdy byla vydána pojistka, oznámila žalo
vaná žalující firmě, že poukázala svého technického znalce, by shlédl 
škodu, a že učinila. opatření, by firma E. vyhotovila specifikovaný roz
počet výloh ve příčině oprav, jež bude nutno provésti. Ze všeho toho' je 
zřejmo, že žalovaná přijala návrh strany žalující ze dne 27. března 1924, 
který zněl na 10 let se zpětnou účinností ode dne 23. března 1924 dobře 
vědouc o pojistné příhodě ze dne 24. března 1924 a že v tomto vědomí 
vydala pojistku ze dne 2. dubna 1924 ve shodě s oním návrhem na dobu 
od 23. března 1924 dvanácté hodiny polední do 23. března 1934 dva
nácté hodiny polední. Strana žalující nastavšípříhody pojistné před vy
dáním poiistky nezatajila, nejednala obmyslně a žalovaná strana ani ne
tvrdí, že ji strana žalující v této přičině uvedla v omyl. Za tohoto 'stavu 
nelze smlouvu pojišťovací podle Iilu 1291 obč. zák. považovati za ne
platnou. Předpis Iilu 7. zákona z 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., ne
přichází tu v úvahu, poněvadž dosud nenabyl účinnosti. Byť i pravdou 
bylo, že pojišťovací smlouva předpokládá zpravidla ke své platnosti ne
jistotu o pojistné příhodě (rozh. čís. 4011 n. s.) a že o objektivní ne
jistotě dostavení se pojistné příhody možno mluviti jen ve příčině pří
hody budoucí, spadající do doby po uzavření pojišťo,vací smluvy, ne
může zaiisté býtí bráněno pojisiiteli, by vědomě na se nevzal závazek 
k náhradě škody již nastalé, a nu;no tuto výjimku z pravidla připustiti 
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z~!áštěv v těch .rřipad,:c,h, ~de sevn~j,;dná o pojištěni proti jediné pojistné 
pnhode, tedy JIneno~lte pn P?JIstem dlouhodobém, kde pojistiteli záleží 
I;~ tom, by, s pO]Istn!kem udrzel obc~odl1l spojen:, počítaje s tím, že za 
UHnu, ktera mu vznrkne nahradou skody nastale před hotovostí poji
šťovací smlouvy, dostane se mu náhrady v pojistném, jež mu v budou
cích letech trvání smlouvy pOjišťovací bude zaplaceno. To platí též 
v souzenÉm případě. Kdyby strana žalovaná nebyla chtěla převzíti zá
v~zek k náhradě šk;,dy dne 24. břez~:: ~ 9~4 již ~zešlé, byla oprávněna 
navrh ze dne 27. brezna 1924 na popstenr se zpetnou účinností od 23. 
bř~~na 1924 zamítnouti. Když však !oho neučinila a, vpřijavši návrh ten, 
pOjIstku ze dne 2. dubna 1924 bez vyhrady vydala, prevzala tfm vědomě 
též onen závazek, neboť vydání pojistky ve smyslu návrhu jakož i ve
šker:á opatření, je~ strana žalovaná ~a ú('~el~m vyše,tření škody a prove
gem oprav_ na pos~ozenén: auton;ob,llu uCl111la, nezustavují pochybností, 
ze strana zalovana v dobe uzavrenr smlouvy měla vůli škodu dne 24. 
b~e~na ) 9~4 vzešlouv straně žalupcí na~raditi. v (§ 863 obč. zák.). O této 
Vl!1r, sve~čI nekl~.'."ne I nesporna vskutec,nost, ze strana žalovaná po vy
dam pOlJstky pnJ"~a. od .st;any z~lujíCI první roční premii s poplatky 
1.409 Kč 40 h. Zmenrla-h zal ovana strana později SVOll' vůli a složila-li 
tent,: p~níz n~ vso,:dě, nen;á to ve .sporu vý~naniu. Od smlouvy; platně 
uzavrene, nemuze, z~!ovana strana ]ednostraťlně ustoupiti a nezáleží na 
pohnutkach, ktere ]I vedly k tomu, by návrh ze dne 27. března 1924 
přijala. P,:oto je be}význa'."no .. i vysvětlení, jež svědek Jiří B. poda!' 
v v!om ~':,.~ru'vPEOč zalov~na pOJIstku vydala, když v té době o pojistné 
p;lhovde jlZ vedela, neb?!, nez,achov~la-li společnost A. podmínky mezi 
nI a zalovanou u.lednane, nema to vlIvu na platnost smlouvy mezi stra
nami p~ír;r??zavř,ené. Leč, nehledíc ani k tomu, nehudiž přehlíženo, že 
podle z]lstem prveho soudu byla pojIstka ze dne 2. dubna 1924 vydána 
p~ předchozím s,;hválení se strany vídeňského ředitelství žalované spo
~ecn~s!l. Podle n,a.zor,u dovolacíh~ soudu byla pojišťovací smlouva, z níž 
zalu]lcl fIrma SVUj narok vyvozuje uzavřena p'latně a neposoudl'ly I'Z'" 
I I ' " '" v J n SI 

s o lee vec spravne, uznavse smlouvu tu za neplatnou, 

čís, 6687. 

. Stát n~ru~í ~ škodu znehodnocením cizí valuty, jež byla zabavena 
pro podezrent vyvozu a vrácena (nabídnuta k vrácen!) vlas,tníku v době 
kdy se zatím znehodnott1a, ' 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rv I 1114/26.) 

~alo~kxně~om~hal~' se na Československém eráru náhrady škody, 
letera 1"1.P vzesla lIm, ze v roce 1919 bylo policejním úřadem zabaveno 
v byte jeJ'ho m~nžela 21.670 něm. Mk. pro podezření vývozu do Ně
mec~a a ,ze, kdy,z zabavení bylo v roce 1923 uvolněno, bylo ji nabídnuto 
k vracevnl 21;67? něm., Mk.,_ mezitím již znehodnocených, kterouž.to na
bldku zalobKyne odmltla. skodu 'čítala žalobkyně v Kč,. podle kursu 



- Čís. 6687-
56 

německé marky v den zabavení. Žaloba byla zamítnuta s o II d Y 
vše c h tř í s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Uplatněn jest toliko dovolací důvod nesprávného právního posouzení 
věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Vytýká se nesprávnost názoru napadeného 
rozsudku, že stát neručí za škodu způsobenou jeho orgány nezákonným 
postupem při úředním výkonu. Jako veškeré o'soby soukromé a právni
cké ručí za zavinění svých orgánů dle obecných předpisů občanského 
zákona, tak jest prý i stát zodpověden za provinění a nezákonný postup 
svých orgánů, poněvadž pouze jimi může obstarávati mední výkony a 
jednání. Tomuto názoru nelze přisvědčiti. Dovolatelka připouští, že pro 
ně k t e r á odvětví veřejné správy platí zvláštní zákony o ručení státu, 
odvomje však z toho mylný závěr, že právě to potvrzuje správnost její
ho tvrzení, že stát ručí za své orgány dle o b e c n Ý c h u s t a n o ven í 
občanského zákona, způsobí-li škodu svým úředním výkonem. V §u 92 
úst. list. se stanoví, že, pokud stát ručí za škodu, způsobenou nezákon
ným výkonem veřejné moci, určuje zákon. Tento předpis poukazuje tedy 
jednak na zvláštní zákony, pokud již stanovily pro některé případy ru
čení státu, iednak teprv slibuje, že bude vydán zákon, jenž takové ručení 
státu podrobným způsobem upravL Z toho plyne, že ručení státu z ne
zákonného výkonu veřejné ruod nenastává, není-li zákona, jenž mu je liž 
ukládá, neboť § 92 úst. list. sám ještě toto ručení státu obecně nenaři
zuje. Ručí-li však stát za své orgán)" při výkonu jejich moci dosud jen 
v případech zvláštními předpisy: stanovených, nelze odvozovati tako'vé 
ručení státu dle obecných ustanovení §u 1295 s násl. obč. zák., jimž 
ovšem podléhá i stát, ale mim o 'p ř í pad y v Ý k o n u v eř e j n é h o 
p r á v a. Ústavní listina svým §em 92 postavila se zřejmě na stanovisko 
posavadní teorie i praxe, že stát neručí za škody ze správních úkonll 
vlastních orgánů, není-li mu takové ručení uloženo zákonem a že v po
savadním právu není obecné normy, jež by mu takové ručení ukládala. 
To zřejmě vysvítá i z důvodové zprávy (tisk 2421J1920 na str. 25), kdež 
se poukazuje na p o v á ž I i v Ý n e d o s t a t e k dosavadního, právního 
řádu, že stát II e r II Č í z á s a ď ně za škodu, způsobenou nEzákonným 
výkonem veřejné moci, a kdež se slibuje, jakmile poměry v republice se 
ustálí, vydání zákona, jenž by se přiblížil k právnímu stanovisku těch 
cizích států, které ručí dokonce i za škodu, způsobenou občanstvu ko
rektním výkonem veřejné moci. žalobkyně domáhá se náhrady škody, 
kteráž jí, jak tvrdí, vzešla tím, že dne 27. října 1919 bylo policejním ú
řadem zabaveno v bytě jejího manžela v M. v Čechách 21.670 něm. Mk 
pro podezření, že valuty měly býti z československé republiky převe
zeny do Německa, že však žalobkyně osvědčila k zabaveným penězům 
své vlastnictví a :prokázala, že nejen žádného trestního činu se nedo
pustila, nýbrž ani nebyla v podezření a že, kdy,ž zabavení bylo výměrem 
berní správy ze dne 16. března 1923 uvolněno, byla jí k vrácení na
bídnuta valuta mezi tím znehodnocená. Není však zvláštního předpisu, 
dle něhož by v tomto sporném případě ručil žalovaný stát za tuto domně
lou škodu. Dovolatelka sama nemůže takový zvláštní přEdpis uvésti, 
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leda že se odvolává na obecná ustanoveni občanského zákona o ná
hradě škody, kteráž však, jak bylo dolíčeno, jsou z použití vyloučena. 
V dovolání se již 'nečiní pokus prokázati, že tu' nejde o výkon veřejné 
moci, jak se o to snažila žalobkyně v odvoláni, což ale soud druhé sto
lice případným způsobem vyvrátil, poukázav na to, že jde o nárok veřej
noprávní, poněvadž byly zabaveny ba!1kovky u osoby podezřelé a stí
hané ve smyslu vládního nařízení ze dne 6. března 1919, Čí,s. 113 sb. 
z. a n. Není-li však vúbec ručební povinnosti státu za škodu v tomto 
případě, netřeba se zabývati otázkou, zda dopustily se státní orgány při 
zabavení bankovek nezákonnosti a tudíž zavinění. 

čís. 6688. 

Proti nároku manželky na výživné podle dvorského dekretu ze dne 
4. ledna 1841, čís. 531 sb. z. S., nemůže manžel namítati zapoČtenlm pe-
l1iěžitOU vzájemnou pohledávku. ' 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rv I 1796/26.) 

Žalovaná rozvedená manželka vedla proti manželi exekuci ku vydo
bytí výživného, přiznaného jí podle dvorského dek,lietu ze dne 4. května 
1841 čís. 531 sb. z. s, žalobou, o niž tu jde, domáhal se manžel nepří
pustnosti exekuce vzhledem ku vzájemné útratové pohledávce, vymá
hanou pohledávku převy:šující. P r 0' c e sní s o udp r v é s t o I i c e 

. prohlásí! exekuci nepřípustnou vzhledém k započtení vzájemné pohle
dávky. O d vol a c í . s o II d žalobu zamítl mimo jiné z těchto d,ů
vod ů: Neodůvodněn Jest žalobní nárok, poněvadž exekuce směřuje 
k vydobytí nároku na výživné. Dvorní dekret ze dne 4. ledna 1841 čís. 
531 sb. z. s. mluví výslovně o »Verabreichung eines anstandigen Un
terhal.tes« tedy o poskytování slušné výživy. Tato výživa, jak ji má na 
zřetelI toto ustanovení, má co do hmotné stránky tutéž povahu a vlast
nost jako »slušná výživa«, kterou jest po'vinen manžel manželce podle 
§u 91 obč. zák. poskytovati, a jako »přiměřená výživa«, kterou může 
požadovati na mzvodu nevinná strana podle §u 1264 obč. zák Rozdíl 
Jest pouze vtom, že návrh na výživu podle §u 91 a 1264 obč. zák. za
kládá se již v zákouě, kdežto, jde-li o slušnou výživu z důvodu cit. dvor
ského dekretu, může ji soudce za podmínek tam uvedených rozvede
nén;u manželu od případu k případu se zřetelem na všechny okolnosti a 
z .~~vo~u sl~šnosti přiřknouti. Jinak však jde o výživné, ať ',e jedná o 
vyzl~ne z du,:odu § 91, !264 obč. zák. neb o výživné přisouzené na zá
kl.,:de uvedeneho d~orskeho dekretu. Dekret tento mluví o »poskytování 
VyZlVy«, ustanovem §u 91 obč .zák. pak o zaopatření výživy (Unter
?alt ~u vefschaffen). Již ze slov »Verabreichung« a »verschaffen« plyne, 
z~ .~ak?n v prvé řadě má n~ zřeteli poskytování výživy »in natura« a že 
vy~l,:ne stanovené v penězích jest pouze náhražkou této výživy. Právem 
U~~~l ~r~t~ ?dvolat;,lka, že 'pohle~á~ku žalobcovu nelze započítati na 
vyz~vne,Jez zalovana exeku:cl vymaha, neboť pohledávky nejsou stejno.
rode (§ 1440 obč. zák.) a již proto započtení vzájemných těchto pohk-
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dávek místa míti nemůže. Jak shora uvedeno mluví zákon jakož i shora 
uvedený dekret o »slušné výživě«. Z výrazu tohoto jakož i z úmyslu zá
kona plyne, že ustanovení tato mají za účel zabezpečiti výživu manželky 
na rozvodu nevinné nebo v tom případě, kde manželství z viny obou 
stran bylo rozvedeno. Tento účel však by byl zmařen, kdyby manželu 
bylo dovoleno si odečísti od výživného, od peníze naturální výživnÉ na
hrazujíciho, své vzájemné pohledávání proti manželce, nebol' tím by 
účelu zákona, to jest zabezpečiti manželce slušnou výživu dosaženo ne
bylo, naopak přivoděn byl by stav, že by manželce se této slu'šné vý
živy vůbec nedostalo. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Právní názor dovolatele m 503 čís. 4 c. ř. s.), že pohledávka na 
slušné výživné 400 Kč měsíčně přiznaná žalované dle dvor. dekretu ze 
dne 4. ledna 1841 č. 531 sb. z. s. vymáhaná exekučně žalovanou ve výši 
7.200 Kč a ke súčtovánížalobcem uplatněná vzájemná pohledávka útrat 

. 25.000 Kč, jsou pohledávky steinorodé a tudíž ze súčtování dle §u 1440 
obč. zák.. vyloučeny nejsou, nelze sdíleti a to z důvodů, které výstižně 
uvedl již soud odvolací, a které odpovídají zákonu i dosavadní praxi 
(viz repert. nálezů č. 106). Vzhledem k tomu, že není započtení pří
pustné (§ 1440 obč. z.), nebylo třeba uvažovati, zda jest správným 
další názor odvolacího· soudu, že zde není podmínek oposiční žaloby dle 
§u 35 ex. ř. 

čís. 6689. , 

V případech §u 367 obč. zák.' II čl. 306 obch. zák. zalllik:á nejen právo 
vlastrlické, nýbrž i jiná věcná, najmě zástavní práva k věci, o nichž na
byvatel nevěděl. Vyhledává se, by nabyvatelova držba byla bezelstnou. 
Bezelstrlým jest držitel, jenž ani neví, že se dopouští bezpráví, přivlast
ňuje si věc, ani nezná skutečností, ze kterých se takové přesvědčení po
dává, pokud ovšem neznalost ta není zaviněna hrubou nedbalostí. Jes' 
na. držitelovu odpůrci, by dokázal nedostatek bezelstnosti. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rv I 1879/26.) 

V exekuční věci proti Josefu V-ovi byly zabaveny dva koně a tři 
vozy. Věci ty byly ponechány u dlužníka. Tvrdíc, že napotom nabyla 
jich vlastnictví, domáhala S8 žalobkyně jich vyloučení z exekuce. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly:, o ci vol a c í s o u d z těchto d ú
vod ll: Nesprávné právní posouzení věci spatřuje .odvolání v tom, že 
napadený rozsudek zastává právní názor, že vlastnické právo jest jen 
tenkráte právem činícím exekuci nepřípustnou, bylo-li tu již před V}'
konem exekuce. Odvolací soud, zopakovav důkaz svědkem JO'sefem 
B-em a nepřísdným slyšením stran, zjišťuje na základě těchto důkazů, 
jakož i na základě exekučního spisu, že věci, o kleré jde, patřily k živ
nosti, kterou provozoval josef B. a na které se účastnil žalovaný, že h-
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lovaný nezmocnil Josefa B-a, by prodal tyto předměty že se zvl' ·t· ']-"0 
.- d' d 14· , as e zajn;u. pr~ve enem . l:e. . cer~e~c~ 1923 nezměnily poměry co do 

vlas,metvl a uschovanl techto veCI, ze. předměty ty dne 14' červencc 
1923 byly zabaveny pro pohledávku žalovaného 170.000 Kč 'že ·al b: 
kyně nabyla vlastnictví k nim dne 12. ledna 1924. Tím naby' 1 z.al

z 
o . 

dl § 256 ,. t . . k '. ov an y po e u ex. ~. zas.avn~ pravo zabavenym predmětům už dne 14. 
července 1 9~3. Zastavl1l ~ravo jest právem, poskytujícím věřiteli mo.ž
nost, b~ dosel uspokoje~1 z~ zastavené věci, nebyl-li závazek splněn 
v určen" .č~s'. (§ 4~7 obc; zak.): \odle §u 442 obč. zák. nemůže nikdo 
postoup~h Jlne~u VIC~ pra,:,. nez samo m~. Je-li právo vlastnické obme
zeno pr~vem z.astavn;m, mu ze vlastmcke právo nového nabyvatele býti 
nab~to j~n s tnnto bremene!". Ze sku~k?výc~ .zjištění plyne, že vlast
n!cke prav~ ]os,:!a B-a k vecem, kt;re zalujlCl strana nyní chce vylou
ČItI, bylo jlz zaŤlzeno v čase, kdy zalující strana nabyla k nim vlast
nického pr,áva; právem zástavním příslušeiícím straně žalované. Podle 
§~ 442 obc. }'ak. .. n;ohl proda,vatel přenésti právo vlastnické jen s tímto 
b;emenem. Z~lujlc~ stra~a prevzala tedy právo vlastnické jen s tímto 
b;emenem prava ~astav!"ho p.ro stranu žalovanou a nemůže tedy brániti 
vykonu ono?o prava ~astavm.ho. Právní stav jest tedy ten, že žalující 
s~rana, ktera. chce oplrah s~e na~ytí práva vlastnického o § 367 obč. 
zak., .nepmkazala ~kolnos\ ze muze se dovolávati ochrany tohoto zá
k?nneho ustanovenI. les! treba trvah na tom, že tato ochrana poskyto
va.na jes~ kupCI dobre .Vlfy, ale mkohv lehkověrnému. ŽalUjící strana 
mel~ n~ozn~st, ?y .sepr~d kupem těch věcí přesvědčjJa, zda josef B. byl 
opra::.nen vec;nl tem1 d~s~onova!i, z~l~ště i nahlédnutím do zájemného 
rejst;lku. ~e!" r~z?odne,)ak zd~r~znuje odvolací spis, že Josef B. věci 
vyl~cova~e za!upcl str~ne sku.te~ne prodal, že ona jest držitelkou těchto 
ve CI: po;:eva?z je t~ke sku!ecn.e převzala. Zabavení věcí těch ,pwve
dene v nze~l lrestnm!, nem v zádné souvislosti s tímto sporem. Jedině 
r~~hodnou jest sk~tecnost, zda vlastnické právo strany žalující činí ne
pnpustnou exekUCI vedenou stranou žalovanou. Na tuto otázku jest 
podle uvedených úvah odpověděti záporně. 

!'I e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti! věc 
prvemu soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Důvody: 

S h~e~iska ne.s~ráv?ého právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. 
s.) vytyka dovolam pravem mylnost právního názoru odvolaCího soudu 
podle něhož prý žalobkyně, domáhající se uzná~lí vlastnictví nabytéh~ 
po r~zum~ ~u ~6,!. O?č. zák., měla prokázati, avšak neprokázala, že 
koupIla veCl .duverujlc bezelstně v neobmezeno' vlastnictví prodatele 
iJosefa B-a), poněvadž prý měla možnost před kupem se přesvědčiti 
ze J?sef B. neb~l. opr~vn~n .~rodanými věcmi volně nakládati, zvláštd 
nahl~dnuhm v Zajem01 rejstnk. jest sice v §u 442 obč. zák. stanoveno 
praVIdlo, ?dvolacím soudem zmíněné, že nemůže nikdo převésti na 
ckuheho vIce prav~, než sám má, avšak pravidlo to předpokládá že 
nabyvatel znal objem práva před~hůdcova i jeho ob meze ní. Z tohoto 
plavIdla stanoví právě výjimku § 3670bč. zák., podle něhož nabývá 
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úplného vlastnictví držitel věci, i když jí nabyl od nevlastníka, buď ve 
veřejné dražbě, neb od živnostníka oprávněného k obchodu s věcmí 
toho druhu, neb úplatně od někoho, komu byla svěřena vlastníkem 
k užívání, k uschování, neb ke kterémukoliv jinému účelu. Podle čl. 306 
obeh. zák. nabývá bezelstný nabyvatel vlastnictví movitých věcí, jež 
prodal a odevzdal kupec ve svém obchodním podniku. V těchto přípa
dech nabývá bezelstný držitel vlastnictví věci, i když se postupitEli 
vlastnictví nedostávalo, a důsledkem toho zaniká vlastnictvi dosavad
ního vlastníka a zanikají (argumentum a major! ~d min~s) i i~ná v~cná 
a zástavní práva k věci, o nichž nabyvatel nevedel, ktera by J1nakbyla 
na překážku nabytí nwbmezeného práva vlastnického. Žádá se však, by 
držba nabyvatelova byla bezelstnou. Bezelstným držitelem jest podle 
§u 326 obč. zák., kdopoklád~ z důvodů p:av?ěpodc:bný;:hy vě~, kt<;rO\! 
drží, za svou, nebo sice nema tohoto poslttvmho presvedcenl, nybrz 
pouze přesvědčeni, že nejedná hU;?tně b~zprávně, p.řivlastňuje si vě~ 
(§ 371 obč. zák). Obmyslným drzltelem Jest, kdo VI neb z okolnostr 
musí se domnívati, že věc, která je v jeho držení, náleží jinému. Pro 
omyl ve skutkových okolnostech nebo pro neznalost ustanovení práv
nich může býti někdo držitelem ,sice nepořádným, při tom však beze
lstným. Důvodem držitelova přesvědčení, že věc jest jeho' vlastnictvím, 
jest jeho omyl, který musí býti dle jedněch omluvitelným (Randa), dle 
jiných (Burckhard III. str. 1;i9, Unger II. § 102 p. 20, Haymerle VI8rt~l
iahrschrift I. str. 79, Schey Festschnft str. 513, Hermann Festschnlt 
str. 619, Stubenrauch 8. vyd. str. 394) stačí omyl, byť i nebyl omluvi" 
telným. Dle jiných opět (Zrodlow?ki, Untersuchungen str. 10 sl.) nc~í 
bezelstnost vyloučena, když držiteli nejsou známy (byť i z nedbalostt) 
skutečnosti, z nichž by jinak mu~i1o vzniknouti jeho přesvědčení, ,:e se 
dopouští bezpráví, přivlastňuje si věc, že však bezelstnost Je vyloucena, 
když držitel zná takové skutečnosti, avšak usuzuje ntcsprávně o jich 
významu (§§ 368 a 371 obč. zák). Podle toho odpovídá nejspíše zá
konnému pojmu bezelstné držby, když držitel ani neví, že se dopouští 
bezpráví, přivlastňuje si věc, ani nezná skutečností, ze kterých se takové 
přesvědčení podává (Krčmář, Práva věcná II. díl, část druhá, 1925 str. 
100, Ehrenzweig Sachenrecht str. 214), pokud ovšem neznalost ta není 
zaviněna hrubou nedbalostí. Že by neznalost skutečností, rozhodných 
v tomto směru, vylučovala bezelstnost, když má původ v pouhé nedba
losti nebo lehkověrnosti, jak míní odvolací soud, ze zákona nevyplývá. 
Bezelstnost vylučuje pouze nedbalost hrubá (Ehrenzweig Sachenrecht 
214). Rovněž zákon nikde neukládá kupiteli věci, by se předem pře
svědčoval v zájemním rejstříku o tom, zda věci, jež kupuje, jsou zaba
veny čili nic. V pochybnosti svědčí právní domněnka bezelstnosti držby 
(§ 328 obč. zák), a musí tedy odpůrce držitelův dokázati nedostatek 
bezelstnosti. Platí proto pravidlo, že držba, která není obmyslná, jest 
bezelstnou (srv. Burckhard III. str. 325). Držby indiferentní zákon ne
zná. Bylo proto na žalobkyni, by ve sporu tvrdila a dokázala: 1. buď že 
koupila a nabyla držby sporných věcí od jich vlastníka (že Josef B. nebo 
Josef K. hyl jich vlastníkem), nebo 2. že, i když prodatel jich vlastníkem 
nebyl, nabyla jich od něho úplatně jedním ze způsobů, uvedených v §u 
367 obč. zák. nebo čl. 306 obch. zák Naproti tomu bylo na žalovaném, 
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nikoli na žalobkyni, jak odvolací soud mylně usoudil, by ve sporu doc 
kázal že držba žalobkyně není bezelstnou, že žalobkyně, nabývajíc 
držby koní a pOVOZll, věděla o zástavním právu žalovaného, získaném 
exekučním zájmem věcí těch, aneb aby aspoň dokázal, že znala skuteč
nosti ze kterých se podává přesvědčení o její vědomosti o zabavení věcí 
těch '(§§ 368 a 328 obč. zák.), ze kterých zabavení jich dle přesvědčeni 
soudu seznala nebo při náležité pozornosti seznati musila. V těchto smě
rech ziistil soud odvolací, že věci, o které ve sporu jde, patřily k živnosti, 
kterou' provozoval Josef B., na které se účastnil ž"lovaný (vkladem jako 
tichý společník), a usoudil, že plyne z těchto zjištění, že prodatel a 
předchůdce žalobkyně v držbě věcí Josef B. byl vlastníkem věcí těch, že 
však jeho právo vlastnické bylo zatíženo právem zástavním ve prospěch 
žalovaného. Rozhodným jest dále, zda Josef B. jako vlastník věci tyto 
žalobkyni prodal a odevzdal, či zda tak učinil manžel žalobkyně Josef 
B. jak tvrdí žalovaný, a zda se prodej stal notářským spisem. Dále jest 
ro~hodným pro rozřešení sporu, zcla žalobkyně při převzetí věcí v držbu 
byla bezelstnou potud, že nevěděla o zástavním právu žalovaného, a ne
znala též skutečností, z nichž by se jinak podávalo přesvědčení soudu, 
že věděla o jeho zástavním právu. Následkem mylného právního názoru 
odvolací soud jednak nepokládal za potřebné zjistiti,zda Josef B. či Jo
sef K. žalobkyní věci prodal a odevzdal, a neprovedlo tom potřebných 
důkazů, jednak požadoval, obrátiv průvodní břemeno, neprávem od ža
lobkyně provedení důkazů o její bezelstnosti, ač důkaz ten stihal ža
lovaného. 

čís. 6690. 

Ochrana nájemců (záken ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Nicotny podle §u 20, druhý 'Odstavec, zák. jsou jen smlouvy o úplatě, 

nikoliv smlouvy o postoupení místnesti nebe o nájmu místnosti, které 
byly při té příležitosti uzav~eny. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1927, Rv I 2032/26.) 

Žalobkyně domáhala se na majitelích domu, by uznali; že nájemní 
smlouva s ní jest nadále neplatnou, a by jí ponechali v nájmu míst
nosti. Pro c " sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d
vola c í s o u d žalobu zamítl. . 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Nižší soudy zjistily, že žalobkyně uzavřela s manžely Karlem a 
Marií R-ovými písemnou smlouvu ze dne 19. srpna 1925, jejíž obsah je 
n~sporný, takže úsudky z nesporného obsahu listiny jsou tu jen práv
nIm posouzením věci. Podle této úmluvy »prodala« t. j. přenechala ža
lobkyně manželům R-ovým najatou místnost, o- niž jde, za 10.000 Kč, 
m~~želé R-ovi měli sami platiti nadále nájemné vlastníkům domu a 
meII »požívati všech výhod, jako měl a« žalobkyně. Smlouva prohlá-
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šena V odstavci čtvrtém za oboustranně závaznou a nezrušitElnou. Vlast
níci domu projevili ve zvláštní doložce se smlouvou souhlas, určili man: 
želům R-ovým nájemné jak z místnosti výrobní, tak z bltu n~ 1200 Kc 
ročně a připOjili k doložce rovněž, ~e smlou~a. Je nezrusltelna a ob.ou.
stranně závazná. Tvrdi-li dovolání, ze vlast;'lcl d~mu ~ouhlas odep~e1r, 
učinivše vše závislým na složení 6.000. Kc, .ktere slozeny. nebyly, Jest 
v rozporu se spisy., neboť se schvalovacl do]ozk% sml?uvy Jde, ze .vlast
níci domu smlouvu schváli1i. Z těchto skutecnosh spravne odvolacl soud 
vyvodil, že za souhlasu všech úč~stníků, dřívěj.Šío nájemkyn~ (žalo?ky
ně) i nových nájemníků. (~a~ž.~lu .R.) I vl~stmku d.omu (zalovar;yoh) 
byl nájemní poměr mezI dnveJsI naJemky~1 a vlastm~y. dom~ z;usen a 
že místo žalobkyně do nájemního. romeru nastoupl1r manzele R-ovl 
Tvrzení dovolání že žalobkyně chtěla uzavříti z manžely R-ovými .ien 

smlouvu společe~skou a že je chtěla přijat! jen za. spolunáJemníky, ]e~t 
právě jen jejím tvrzením, které nejen nema ve sprsech .opory, nybrz Je 
vyvráceno odstavcem třetím smlouvy, podle ktereho se zalobkyne p o ~
vol i I a býti činnou v ob c hod ě z a z v I á š tni ú p I a! u 280 ~č .me
síčně a jen pod o b u než jí bude zapla~e~o 10.000. Kc. ::yplyv~ to 
také z odstavce druhého smlouvy, že manzele R-ov.1 ~e1r pOZIV~t .vsech 
výhod, jako měl a dřívější nájemkyně. Toto uJe9nam o čI~nosh zalob
kyně v obchodě nijak se nedotklo smlouvy o prechodu naJemnlho ~o~ 
měru na manžely R-ovy. Dovolání zastává názor, že s?uhlas vla~tnrk~ 
domu jest neplatným, protože prý požadova1r odstupne 6.000 Kc, coz 
zákon v §u 20 (2) zák. o ochr. nájen;riíků z.ap?~í9.~'. a že toto ~akázané 
jednání nemohlo zrušiti nájemní. pomer m.ezl. drl~eJsl naJem~YI11 a vlast~ 
níky. domu. Dovolání není v pravu a spravne jlz v tom smeru ?dv?lacI 
Boud do,vodil, že v tomto případě ú p I a t y z a p o s t o ~ per; I !TI I S t: 
n o stí (ať již jde jen o úplatu '10.000 Kč, k!erou ~I vymlll1la zalabkyn,;, 
za postoupení místností manželům R-ovym, CI l:k? ouplat~, kter~u pry 
si vymínili žalo'vaní za pronájem místností ma~zdum R.~o~l::~),.nl]ak s~ 
nedotkly platnosti smlouvy, kterouž žalobkyne, ]a~.o dr~ve]sl n.al"mkyne 
ustoupila a kterouž manželé R-ovl Jako novl 11a]em111;'1 na ]el1 ml~yo 
nastoupili. Nicotné podle §u 20 (2) zák. ze dne 26. brezn~ 19~5, CI s; 
48 sb. z. a n. jsou jen smlouvy o ú P I a t ě, nikoli sm:ouvy na)e~m, kt~r~ 
při té příležítosti byly uzavřeny. Zákon zapovídá veskera pra~n1Jednal11, 
jimiž si dosavadní nájemník dává něco poskytnout~ n:?o sl,lblh za po
stoupení bytu a jimíž si pronajímatel dává - krome,na!emneho - n"c? 
poskytnouti nebo slibovati z~ to, že m!~tnost prona]1ma. Jen ,tyto .plav~ 
uvedené smlouvy jsou zapovezeny, tudlz podle §u 879 obč. 'Sak. mcotn) 
a podle §u 28 zák. o ochr. náj. trestny. ~~js.~u však zap?vezen)~ a. m
cotny n á j em ní s m I o u v y, které u pnlezltosh takovych z~l:oveze
ných úmluv byly uzavřeny. Předpis §u 20 (2) zak. ~ o~hr. na]. nel.ze 
vykládati tak, že nícotnou jest i nájemní smlouv~ u~avrena.pod podm.rn~ 
kou zapovězených úplat (§§ 897,898 a 698 obc. zak.) a ze tedy kazda 
strana musí vrátiti nebo opatřiti, co z nicot?é smlo'uvy dos.tal~. To .by 
znamenalo přímé zmaření zákonodárného uc~lu a VY'p0l;111 zakonny;I: 
zákazů z praktického použití. A kdyby kone,čne tak~v'y nazor m?hl byh 
zastáván u pronajímatele, jenž zakázanou uplatll ~nJ~1 a l~I':U:, by ~a 
vrácení úplaty mohl býti vrácen byt, mUSIl by selnatr u dnveJslho na-
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je!nníb, je~ž bl: z,a~áz~nou úplatu byl dostal za postoupení bytu jinému 
najernlllkovJ. Dnve]sl naJemnrk, UStOUpIV za uplatu novemu nájemníkovi 
odstranil jen překážku nového nájmu, ale tento nový nájem nebyl uzav~ 
řen s dřívějším nájemníkem, nýbrž s pronajímatelem, a proto' nemohl 
by nový nájemník vrátiti byt starému nájemníkovi přes hlavu pronají
matelovu. podobně jest tomu i se třetím případem v §u 20 (2) zák. o 
ochraně nájemníků upraveným, totiž s nepřiměřenou odměnou za spro
středkování nájmu. Co by v tomto případě mělo býtí sprostředkovateli 
za vrácení úplaty vráceno? Nejde tu tedy o jedinou a jednotnou smlouv~ 
nýbrž o smlouvy dvě, totíž o smlouvy odstupní nebo nájemní a smlouv~ 
úplatovou, a jen tato smlouva jest zákonem zapovězena, kdežto odstup
ním nebo nájemním sml~uvám zákon nepřekáží. Vždyť nájemník, který 
místnost jínému postupuJe, zřejmě tím dává na jevo, že jí nepotřebuje. 
Tato zásada byla vyslovena již také v rozhodnutí čís. 4801 sb. n. s., 
které odvolací soud na podporu svého názoru uvedl. Právem tudíž od
volací soud zamítl žalobu dřívější nájemkyně na uznání jejího nájemního 
poměru a ponechání místností v nájmu. 

čis. 6691. 

Pojišťovacl smlouva. 
Pro posouzeni práv a závazků stran přicházejí v úvahu pOjišťovaci 

podmínky, obsažené v pojistce, již pojištěnec bez odporu přijal nikoliv 
odchylné podmínky pojišťovacího návrhu. ' 

ustanovení pojišťovaclch podmínek, že, není-li pojištění ještě tři roky 
v platnosti a nebyla-ll zapravena splatná premle v dodatečné třiceti

. denní lhůtě, zaniká tím pojíštěni úplně, nevztabuje se nll připadnebyla-
li včas zaplacena p r v á premie. ' 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1927, Rv I 1018/26.) 

~Iánek.~ .• p,ojiš.ť~v,,;cích podmínek žalující pojišťoyhy ustanovil, že, 
nem-Ir pO]1stem Jeste tn roky v platností a nebyla-li zapravena splatná 
premie v d.odat~čné .3Otj~enní lhůtě, zaniká tím pojištěn; úplně. Žalobě 
o zapl;,cenlprvc pOjlstne premle pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
vyhov~l. D u vod y: Pokud se týče článku 4. pojíšťovacích podmínek, 
vzta?uJe s:, tento článek na pozdější premie, níkoHv na první premíe 
pOJlsť.o.vacl a předyokládá, že pojištění jest již v platnosti, že nastala jíž 
Je~o uCIDn?:s!. Z ~I~nku 2; týchž podmínek plyne však, že žalující spo
lecnos! :U'CI z 'pOjlsťO\Tacl smlouvy teprve, když byla zapravena prvl1 i 
celoroem premle v pO'jlstce vyúčtovaná. To se však ještě nestalo a ne
nabylo .tudíŽ pojištění dosud účinnosti, ovšem první premíi, o kterou 
tu Jdec.)est ~alovaný povinen zaplatiti na základě obsahu pojistky kte

.rou pnJal., Cláne~ .4. p~jíšťova:~ch podmínek není ustanovení p~'vahy 
donucovacl a takeyn; ~ytr nemL1ze~ ,neb.oť j?e ~u ien o obsah oblígační 
smlouvy ,~tano~eny vulr stran. a o zadny prav111 predpis. žalující strana 
byla tudlz I pres ustanovení článku 3. pojišťovacích podmínek opráv·
nena.?eup]atmÍ1 právní důsledky žalovanému nepříznivé, jež by nastaly 
po pnpade Jeho prodlením s placenímpremíe, a mohla mu tudíž s pla-
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cením zažalované' první premie posečkati 1 aniž žalovaný smí z neza
placení první premie vyvozovati pro sebE: zánik pojišťovací smlouvy a 
platebního závazku. Ustanovení §u 28 pojišťovacího řádu nenabylo 
dosud účinnosti a nabude účinnosti teprve dnem, který bude teprve 
určen, a rovněž tak jest tomu ohledně ustanov_ení §u 137 té~ož pojišťo
vacího řádu. (Viz nařízení vlády' repubhky CeskoslovEnske ze dne 9. 
prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. § 1). O d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek pot;rdil a dodal k důvodům prvého soudu: Doslov článku 4. 
pojišťovacích podmínek uvedený na pojistce čís. 2 orig. není úplně shod
ným S8 zněním článku 4. na návrhu na pojištění příI. lit. B, nýbrž od
chyluje se poněkud od něho,. Odvolatel přiznává však sám, že smysl je 
v obou případech týž. Článek ten je nadepsán: "Promeškání platební 
lhůty. Přerušení a obnovení pojištění<<- Praví-li se v něm, že, není-li po
jištění ještě tři roky v platnosti, a nebyla-li zapravena splatná premie 
v dodatečné třicetidenní lhůtě, zaniká tím pojištění úplně, směřuje nsta
novení to zřejmě proti pojistníkovi a je smysl jeho ten, že obmeškalý 
pojistník ztrácí vůči společnosti nárok z pojištění, leč že by se zachoval 
ve smyslu druhé věty odstavce toho a vymohl si obnoveni pojištění ne
zaplacením premie přerušeného. Ustanovení to nelze však vykládati 
v ten smysl, že by se pojistník, jenž se podáním návrhu na pojištění a 
přijetím a převzetím pojistky zavázal zaplatiti první premii, mohl spro
stiti závazku prostě tím, že by ve lhůtě třicetidenní premii nezaplahI. 
Podle čl. 3 je pojistné platiti předem a měl žalovaný první premii s po
platky zaplatiti vlastně již před vydáním pojistky. Dovolávati se k vý
kladu čl. 4 pojišťovacích podmíne,k obdoby §§ 28 a 29 zák. ze dne 23. 
prosince 1917, čís. 501 ř. zák. není případné. Předpisy ty nenabyly 
dosud účinnosti, neplatí tedy dos.ud. vůbec a nelze jich proto ani obdobně 
užíti (§ 7 obč. zák. opakem). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání, opírajícímu se o § 503 čís. 4 c. ř. s., nelze přiznati opráv
nění. Především nutno zdůrazniti, že pm posouzení práva závazků stran 
přicházejí v úvahu podmínky pojišťovací, obsažené v pojistce, nikoli 
podmínky návrhu na pojištění, neboť ony liší se od těchto. Návrh byl 
tedy pojišťovnou přijat za jiných podmínek, než pojištěnec navrhoval, 
tento pak, převzav pojistku bez odporu, dal na jevo souhlas se zmene
nými podmínkami. (čl. 322, 278, 279 ob ch. zák.). Odvolací soud vy
ložil správně ustano'vení čl. 4 a) pojišťovacích podmínek. Dovolatel sám 
drží se úzkostlivě jenom některých slov prvé věty tohoto článku, po
míjeje jich souvislost s jinými ustanoveními podmínel>,a jiná slova téhož 
článku. článek 2. podmínek stanoví povšechně následek nezaplacení 
prvého celoročního pojistného, totiž odklad závazku společnosti ze 
smlouvy do zaplacení pojistného, nebo neplatnost smlouvy, není-li v době 
zaplacení pojištěný již na živu. Článek 3. v prvém odstavci stanoví čas 
a splatnost pojistného a jeho poshovění. V druhém odstavci poskytuje 
k zaplacení "každého celoročního pojistného, splatného po převzetí a 
vyplacení pojistky« lhůtu třicetidenní, jak je uvedeno v pojistce. V člán-
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ku 4. jedná se o následcích promeškání platební lhůty, o přerušení' po
jištění, Prq nezal?lace?Lp?jistnéh~a.o sbnov~ ~ojištěnL,Ust,:~ovuje ,se 
tu, že, nebylo-ll pojlstne. ~platne pr,ea uplynuhm prvm~h, tn let)~o~ 
jistných v třicetidenní lhute platebm zapraveno, zamka .hm pO]Istem 
beze všeho a úplně, a dále se stanoví podmínky obnovy pojištění. Ze 
souvislosti oněch článků vychází, že se článek 4. nevztahuje na placení 
prvého celoročního pojist~.~ho, .iežto o ;,ásledcích n~placení t,ohoto yo
jistného jednak pojednal lIZ članek. 2., .le,dn~k. v.e članku 4. vyslo~n~ se 
vytyčuje nezaplacení v t;lcetIdenm .lhute, jez,JE sta.noven.a ve clank~ 
3 pouze. pro pojistné a lhuty p~Jlstn.eho, splatne .. eo I?revzeh ~ v~placenl 
pojistky tedy nikoliv pro prvm splatku. Proto JIZ sam slovny vyklad a 
logická~ouvislost vět .svědČí pro. ná~or odvolacího ,soudu a pr?ti názo;u 
dovolatelovu který sam smluvI1I zavaznost podmmek uznava, odvola
vajese na ně. Témuž výkladu.~vědčí i doslov ,návrh~. na. pO'i.i.št~ní, jehož 
podmínky .jak 'již' uvedeno;' pnmc>'slce neplatl, ale Jlchz zajlste lze po
užíti k výkladu smlouvy. Tyto přes odchylný doslov v podstatě obsahují 
totéž u'stanovení v čl. 4 a) tím, žl' stanoví, že následky tam zmíněné na
stanou pro nezaplacení premie v dodatečné. třiceti denní lhůtě, .a tato jest 
poskytnuta dle čl. 3 návrh_u je? P!o další pr:mi~. Ale .při v'ýkladu smluv 
nelze lpěti pouze na slo've, nybrz dluzno pnhlednoutI k umyslu stran, 
t. j. k účelu sledovanému sporným ustanovením a k pravidlům poctivého 
styku právního (§ 914 obč. zák). Účelem smluvních ustanovení poji
šťovacích podmínek zajisté není, by pevně sjednaná smlouva pojišťovací 
zůstala závislou na vůli pojištěného, který by se závazku mO'hl vyhnouti 
pouhým neplacením prvého pojistného, kdyby se přis'oupilo na názor 
dovolatelův, vždyť pak by byl vskutku vznik pojištění závislým pouze 
na pojištěnci a jeho libovůli, bude-li chtíti ".platiti prvé p01istné. Před 
přijetím návrhu není tu smlouvy a nebylo by tu závazku ku placení po
jislnéh'o. Po přijetí mohl by pojištěný vždy protáhnouti zaplacení po
JistnéhO, počátkem pojištění splatného přes třicet dní, by se svým zá
vazkům vyhnul. Něco takového vkládati do smlouvy, příčí se tedy nejen 
účelu POjišťovacích podmínek, nýbrž i pravidlům poctivého právního 
styku. Výklad dovolatelův, že by mohla pojišťovna plt,dejíti zruš,ení 
smlouvy podáním žaloby ve lhůJě třicetidenní, nemá opó\ry v podmín
kách. Doslov čl. 4. a) podmínek stanoví zánik pojiš'ění jako pouhý ná-

. sledek neplacení, bez ohledu na to, bylo-li o ně žalováno. 

čís, 6692, 

stavební ruch, 
Právní povaha čekatelského poměru, 
Výnos ministerstva sociální péče, jímž prohlásilo. stavebnímu druž

stvu, že nemůže uznati určitou osobu za čekatele a že nesvolí k tomu, 
by byl domek převeden do. jehO' vlaSlnictví,iest vážným důvodem podle 
§u 54 (l) nařízení ze dne 19, července 1923, čís, 160 sb. z. a n., brá
nícím převO'du vlastnickéhO' práva na čekatele, 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1927, Rv I 1075/26.) 
Ch-ilnI rozhodnuti IX. s 
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Žalobce byl členem žalovaného stavebního družstva a složíl,vklad 
na stavbu rodínného domku. Žaloba, jíž se domáhal na družstvu, hy mu 
vydalo osnovu smlouvy pro převod vlastnického práva na dům, vysta
věný žalovaným družstvem, za účelem opatření schválení ministerstvem 
sociální péče, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o líc, N e j v y š
š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolatel, tvrdě, že je čekatelem vlastnického práva k rodinnému 
domku čís. 919 vP., postavenému žalovaným družstvem za finanční 
podpory státu, domáhá se žalobou vydání osnovy kupní smlouvy na 
tento dům. Dle souhlasného přednesu stran jde o stavbu rodinného do
mu počatou v mce 1923, na niž udělena byla finanční podpora podle 
zákona o stavebním ruchu ze dne 25. ledna 1923, ČIS. 35 sb. z. a n. a pro
váděcího nařízení ze dne 19.· července J 923, čís. 160 sb. z. a n. Podle 
§u 2 tohnto nařízení jest »rodinným domem« (dle slov stanov žalova
ného družstva »vlastním:rodinným dnmem«) dům o jednom nebo dvou 
bytech pod vlastním závěrem, z nichž jeden obývá vlastnik domu nebo 
nájemník, který jest čekatelem vlastnického práva na dům. K objasnění 
poměru čekatelského jest pak uvésti toto: Jak již v rozhodnutí čís. 5462 
sb. n. s. uvedeno, jest celá akce týkající se zbudování rodínných domů 
v souvislosti se státní akcí ku podpoře stavebního ruchu, a právě vzhle
dem k tomu, že činnost obecně prospěšných stavebních družstev, jakým 
jest i žalované družstvo, podtníněn,a jest finanční podporou státu ': že 
stát tuto podpnru udílí jen za určitých záruk, nebývá zpravIdla ~ozno: 
by jíž při početí stavby byl dome~ nadobro prodán tomu, kdo Jej hodla 
koupiti. Tak na příklad ve III. hlavě nařízeni čís. 160J1923 JSou obsa
ženy zásady, podle nichž se finanční podpora vyměřuje, a rozeznává se 
zatímní vyměření podpory (§ 21) a konečně její vyměření, jež se dle 
§u 24 děje po dokončení stavby a po udělení obývacího povolení podle 
výsledků kvalitativní po případě i kvantitativní kolaudace. Ježto znalost 
výše finanční podpory jest důležitou složkou při sjednávání podminek 
převodu vlastnictví k rodinnému domu na lysické osohy, stanoví se 
v §u 54 (1) cit. nař., že rodinné domy, vystavěné ohecně prospěšnými 
sdruženími s finanční podporou dle zákona o stavebním ruchu, musi býti, 
nebrání-Ii tomu vážné důvody, po konečném vyměření podpory převe
deny pokud lze nejdříve do vlastnictví čekatelů za trhovou cenu rovnou 
skutečnému nákladu domu zvýšenému o výlohy prodávajícího spojené 
s prodejem domu. V odstavci třetim bod 5) téhož §u (54) se pak ještě 
stanoví, že trhová smlouva nabude právních účinků teprve schválením 
ministerstva sociální péče. Tohoto stavu, vyvolaného zákony o staveb
ním ruchu, plně dbají i stanovy žalovaného družstva, činíce dokonce 
předpisy zákonů o stavebním ruchu a prováděcích nařízení podstatnou 
součástkou smlouvy, jíž se zakládá poměr čekatelský. V §u 22 stanov, 
jednajícím o prodeji rodinných domů, a to ve druhé větě odstavce sed-. 
mého se totiž výslovně praví, že pro prodej rodinných domkťr zbudo
vaných za přispění státu dle zákonů o stavebním ruchu platí ustanovení 

67 

těchto zákonú i prováděcích nařízení k nim vydaných; dle §u 15 bod 
lla §u 22. odst. 9 stanov má představenstvo ac.ozorčí rada navrhnouti 
a valná hromada schváliti podrobná pravidla, dle nichž se mají rodinné 
domy prodávati členům. K vlv?dům· dovolacim podotknouti jest, že 
prodej družstevnich domů nenl veCl tak prostou, pk S] to dovolatel pa
trně představuje, tak totiž, že by 'se osnova smlnuvy přizpůsobila do
slovu §u 54 nař. čís. 160;1923 a do této osnov)' pro~,tě vsadila kupní ce
na propočtená dle §u 22 odst. ,6 s.t..anov. Jake oblI~emo~ou nastat.' a 
k jakým okolnostem. dlužno tu pn.hhzeh, patrno nellep; zdIla ».Poznan;
ky k osnovám převodnich (t;hovych) smluv o :?dmnych domclch ?fUZ
stevnic.h«, vydaného v prosmcl.! 924 D.r. U~hrem, Drem. ~Iadky~ a 
Drem. Trnkou. A právě tyto oblIze, ktere vadl tomu, aby druzstevnI ro
dinné domy byly ~ned při ročetí stavby převed;ny, d,: vlastnictví fysi
ckých osob, pro než se stavl" vedo~ k d,:sledku, z~ QT1l"~tva moh?u pro
váděti stavbu rodinných domu bud tak, ze Je stavl do zasuby, coz se dle 
záměnl prováděcích nařízení k. zákonům o stavebním ruchu nemá díti 
(srv. Dra. Kubišty »Zákon o podpoře stavebniho ruchu« díl II. str. 53 
a 54) anebo že se založí t. zv. poměr čekatelský, jeho'ž existenci uzná
vají i 'samotné zákony o stavebním ruchu (§ 38. zák. čís. 100/1921, § 36 
zák. čís. 45/1922 a § 36 zák. čís. 35/1923) a zejména i prováděcí na
řízení čís. 1 60/ 1 923--Dk_těchlo-JliedpiSŮ-j.esLč.ekl!.t<i~.I]1~J,gg".§,CJlIM]1č. 
zavážerodinný dům Jlro něho jinou osobou (zdežalovaným družstvem) 
stavěný převzíti do sotikfohlého'vlastnrctví, šetříc předpisůpla!ňýéhp'ro 
převod takovýchto domů do soukromého vlastnictví. Poměr čekatelskY 
jest tedy poměrem svého druhu, jehož platnost jako samostatného práv
ního útvaru založena jest v samostatných předpisech zákonu o staveb
ním ruchu a prováděcích nařízení. Poměr tentO' nclze tedy do všech du
sledností stotožňovati se smlouvou podle §u 936 obč. zák.,'izejména ne-
lze .platnost jeho činíti závislou na ujednáni přesné doby. kdy má býti., 
hlavní smlouva uzavřen.a. ~!e. §u ~4 (1) nař. Čí~. 1.60/19~3, jeho~ obsah \ 
byl shora uveden, musI dO]l1I k prevodu vlastmckeho prava na cekatele I 
za dalších podmínek tam uvedených tehdy, n.eibdnHiJ'l;,.T)l!!."Yiížm:,...dll".,,,·_··j 
vody:. MinisterstvO' sociální péče výnosem ze dne 16. únŮ'f.Q1925, do- í 

ruceným žalovanému družstvu, prohlásilo, že nemŮže dovolai'elc. uznati 
,za čekatele rodinného domku .a že nesvolí kpřévodudniiiklffolió do 
vlasfm.·.ctví dovolatelova. Ježto dle §ti 54 (3) bod 5 nařízení jesť íomuto ' 
ministerstvu vyhražeho schváleni trhových smluv, - nutnost schválení, \ 
pokud Jde o tento spor, žalobce již v žalobě sám připouští -, jest toto> 

,Rrohlášení ministerstva sociální péčez~jj!lt~yážnýrndůvodem bránícím (l 
uskúfěčnění čekatelského práva. Za jakých okolností. došlo k onomu' .. 

·.ITnnsu;jest protentospol"rieť6iliodno, ježto . soudunepříslušI právo, { 
. I;jr~Rfe-ikoumávaLčinnostzrr.il1@~110j~![~~]1JhQ9!g~ríll; .s!ačí,ževýl1os I 

tery • .!::jd.estj .~,se. dosud nestal bezúčinným. Nemůže-Ii dovolatel žádati \ 
o prevo v astnictví, nemůže zajisté žádati ani o vyhotovení osnovy kup- , 
ní smlouvy. Již to stačí k zamítnutí žaloby, a nemusí se dovolací soud \ 
obírati otázkami, zda a jaký vliv na spor a zeJména na otázku určitosti J 
žalobní prosby (§ 226 c. ř. s.) má okolnost,že se valná hromada žalo
vaného· družstva dosud neusnesla dle §u 15 čís. 11 stanov na podrobných 
pravidlech, dle kterých se mají rodinné domy členum prodávati, dále, 

5' 
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zda jest již kupní cena po rozumu §u 1053 obč. zák. určena a zda do
volatel jest oprávněn, by sám domáhal se u ministerstva sociální péče 
schválení kupní smlouvy nebo aspoň odvolání onoho výnosu. 

cls. 6693. 

úrazové POjištění dělnické. 
Podnikem polního hosp<!ÓářStví není polní hospodářStví jako takové, 

třebas se v něm používalo motorické síly, nýbrž jednotlivé stroje hnané 
živelní nebo zvířecí silou jsou samostatnými podniky ve smyslu zákona 
o úrazovém pojištění dělnickém a pouze dělnictvo u nich zaměstnané a 
jen v oblasti strojového nebezpečí jest podrobeno pojistné povinnosti. 

Pmmičetlí nároku na náhradu škody pro neohlášení úrazu úrazOy~ 
pojišťovně zaměstnavatelem nepočíná již okamžikem úrazu, nýbrž te
prve, až se zlIměstnanec dorz;věděl, že úraz byl zaměstnavatelem 
ohlášen. 

(Rozh. ze9ne 13. ledna 1927, Rv I 1729/26.) 

žalobce byl zaměstnán jako nádenník v hospodářství žalovaného. 
Žalobou, o niž tu jde, dO'm~hal se na žalovaném náhrady škody z toho 
důvodu, že ho žalovaný neohlásil k úrazovému PO'jištění a že násled
kem toho přišel o úrazové odškodné za úraz na O'ku, který se mu při· 
hodil při sekání dříví v lednu 1923, a za úraz při vození vody za opravy 
vodovodu, utrpěný v prosinci 1922. OdškO'dného za tento úraz domáhal 
se' též z toho důvodu, že mu žalQvaným byla přikázána práce nebezpeč
ná. O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu proto, že úrazy se nestaly při 
práci v podniku, podléhajícím úrazovému pojištění, že tedy nejde :) 
úrazy podnikové, že zavinění žalovaného na úraze při vození vody není 
přednesem žalobcovým oPO'dstatněno a nárok na ráhradu' škody je vů
bec promlčen. 

N e j V Y š š í s o u cl nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

úsudek odvolacího soudu o promlčení nároku napadá dovolatel 
proto, že podle jeho názoru promlčecí Ihuta neběží od úrazu, nýbrž te
prve od té doby, kdy byl žalO'bce z práce propuštěn, ježto mu škoda 
vznikla teprve propuštěním ze služby. Nárok na náhradu škody proml
čuje se podle §u 1489 obč. zák. Ve třech letech ode dne nabyté vědo
mosti o škodě a škůdci, leč by šlo o škodu, způsobenou zločinem, nebo 
škoda a škůdce zustali poškozenému neznámi. O pozbytí (omezení) své 
výdělkové schopnosti úrazem při vození vody věděl žalobce již od sa
mého úrazu, Od toho okamžiku musil věděti, íe mu škoda případně ne
opatrným příkazem žalovaného vzešla. Ohledně náhrady škody z dů
vodu příkazu je. tedy nárok ,ŽalO'bcuv promlčen, ježto od prosince 1922 
do podání žaloby (4. února 1926) uplynuly více než tři roky. Také o 
škodě, vzešlé mu při sekání dříví, a o případném škůdci věděl žalO'bce 
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jíž od llfazu, tedy od ledna 1923, a také tu prošla tříletá lhilta proml
čecí do dne podání žaloby. Že by nárok žalobcův z důvodu že 
neby~ ohlášen k úrazov~m~ P?jištěnÍ, 'bY,l proml~en) ze zjištění nižŠích 
soudu neplyne. O promlcem naroku na nahradu skody z důvodu, že ža
lovaný neohlásil žalobce k úrazovému pojištění, nemůže iíti proto že 
by žalobce po zákonu podléhal úrazovému pojištění, kdyby šlo o Úraz 
podnikový. Proto neohlášení dělníka nemá významu. Mohlo by jíti jer 
o neohlášení úrazu ža!ovanS'm. Promlčení ovšem by tu neběželo od 
okamžiku úrazu, neboť v té době nemusil žalobce věděti, že úraz ohlá
šen nebude, nýbrž teprve od doby, kdy žalobce se dozvěděl že úraz 
neby.l ohlášer: a ž<; mu ti!,,_ v~nikla š~oda. Vtom_směru však nižší soudy 
neučllllly potrebnych Zl' stem. Ale pres to není zalobní nárok 0pO'dstat
něn a není dovolání odůvodněno. Netřeba ani řešiti otázku, zda podni
~atel ru.čí poškozenému za. n.e~hlášení ~l azu v čas a řádně PO'dle §u 29 
rlraz. zakO'na, Čl zda podleha len trestum podle §u 52 úraz. zákona a 
ručí za následky úrazu jen, když jej způsobil úmyslně, ježto v tomto 
případě nejde o úraz podnikový. Podle §u 1 (4) úrazového zákona 'pod
Jé~_a,ií. úrazové pojist!,é povi,nno_sti po?niky živ_~ostenské nebo hospo" 
darske podmky PO'lm a lesm, pn mchz se pouzlvá parních kotlů nebo 
takových hnacích přístrojťl. které jsou poháněny životní silou nebo zví
řaty. PO'dle ods!. 5, uží~á_-H sev pol~ím nebo lesním hospodářském pod
n~ku, podr~benen; pOjlste~l, sllostroje_k .pod~ikovému zařízení náležejí
clho takovym zpu'Sobem, ze tohko urClty pocet dělníku jest vydán ne
bezpečí, s veškerou strojní prací spojenému, jest pojistná povinnost 
o~ezena j,;n ~a os?by tom:,!o_n~b~zpečí vydané. Podle §u 5 uvedeného 
zakona .1es, pre9.meten2. pO]l~tenr nahrada škody proti následkům úrazu 
v p~dnrku s~ ~nhodlvsl~h., Uraz~ v podniku jest na roveň úraz při ta
kovžch do~aclch nebo jlll'ych vykonech, k nimž jest pojištěnec vedIc 
zar;restnan:, pOllstnou povlllnost ,zaklád~jícího a poj e hod o b u při
bl an pod11lkatelem nebo jeho Imenem \lnou osobou poiištěnému v pra
covním ,poměru nadřízenou. Při podnicích hospodÚských má tedy zá
kon ]ln,a, odc~ylná ustanovení, ,než př' pod~icích živnostenských. Úl11y
,Ien., zakonodarce bylo, by ;e temto POdlllkul;' dostalo zvláštního"'posta
vem. Z ,~dSL 5 ~u 1 ply~e, ~e podlllkem polnrho hospodářství není polní 
ho~p:odarstvl la~o takove, treba sev něm používalo motorické síly, ný
brz ze jcdnotllv~ stroje, h.nané živelní nebo zvířecí silou, jsou podle zá
kon~ samostatnyml podmky. neboť pouze dělnictvo u těchtO' zaměst
nane. a jen ,v ?blasti strojového nebezpečí je podrobenO' pojistné povin
nostr, a .kaz?y str.oJ má svO'je zvláštní úrazové nebez,pečí a zvláštní sa
mostatne z~razenl. To plyne z §u 14 úrazovéhO' zákona a nařízení lllini
ster,:;tva vnlt;.a ze dne 6. července 1914 čís. 143 ř. z. a připojených 
~ nemu roztnd'o'vacích tabulek, tvořících součást tohoto nařízení. linak 
jest. tomu. v POdlllCích živnostenských, kde nepodléhají úrazové pojistné 
P?VrnnOS;1 J.~n.om stroje určitě kvalifikované, nýbrž každá práce v pod-
11lk~, s?ada!lCI do jeho provozu. Podle toho byl by žalobce podroben 
~o]lstne povinnosti pouze potud, pokud byl zaměstnán u mlátičky nebo 
rezačky motonckou SIlou nebo zvířaty hnané, nikoliv však při jiných 
pr,acl~h .. kde n;obyl vydán nebezpečí spojenému s provozem silostroje. 
UTrpel-lr tedy zalobce podle vlastního udání úrazy při sekání dříví a při 
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vození vody, nešlo o práci při silostroji v hospodářském podniku ve 
smyslu §u 1 úrazového zákona a při této práci nepodléhal žalobce úra
zové pojistné po·vinnosti. Utrpěl-li při ní úraz, nešlo o úraz podnikový a 
proto nemohla vzniknouti žalobci škoda tím, že žalovaný jeho úraz po
jišťovně neohlásil. Neměl k tomu ani povinnosti, protože nešlo o úraz 
podnikový. Pojišťovna by také žalobci pojistné vyplatiti nemohla, jak 
to ostatně plyne z jejího dopisu z 22. března 1926 a z výměru ze 14. li
stopadu 1925. 

Čis.6694. 

K tomu by bylo vyhověno návrhu na vyhlášeni úpadku, aniž by 
byla požadována záloha, se vyžaduje, by tu bylo jměni, o němž lze 
pravděpodobně miti za to, že patří ke jměni dlu?nikovu a že ho lze 
bezpečně použíti ku kryti útrat úpadkového řizeni. Při zahájeni úpadku 
nelze počítati se jměním, jež jest pravděpodobně nedobytné aneb tak 
dalece sporné meb pochybné, že by teprvé musilo býti zjišťováno spo
rem. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1927, R JI 442/26.) 

K návrhu věřitele vyhlásil s o II d P r v é s tol i c e úpadek. R e
ku r sní s o II d k rekursu dlužníka uložil věřiteli, by složil ve lhůtě 
3.000 Kč jako zálohu ku krytí útrat úpadkového řízení, jinak že nebude 
úpadek vyhlášen. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatele. 
, 

'0 ů vod y: 

lest předpokladem úpadkového říuní, že jest tu jmění postačitelné 
ku krytí jeho nákladů. Nedostatek takového jmění .iest tedy překážkou 
zahájení úpadkového řízení (§ 73 (2) kon. ř.) a vyjde-li na jevo až za 
úpadkového řízení, musí býtí úpadek zmšen (§ 166 (2) konk. ř..). Přes 
to však nemůže býti zahájení úpadkového řizení odepřeno a nedojde ani 
ke zrušení úpadkového řízení, dána-li přiměřená záloha na náklady. Po
žaduje-li zákon poskytnutí zálohy pro zahájení úpadkového řízení, ne: 
n í-l i tli j měn í,i e ž b y P r a v d ě pod ob n ě s t a číl o' k ú hra d e 
n á k 1 a ď ů ú pa d k o v é hoř í z e n í a sluŠÍ-li tím rozuměti jen zálohu, 
kteráž by kryla pouze náklady řízení potřebného do té doby, než se 
z j í s t i, z d a j e s t tu úpa d k o v é i měn í (§ 166 konk. ř., srv. též 
pamětní spis na str. 69), je správný názor, že, nemá-li býti požadována 
záloha, musí tu býti jmění, o němŽ 1 z e p r a v d ě pod o b ně z a to 
m i t i, ž e patř í k e j měn í d 1 u žní k o v u, a že ho lze bezpečn~ 
použiti ke kryti takových útrat úpadkového řízeni. Proto zcela správne 
mzhodl rekurs ní soud, učíniv povoleni úpadkového řízení závislým na 
tom, složí-li navrhující věřitelka přirii~fenou zálohu. Jako nelze při tom 
počítati se jměním, kteréž jest předmětem nároků vylučovacích, aní 
s těmi částěmi majetku úpadcova, jež jsou vyčerpány nepochybnými ná
roky oddělnýmí. nelze při zahájení úpadku ani po<:ítati se jměním, jež 
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jest pravděpodobně nedobytné aneb tak dalece sporné neb pochybné, že 
ieprve jako jmění úpadkové podstaty musí býti obtížným a nákladným 
způsobem, jmenovítě pochybným a velkých útrat vyžadujícím sporem 
zjišťováno. Nelzeť na správcí úpadkové podstaty požadovati, by bez 
takového jmění, jímž by útraty jeho pro první dobu úpadkového řízení 
byly pravděpodobně kryty nebo bez přiměřené zálohy toho, jenž navrhl 
vyhlášení úpadku, prováděl zahájené 'úpadkové řízení a v něm úkony, 
jež mu způsobuji hotové výlohy, zakládají jeho nárok na odměnu a vy
Žadují též zwpravení jiných značných útrat. Jako jediný movitý inventář 
byl doposud uveden pouze starý parní kotel, jehož cena byla uvedena 
jednou na 1.500 Kč po druhé na 300 ,Kč. Jediná pří vyjevo·vaCí přísaze 
uvedená pohledávka spO'lečnostI za mz. B-em 6.000 - 7.000 Kč byla 
označena jako nedobytná. Rozsáhlé zjišťování o tO'm, je-li dobytná či 
nikoliv, ne'lze prováděti v tomto období řízení a ani navrhO'vatelce pO'sud 
nenapadlo, by si ji dala pro svou pohledávku zabaviti. Zda čtyři spo· 
lečníci fírmy, na jejíž jmění má býti úpadek vyhlášen, mají ještě na kme
nový vklad doplatití celkem 100.000 Kč, jest nejvýš sporným. Rekursní 
soud uvedl podrobně dle výslechu jednatele společnosti inž. L-a, co se 
namítá proti tomu, že takové pohledávky za společníky vilbec není. Na
proti tomu trvá navrhovatelka při svém tvrzeni, že dO'datečné -splacení 
společníků na kmenový vklad společností není závislým na žádné pod
mínce, že to aspoň vůči ní nemá významu s ohledem na zápis v obchod
ním rejstříku a na notářský spis při něm založený a že protí ní nemá vý
znam ani ta okolnost, že trvání společnosti bylo O'bmezeno na určitou 
dO'bu, která již prošla, protože společnost nebyla posud v rejgtříku vy
mazána. Neprávem vytýká se v dovolacím rekursu, že soud druhé sto
líce řešil tyto otázky ve smyslu stížnosti společnosti proti ~snesení 
prvého soudu, jímž byl úpadek povolen bez složení přiměřené zálohy, 
NaO'pak rekursní soud výslovně .jen uvádí námitky společnosti, ze kte
rých společníci neuznávají povinnost ke splacení dodatečných příplatků 
na kmenový kapítál společnosti a praví, že jde o otázky, které mohO'u 
jen sporem býti řešeny. len z toho, ale právem, vyvozuje rekurs ní soud 
že se iedná o pohledávku velmi pochybnou a spornou a žetéc .. nelz~ 
bezpečně použíti ku krytí prvních nákladů úpadkového řízení. Jen po
chybnost, p o s t a č í-l í k tom u t o ú čel u p r a v d ě pod ob n ě 
.jmění, jehož ale n e p och Y b n ě 1 z e p o už í t i ku kryti prvních vý
loh úpadkového řízení, nemůže býti překážkou vyhlášení úpadku.' Proto 
vší,;, právem změnil rekursní soud usnesení prvého soudu, učiniv vyhlá
šenI upadku ve smyslu §u 73 (2) konk. ř. závislým na tom, složí-li na
vrhovatelka přiměřenou zálohu. 

čís. 6695. 

Manžel. nemůže se domáhati zrušení erxekuce vedené' manželkou ku 
vydobyti výživného na základě smíru uzavřeného při dobrovolném roz
v~1! manžel~tvi od stolu ~ lože žalobou podle §u 35 ex. ř" v níž se jedině 
oplra o to, ze bylo manzelství napotom rozloučeno z viny manželčiny •. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1927, Rv 11 709/26.) 
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Edmund M. podal v roce 1921 na Antonii M-ovou žalobu o rozluku 
manželství z viny manželčiny, spor skončen v lednu 1922 smírem, jímž 
se strany dohodly na dobrovolném rozvodu,zrušily svat~bní smlouvy a 
Edmund M. se zavázal, že bude manželce platiti výživné 320 Kč měsič
ně; rozvod byl povo·len. Roku 1925 podal Edmund M. žalobu o rozluku 
(Ck I a 120/25), kterýžto spor byl skončen rozlukou manželství z viny 
manželčiny. Edmund M. platil výživné 320 Kč až včetně do února 1926, 
výživné za březen a duben 1926 vymáhala Antonie M-ová mobilární 
exekucí, proti níž se Edmund M. bránil žalobou podle §u 35 ex. ř., po
ukazuje na výsledek sporu Ck la 120/25. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl a uvedl v d ů vod ech, že ani skutkové .okol
nosti, uplatňované žalobou Ck I a 120/25, ani rozsudek o rozluce ne
mají za následek zrušení nároku Antonie M-ové na výživné ze smíru 
z roku 1922, že se sice po smíru poměry změnily tak, že zdá se důvod
ným tvrzení žalobcovo, dle kteSho se necítí zavázán platiti výžívné na
dále, když odpadl právní důvod jeho závazku (nárok Antonie M-ové 
na výživu), že změněné poměry mohou sice míti vliv na závazek ze smí
ru, ale otázku tu netřeba v tomto sporu zkoumati. Podle zásady, že ni
kdo nemůže býti živen za dobu minulou, nelze výžívné upravovati pro 
dobu před žalobou a í když bude oznámeno, že vyživovací závazek po
dle úmyslu stran po změněných poměrech nemá míti platnosti, mělo by 
to účinek teprve ode dne žal1'lby, t. j. od 14. dubna 1926, kdežto žal'Obce 
domáhá se nepřípustnQsti exekuce pro výživné za březen a duben 1926, 
kdy ,jeho, ničím nezrušený závazek ještě trval. O d vol a c í s o u d u
znal podle žalQby. D ů vod y: V lom to' sporu nejde o· to, by výživné 
manželčino bylo jinak upravenO', což by se ovšem státi mohlo jen s ú
činností pro budoucnost, nýbrž p' PQpření nároku na výživné ze smíru 
vůbec. Tu není třeba rozlišovati, zda jde o pohledávku obyčejnou či O' 
výživné; kdežto v onom případě jde O' pohledávku, která dO'spěla na
jednou celá, jde tu o pohledávku, která dospívá v určitých časových 
obdobích pO' částech; obě kotví v exekučním t'itulu a není rozdílu mezi 
dospěvší pohledávkou jednotnou, celkovou a mezi dospěvšími lhůtami 
pohledávky jen po částech v pravidelných obdobích dospívajícÍ. V pří
padě, že jde o okolnosti, kterými do'spělý - a exekvovaný - nárok se 
ruší -a o takovýto 'Případ tu jde, - je rozsudkem, který vyhovtije tako
véto oposiční žalobě, řečenO', že exekuční titul byl již stráven, přestal 
býti hmotně exekučním titulem, titul ten se co dG exekvované pohledávky 
odstraňuje, ruší s účinností ex tunc; a tomu je tak stejně, jde-Ii o po
hledávku obyčejnou či O' dospělé lhůty vyživovacÍ. Bylo by snad účel
nějším podati žalGbu o určení neplatnosti smíru, pro·tože příznivým roz
sudkem byl by exekuční titul (smír) i formálně jednou pm vždy odstra
něn, kdežto v projednávaném případě příznivý rozsudek jest účinným 
jen v rámci dDSpělého, exekvŮ'vaného nároku (dospělých lhůt) a ne
br ánítomu, by na základě smíru nebyla vedena exekuce pro lhůty pD
zději dospělé, které by se exekut zase musel brániti žalobou oposiční; 
leč too'cVadí 'přípustnosti této žaloby. Nelze tedy souhlasiti s názDrem, 
že nedá se tu nic činiti, protože jele o výživné, tedy pohledávky prO' bu
doucnost; rozsudek o žalobě oposiční klade svou účinnost zpět do doby, 
kdy exekuční Wul vznikl, a rozhoduje, že tento titul zanikl. Ve věci samé 
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vychází odvolaCÍ SGucl z názoru, ž~. ro~sudken: o :Dzluce Ck I a 1 ~0/25 
zanikl nárok AntOnIe M-ove na vyZlvne .ze smlru, ze tento exekučl1I tItul 
byl zaplacenim výživného až do právoplatnQsti rozsudku 00 rozluce do
spělého jíž zplna stráven, Jest ovšem pravdou, že rozsudkem o· rozluce 
nebyl smír zrušen, pravdou však jen potud, že zrušení to nebylo rozsud
kem vysloveno, což konečně nebylo ani možným; je tG však skutečností, 
jíž po rozumu §u 35 ex. ř. nárQk ze smíru se ruší a účinnost této skuteč
nosti nastává, jakmile ji exekut pro sebe uplatňuje. Neplatí tu ustano
vení §u 19 zákona rozlukového čís. 320/1919 sb. z. a n., pDdle kterého 
ujednání majetková, jež se stala při dobrovolném anebo nedobrovol
ném rozvodu manželství, zůstávají v platnosti; ustanovení to je pouze 
rázu přechodného a míněno jen na ony případy, kdy rozvod - s majet
kovým ujednáním - stal se před platností zákona, kdy - aSPQň pří
slušníci vyznání, kterému náležejí strany - s rozlukou manželství vůbec 
nemohly počítati, rozluka pak stala se až do platnosti rozinkového zá
kona. Rozlukou rozvazuje se manželstVÍ, kterého tu na dále není, a ruší 
se všechny vzáiemné vztahy obou bývalých manželů, zanikají svatební 
smlouvy i nároky vyživovací a manželka, která byla z vlastní a výlučné 
viny byť i jen rozvedena, nemá ani dle dv. dekretu ze clne 4. května 1841, 
čís. 531 sb. zák s., iehož dúvodem jest ohled na menší výdělečnou 
schopnost ženy, nároku na výživné. Ovšem byla otázka výživného upra
vena smírem; ale právním důvodem tohnto smíru byr zákonný nárok na 
výživu, nárok kotvíci v ustanovení S" 91 obč. zák., kterýžtO' posléze u
vedený nárok rozlukou zanikl. Motivy ku zákonu mzlukovému (ku §u 
19) uváděií výslovně, že při přeměně (starých) rozvodů v rozluku nemá 
žen'a (nevinná) zbavena býi i rázem výživného; pročež zákon ponechává 
majetkové clohody v platnosti s dodatkem, že lze z důležitých dLlvodli 
žádati o novou úpravu, že vš:ak příště (při rozvodech již za platnosti 
rozlukového zákona prováděných) bude věcí manželů, by již při fO'ZVO

dech mysleli na mQžné dúsledky tohoto zákona. Z toho se PQdává závěr, 
že manželé, provádějí-li již za platnosti rozlukového zákona rozvod man
želství, musí si býti věclomi účinků rozluky, která může dříve či PQzději 
nastati tím neb oním způsobem, a pamatovati na možnosti s tím spojené, 
totiž, že rozlukou, všechny svazky a vztahy rušící, zanikají také oprávně
ní majetková. Obě strany provedly dobrovolný rozvod manželství již za 
platnosti rozlukového zákona a uzavřely smír, ve kterém mimo jiné unra
vny'.výživné manželčino; na případ rozluky však pamatovánO' nebylO' a 
pro'to úprava výživného, stavší se bez jakékoli doložky, pozbyla účin- . 
nosti rozsudkem, rozluku manželství z výlučné viny Antonie M-ové vy
slovujícím - (právě toto zjištění viny má důsledky podle práva občan
skéhQ). Bylo na žalované, aby se zaiistila pro případ rozluky, čehož 
však neučinila; ovšem neučinil tak ani žalobce, ;}Ie ten má pro sebe zá
konný důsledek rozluky, z viny manželčiny vyslovené. 

Ne j v yš š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovoláni, uplatňující .toliko důvod nesprávného právního pnsouzení 
věci podle SU 503 čís. 4 c. ř, s, jest oprávněno. Žalobce domáhá se ná-
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mitkami proti exekuci podle §u 35 ex. ř. nepřípustnosti exekuce, kterou 
proti němu vede dřívější jeho manželka k vydobytí vyživovacích pří
spěvků za měsíce březen a duben 1926 na základě smíru ze dne 23. led
an 1922, jímž se žalobce při dobrovolném rozvodu zavázal platiti své 
manželce výživné 320 Kč měsíčně. Žalobce opírá se o rozsudek ze dne 
14. července 1925, iímž bylo na jeho žalobu prohlášeno manželství za 
rozloučené z viny žalované, a na skutkové okolnosti, které jsou základem 
tohoto rozsudku, a tvrdí, že pO' vzniku exekučního titulu nastaly takto 
skutečnDsti vymáhaný nárok zrušující. Tomuto názoru přisvědčil i od
volací soud uváděje, že rozsudkem o rozluku zanikl nárok na výživné 
ze smíru, že tento exekuční titul byl zaplacením vyživovacích příspěvků 
dospělých až do pravoplatnosti rozlukového rozsudku plně s'ráven, že 
síce exekuční titul nebyl zrušen, že by bylo možno na jeho základě vésti 
i exekuci pro výživné později dospělé a že by exekut zase musil se brá
níti žalobou oposiční, ale že fakticky byl nárok ze smíru zrušen, třebaže 
zrušení to nebylo vysloveno rozsudkem. S tímto názorem odvolaciho 
soudu nelze souhlasiti., Jest třeba rozeznávati mezi skutečnostmi nárok 
zrušujícími nebo stavíchni a mezi odstraněním exekučního ti tul u. Jen 
v Dnom případě platí předpis !:lu 35 ex. ř.; ale v takovém případě zůstane 
titul exekuční nedotčen a bude stráven jen co do vymáhaného nároku. 
Při tDm iest lhostejno, zdali vymáhaný nárok vyčerpává exekuční titul 
zcela, či jen z části, jak jest tomu na př. při pohledávkách vyživovacich. 
Bude-Ii žalobě vyhověno, bude exekuce zrušena podle §u 39 čís. 5 ex. 
ř. Ve druhém případě však odstraní se exekuční titul jako základ exekuce 
(§ 1 ex. ř.) a tatO' bude pak zrušerta podle §u 39 čís. I ex. ř. V souzeném 
případě jest exekučním titulem smír, uzavřený mezi manželi u příleži
tDsti dDbrovolnéhD rozvodu, iímž se manžel zavázal platiti manželce vý
živné. r de tedy o exekuční titul' podle §u I čís. 5 ex. ř. Smír o výživné 
ie podle své právní povahy smlouvou o nárocích soukromoprávních, 
kterou byl dřívější zákonný nárok manželčin na výživu (§ 91 obč. zák) 
změněn v nárok smluvní. Nastala tu novace podle §u 1376 a 1378 Dbč. 
zák. Žalovaná má nyní nárok na placení ujednaných vyživovacích pří
spěvků nikoli již na základě zákona, nýbrž na základě smlouvy (§ 1377 
obč. zák). Dokud tatO' smlDuva trvá a nebyla zrušena bud' srovnalou 
vůlí stran, nebo výrDkem soudcovským, dotud trvá povinnost žalobcova, 
by smlouvu plnil. Odvolací s0ud uvádí pro své stanovisko, že rozlukou 
se manželství rozvazuje, .že manželství tu nadále není, že se zruší všechny 

: vzájemné vztahy obou manželů a zanikají svatební smlouvy i nároky vy
živDvací. Odvolací soud však přehlíží, že jo nejde o zákonný nárok man
želky podle §u 91 obč. zák, nýbrž - jak dovoděno - o nárOk smluvní 
a že není zákonného předpisu, že by platnost smíru lIiednaného při 
dobrovolném rozvodu o soukromoprávních nárocích rozlukou manželství 
zanikla. Jest věcí žalobce, aby - domnívá-Ii se. že rozlukový mzsudek, 
který by měl za následek zánik zákonného vyživovacího práva manžel
čina' (§. 1266 obč. zák.), měl za následek také zánik smluvního práva 
vyživovacího - domáhal se především odklizení smíru sporem, ve kte
rém by bylo mimo jiné rozebírati a řešiti otázky, jaký úmysl měly stra
rty při uzavření smíru,_ měl-li býti smírem založen závazek manželův i 
pro případ rozluky manželství, znal-Ii manžel již v prvním sporu o JOZ-
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luku, který skončil dobrovolným rozvedem, poklesky manželčiny, z nichž 
se později rozluky domohl, jaký význam by to mělo pm jeho smluvní 
závazek a má-Ii v tomto případě snad nějaký význam předpis §u 19 rozl. 
zák. Žalobce může se ovšem bránili žalobDu podle § 35 ex. ř. také jen 
té které exekuci a uplatňovati, že smír pozbyl platnosti, že tedy po vzni
ku exekučního titulu nastala skutečnost nárok ZPJšující. V takDvém pří
padě jest otázka dosavadni platnosti či nastalé neúčinnosti smiru jen 
otázkou předurčující a rozsudek působil by jen pro ten který případ. 
Avšak i tu musily by řešeny býti též otázky vytčené v předchozím Dd
stavci, a musil by proto žalobce přednésti skutečnosti, z nichž by vy
plýval nutný právní závěr, že rozsudkem povolujícím rozluku byl zrušen 
i smluvní nárok žalované na výživu. Nikdy však nestačí ani k žalobě o 
zrušení nebO' bézúčinnost smíru, ani k žalobě o nepřípustnost exekuce 
jedině skutečnosti, O' něž žalobce svůj žalobní nárok opřel, tDtiž rozsu
dek o rozluce z viny manželčiny a sku,tkové okolnosti, které JSDU zá
kladem onoho rozsudku. Tyto skutečnosti ~ jak již řečeno ~ smíru se 
nedDtkly. 

čís. 6696. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. březrla 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

Bývalý vlastník vydraženého domu nemá nároku na odklad exekuce 
vyklizením. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1927, R I 1165/26.) 

Návrhu bývalého vlastnika vydraženého domu, by mu byl povolen 
odklad exekuce vyklizením bytu ve vydraženém domě, s o udp r v é 
s t o Iic e vyhověl, rek u r sní s ou d návrh zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud právem nepovolil Ddkladu exekuce vyklizenim aprá
vem neshledal, že povinný užívá bytu z důvodu § 1 zákona čís. 51/1925, 
jedn'á-Ii se o odevzdání vydražené nemovitosti povinným podle §u 156 a 
§ 349 ex. ř. Je sice správno, že zákon vychází z tendence, by možnDst 
bydlení byla při trvajicí bytové nouzi zachována těm, kd,:>ž jsou pouká
záni na byt v cizím domě, po dDbu, by si mohli nalézli jiný byt. Leč 
zákon předpokládá mezi užívatelem bytu a jeho poskytovatelem pDměr 
podobný poměru nájemnímu nebo zřízeneckému, které jsou vypočteny 
v §u 1. citovanéhO' zákDna, tedy bytu v c i z í m domě za úplatu nebo 
za služby. Bývalý vlastník vydraženého dDmu neužívá však bytu v do
~ě ~ i z í m ani za plat ani za služby a proto se na jeho poměr k vydra
zltehnellO jeho nástupci ustanovení zákDna čís. 51 na rok 1925 nehodí. 
Nejde tu o vyklizení bytu, jehož užívání bylo někým poskytnuto a o exe
kuci v důsledku zrušení poměru trvajícího mezi poskytovatelem a užíva
telem bytu, jak to má na mysli citovaný zákon, nýbrž o důsledek a pro-



- Čis. 6697 -
76 

vedení exekuce reální proti povinnému) ~kter)' nesplnil peněžitého závaz
ku. Připuštěni odkladu v lakovém případě mohlo by ohroziti výsledek 
reální exekuce dražbou, protože by možností odkladu vyklizení nemo
vitost mohla pozbýti na ceně, byla by tím ohrožena práva věřitelů zá
stavních, nebo jinych věcně oprávněných. To nemohlo býti účelem zá
knna. Otázka hotovosti kupu jest pro povolení odkladu bez významu. 

čís. 6697. 

Mimořádný dovolací rekurs v rOClvrhovém řízení ve smyslu §u 239, 
poslední odstavec ex. ř. jest přípustným pouze v otázkách, jež jsou po
dle §ů 209>-235 'ex. ř. přikázány k rozvrhovému nzení, nikoliv však 
v otázkách jiných, najmě nikoliv v otázce pnslušenství movitostí k ne
movitosti. 

(Rozh. ze dne 18.Iedna 1927, Rl 1185/26.) 

Ne j v y Š š i s o u d odmitl v řízení o rozvrhu nejvyššího podání za 
exekučně prodanou nemovitost dovolací rekurs do srovnalých usnesení 
nižších soudů. 

DŮ'vody: 

, 
Ustanovení poslední věty §u 239 ex. ř., podle něhož jest přípustna 

do rozhodnutí o rekursech podaných do rozvrhového usnesení další stíž
nost i tehdy, potvrdil-li rekursní soud usnesení prvního soudu, dlužno 
rozuměti tak, že podléhají potvrzující rozhodnutí rekursního soudu dal
šímu opravnému prostředku v otázkách, jež jsou podle §ů 209-235 ex. 
ř. přikázány k rozvrhovému řízení. Naproti tomu, jde-li o otázky jiné, 
jež k řízení rozvrhovému O sobě nenáležejí, zůstává při ustanovení &u
·528 c. ř. s. a §u 78 ex. ř., že do souhlasných usnesení nižších soudtl 
jest další opravný prostředek vyloučen (Sb. n. s. č. 4522). Na tom ni
Čeho nemění, že bylo rozhodnutí o takové otázce pojato do rozvrhovéhó 
usnesení, ač mohlo býti vydáno odděleně. V tomto případě stěžují si Dr. 
Alfred F. a Otto R. do rozhodnutí rekursního soudu v otázce příslušen
ství svršků, které byly jako příslušenství nemovitosti vl. Č. 623 sepsány 
a s touto nemovitostí prodány, které však při exekuci jimi pro jejich po
hledávky na movitosti exekutů vedené byly pro ně zabav.eny. Otázka 
příslušenství není otázkou, kierá podle §ů 209 až 235 ex. ř. náleží k roz: 
vrhovému řízeni a proto podle toho, co bylo shora uvedeno, ustanovel1l 
§u 239 poslední odstavec e?,. ř. ohledně ni neplatí. Ohledně dotyčné 
otázky rozhodly nižší soudy souhlasně, jest proto dovolací rekurs ohled
ně té otázky nepřípustným (§ 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř.) a bylo jej (§ 526 
c. ř.s. a!l 78 ex. ř.), iak se fiž podle §u 523 c. ř. s. a § 78 ex. ř. prvým 
soudem státi mělo, odmítnouti. 
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čís. 6698. 

pozemková refonna.. .." . 
e d i n o u podmínlkou ykla~u ~la.stn~ckeho pra~a, čs. statu na ,za • 

. J, majetek jest by zamyšlene prevzett bylo v knlhach poznamenano. 
braUnihovní soud~e jest obmezen I?Ouz~ na ~k?!Il11án.í fonn~~ně právní 

, zda knihovní stav n~dp?J1lJe kn1hov!ll za~osh, nemuze s~ ~šak 
otáz~Ťí do otázky materielnepravní, zda knihovm stav se srovnava se 
pod " 
stavem pravrnm. . t't v d' b b \. .. h . Ku vldadu vlastnického prava pro s a se nevy~ uJe" Y Y 1 VSIC nt 
oprávněni uspokojen; podle §§ 47-52 a 60-70 nahr. zák. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, R I 1195/26.) 

K žádosti Státního poz~mkovéh~ úřad.u pov.olil s Ov udp r V
o 
é s tv o

I.i c e vklad vlastnického prava pro csl. stat, a vymaz vse~h dl~hu a, v~~
, h závad na nemovitostech. Rek u r s n I s o II d zamlll kl1lhovm za

~y~t D ů vod y: Stěžovatel uplatňuje, že 1. rozvrhové řízení ohledně 
~škodnění za vyvlastněné pnzemky ještě vůbec nebylo zavedeno, pro

gež žádost jest předčasná; 2. poznámky, převodu práva vlastnického 
ředcházející, které se týkaií zamýšleného převzetí, ohledně těchto 

~.arcel nejsou pravoplatné, nýbrž zmatečné a neoprávněné a že usne
sení Státního pozemkového úřadu, ktE:rá jsou týmž základem, hyla zru
šena co do těchto parcel jako zákonu odporující. Povinná strana odvo
lala se podáním ze dne 6. října 1926 na spisy pozemkového úř~du a ~a 
svědky. Revident správy panství Fran!. !<., k~erý byl vyslec~n.utJakovsve
dek, potvrzuje, že tyto parcely, ~a kt~re se c~nr nar~k, s vYJ1~~o!" ? vl. 
145 pro L. všechny podle § 3) zab. zakona mely platJtJ ~odle zadal1l po
vinné strány za vyloučené. Ad 1. Podle § 26 (1) a(3) z;rk.ze dne 8.dub
na 1920, čís. 329 sb. z. a n. jest zároveň s převodem vlastnictví předsc
vzíti též výmaz všech břemen a věcných práv. Břemena jest po pro~ 
vedení přídělového řízení ohledně ceny převzetí vymazati (§§ 47 až 52 
a 60 až 70 náhr. zák.). Poněvadž cena převzetí dosud nebyla ozná
mena· a přídělové řízení vůbec není navrženo, nemohlo nastati též při
kázá~í na věcně oprávněné. V důsledku toho nemohl též toho času býti 
proveden vklad práva vlastnického. Ad 2. Výše uvedenou svědeckou, vý
povědí jest prokázáno, že parcely až na Č. vl. 145 pro L., na klere se 
číní nárok, měly býti podle žádosti podle §u 3 a záb. zák. vylouče~y. 
Předloženým rozhodnutím nejvyššího správního soudu ze dne 17. kvet
na 1923, ·Čís. 8543;23 jest prokázáno, že usnesení Státníhopozemko
vého úřadu, týkající se převzetí výše uvedených zabraných rearit »pok~d 
se vztahují též na nemovitosti, jejichž vyloučení podle !lu 3 a záb. zak. 
stěžovateika ve svém soupisu nemovitého majetku reklamovala, jako 
protizákonná« jsou zrušena. Poněvadž tato usnesení Státního pozemko~ 
vého úřadu v tomto rozsahu jsou zrušena, bylo je třeba též vymazaŤ! 
v tomto rozsahu knihovně a jsou tohoto se týkající poznámky zamýšle
ného př~vzetí právně bezúčinné. § 26 náhr. zák. předpokládá však po
známku zamýšleného převzetí a přirozeně musí to býti platná a právo'-
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mocná poznámka, poněvadž teprve potom může býti zažádáno o vklad 
vlastnického práva. Poněvadž tyto předpoklady scházeji, musila býti 
žádost zamítnuta. 

N e j vy š ší s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

§ 26 (1) nový doslov náhradového zákona předpisuje doslovně, že 
,>kde bylo podle tohoto zákona poznamenáno zamýšlené převzetí zabra
ného majetku státem, provedou na návrh pozemkového ,ú,řadu soudy 
vklad práva vlastnického pro stát republiky Československé s odvoláním 
na § 1 záborového zákona a na toto zákonné ustanovení.« To je zcela 
přesný předpis, takže jest jen zkoumati, zdali předpoklady vkladu 
vlastnického práva v něm stanovené jsou splněny, nikterak však nejsou 
soudy oprávněny, by kladly ještě jiné podmínky vkladu, než které sta
novi zákon. Jedinou podmínkou je, by zamýšlené převzetí bylo v knihách 
poznamenáno, tato podminka však je v projednávaném případě splněna, 
což ostatně nepopírá ani rekursní soud, ani vlaslr.íkova stížnost, nýbrž 
mají jen za to, že poznámka ta je právně bezúčinná. Dlužno se tedy touto 
námitkou zabývati nejprve. Tu však sluší zachovati se podle předpisů 
knihovního zákona, ježto jde o vklad vlastnického práva a vůbec o vý
kon knihovní pravomoci, pro který podle čl. I. uv. zák. ke knih. zák. ten
to knih. zákon platí, Gvšem.pokud §em 26 náhr. zák. nejsou ustanoveny 
úchylky ve prospěch vkladu vlastnického práva státu, jak tomu skutečně 
jest, ježto vklad tento nevyžaduje žádné listiny, nýbrž pouze existenci 
poznámky zamýšleného převzetí a odvolání. se na předpisy zákona. A 
tu podle §u 93 kn. zák. jest pm posouzení žádosti o knihovni zápis roz
hodna doba, kdy žádost u knihovniho soudu došla a podle §u 94 čís. 
I kn. zák. sluši zápis žádaný p'ovoliti, nevychází-li z k n i h o v ní h o 
s t a v u ani ohledně nemovitosti ani ohledně práva žádná překážka: je
clině tedy knihovní stav smí knihovní soudce zkoumati a podle toho fO'Z

hodnouti, omezen jest tedy pouze na zkoumání for má 1 n ě právní 
otázky, zda knihovní stav žádosti neodporuje, naprostO' však není po~ 
volán pouštěti se do úvah· o otázce mat e r i e I n ěprávní, zda-li tento 
knihovní stav srovnává se také se stavem právním, -zda-li zápis, jenž je 
předpokladem žádaného nO'vého zápisu, jest také materielně právně 
platný, nýbrž musí prostě přestati na tom, že tu jest, neboť knihovnímu 
soudci chybí vůbec možnost o,tázku materielně právní platnosti zápisu 
- ať již jsoucího nebO' žádaného - zkoumati a rozhodO'vaU, neboť musí 
o žádosti rozhodnouti beze všeho předchozího šetření (§ 95 kn. zák.) 
pouze na základě Gbsahu žádosii včetně iejích příloh a knihovního stavu, 
pročež může také žádost jen buď povoliti nebo zamítnouti (§ 96 násl. 
a § 99 násl. kn. zák.), nikoli však ji k opravě vrátiti (§ 95 kn. zák.) a 
jsou proto také i v rekursu všecky novoty vj"loučeny (§ 126 druhý ad
stavec kn. zJ a nemůže rekursní soud usnesení prvého soudce zrušiti a 
vyšetření věci a nové rozhodnutí naříditi, n)rbrž mll že jen usnesení. 
prvého soudce buď potvrditi nebo změniti (§ 131 násl. kn. zák.). Proto 
pO'chybil rekursní soud již tím, že k novotám uvedeným v rekursu posac 
\'adniho vlastníka, to jest k novým údajům o stavu věci a k listinám o 
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nich připojeným přihlížel, kdežto měl rozhodnouti na základě téhož 
stavu jaka prvý soudce, to jest na základě stavu knihovního a předpisu 
zákona; Poněv~dž v ro,hodnuti nejvyššího správniho soudu, o které po
savadm vlastmk matenelm neplatnO'st kmhovm poznámky zamýšleného 
převzetí apiral, nebyly sporné nemovitosti nijak individuelně (parcel
ními čísly) poznačeny, nucen byl ovšem rekursaí soud teprv šetřeni o 
tom zavésti, což učinil tím, že o tom slyšel revidenta K-a jakO' svědka 
a pak přijal z~ prokázáno, že se mzhodnutí tG vztahovalo na všecky 
sporné nemovltosh vyjma vložku Č. 145. Sluši co nejdůrazněji varovati 
před takovýmto praktikováním knihovniho zákona, 1. i. rozhodováním 
o kn~havních žád,?st~ch na základě. výp?vědí svě~eckýc'h, což je zjevné 
porusenr §u 94 zeJmena Č • .3 a 4 kmh. zak. Bylo vecí posavadního vlast
níka, by myslil-li, že rozhodnutím nejvyššího správníhO' soudu po
známka zamýšleného převzetí pozbyla účinnosti, byl žádal o jeji 
kniho'vní výmaz na základě rozhodnuti toho a tak přivodil knihovni stav 
jenž by byl býval překážkou povolení vlastnického vkladu pro stát. T~ 
patrně také dobře vyciťuje, hledě tomuto důvodu již ve své stížnosti na 
rek~rsní soud předejíti vývode,~' ž~ prý :,emů~e Státní po'Zemkový úřad 
nutItI, by dal poznamku zamysleneho prevzeh vymazati, oproti čemuž 
jest advětiti, že, nemohl-li Státní pazemko'vý úřad k tomu nutiti, měl se 
o t~ st,arati sám, ~~bo.f, b~lo-li d!~ je~o ~ývodll rozhodnuti nejvyššího 
spravmho soudu pnčrnou, ze zamyslene prevzetí pozbylo své materielní 
platn;:>sti" bylo v jeho oruká5h ~.avésti přís!~šnou akci, ježtO' rozhodnuti 
to mel, sam Je ku splsum pnlozlv. Co se tyce parcely č. 10 ve vložce Č. 
6 o~ce .~." tedy sl~e podl~ lustr,~ byla by P?'známka zamýšleného pře
vzeh pn nI vymazana, avsak shznost vlastmkova tento důvod neuplat
ňovala, nýbrž jen důvody všeobecné, o něž opírala se ohledně všech 
sporných parcel, i není tedy příčiny, by soud k tomttto neuplatněnému 
dŮv.,?d"o přihlížel a ,ve výroku výjim~u ohledně této parcely činil. Také 
dalsl duvod vlastmka proh pGvolenI vkladu pro· stát, že totiž předpo
kladem ~klad,: toho Jest,. a~y všic?ni oprávnění byli dle !:i§ 47-52 a 60 
- 7~ nahr. ,~ak. uspoko!em, nema v, §u 26 náhr. zák. žádné opory a 
m,arne se strZl10St vlastnrk,?va odvolavala na spis Veith zák. o pO'z. ret 
dll lL str. 183, kde se to sIce tak doslova praví, ale beze všeho důvodu 
neb i jen pokusu oň, takže náhled ten poznačiti dlužno za čiře libovolný, 
n:bof ani p~čli~á úva.~a. nevede ~ :,ěiakým oprávněným pochybnostem. 
VSlchnl. oprav?enr. tOtlZ JSou ~dkazanr na cenu přejimací (náhradu), za 
kterou Jest stat vzdy da,statecnQu zárukou, takže není překážky by se 
vlastnictvi pro něj nevložilo, třeba že přejímací cenu ještě ne;ložil. a 
rozvrh přejímací ceny lze vždy bezpečně provésti i po vkladu vlastnic
k~ho práva státu a výmazu dluhů a závad, neboť není to nic zvlášt
mho, ze se TO'zvrh provádí na základě knihovního stavu staršího 
mnohdy třeba již leta vymazaného. ' 

čis. 6699. 

útraty sporu O spravení záznamu zástavního práva jest přikázati 
z nejvyššího podáni v pořadí jistiny mimo rámec jistoty. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, R I 14{27.) 
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s o udp r v é s t o I i ce přikázal knihovnímu. věřiteli z nejvyššího 
podání útraty sporu o spravení záznamu zá~tav~lho prava na vydra: 
žerté nemovitosti 'y rámcf' jistoTy za vedle]šl zavazky. Rek li r s n I 
s o u d napadené usneseni potvrdil. . . 

N e j v y Š š í s o u d přikázal útraty sporu o spravem zaznamu v po-
řadí jistiny mimo rámec jistoty. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurent stěžuje si na to, že mu b~ly úlr~ty. sporu ° spr~
vení záznamu zástavního práva pro ]e~o pohl~,~avk.u pnkazany z ne]~ys: 
šího podání jako ostatní jím účtwane vedl,;]sl n~~lady tohko v ramcI 
jistoty pro vedlejší závazky při jeho pohledavce znzene a mkohv mimo 
tuto jistotu. Dovola~ímu rekurs~. ndze upříti ~právnění.. Jlsto~a pro 
vedlejší závazky vlO'zená vedle ]Istmy nevztahuJe se n.a ony naklady, 
které pO'žívají již podle zákona stejnéhO' pořadí s kapitálem. Podle §u 
216 druhý odstavec ex. ř. přísluší s jistino:u ~tejné pO'řadí ,útratám sp~r~ 
vzniklým uplatňováním námku.. ?pr~ven~. zaznamu SIOUZI k zach?vam 
zástavního práva ,a je nutno, ma-h by~ pn rozvrhu k za~namenane po
hledávce přihlíženo (§ 453 obč. zák., ;:;§ 35-51 ~mh. za~. ~ §:228 ex. 
ř.) a jsou proto útraty spravení záznamu útratami ,vz~lklyll1l p~1 upyi!
ňování pohledávky. Dle uvedeného bylo je tedy pnkazatl z ne]vysslho 
podání v pořadí jistiny mimo rámec JistOty. 

čis. 6700. 

PozemkO'Vá reforma. . • 
K patronátním břemenfun net,>ylo přihliženo již při sdělavání tabulek 

nařízení ze dne 21. ledna 1921, CIS. 53 sb. z. a n. . 
Při přejlmání zabraného majetku a rozvrhu .~řej~a.cí c~ny dlužnO 

vyřešiti i otázku patronátnlch břemen, pak-li se UCastnlCI o nIch dobro-
volně nedohodli.. _. -

Pokud přichází ohledl1ě patronátních břemen v úVahu pns1usnost 
50udů a správnich úřadů. 

O povinnosti hraditi náklady odhadu patronátních břemen nelze roz-
hodovati, dokud náklady ty skutečně nevzešly. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, R 1 26/27.). 

V usnesení, jímž v řízení o rozvrhu přejím~cí ce~} za zabr~né n~.-· 
mo'vitosti uložil prvý soud Státnímu pozemkovemu uradu, by, pr~dlozll 
veškerá data potřebná ku propočítání ,:hr~žovací kvoty ~ uloz!~ nahradu 
útrat ndhadu patronátních břemen Statlllm~ .poze?,k0'vemu uradu,. vy~ 
slovil 'p r v Ý s o u d, že v řízení o mzvrh~ pre]l~a:l ceny za nemovlto~tI 
převzaté Státním pozemkovým úřadem lest v~setntI. h?dn0'tu patron~t
ních břemen dle cen z let 1913-1915, kapltaltsovatt ]I, kvolu na pre: 
vzaté nemovitosti z kapitálu vypadající z rozvrhové podstat)" vyhraditi 
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a zbytek teprve jako přejímací cenu rozvrhnouti. Rek u r s n i s o u d k rekursu vlastníka napadené usnesení pntvrdil, poukázav k rozhodnuti 
nejvyššího súudu čís. sb. 6163, k rekursu Státniho pozemkového úřadu 
vyslO'vil, že náklady novéhO' údhadu jdou na účet vlastníka kmenovéhO' 
statku. 

N e j v y Š š í s O' u d vyhověl dovolacímu rekursu vlastníka jen, 1"0'-
kud šlo O' výrO'k O' nákladech odhadu patronátních břemen a zrušil usne
sení nižších soudů úhledně těchtO' nákladů jako předčasná. 

D ů vo d y: 

I. Jde o' starou O'tázku, zda se má příslušná kvota patronátních bře
mEn vypadající na převzaté nemovitosti napřed sraziti z hrubé přejíma.:í 
ceny a teprv zbytek tétO' ceny jak0' pravá přejímací cena podrobiti roz
vrhu podle §u 47 a násl. náhr. zák., jak to prvá stolice vyslovila a druhá 
potvrzuje. V té příčině odkazuje se na zdejší mzhodnuti R 1 395126 čís. 
sb. 6163 stěžO'vateli známé, jež sám cituje a v němž otázka zevrubně pro
brána, a jen na vývO'dy dov0'lací stížnosti dokládá tO'to: 1. Neprávem od
volává se stěžovatel na zdejší rozhodnutí čís. 1849 a čís. 4880 sb. n. s., 
neboť: mzh. čís. 1849 týkalO' se drobných pachtýřů a rozhodovalO' věc 
podle O'bsahu požadovacího zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. 
z. a n., což byla otázka zásadně jiná, neboť tam šío o nabytí jednotli
vých pozemků nepatrné výměr)" (nejvýše 8 ha) po případě velikým 
počtem drobných lidí a věc vyřešena byla jasně určitým předpisem §u 
10 požad. zák., kdežtO' zde jde 0' převzetí veliké části statku státem jakO' 
jedním velkO'nabyvatelem a věc zde určitým předpisem rozřešena není, 
protože ustanovení, jaké má § 10 požad. zák., aniž jiného zde není, tak 
že otázku dlužno bylo řešiti podle všeobecných zásad právnÍCh a z při
rozené pO'vahy věci (§ 7 obč. zák.), tak aby řešení odpovídalo spra
vedlnosti a nikO'mu nekřivdilo" neboť jen zákonodárci JESt možno, by 
ze zvláštních důvodů rozřešil O'tázku třeba i na úkor některého účast
níka, jako se to snad stalo §em 10 pO'žad. zák.; rozh. čís. 4880 nelze 
se zde dovolávati proto, že, jak nejvyšší soud též již něk0'likráte na 1"0-
dobné námitky 'vysvětlil, otázka, o kterou zde jde, zda patronátní bře
mena mllsí. býti hrazena z majetku posavadního vlastníka či z majetku 
přejímajícíhO' státu tam probírána nebyla, ježto SI átní pozemkový úřad 
tam neučinil návrh, by sražena byla z hrubé přejímací ceny a neuplat
ň,wal, že jich posud nesrazil a že za ně tedy nemá úhrady, nýbrž totO' 
stanovisko zaujal teprv v případech následujících v důsledku rozhod
nutí tohO', čerpav z něho poučení, jak se zachovati musí, nemá-li býti 
zkrácen, a uplatňoval je bud' hned v první stolici, nebo, jak to zde podle 
§u 10 nesl'. říz. přípustno, aspoň v rekursu, kdežto v projednávaném 
případě výslovně se dovolává toho, že vlastníka »stihá povinn0'st vy
bývání patronátních závazků ohledně p0'zemků Státním pozemkovým 
úřadem převzatých.« Možno tedy přihlížeti jen k výv0'dům obírajícím 
se s rozhodnutím R I 395/26 pro všeckY' případy od jehO' vynesení roz
hodované směrodatným. A tu namítá stížnost: 2. že prý k pa;Tonátním 
břemenům přihlíženo bylo, již v tabulkách nařízení ze dne 21. ledna 
1921, čís. 53 sb. z. a n., které prý sdělán~ jsou na základě kupních 
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smluv z let 1909 pokud se týče 1913---1915. Ale i tato námitka, na kte
rou stěžovatel, jak praví, největší důraz klade, je bezdůvodná. Neboť 
v §u 41 (1) náhr. zák. předepsal sice zákonodárce, že náhradou (pře
jímací cenou) za převzatý majetek j~st cena vyplývající z průměrů cen 
docilovaných v letech 1913-1915 při prodejích hospodářských celků 
přes 100 ha z volné ruky, a zmocnil v odst. (2) téhož §u vládu, by.na
řízením vydala předpisy závazné pro určování ceny podle zásady té, ' 
ale předně ani z toho neplyne, že by se byly prodávaly zrovna statky 
patronátní a že by tedy tyto prodeje byly měly býti a byly bývaly zá
kladem při pohzování zmíněných tabulek, neboť statků ve výměře přes 
100 ha byl a je veliký počet i takových, které patronátem stíženy nejsou, 
neboť jest to výměra větších selských statků, které právě spíšeobcho
dovány byly než statky patronátní, jež přece, jak známo, naveskrz po
cházély z majetku staré šlechty, ježto jen tatO' zřizovala, jak dějiny 
patronátn~ ukazují, různá církevní nadání, s nimiž pak různá práva, 
tvořící podstatu patronátních práv, spojována bylá, k čemuž' doložiti 
dlužno, že zabrán jest veliký poze!f1ko.vý majetek ne již v uvedené vý
měře 100 ha, nýbrž teprve ve výměře 150, pokud se týče 250 ha (§ 2 
záb. zák.), takže ke vZorům v zákoně, uvedeným patří i prodeje statků, 
jež záboru vůbec nepodléhají. Než, nehledíc k tornu, hlavni je, že tabulky 
citovaným nařízením zavedené samy udávají koefficienty, podle nichž 
se céna převzatého majetku vy'pOČítává, ale mezi těmi není ani jeden, 
iellŽ by i z dalrka m,ěl nějaký vztah k patronátním břemenům, neboť jsol1 
to průmčrný čistý bl. výnos z 1 ha půdy a vzdálenost nejbližšíhO' odby
tiště od hospodářského střediska statku (dvora), při čemž dány jsou 
různé tabulky pro různé zeměděl~ké půdy, zda jde totiž o oblast řepaře 
skou, neb obilnářskou neb bramborářskou neb konečně pícninářskou. 
Z tohoto obsahu tabulek zřejmb, že na patronátní břemena nebyl vzat 
při nich zřetel a že dokonce ve' skutečnosti ani prodejní cena let 1913-
1914 nebyla vzata za základ přejíl11acích cen tak, že by se vyšetřily 
skutečné prodejní ceny let těch a pak se z nich vzal průměr, nýbrž leda 
tak, že se stanovily takové koefficienty výpočtu, by výsledek dal v pod
statě jednotkovou cenu ve zmíněných letech za statky té bonity a té 
oblasti průměrně placenou. Ba dokonce ani všimati si patronátních bře
men tabulky nemohly, protože tu není naprosto žádnéhO' kdnotného 
měřítka, ježto již' obsah a zvláště ale rozsah patronátních břemen při 
každém statku jest různý, takže velký statek může po případě míti poc 
měrně neb i absolutně břemena malá a malý naopak velká. ' 

2. Docela nemístná jest eXegese stížno'sti co do otázky »příslušnosti 
soudŮ' k rozhodování o otázkách patronátních«. Stížnost zaiisté nechce 
následovati tu oněch nesoudných a povrchních posuzovatelů, kteří ne" 
o.beznámili se ani s obsabem zákonodárství záborového, zejména zác 
kona náhradového, natož aby vnikli do jeho ducha, kteréž poznání jedině 
umo,žňuje vybudování praxe odpovídaj'ící jak spravedlnosti tak úmyslům 
zákonodárce, nicméně i ona rovně jim předbíhá událostem a rozhoduje 
otázky, pro něž není ještě konkrétního podkladu. Nejvyšší soud však 
ani zde nemůže se takovým počínáním dáti svésti k tomu, by vystoupil 
z res'ervy a řešil předčasně otázky ještě nenadešlé a nezralé, pročež jen 
aby stěžovateli bylo ukázáno,že předbíhá skutečnostem, podotýká Se 
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k tomuto bodu toto: Celá bohatá praxe v o:á~ce, ~~tronátních břem~n 
.. řejimání zabraného majetku a rozvrhovam pre]1macI ceny ukaZUje 

P~I·t~ z' e otázka ta musí by' ti zde vyřízena zrovna tak, jako otázka všech 
OCl e, o.' k db t ' b t tních břemen a dluhu, I vnucuJe se to ta neo· y ne a samo se ou, 
~! ~ té příčině ještě žá?né námitky nebyl,o ~ tato st.ížn?s,t jest p,;,ní, 
která nepříslušnost soudu na9hazuJe. Nelze! prece, by Jed!na, tat'? otazka 
zůstala nevyřízenou a nevě~elo se, co s bre:nen~ p.atrona!m'.',', Je, k,oho 
stihají, kdo je jej~c~ pO,dm,etem a pov:m;~ Je ne~ÍI, kdyz JInak ]Jrec~ 

'eeka břemena, Jez Statm pozemkovy urad neprevzal, na nemovItost, 
~~mé pomíjejí a musí býti vymazána (§§ ~6-28 náhr. zák.); o?kázána 
'souce na přejímací cenu, tak aby nemovItost dostala se Statmmu po
~emkovému úřadu a tím potom i přídělei prosta dluhů a závad, ježto ') 
přídělce. pokud ,by snad úvěru ~ot~ebQval, Eo.stara,l, se z,ákon ú:,ěrový. 
Musí tedY' i O bremenech patronatmch, pakhze se ucastmcI mezI sebou 
dobrovolně o nich nedohodli, v tomto řízení býti výslovně rozhodnuto, 
neboť nemůže to zůstati v temnu, zda je přejlmá stát pokuď se týče dále 
přídělce s nemovitostí či zda zůstávají u posavadního vlastníka, pokud 
se týče pokud jdou na účet přejímací ceny . .Místo však, kde se to v'f
slovhi má, jest v duchu, zákona zřejmě. rozvrhové řízení, jež provádí 
soud, a jest k tomu tedy příslušný soud rozvrhový. Bř8mena patronátní, 

'jsou-li reální, o něž jedině, jde, maji, přece v pod~ta~ě Méž p~áv~í po
vahu jako iiná břemena realm, tak bremena deputatlll neJsou mc ]lneho, 
než naturální renty jako na př. výměnek a břímě stavební zná občanský 
zákon i jako reální břímě nepatronátní (§ 1471), a jestliže tedy O' všech 
těchto břemenech musí soud rozvrhový rozhodnouti (§§ 47, 48 náhr. 
zák.) , musí se v duchu zákona státi tak i stran břemen patronátních 
a musí to je další důsledek jich stejné povahy, i toto rozhodnutí vy
padno~ti stejně jako rozhodnutí o ostatních břemenech reálních, 1.. j. 
dlužno i je odkázati na cenu přejímací (§ 7 obč. zák.). To všecko po
brobně doloženo v rozhodnutí čís. 6163 sb. a z částí jíž v rozhodnuti 
čís. 4880 sb. Tím není vindikována pro soudy nikterak ještě žádná pn
slušnost, která by v zákoně byla přikázána úřadům správním. Neboť, 
Oč tu jde, je pouze při k á z á ní b ř e m e ne z ceny pře jím a c í, 
které přece nemůže příslušeti leč jedině tomu úřadu, který povolán je 
cenu přejímací rozvrhnouti, tedy soudu, i nemÍ1Že se to přece žádným 
způsobem vyhražovati nějakému úřadu správnímu, který o. přejímací 
ceně rozhodovati povolán není. Vzejde-li nějaký SpOf o' patronát nebo 
patronátní 'břemena, to se teprve ukáže, a pak se teprve uváží otázka, 
kdo má ten spor rozhodnouti. Podle zákona ze dne 7. května 1874, čís. 
50 ř. zák. může vzejíti spor o to, zda kostel neb obro'čí patronátu pod
léhá, kterýž spor rozhodují správní úřady [§ 33 (1) J, nebo spor o to, 
kdo je patronem - zde tedy zda jím je bývalý vlastník převzatých 
nemovitostí- který rozhodují zase soudové (§ 33 odst. 2), a dále spO'r 
o plnění (dávky tvořící patronátní břímě), který náleží opět před úřady 
správní, leda že by patron osvobození od břemene toho zakládal~a 
soukromoprávni důvod, kde zase nastala by příslušnost soudů (§~34) 
atd. Pakliže by tedy v dalším řízení nějaký, takový spor na p'ř. spor 
o ro!,sah patronátních břemen (dávek neb jiných plnění) vzešel, pak 
teprv přijde na řadu otázka, má-li soudce spor trn odkázati na pořad 

6" 
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správní nebo na pořad práva. Vždyť spory takové vynořují se i při roz
vrhu nejvyššího podání za nemovitosti v dražbě prodané a podle tohů, 
zda jde 0' nárok patřící k příslušnosti úřadů správních či sůudů, odkáže 
je exekuční komisař na pořad správní nebo soudní (§ 231 odstavec prvý 
a třetí ex. ř.). Ale ovšem při rozvrhu přejímací ceny za převzaté nemo
vitosti zabrané neplatí předpisy exekučního řízení, nýbrž to je řízení 
nesporné (§ 47 náhr. zák.) a tak by tu nepřišel v potaz § 231 ex. ř. 
(aspoň nikdy ne přímo, leda nejvýš v případě nejvyšší nouze obdobně), 
nýbrž předpis §u 2 čís. 7 nesp. říz. a ohledně pořadu správního jeho 
obdoba, při čemž by právě v duchu poslední věty tohoto předpisu ob
sahujícího jakýsi druh prozatímního opatření soudce musil pro patro
nátní břemeno vyhraditi zatím až do rozhodnutí takový kapitál, by jím 
byl kryt i nejvyšší sporný nárok. Ale jak řečeno, tím má býti jen dolo
ženo, že pro případ spornosti patronátních břemen není stano,viskem, 
že při rozvrhu přejímací ceny dlužno rozhodnouti i o přikázání příslušné 
kvoty břemen těch" nijak otázce příslušnosti v takových sporech pre
judikováno, nikterak tím však nejvyšší soud ještě říci nechce, že sku>
tečně takový spor by musel na ten který z uvedených pořadů býti od- , 
kázán, neboť, jak řečeno, nejvyšší soud má za nutno ponechati roz
hodnutí té otázky až konkrétnímu případu, že by se takŮ'vý spor vy
nořil, načež teprve by se musilo uvážiti, zda příslušnost stanůvená v §§ 
32 a násl. cit. zák. čís. 50{74 trvá i v tomto řízení, Č'Í zda příslušnost 
soudu rozvrho'vého má v duchu zákona náhradŮ'vého takovou přitaž
livost, že strhuje na sebe i rozhodnutí v tom kterém ze zmíněných sporů. 
Doložiti sluší, že stížnost sama se;be vyvrací zaujavši dále stanovisko, 
které se s hořejším hlediskem jejím nesnáší. V rozhodnutí čís. 6163 sb. 
nejvyšší soud vyslovil, že patron~t náleží k osobitým vlastnostem pře
vzaté nemovitosti, na něž při oc;enění dle §u 43 náhr. zák. dlužno vzíti 
zřetel, a že tedy Státní pozemkůvý úřad byl ůprávněn, ba povinen patro
nátní břemena již při stanovení přejímací ceny v ohled vzíti a sraziti, 
takže pak ovšem příslušnou kvotu uhražovacího kapitálu měl by v ru
kách on a nepřišla by dále v úvahu při rozvrhu přejímací ceny. Toto 
stanovisko hájí níže i stížnŮ'sta to se vším důrazem, tím ale podkopává 
ůbě své námitk)\. 

3. Že odst. IV. dohody o ceně přejímací má zcela určitě ten smysl,že 
Státní pozemkový úřad patronátní břemena nepřejímá a že nejsou t<tké 
započítána v ceně přejímací. Podkládá-Ii mu smysl jiný, je počínání 
marné a nemůže tu prospěti stěžovateli ani odvolání se na výklady či
něné prý se strany jednajícího lútředníka Státního pozemkového úřadu 
při uzavírání dohody. I kdyby snad tento byl býval toho názoru, že §u 
29 náhr. zák. bude proti Státnímu pozemkovému úřadu užíváno v tom 
smyslu, že bude musiti břemena patronátní převzíti bez jakékoli srážky 
z ceny přejímací, a že odst. IV. dohody má jen ten význam, že Státní 
pozemkový úřad neuvaluje na sebe břeména ta »smluvně«, nemůže to 
míti vlivu ani na výklad odst. IV. dohody ani na výklad zákom, zvláště 
též ieho §u 29, neboť nemůže tu býti rozhodující nazírání řečené úřední 
osoby, nýbrž jen znění a smysl dohody a zákona ve světle správného 
výkladu. Věcí stěžovatele bylo, by, mínil-li vkládati do odst. IV. dohody 
jiný smysl, než jaký se z obsahu jeho podává, by" by se postaral také 
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t by se jeho obsah v tom smyslu změnil a do dohody ,pojal. I zde 
O o'eprávem stížnost dovolává na rozhodnutí čís. 488Q sb., neboť an~ 
~:: není čl. IV. dohody připisován smysl, jakoby Státní poze;nko,:y 
.. d patronátní břemna byl převzal, naopak z něho tam dŮ'vozovano, ze 
~~~mena ta zůstala u posavadního vlastníka, tedy u zbytku patronátního 

statku. o ·t . h • v ., k 
II. Co však se týče nákladu od?a?u p~tr~na I11C oreme;" Je yyro 

''''ch stolic z nichž prvá Jé uklada Statl11mu pozemkovemu uradu, 
nlZS

I
, • (" t I') v dč . druhá však vlastníku kmenove~JO statku. st~zvo~a e I., pre asnym, 

kd ž ještě náklady žádné nevzesly, ba al11 se Jesle neVI, zda vskutku 
y'dou J'e tedy dosti času rozhodnouti, komu se ukládají, až skutečně 

vzeJ ' . d d'k h "1 h budou vzešlé. Zatím v~ev~žaduje prvm. S?U ce ? ,m .0 O' a01.za O' y, a 
ozhodovati tedy o nepke povlllnosl! JakSI do zasoby Je zbytecno. K ~'?" 

r doložiti sluší jen tolik, že nebude závady, by první soudce nepn
mUl k odhadu znalce Státního pozemkového úřadu. pak-li jinak budou 
vza . ., b 6163 I v t V 

k tomu, zpŮ'sobilí, neboť jak z rozhodnuli ČIS. s " vy ozenů a s. e-
v vatel sám s důrazem uznává, měl patronátní břemena odhadnout; a 
z~íslušnou jich kvotu z přejímací ceny sraz~ti již .Státní pozemk?vý úrad 
fám při vyšetřování ceny té podle §u 43 nahr. zak., a tak, kdyz tak .ne
učinil a spadá tedy nyní úkol ten na soud pO'd:e .obdob)' §u v~8 na~r: 
zák., není závady, hy přibráni nebyli i nyní prá~e II znalel! ~ten to melt 
provésti tehdáž. A právě proto, že toto východisko se neJlepe dOl?oru
čuje, zvláště když Státni pozemkový. ú,řad a v tudí~ a?! jeho znalel ne-

, jsou na výši odhadu nijak int~resov~llI, pŮ'ne~adz .vy~e ta bude se ,do
týkati ien zájmů vlastníka a clfkevlllch ustavu, Statl1lmu ~ozemkovemu 
úřadu, 'jemuž je jedno, komu se přejímací ceny dostane, Je, však .l~o
stejno - nebylo třeba rollhodovati o nákladech tohoto, odhadu, lezto 
se Ů'čekávati dá, že Státní pozemkový úřad propůjčí znalce své k to
muto úkonu, jenž vlastně měl už jím býti proveden, bezplatně, a tak 
otázka, kdo náklad hraditi má, stane se bezpředmětnou. 

čís. 6701. 

Dodatek k podpisu svědka závěti o této jehů vlastn.Jsti (§ 579 obč. 
zák.) musí býti psán svědlrem samým. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, Rv 1654/26.) 

Žalobě o neplatnost závěti bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří 
s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude 'm z těchto 

důvodů: 

Co do právního posouzení .iest spornou toliko otázka, zda ku plat
nosti písemného posledního pořízení allŮ'grafniho stačí, by dodatek tl 

podpisů svědkl1. že podpisují jako takovi, byl připojen jinou osobou, 
iak se stalo v případě sporném, iiž předem či zda je nutno, by dodatek 
ien připoiilkaždý svědék s~!.':. ku svému. podpisu .. D1?žno při~vě~čifi 
tomuto názoru, který také mZSI soudy pravem zastavaJ1., Opačny nazor 

, 
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nelze hájiti t!m, že tfetí dílčí novela chtěla uvolniti formy předepsané 
v §u 579 obc. zák. Zákon sám nařizuie v §u 579 obč. zák., že svědci 
mu~í se na listině samé pod e p s a t i s do dat k e m, poukazuiícím 
na Jich vlastnost jako svědků. Doslov zákona tedy vyžaduje, by doda
tek by-I psán svědkem poslední vůle. V tom směru n",bylo nic změněno' 
na puvodním nařízení §u 579 obč. zák. třetí dilčí novelou. V původním 
?oslovu občanského zákona se vyžadovalo, by svědci podepsali se, 
tako )~~v.ědc! poslední vůle.« Tuto f?~malit):',~~~.:ll!L'{.da j~n potud, .. ~ 
ze sta~" )a1i:ykohv dodatek',P?ukazupcl na.:o, ze sV~dek'p51:replsuje jako/Ii 
takovy .. Ale ml' nebylo zmeneno am zamysleno zmemh na predpisu, že , 
do'd"tek musí býti psán svědkem samým. To plyne z dějin vzniku §u 55 
tř,:ti dílčLnovely .. Ve. vládním návrhu (§ 81) bylo nařízeno: »svědek 
mll1.10soudní poslední vůle musí se podepsati s. dodatkem poukazujícím 
n~ jeho v!astn?st jako svědka. Připoi~~L~l()Y.3ji'kosyěQek"p()slední 

",~"!L~~, .. nenl. pod:rní!lkQuplatl1o§tLpoWp:ni!io.ppří~ení.« Zákonodárce' chtěl 
\,,~I l:nom rozřešiti spornou otázku, stačí-Ii přípsállfslov »jako svědek« ... 

Čl nutno-Ii použíti slov zákona, »jako s.vědek posledni vůle« a rozřešil 

1~·gr~v~,"~rs~~~rsJg~lha~~a0~6sfn~ligŮj~~~1~~i~~rAa~·~ti~~iluzsfe:vl,~ouvf: ! p o,~ P I S o v.é: že svěd,:,k si by!.YI9onuy.Lvla~ÍlJQj;tL~y.~9~S]{é,)l proto 
'I stacI, R2.dJ~.Ls.e~ll.s;Jako.s~"d:~. Toto znění bylo'přijatojako § 107 

v elaboralu subkQmltetu beze zmeny. Také ve zprávě justiční komise 
se praví, .že .stačí~:.!2..L~",2?jal{Q..sy;ěd.ek«, ale trvá se tu výslovně na 
tom, by dodatek takový k podpisu pod neplatnosti byl připojén, a proto I v tomto směru od solenního doda~ku toho svědkem samým, jak dříve 

.
1 §em .579 obč. zák. bylo nařízeno, upuštěno ~ýti nemělo. ' To výslovně 
( uváděJí důvody justiční komise. Proto jest sp'ávný názor nižších soudů 
í že dodatek k podpisu svědka o léto jeho vlastnosti musí býti P~.~ě..d.L 
~ .. ~~~I);l}a"JI1Ýl11j,!kosoučástslavnostnihJL.i,l.~!~ Vyžaduje toho již jednota 

Jednal1l, by dodatky takové nemohly býti připsány dodatečně. nebo 
předem, protože zákon sám jako součás! solenního aktu onen dodatek 
předpisuj e. 

čls. 6702. 

.. Č!ni~-l.i s;.~ pen~ž~~ou pohledá:-ku t1Iárok jak postupník tak vymá
ha1!CI velitel ]1 Zab~VtvSI, byl dlužník oprávněn slOžiti ji na soudě. Lho
steJno, ž~ dlužn~ ~eníz byl složen na SOIIdě exekuci povolivšim, nikoliv 
na soude exekučt1un. Jest na onom, by ·postoupil úschovu exekučnímu 
soudu. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, Rv I 980,26.) 

Na zažalovaný zbytek pohledávky Karla P-a proti žalovaným činila 
si nárok nejen žalujicí strana z toho důvodu, žeií dotyčná pohledávka 
Karlem P-em byla postoupena, nýbrž i Dr. Adolf O., který si vymohl 
k .vydob:ytí s~é.P?hledávky proti Karlu P-ovi exekuci zabavením pohk
davky pnsluse1'c, pTy Karlu P-OVI proti žalované. Povolení exeKuce 
doručeno bylo. Karlu P-ovi i straně žalované dne 4. listopadu 1924, 
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daíší usnesení pak soudu prvé stolice ze dne 20. listopadu 1924. kterým 
zabavená pohledávka byla Dru. Adolfu D-ovi přikázána k vybrání, bylo 
doručeno Karlu P-ovi i žalovaným, jakož i Dru. AdoHu D-ovi dne 9. 
prosince 1924. Žalovaná složila dne 17. dubna 1925 dosoudního uscho
vání zažalovaný peníz 2863 Kč pro jUDra Adolfa D-a i' pro stranu žalu" 
jic!. Dopisy ze dne 13. a 18. října 1924 oznámila žalující žalované, že 
jí byla postoupena Karlem P-em pohledávka proti žalované. Žalobě o 
zaplacení 2863 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d~ 
vol a c í s o u d žalobu zamítl. oD ů vod yi: Se zřetelem na skutková 
zjištění nelze pochybovati o tom, že žalovaná strana pohledávku, která 
byla zabavena a též k vybrání přikázána Dru Adolfu D-ovi a na kterou 
kromě tohoto vymáhajícího věřitele činila si nárok též žalující strana, 
byla oprávněna složiti pro řečené osoby na soudě (§§ 1425 obč. zák. a 
307 ex: ř.). Jestliže tak žalovaná strana učinila a byly-Ii o tom řečené 
osoby též zpraveny, - jak jest zjištěno, . má složení pohledávky na 
soudě týž účinek jako placeni a jest tím žalovaná strana ze závazku 
sproštěrJa. Podle ustanovení §u 307 ex. ř. jest ovšem složhi pohlt~ 
dávku na soudě exekučním, což se v tomto případě nestalo. Než to, že 
pohledávka složena byla na okresním soudě v H. dle názoru soudu od
volacího na právním účinku složení ničeho nemění. Soud odvolací má 
ia to, že tu byly takové důležité důvody, pro něž nemohl býti dluh ia
placen a že tu byl již podle předpisll §u 1425 obč. zák. důvod k složení 
na soudě. § 1425 obč. zák. nepředpisuje, u kterého soudu mi se tak státi 
a podle čl. XVlII uvoz. zák. k j. n. nemúže žádný soud z důvodu nepří
slušnosti složení odmitnouti. Ustanovení §u 307 ex. ř., obsahující též 
předpis o příslušností k zmíněnému složení, nelze vykládati tak, že by 
složením pohledávky u jiného soudu pozbylo platnosti ustanovení 
hmotného práva uvedené v §u 1425 obč. zák. Složením pohledávky na 
soudě byla sice žalovaná strana jako poddlužník z dluhu sproštěna a 
nebezpečí přešlo na věřitele (§ 1425 obč. zák.), avšak není tím ještě 
skončena exekuce na pohledávku, poněvadž vymáhající věřitel není 
uspokojen. Ku skončení exekuce nutno rozhodnouti o vydání složené 
hotovosti, kteréžto rozhodnutí náleží ovšem exekučnímu soudu, jemuž 
složenou hotovost bude třeba též postoupiti. (Sro'vnej též rozh. nejv. 
soudu ze dne 4. červenn 1923, Č. j. RII 272/23, čís. 2802 sb. a ze dne 
25. února 1925, Č. i. Rv II 350/2'4 čís. 4739 sb.). Ježto v tomto případě 
žaloba podána byla jíž po složení pohledávky na soudě a, iak z obsallU 
jejího patrno, také již po tom, když žalující straně slolení byl]o již 
oznámeno, byla již žaloba neodilvodněnou. 

Ne j v y Š š í s o u d neyyho·věl dovolání. 

D ů vod y: 

Rozhodnvm bylo v této ro·zepři pouze, zda žalovaní byli' oprávněni 
složiti zbytek 2.863 Kč pohledávky původně Karlu P-ovi příslušeiící 
na soudě čili nic. Podle skutkového zjištění odvolacího soudu byli ža
lovaní vvrozuměni žalohkvní dne 13. října 1924. že jí byla postoupena 
Karlem P-ern částka 6.000 Kč z pohledávky vl,či žalovaným mu přislu· 
šející a taktéž dne 18. řijna 1924, že jí byla postoupená c1alšičástka 
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8.000 Kč. Dne 4. listopadu 1924 bylo žalovaným doručeno usnesení 
okresního soudu v H. ze dne 30. října 1924, jímž byla zabavena zmíněná 
pohledávka Karla pca ve prospěch Dra. Adolfa O-a a dne 9. prosince 
1924 bylo žalovaným doručeno usnesení okresního soudu v S. ze dne 
20. listopadu 1924, kterým byla zabavená pohledávka přikázána Dru . 
D-ovi k vybrání. Byla-li pohledávka Karla P-a vůči žalovaným mu při
slušející skutečně právoplatně postoupena žalobkyni, byla majitelkou 
této pohledávky v době provedeni exekuce již žalobkyně, nikoliv Karel 
P. a Dr. D. nemohl nabýti práva zástavního na pohledávce a tato mu 
nemohla také býti přikázána k vybrání, poněvadž exekuce může býti vy
konána pouze na pohledávky dlužníkovy (§ 294 ex. ř.). Otázku tuto 
však nebylo řešiti v této rozepři. Zde bylo pouze rozhodným, že na týž 
předmět pohledávky, tudíž na peněžitou částku, již žalovaní dlužili 
Karlu P-ovi, čin i nárok jak žalobkyně, které prý pohledávka Karlem 
P-em byla postoupena, tak také Dr. O., jemuž pohledávka tato byla při
kázána k vybrání. V tomto. případě však hyH žalovaní ve smyslu §u 307 
ex. ř. oprávněni složiti dlužný peníz na soudě a ponechati žalobkyni a 
Dru. O-ovi rozhodnutí otázky, komu vlastně složená částka přináleží. 
Složením zminěné částky k soudu, o němž žalobkyně a Dr. O. byli vy
rozuměni podle zjištění soudu odvolacího, byli však žalovaní podle §u 
1425 obč. zák. svého záv.azku spmštěni (viz rozh. sb. n. s. Č. 2802, 
3021, 4739). Žalovaní měli oýšem podle §u 307 ex. ř.slo·žiti dlužný 
peníz u soudu exekučního; avšak okolnost, že částka tato byla složena 
u soudu exekuci povolujícího, nemůže zbaviti složení účinku podle §u 
1425 obč. zák. již z toho důvodu, že o návrhu na vydání složenéhp pe
níze může rozhodovati pouze sou'd exekuční a podle §u 44 j. n. a 51 ex. 
ř. má tedy soud exekuci povolující postoupiti zmíněné depositum z ú-

. řední moci soudu exekučnímu., '(Ol. Unger 858). 

čís. 6703. 

Chce-li manžel vymáhati na manželce náhradu toho, co ,jako správce 
jejíhc, majetku vložil ze svého do statku, musí napřed složiti účet ze 
správy. 

Třebas manžel nabyl vlastnictví k věnu v hotovosti, jest povinen je 
v případě rozluky manželství vráfit)1. škodu nevinného manžela ve smy
slu §Ii 1266 obč, zák. nelze spatřovati v tom, že byl povinen věno vrátiti 
aniž v povinnosti jeho vyživovati děcko z rmloučen!ého manželství, 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, Rv I 1129/26.) 

M.anželství stran bylo rozvedeno a napotom rozloučeno z viny man
želky. žalobou, o niž tu jde, domáhala se manželka na manželi vrácení 
věna 25.000 Kč, jakož i zaplacení 50.000 Kč, jež byl otec žalobkyně dal 
manželům za práce konané v jeho živnosti. Žalovaný namítl proti žalobě 
započtením vzájemné pohledávky a sice polovinu kupní ceny za 'DolečnÝ' 
dům (32.524 Kč 98 h) a náklad vynaložený na opravu d0l11u.119.961 Kč 
53 hl. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal vzájemné'pohledávky 

_. čcÍS. 6703 --
89 

····························.t • 'alovanýmpo právu a vyhověl žalobě pouze potud, pokud ža-
l"llm. an~ zk·· 'resahoval namÚané vzáiemné pohledávky. O d v ci I a c.i 
lobn! naro p '. . . hl d' k . u o u d k odvoláním oboll stran uznal vza)en;ne po .e '~v y po pra.v~, po -
s .524.Kč .11070 Kč a uznal žalovaneho povmnym zaplatilI zalob-

. ze ~2. 'I a . ohledávku po odečtení pohledávek namítaných za-
kym z~za °Vvant~ukP h o ne'ž tU' J·de. uvedl v d ů vod ech: Provádějíc 
Počtentm o az ac, ' . ' . b .. t . 'd' d . něho posouzení po strance pravtlI roJI s rana 
odvola~1 u~o . nespra~véhO soudu že žalobkyně jakO' spoluvlastnice 
ž.alujíclč pro1419nazo;u19P961 'Kč 53 h' bez ohledu na ustanovení §u 1239 
domu P musI. . . . '''h ." 

.. bč zák' svému bývalému manželu jakožto spravcI ]ell olment ~ 
. o . ,'. odle § 1014 obč. zák. zaplatiti, a líčí věc tak, lakoby prvy 
~~uo~n;;lcttnto názor vyslovil ve příčině celého peníze 19?61. ~~I 53 ~ 
k..od ';čtent namítaného, ale tomu není tak. ~rvý soud Č~nt ,roz I mezI 
opl~tl!ydávkami a výlohami, jež byly spojeny s uzavrentm, ~yhoto: 
~Emíma' provedením smlouvy kupní o domě čp. 149 a. n;ezl vy,lohar;'1 

<I:'. 'ho řízení o přípustnosti zvýšení nájemného v temz dome = du
~oh~m~~ovedených tam oprav jakož i náklady, jež tY'to opravy vy~ado
valy, Toto rozIišovániie nutné. poněvadž ony. popl~tky, ,?av~y' a ,:vlohy 
k' smlouvy jsou jiného rázu než výlohy na]emneho nzent a naklady 
n~P~~ravy domu. Oó oné první s~?I;iny patří: p~evodní poplat~y 4;974 
Kč 56 h dávka z maietku a z pnrustku na maletku 2.310 Ke, davk" 
z přírůstku hodnoty 12.855 Kč 44 h a Mtáří z3'placených 2.000 Kč. Tyto 

00 !atky dávky a výlohy úhrnem 22.140 Ke 00 h nelSOU se spravou 
~o~u čp' 149 v žádné souvislosti. nejsou výlohami správními a nesou 
ie oběst~any podle V. odstavce s:nlou;,y trhové.ze dne 21. břez~a }922 
jako kupuiící stejným dílem. Ponevadz pak nent o tom sporu, ze zalo
'vanýcelých 22.f40 Kč zaplatil sám, ie žalobkyně povmna, a~y mu na
.hradila ze svého polovici, t?diž 11.07? K~. Po~ud. t<;dY' prvy. soud u.~ 
znaL že tato částka žalovanym k odpoc'~nt nal;lttan,:]e po pravu., bro.!' 
odvolatelka proti příslušnému rozhodnub bezduvodne. ,~e.boť tu predpl~ 
&u 1229 obč. zák. nepřichází v úvahu a nelze ho pouzllt, neboť koupe 
domu není výkonem Dředsevzatvm při správě majetku. k němuž by ~a
lovaný dle §u 1238 obč. zák. byl oprávn,~n . .1.inak má s,: v~c, po:~ud J?e 
.o provádění oprav na domě čI;'. 149.a o ment pro~edene p;ed n~le:nntm 
soudem za tím účelem. hy nalemne mohlo z duvodu nakladu temlto 
opravami vzešlých bYti zvýšeno. V obou těchto smě!echjd: o v~lohy 
spojené .se správou domu, kterou. lak nesporno) vedl zalovany od te do
bv.kdv dům bvl koupen, až do dne rozluk V manželství, která byla vy
slovena dnem 13 června 1925. K těmto správním výlohám natří: náklad 
na opravy domu 16883 Kč 06 h. walečné 400 Kč " v,dohv Drávního 
zastoupení 500 Kč = 900 Kč, dohromadv 17.783 Kč 06 h Prvý soud 
uznal žei pohledávka rovnající se polovíci těchto správních výloh tedy 
částk~ 8.891 Kč 53 h žalovaným k odpočtení namítanáie po právu. ale 
tu iiž neposoudil věc správně, neboť nříslušné důvody jeho nevvhovuii 
zákonu, jmenovitě předpisu &u 1239 obč. zák. Mezi stranami není sporu 
o.tom. že žalovanÝ vedl správu domu ČP. 149 ode dne 21. března 1922, 
kdv dům byl koupen, až do dne 13. června 1925. kdy vyslovena bvla' / 
rozluka maí1Žels'ví. Prvý soud pak zjistH. že žalobkyně odevzdala ža
lovanému ze svého výdělku třikrát po 15.000 Kč, tedy celkem 45.000 
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Kč, které měl pro ni uložiti v záložně, a mimo to 5.000 Kč, kterých ža
lovaný upotřebil ve své živnosti. Věno 25.000 Kč nepřichází tu v úvahu, 
protože úroky z věna patřily žalovanému. Žalovaného sluší tedy pova
žovati za správce jmění žalobkyně nejen ve příčině polovice domu, 
nýbrž i ve příčině 50.000 Kč, jež mu byly žalobkyní z jejího výdělku 
svěřeny. Podle §u 1239 obč. zák. není žalovaný Ovšem povinen, aby 
z užitků, které mu toto jmění poskytovalo, skládal účet a považuje se 
tento účet až do dne zrušené správy tedy dne 13. Června 1925 za vy
rovnaný. To znamená, že se příjmy a výdaje se správou tohoto jmění 
spojené, pokud až do tohoto dne vznikly, navzájem ruší. Dllsledkem 
toho není žalovaný oprávněn, "by správní výlohy 8.891 Kč 53 h žalob
kyni k započtení namítal. Žalovaný byl by sice oprávněn účty ze správy 
manželčina jmění složiti a od žalobkyně náhradu případného schodku 
žádati po případě k započtení namítati, ale poněvadž ve sporu ani ne
tvrdil, že by užitky ze jmě1!í žalobkyně, zejména úroky a nájemné na 
úhradu správních výloh nestačily, nemá námitka započtení, pokud jde 
o výlohy správní 8.891 Kč 53' h ani skutko'vého ani právního základu, 
a nelze jí v tomto směm vyhověti. Bylo tudíž k odvolání strany žalu
jící, jež v tomto směru .bylo shledáno důvodným, z pohledávky žalova
ného penízem 19.961 Kč 53 h k odpočtení namítané částku 8.891 Kč 
53 h vyloučiti a uznati, že po právu jest pouze zbytek oné .pohledávky 
11.07Q Kč. Pokud jde o právní posouzení otázky vrácení věna má žalo
vaný pravdu potud, že nabyl vlastnidví věna, jež mu bylo vyplaceno ho
tově, ale nelze s ním souhlasiti, pokud z nabytí vlastnictví vyvozuje, že 
není povinen věno vraceti, neboť, názor tento jest v rozporu s § 1229 
obč. zák., který stanoví povšechnou zásadu ve příčině povinnosti ke vrá
cení věna, -nečině rozdílu, v ·čem -věno záleží. Právní význam skutečnosti, 
že žalo,vaný nabyl vlastnictví věna hotově mu vyplaceného, jeví se pouze 
v tom, že žalovaný není povinen vraceti tytéž kusy peněz, které mu byly 
věnem vyplaceny, nýbrž že stačí, by vrátil peníz ve výši věna, aniž je 
povinen ku placení úroků z věna, neboť úroky ty mu připadají, by tím 
bylo ulehčeno břímě spojené s manželským spolužitím. Poněvadž v sou" 
zeném případě manželské spolužití bylo rozlukou manželství zrušeno, 
odpadl zákonný účel, k němuž věno bylo poskytnuto, a žalovaný je po
vinen věno žalobkyni vrátiti. Této povinnosti nezbavuje ho skutečnost, 
že manželství bylo rozloučeno z viny žalované. Poukazuje-li žalovaný 
na předpis § 1266 obč. zák., poclle něhož by měl nárok na plné dosti
učinění, přehlíží, že tnto plné dostiučinění neznamená nic jiného, než 
náhradu škody v rozsahu uvedeném v §u 1323 obč. zák. a že by tudíž 
byl povinen, by ve sporu uvedl a proká7.al, v čem jeho škoda nebo jinaká 
újma maje;ková záleží. škodu takovou nelze spatřovati v tom, že žalo
vaný musí vrátiti věno, když manželské spolužití bylo rozlukou zrušeno, 
účel věna zanikl a žalovanému nehrozí nebezpečí, že by byl povinen 
své bývalé manželce poskytovati výživné. Vycházel-li tudíž prvý soud 
z právního předpokladu, že žalovaný drží věno od rozluky manželství 
bezdůvodně a jest povinen je vrátiti, posoudil v té příčině věc správně. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného a uvedl v otáz
kách. o něž tu jde v 
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důvodech: 

Zalovaný dovolává se ve Uech směrech: 1. pokud jde o částku 8.891 
Kč 53 h, vyloučenou ve druhé .st?lici ze z~počtení, II. pokud jde o věno 
25.000 Kč. V onom směru, vY,tyka odvolac;mu r?:~udku r?zpor se sP~sy 
a nesprávné posouzení pravnl. .te I~U Spl sum n}zslch stohc odporu!,clm 
ředpokladem skutkovýn;, ~olozenym, odvolaclmu . r':,zsudku .za zaklad 

~ jeho podstatné části, udaJ. napadene~o razsud~u, ze »meZl stranaml 
ení sporu o tom že žalovany vedl spravu domu cp. 149. ve V. ode dne 

~l března 1 922 'kdy byl dům kaupen, až do dne 13. června 1925, kdy 
vy~lovena b)"la ;ozluka manželství.« Dovolatel:tv~dí,že, tento,pře?poklad 
odporuje zjištění prvéh? s.oudu,?rtt,hou stohcl prevz~temu, ze ~'C ta~o
véha není ve spisech, ze Jd~ ~reJme o po~h?u domne?ku druhe stohce, 
ničím neodůvodněnou a splsum odporujlcl. Že v dus ledku toholsou 
v. rozporu se spísy i ,další před~okla.dy druhé .st0lic,e, že. ža~ovaný bral 
ze jmění žalobkyně uZltky, zejmena uroky a naJemne, z mchz zaplaceny 
byly náklady na ~pravu domu, ;:nalečné a úyraty právního z:,stueo~á,ní. 
Že ostatně netvrdl am napadeny rozsudek, ze spravoval cele Jmem za
lobkyně, nýbrž uvádí jenom - arci prý v rozporu se spisy - že sprae 

voval dům, že však není odilvodněno v řečeném rozsudku, že bral užit
ky z ostatního jmění žalobkyně, zejména úroky. Není tím podle. čís. 3 
§u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací opodstatněn. Napadený údaj 
odvolacího rozsudku, pokud není ve skutečnosti právním, z předpisu §u 
1239 obč. zák. odvozeným závěrem, tedy pokud jde o skutkovou strán
ku tohoto údaje, neodporuje spisům, nebM ve příčině časového roz
pjetí bylo skutečně nesporno, že dům koupen byl stranami dne, 21. břez
na. 1922 a že manželství stran bylo rozloučeno dne 13. Června 1925. 
Podle §u 1238 obč. zák. platí, pokud tomu manželka neodporovala, 
ptávní domněnka, že svěřila muži jako svému zákonnému zástupci sprá
vu svého vo,lného jmění. Přihlédne-Ii se ku přednesu stran, patrno, že 
skutečně se zřením na předpis §u 1238 obč. zák. nebylo sporu mezi 
stranami, že dovolatel jako manžel a zákonitý zástupce žalobkyně vedl 
správu domu čp. 149 ve V. ode dne 21. března 1922, kdy byl dům kou
p€n, až do dne 13. června 1925, kdy vyslovena byla rozluka manželství 
a. kdy tato zákonitá správa pominula zánikem manželství stran. Pak 
ovšem nejsou v rozporu se spisy ani další dovolatelem napadené před
poklidy, .jež ani nejsou převážně skutkovými, nýbrž .jsou v podstatě 
právními z;)věry. Z dúvodů odvolacího rozsudku je také zřejmo, že tehto 
rozsudek zjišťuje, že dovolatel nespravoval pouze společný dům, nýbrž 
spravoval celé jmění žalobkyně jako ieií manžel. Prováděje v témže 
směru na druhém místě podle čís. 4 1:)" 503 c. ř. s. uplatněný důvod do
volací, tvrdí dovol alel, že následkem jím tvrzených rozporl! se spisy do·
spěl odvolací soud ku nesprávnému úsudku právnímu ohledně shora ře
čených výloh a že vykládá předpis I:)u 1239 obč. zák. nesprávně, Míní, 
že, když bylo zjištěno, že veškeré výlohy za opravy domu, znalečné a 
náklady s právním zastupováním spojené byly přesunuty nájemniinsou
clem na nájemníky, a že se tyto výlohy vraceií žalobkyni ve zvýšeném 
nájemném) nemůže položka výloh,. na žalobkyni" připadající v penízi 
8891 Kč 53 h, býti počítána do výloh správy domu jako položka pa-
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sivni, nýbrž jenom jako orůběžná, že totiž tato položk:> nebyla .vyro.;'nána 
nějakým přijmem minulým, nýbrž bude teprve uplne vyrovnana zalob
kyni budoucim, nájemnim soudem k tomu zvI,áště ustan?~eným,-př!imcm. 
Že by podle napadeného rozsudku žalob kyne brala zvysenou Cmzl bez
důvodně, kdyby nenesla výlohy s nim stejný?,. dilem, a!e i, když ,by 
vedl správu domu a jejího majetku, nemohla ,~ylI t~t{} poloz~a vyro:vnan~ 
z nějakých přijmů, když byla přesunuta na najemmk)\,:ebo,j tak,:ve dVOJI 
vyrovnání jedné a téže položky je vyloučeno, a ~em~ze, ohle~ne tohoto 
zvláštního případu platiti předpis §u ~ 239 obc~ zak., jenz~,e ,zretelem, na 
doslov musí býti vykládán v:, pl:ospech ,n;anz~l~ ~~ra::uJl~lh? manzel
čino imění. Že v tomto připade nejde o vy\lctovanl uZltku, nybrz o mlmo
řádné výlohy, většinou' investice, iimiž ~y: d~m ~h09noce,:, že je,:o?, 
s menší částí šlo o opravy domu. V druhe rade v ,cmze smeru spatru1e 
nesprávné posouzení právní v právni;TI ;;ávěru dr~hé st?lice, ž,~ bylo 
jeho povinnosti v rozepři, by tvrdli, ze uroky a najemne nestaclly na 
Úhradu správnich výloh, Dovolatel míní, že nejprve žalobkyně by muslla 
tvrditi a prokázati, že bra], z jejího jmění nějaké užitky, a že by !Jak te
prve mohlo býti mluveno o vyúčtováni ,správnkh ;,ýl?h, neboť ,podl~ 
§u 1239 obč. zák. jen .tehdy bylo by l,!o;;no"spr,"vl;l vylohy pO,vazovah 
za vyrovnané. kdyby manžel bral skutecne nepke uZltky. Nem hm podle 
čís 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod' dovolací opods!atněn .. ,Chce-li 
manžel vymáhati na manželce náhradu toho, co lako spravce jejlho ma
jetku vložil ze svého do statku, musí ~apřed s,ložit,i účet ze spr,ávy; Jelikož, 
se tak nestalo, právem uznal odvolacl soud, ze namltka zapocte111, pokud 
jde o právní výlohy 8.891 Kč 53'h, ner;rá, ani skutk?vého, ani ]'ráv,niho 
základu když nebylo dovola;elem dokazano, ba a111 tvrzeno, ze uZltky 
ze jmědí žalobkyně nestačily na úhradu právních výloh, pokud se ~ýč,e, 
když dovolatel napřed nesložif účtu ze správy. Dovolatelovo tvrze111, ·ze 
důkazní břimě tížilo po této stránce žalobkyni, nemá opory v předpisu 
§u 226 c, ř. s. Měla by tedy i ?kolnost, že ve~k~ré výlohy, za opra,vy 
domu znalečné a náklady s pravnlm zastupova111m spojene byly pre
sunuty nájemním soudem na nájemníky, a že se tyto výlohy ::raceií ža
lobkyni ve zvýšeném nájemném, jenom tehdy pro tuto rozepn o dovo
latelem ku započtení namítaný protinárok právni význam, kdyby z účtu 
dovolatelem složeného bylo zřejmo, že částky dovolatekm přijaté jako 
užitky ze žalobčina jím spravovaného jmění nestačily ku zaplacení správ-
ních výloh. . 

V druhém směru vytýká do·volatel odvolacímu řízení neúplnost a 
odvolacímu rozsudku nesprávné posouzení právní. Podle čís. 2 §u 503 
c. ř .s. uplatněný důvod dovolací spatřuie v tom, že v odvolacím řízení 
nebyl proveden 'důkaz výslechem stran o tom, že věno bylo za manžel
ství úD!nč sDotřeboveno. Dovolatel míní, že, když věno je určeno podle 
~u 1218 obč. zák. k ulehčení nitkladů, spojených s manželským společen
stvím, vyplývá z toho, že m~že b~ti i spotř~bován? na, tyto ?á~laďy, a, 
ie-Ii spotřebováno, že odpada povmnost ku jeho vracen!. Nel11 hm podle 
čís. 2 &u 503 c. ř. s, uplatněný důvod dovolací opodstatněn, neboť okole 

nost, o které je dovolatelem' postrádán důkaz výslechem stran, ie pro 
rozsouzení tétó rozepře nerozhodná, I po právní stránce dostalo se spor
né věci v tomto směru právního posouzení správného, dovolací soud 
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dili proto správné a zákonité důvody odvolacího rozsudku a dovolatele 
~ nim poukazuje, Okolnost, že se dovolalel stal v tomto připadě vlast-

íkem věna, záležejícího v peněžité hotovosti (§ 1227 obč. zák.), ne
~prošťuje ho v §u 1229 obč; zák. ~vede,né povi~1l10sti., ~elze dovolateli 
při svědčiti, že se stal vlastnlkem vena az do sve smrlt, jeho poukaz ku 
§u 1229 obč. zák. není případný, naopak vyplývá z právní povahy a zá
konitého účelu věna (§ 1218 obč, zák.), že vlastnictví manželovo trvá 
jen tak dlouho, pokud trvá manželství, že tedy vlastnictví jeho v tomto 
řípadě zaniklo povolenou rozlukou, Zánikem manželství a tím také zá

~ikem účelu, jemuž mělo podle §u 1218 obč, zák. sloužiti, stalo se věno, 
dané v hotovosti, a tudíž do vlastnictví manželova podle §u 1227 obč, 
zák. přešlé, manželčinou pohledávkou, manželka může se domáhati re
stituce tantum dem ejusdem generis (jako při zápůjčce), neboť dáno"1i 
bylo věno v penězích, anebo v jiných věcech zastupitelných, uskutečňuje 
se tím nepravé požívání, manžel stává se sice vlastníkem věna, ale 
s právě uvedenou povinnosti restituční. Proto nemůže namítati, že věno 
spotřeboval, a tim ovšem zmařil zákonitý účel podle §u 1218 obč, zák. 
Předpisu §u 1266 obč. zák" znamenajícího, že nevinnému manželi pří
sluší náhrada škody, jež mu vzešla rozlukou, že tedy vinný manžel musí 
ho odškodniti za vše, co mu ušlo ro'zlukou, by byl majetkově postaven 
tak, jako kdyby se nestala rozluka a dosud trvalo manželství, nemůže 
se dovolatel dovolávati přes to, že manželství bylo rozloučeno z výhrad
né viny žalobkyně, poněvadž v rozepři neprokázal, ba ani netvrdil, v čem 
by jeho škoda, nebo jinaká jeho újma spočívala, jmenovitě neprokázal, 
že mu něco u-šlo rozlukou, cnž už odvolací soud nejen ro·zpoznal zcela 
správně, ale také právem poukázal k tomu, že škodu, nebo újmu nelze 
spatřovati v restituční pqvinnosti dovolatelově, když, jak bylo vylíčeno, 
jeho vlastnictví ku věnu bylo vlastnictvím svého druhu, a když věno je 
podle §u 1218 obč, zák. účelovým jměním, které nemůže býti odňato 
účelu, jemuž slouží podle zákona, Tvrdí-li dovolatel, že má dále povin
nost poskytovati výživu, výchovu a zaopatření dítěti z jejich manželství 
zrozenému, přehlíží, že to jest podle §u 141 obč. zák. jeho samo,statnou 
povinností, která nemůže býti ztoto·žňována s povinnostmi manžela vůči 
manželce, Ostatně není opory ve spisech pro dovolatelovo tv~zení, že 
se restitucí věna zhorší jeho majetkové poměry, nehledí-li se ku právní 
neudržitelnosti tohoto názoru, neboť věno nepřestalo tím, že přešlo do 
dovolatelova vlastnictví, býti zvláštním, jenom manželského společen
ství a jehb ulehčení se týkajícím jměním. 

čís. 6704. 

Nelze se domáhati náhrady škody podle syndikátního zákona ze dne 
12, červenlce 1872, čís. 112 ř. zák., byla-Ii provedena exekuce vyklizenÚ11 
přes to, že byl povolen její odklad vzhledem k žalobě o nepřípustnost 
exekuce,pak-Ii byla žaloba o nepřipustnost exekuce p,ravoplatně zamít
nuta. 

(Rozh. ze dne 18, ledna 1927, Co I 4/26,) 
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Žalobě protí československému eráru O náhradu škody, ježto byla 
provedena exekuce vyklízením, ač byl povolen její odklad, pro c e sní 
s o udp r v é s t o lí c e (vrchní zemský soud v Praze) vyhověl. 

Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Odvolání ne1ze upříti oprávnění. Jest nesporno a vychází na jevo 
z obsahu spísů, že žalobce podal protí vlastníkům domu (manželům 
H-ovým) jednak žalobu o uznání práva nájemního (C IV 852/25), jed
nak žalobu (C Jl] 43/25) o nepřípustnost exekuce, která byla k cílí vy
klízení bytu vlastníkům domu povolena proti strýc' žalobcovu usnesením 
ze dne 15. září 1925 č. j. E 2285/25·, a že žádal za odklad ex~kuce až do 
pravoplatného rozhodnutí tohoto sporu C JIl 43/25. Jest dále nesporno; 
že usnesením procesního a zároveň exekučního soudu ze dne 29. září 
1925 č. j. C III 45/23 byl 'povolen odklad. exekuce až do pravoplatného 
rozhodnutí sporu o nepřípustnost exekuce, že usnesení to vešlo v moc 
práva, že však přes tQ' byla exekuce vyklízením dne 26. října 1925 v nec 
přítomnosti žalobce provedena a svršky žalobcovy z bytu odstraněny, 
ačkoliv spor o nepřípustnost exekuce v této době ještě nebyl proveden. 
jest konečně nesporno, že žalobaprotí manželům H-ovým ° uznání nájem
ního práva nynějšího žalopce byla zamítnuta rozsudkem okresního soudu 
ze dne 21. prosince 19251':. j. CIV 852/25, jenž byl potvrzen ro'zsudkem 
odvolacíhO' soudu ze dne 11. března 1926 č. j. Co IX 78/26, proti němuž 
nebylo podáno dovolání, a že ží'loba o nepřípustnost exekuce byla za
mítnuta rozsudkem 'ze dne L června 1926 č. j. C III 43/25, který zůstal· 
nenapaden, Z těchto okolno'Stí ide na jevo, že žalobcův nárokna náhradu 
škQdy, která prý mu vzešla ,předčasným vy!klizením, není podle §u 1 
zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. z. důvodem po právu, a že 
v tomto směru jest opodstatněn uplatňovaný odVo.Jací důvod nesprávného 
právního posouzení věci. žalovaný stát již v prvé stolici namítal, že ža
IQbce nebyl nikdy v právním poměru k manželům H-ovým, zejména že 
nebyl k nim v poměru nájemním, že obýval byt, o nějž jde, bez právního 
důvodu a nemohl tudíž býti exekucí provedenou dne 26. října 1925 po
rušen ve svých právech, takže není tu porušení hmotného práva, před
pokládaného §em 1 synd. zák. a tudíž ani škody nutné dle předpisu toho 
pro vznik syndikátního nároku. Soud prvé stolice naprotí tomu vychází 
z úvahy, že nezáleží na tom, že pravoplatnými rozsudky bylo žalobci 
oduznáno nájemní právo ohledně sporného bytu a žaloba o nepřípustnost 
exekuce vyklizením bytu byla zamítnuta. Rozhodujícím prý jest, že pra
voplatným usnesením okresního soudu ze dne 29. září 1925 č. j. C lJl 
43/25 získal žalobce p r á v n í n á rok na odklad exekuce, povolené 
usnesením ze dne 15.září 1925 Č. j. E 2285/25 a že tento nárok byl 00-
rušen' tím, že exekucebyla dne 26. října 1925 za nepřítomno,sti žalobce' 
bez ieho vědomí a neočekávaně provedena, aniž se postižený opravnými 
pros'tředky soudního řízení proti tomu niohl ubrániti. Otázkou, zda ža
lobce měl o d ů v o dn t, n é p r á v o na odklad exekuce, netřeba prý 
se zabývati, pro'tože stačí, že mU odklad byl soudem povolen pravo
platně. Odvolání znovu uplatňuje názor, že předčasným vyklizením ne-
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by.lo porušeno »s k II teč n é práv 0« žalobcovo) nýbrž jen »p r á v o 
zdá n I i v é«, protože bydlel v clomč bez právního důvodu, poněvadž 
jehO vybavovací nárok, na jehož podkladě se domáhal výroku O' nepří
pustnostI exekuce - jak se ukazalo - neexIstoval a protože také pro 
odklad ex~ku~e nebylo t~ podmínek, §§ů 42 ~ís. ? ~. 44 od~tavec prvý a 
druhy ex. j. \; tomto sl11e.r~ nelz,e oo:oi~m pnsvedclt1. Otazk2, zda pro 
odklad exekuce tu byly tar m a I n I predpoklady stanovené exekučním 
řádem, byla soudem odklad povolivším rozřešena pravQplatně a nelze 
se, jí proto dále obírati. Naproti tomu odvolání v podstatě právem vy
týká, ž,:soud prvé stoliceI!epo.soudil věc správně po stránce právní, 
uznav, .ze vykhzeOlm za zpsteneho stavu věci porušeno bylo právo ža
lobcovo ve y'.'yslu §u 1. s)ind. zák., -. třebaže rOzlišování mezi prá
vem »skutecnym« a »zdanhvym« nevystJhuje úplně jádro věci. Účelem 
odložení exekuce podle §§ 42 a násl. ex. ř. jest, aby bylo zabráněno 
změně dosavadního stavu v neprospěch dlužníka, kdykoli se správnost 
a přípustnost exekuce bud' z důvodů materielních nebo formálních stane 
pochybnou a z provádění exekuce hrozí dlužníku nebezpečí majetkové 
újmy nenahraditelné nebo těžce napravitelné, pokud ovšem odklad exe
kuce není s to ohroziti uspokojení vymáhajícího věřitele. Dle toho jest 
odkla(~ exekuce ve své podstatě opatřením prozatimním (srov. motivy 
k ex. L stL 160: »Unter dlesen alli'ememen Voraussetzungen ist dann 
dle Autschlebung nach § 42 In denjemgen Fallen zulassiO', wo sie sich 
als e i n s t w e i I ig e Ve r f ii g u n g notwendig zeigt, ~m einer auf 
Aufhebung ?der Emschrankung der Exekution gerichteten Aktion oder 
den gegen dle Art der Exekutionsfiihrung erhobenen Beschwerden valleu 
ErfO'lg zusichern«), a jako, takové musí, nemá-li účel býti zmařen, býti 
soudem povoleno, když I o r má I ní předpoklady jsou splněny, aniž 
bylo by lze zk~~ma!I, zcl~,námitky p!oti sv~právl1osti nebo přípustnosti 
exekuce" JSou tez ve C ? e op,:clstatneny. Ze však zákon toto opatření 
(pko vsechn)i 'podobne pros~re9ky z~bezpe.čov~cí) poskytuje. výhradně 
jen k t?mu clh, by bylo, chlaneno' pnpadne pravo matehelOl, vysvítá 
nade ,VSI po.chy?no.st z ~stanovení §§ 376."~ 394 ex. ř., ukládajících 
strane,k jejJlllUZ navrhu oyja povolena zajlstovací exekuce nebo zatímní 
oT;'atření, p ° v in n o "s t k n á hra d ě š k od Y v případě, že tvrzen}' 
narok byl pravoplatne oduznán nebo že se jinak ukázalo že si strana 
zaji'šťovací úkon vymohla neprávem a neměla tedy materi~lního nároku 
k jehož zajištění úkon směřOval, třeba že formální podmínky zajištěni 
t~.byly. Ale I.V tomto případě šlo, jak řečeno, o pouhé zatímní zajištění 
pnpadneho ?ar~ku P.? ,dobu .sporu O' něj, ale pak se ve sporu ukázalo, 
zet"e~to. za!Jmne za]lsteny. narok neexistoval a že tedy dlužnik vymohl 
za)'stem to matenelně neprávem .. Chrániti dlužníka, pokud se· tak může 
~!alJ bez vážného. ohrožení z"ájn.:~ vymáhajícího, věřitele, před nebezpe
Clm nenahradltelne neb aspon tezce napravltelne majetkové újmy, která 
by. mu vy'~onem exekuce nebo pokračováním v ní hrozila, kdy b Y n á
ml t k Y ] I m v z nes e n é n a pot o m byl Y u z n án y o pod s t a t
ně n Ý m i,. jest je~iným a vý?radným účelem odkladu exekuce podle 
§§ 42 a nas!. ex. r. ProvedenIm exekuce materielně oprávněné nemůže 
tedy dlužník utrpěti materielní újmy, protože provedením exekuce do
nucen byl jen ke splnění své materieln" právní povinnosti a práva od-
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poru proti exekuci neměl. To nutno zdůrazniti vzhledem k tomu, že 
zákonodárství týkající se bytové nouze (vládní nařízení ze dne 25. 
června 1920 čís. 409 sb. z. a n. a pozdější zákony o odkladu exekučního 
vyklizení místností, z nichž toho času platí zákon ze dne 31. března 
1925 čís. 51 sb. z. a 11.) připouští odklad exekuce vyklizením místností 
za určitých předpokladů bez ohledu na všeobecná ustanovení exe
kučního řádu o odkladu exekuce. Tyto zvláštní předpisy vycházejí 
z IÚwah zcela odlišných (socíálně politických), sledují zcela jiný účel, 
majice poskytnouti' ochranu osobám, jež by se octly bez přístřeší, kdyby 
se provedla proti nim exekuce vyklizením místností, a nepřicházejí zde 
vůbec v úvahu, protože zákonem zřizeno tu exekutu materielní právo na 
odklad exekuce t. j. poshovění (příročí) z důvodu bytové nouze. V sou
zeném případě byla exekuce odlo,žena vzhledem k podané žalobě o ne
přípustnost exekuce (§ 42 čís. 5 ex. ř.). Byla-li tato žaloba právoplatně 
zamítnuta, jest nyní jisto, že námitky, vznesené žalobcem proH přípust
nnsti exekuce byly liché, že· žalobce neměl důvodu, který by ho oprav
ňoval oddalovati vyklizení místností, nýbrž naopak byl povinen je bez
odkladně vykliditi, takže v podstatě se nestalo nic jiného, než co po 
právu státi se mohlo. Zcela jinak by se ovšem věc měla, kdyby žalobce 
v Onom sporu byl zvítězil, a kdyby takto bylo zjištěno, že závadným po
stupem mu byla způsobena materielní újma, příčící se právu hmotnému. 
Nebof, došlo-li v tomto případě přes povolený odklad k vyklizení proto, 
že procesní a zároveň exel1uční soud opomenul zpraviti o odkladu vý
konu exekuce výkonné oddělení, nelze o tom ppchybovati, že by to mo
hlo zalo'žiti syndikátní nárok, kdyby též ostatní náležitosti takového ná
roku zde byly. Ve skutečnosti byro však v době vynesení rozsudku, ba 
již v době podání syndikátní žaloby soudním výrokem zjištěno, že ža
lobce neměl práva ve smyslll §ii 1 zák. ze dne 12. července 1872 čís. 
112 ř. zák., které by vyklizením provedeným dne 26. října 1925 mohlo 
býti porušeno, takže není tu základní podmínky syndikátního nároku. 
Zkrácení možnosti, oddalovati uskutečnění práva použitím prostředků", 
jež zákon poskytuje jen k uhájení práva hmotného a za předpokladu, že 
takové tu jest, není pomšenim práva, jaké má na mysli § 1 synd. zák. 

čís. 6705. 

žaloba o zrušení exekuce na nemovitost z důvodu, že vymáhajíci 
věřitel se zavázal, propustiti nemovitost ze zástavy, jest důvodem od-
kladu exekuce podle §u 42 čis. 5 ex. ř. , 

Jest újmou ve smyslu §u 44, prvý odstavec, ex. ř., prodal~li dlužnlk 
nemovitost, na niž se vede exekuce, se závazkem dáti nepřevzatá bře
mena (mezi nimi i vymáhanou pohledávku) vymazati, třebas n~bylo 
ujednáno, že v připadě nesplnét1! .tohoto závazku bude prodatel (dluž
nlk) zavázán k náhradě škody. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1925, R II 4/27.) 

Na základě žaloby, by byla zrušena exekuce vnucenou dražbou ne
movitosti, ježto se vymáhající věřitel zavázal propustiti nemovitost ze 
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-ústavy, navrhl dlužník odklad exekuce. S o II cl P r v é s t o I i c e ná
vrhu vyhověl, rek II r s 11 í s o II cl ho zamítl. 

N e j v y Š š í s o II cl obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

f-(elcursnÍ soucL ač, a to správně, uznal, že žalobou o zrušení Exe
kltCe ohledně nemovitosti opírající se o to, že se vymáhající věřitelka 
z~,vázala propustiti nemovitost ze zástavy pro vymáhanou pohledávku, 
ifsl splněn důvod k odkla,du exekuce pOdl~ §u 42 Čí~. 5 ex}., ~evyhověl 
i,2.Vrhu na odklad, protoze podle jeho nazom schaz! dals! predpoklad 
odkladu, ohrožení povinné strany v případě pokľačování v exekuci ne
ocivratitelnou neb těžko napravitelnou újmou (§ 44 prvý odstavec ex. 
ř.). Taková ú]'ma, jak za to má rekursllÍ _ soud, povinné strane- nehrozí 
proto, 'že, prodavši zatím nemovitost, není již jejím vlastníkem a že, 1 
když povinná prodala nemovitost se závazkem dáti nepřevzatá břemena 
_.' mezi nimi i vymáhanou pohledávku - vymazati, nebylo ujednáno. 
že v případě nesplnění tohoto závazku bude povinná zavázána k náhradě 
škody. Oproti tomu jest uvésti, že, i když závazek k náhradě škody do 
t"hově smlouvy výslovně pojat nebyl, hmzí povinné straně přes to v pří
p"dě exekučního prodeje nemovitosti nebezpečí, že na ni bude od ny
nějších vlastníků nemovitosti pro nesplnění onoho závazku O' náhradu 
škody nastllpováno. Povinné straně hrozí proto z pokračování exekuce 
újma nenahraditelná nebo těžko napravitelná a postrádaný r~kursní111 
soudem předpoklad pro odklad exekuce podle §u 44 prvý O'dstavec ex. 
ř. iest s91něn. 

čís. 6706. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., o přechodné 
úpravě IÍlmnčního hospodářství obci a měst s právem municipálním. 

Předpis §u 5 (4) a (5) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. 
z. a n. vztahuje se i l1a připady hospodářské správy vedené před účin
nosti zákona. Lhosteino>, zda jde o starestu dosud úřadujícího či již 
jsouciho mimo úřad. Nerorzhodl-li dosud dohlédací úřad o novinnostr 
k náhradě škody, Jest žalcbu proti starostovi o náhradu škody pro, 
tentokráte odmítuouti. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1927, Rv II 389/25.) 

žalobu obce proti bývalému starostovi o náhradu škody' pro c e s
n í s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o ud uznal podl~ ža
loby. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou soudl! i s předchozím ří
zením a žalobu pro tentokráte odmítl. 

Dúvody: 

Jde o spor, v nemz žalující .obec domáhá se náhrady škody na ža- ' 
lovaném z hospodářské správy obecní, kterou jako starosta žalující' 

Civilní 'r(Ízhoclnutí lX. 7 
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obce po dobu svého úřadování před rokem 1919 byl vedl. Pro ten pří
pad platí nyní podle §u 16 (7) zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 
sb. z. a n. předpis §u 5 (4) a (5) tohoto zákona, který zní: »0 povin
nosti k náhradě škody rozhoduje bezprostřední úřad dohlédací, z jehož 
výroku mMe se jak obec, tak i ten, proti němuž byl výrok na náhradu 
škody vydán, odvolati. Na základě pravoplatného výroku dohlédacího 
úřadu rozhoduje řádný soud o výši náhrady, při čemž výrokem dohlé,h
cího úřadu o povinnosti k náhradě škody je vázán.« PředpIs tento jest 
předpisem formelního práva, o němž neplatí předpis práva materielního 
§u 5 obč. zák. a vztahuje se tedy i na případy týkající se hospodářs;{é 
správy obecní před jeho' účinností vedené, poněvadž pro tento případ ne
má zákon přechodných ustanovení (§§ 29 a 42 j. n., §§ 57, 59 cil.. zák., 
prováděcí nařízení k cit. zák. ze dne 27. dubna 1922 čís. 143 sb. z. a 
n. kl! §u 57). Zákon nový též nerozeznává, zda jde o starostu 'ještě 
úřadujícího, či již mimo úřad jsoucího, naopak jest samozřejmo a plyne 
z ustanovení §u 16 (6) a (7)', §u 18 (1), (2) a (3), že revise hospodář
ství obecního a předpisy o ní vztahují se i na období minulá a starosty 
v obdobích těch úřadující. Podle uvedeného předpisu pčísluší soudúm 
rozhodovati pouze o vy'rši náhrady, úřady správními co dO' důvodu již 
zjištěné. Z přednesu stran je však patrno, že o povinnosti žalovaného 
k náhradě škody z vedení hospodářské správy obecní způsobem přede
psaným tímto novým záko!l;em dosud nebylo rozhodnuto (srv. § 48). 
Nepříslušelo tedy nižším soudům, by jednaly a rozhodovaly o důvodu: 
zažalované škody jakožto věci, jež nepřísluší na soudní pořad a jest 
tedy řízení v této příčině provedenI' i rozsudky na základě jeho vydané 
zmatečnými podle §u 477 čís. 6 c. ř. s. Proto bylo k dovolání rozsudky 
tyto i s předchozím řízením zrušili v ,částech, jež jsou dovoláním dotče
ny a žalobu. v tomto rozsahu p.fO tentokráte odmitnouti. (§§ 240 třetí 
odstavec, 478 prvý odstavec, 503 čís. 1 a 513 c. ř. s.). 

Cis. 6707. 

Zemský lond (na Moravě) jest oprávněn domáhati se na manžel
ském otci náhrady útrat s ošetřením dítěte v nemocniici, třebas otec ne
souhlasil s odevzdáním dUěte, sti~enéh() nakažliv()u nemOiCi, do nemoc-o 
oíce. 

(Razh. ze dne 18. ledna 1927, Rv II 707126.) 

Nezletilý syn žalovaného, onemocnivší spálou, byl dopraven k naří
zení okresní politické správy do zemské veřejné nemocnice v Z. na Mo
ravě. Náhrady výloh, jež vzešly jeho ošetřováním v nemocnici, domáhal 
sro zemský fond na žalovaném otci. Pro c e sní s o udp r v é st 0'

I i c e žalobu zamítl, o d vol a c i s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: 
Rozhodnutí sporu závisí od posouzení otázky, zda nucené umístění ne
mocného ve veřejné nemocnici ve všem, co s tím souviSÍ, tedy i včetně 
stravování tam a léčení, spadá pod pojem isolace a zda tedy stát je po
vinen, hraditi také náklad na stravo·vání nemocného a jeho léčeni v ne-· 
mocnici. Rodiče jsou podle §u 139 obč: zák. povinni také péči O· fy5ic-
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kOll "ýchovu dítěte, totiž péčí o jeho život a zdravÍ, výživou pak podle 
;::u 141 v prvé řadě jest povinen otec; jest zajisté nepochybným, že 
otec jest povinen náhradou nákladů stravování a léčení dítěte v nemoc
nici. kam dítě bylo dáno pro obyčejnou těžkou, nemocničního léčení vy
žadující chorobu. Souzený případ liší se od takovéhoto obyčejného pří
padu tím, že odevzdání dítěte do nemocní ce nestalo se z vlastního roz
hodnutí otcova ani následkem naprosté nutností v důsledku těžké cho
roby, nýbrž z nařízení okresní politické správy jako úřadu příslušného 
podle §u 43 zákona čís. 67/1913 ř. zák. Toto nařízení bylo také důvod
ným, neboť § 4 nařízení čís. 39 ř. zák. na rok 1915 nařizuje při spále 
isolaci a § 7 zákona z roku 1913 stanoví v odstavci druhém, že nemocný 
má b_ýti dán do nemo.cnice, není-li účelná isolace v bytě možnou; toto 
opatření děie se podle §u 3 zák. z roku 1913 na posudek úředního lé
k3ře a Dr. L. (úřední lékař) potvrdil jako svědek, že isolace v bytě 
možnou. nebyla. Oba případy liší se tedy jen tím, že v iednom případě 
lJEl1lOCničnÍ léčení nastává z rozhodnuti rodičů nebo následkem choroby 
takové léčení (i bez vúle rodičů) nutně vyžadující, v případě druhém 
pak v důsledku zákonného předpisu pro nakažlivý ráz nemoci a v dú
sledku toho. že isolace v bytě není možnou; i v tom i v onom případě 
nese věc přirozeně a pochopitelně s sebou stravování a lékařské oše
tření v nemoci. O tom, kdo v případě druhém (isolace v nemocnici) 
má nésJ-i stravování a léčení, nezmiňuJe se žádný ze zákonů prvou sto
licí citovaných. Dle §u 1 zákona ČÍ's. 332 sb. z. a n. na rok 1920 pře
vzal stát výkon zdravotní policíe, obstarávané dosud' obcemi, co byla 
povinností obcí, určoval zákon čís. 68 ř. zák. na rok 1870 v §u 2; ahledně 
nemocí nakažlivých v §u 4, a ustanoveni §u 4 pism. a) tohoto zákona 
bylo celkel;n převzato do § 4 čís. 8 cít. zákona čís. 332 z roku 1920. ev 
in;; bSrti zapravováno ze státní pokladny, stanoví ~ 36 záko114 z roku 
1913, kde však o nákladu na stravování a léčení se nemluví, nýbrž ien 
(sub d) o nákladech na isolaci; podotýká se, že zde je citován § 17, (Jle 
kterého může úřad naříditi iso'laci a stravování ve zvláštních místno
stech, § 36 však mlUVí pouze o nákladu na iwlacisamotnou. Jaké ná
klady má hraditi obec. určuil §§ 15--17 zákona ze dne 13. července 

·1922 čís. 236 sb. Z. a n. Než tam o náhradě nákladů na stravování rov
něž není zmínky. Že ani s hlediska zákona z roku 1870 není obec a 
v důsledku §u 1 zákona čís. 332/1920 sb. Z. a n. ani stát, povinen 'ku 
hrazení nákladů na stravováni a léčení, vy.slovil ostatně nepřímo již bý
valý ncjv. správní soud ve Vídni rozhGdnutím. otištěným ve sbírce 
Budwinského po.cl čis. 2909, kde uznal, že následky s isolací spojené 
musí nésti obec pobytu, ale náklad)' spojené se stravováním a léčením 
musí Ji nahraditi domovská obec nemocného (který byl osobou chudin
ské péče). Domovská obec je však podle §u 23 zák. Čís. 105 ř. zák. na 
rok 1863 jen potud povinna zaopatřením svého příslušníka, pokud tu 
není jiných osob dle občanského práva k tomu povinných. Rozhodnutím 
oním vyslovena tedy zásada. že při isolaci osoby nakažlivou nemod 
stížené náklady se stravováním a léčením nemocného má hraditi ten 
kdo je k tomu podle občanského práva povinen, a není-li hG, tedy činitel 
poslední.. tedy abec domovská. Soud má tedy za to, že obci (státu). 
který nařídil a provádí isolaci, náleží hraditi náklad s provE:dením iso-

7' 
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lace samotné (doprava, umístční J dohled a pocl.) spojené, že však ži
vení a léčení nemocného pokud se týče otázka, kdo má nésti náklad na 
to není zákonem isolaci připouštějícím nijak dotčena, a že otázku tuto 
tř~ba řešili podle obyčejných norem soukromého ,práva, že. tedy v ~ou
zeném případě je jím povinen žalovaný otec; ]tz~O zemsky fond uCl1111 
lak za něho, má dle §u 1042 obč. zák. nár?k na nahradu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolan!. 

Dítvody: 

Dovolání uplatňuje jen do·v?}acÍ dů~od nesprávI,'ého právr;ího po
seuzení věci ve smyslu §u 503 CIS. 4 c. r. s., ale nOm opodstatneno, Ža
lující fond nedomáhá se náhrady nákladu za dohled a IsolaCI, ktery po
dle §u 36 zák. ze dne 14. dubna 1913, čís. 67 ř. zák. o zamezení a ~o
tlačení přenosných nemocí v případec~ _ po~ písm. d). t~m uvedenych 
se zapravuje ze státní poklad;ry, n,vbrz zada zaplac;11l u t I: a t o s e
t ř o v a C í ch, které, poněvadz vZ11lkly u nez!. syna zalovaneho, podle 
§§ 139 a 141 obč. zák. v, prvé řa~ě nésti má ža)o,van ý Jako Jeho, ?tec. 
Tyto útraty' vynaloží! za zalovaneho mor. zemSKy fond, a domaha se 
tudíž podle §u 1042 obč. zák. na ž~lov~ném práv~m, by mu zapl~trl ty;o 
útraty ošetřovací za něho vynalo,ze,ne .. Dovoolac\ soud souhlasl pro,o 
s výrokem odvolacího soudu,. ale take s Jeho duvouy, na kteTe dovolate1e 
odkazuje. Na věci ničeho nemění okoln?,st, že ~alovaný nesouh,l~s11 
s odevzdáním svého nez!. syna do nemOCDlce, nebot stalo. se tak v zajmu 
veřejnosti a na základě úředního ,nařízení. Tír;' Ile;;amkly pOV1l1nos:1 
žalovaného vůči jeho nezletJlemu s,vnu plyno;lcl, z §u .139 a }41 ?hc. 
zák. a nemůže míti vlivu na prá\(nI posouzeni veCI al11 domnely vyl0k 
Dr. 'L-a, že náklady spojené s isolací ponese stát. 

čís. 6708. 

Odvolání lze sepsati pmtQkolárně i teh~y, když ze. dvou advok.átů! 
v místě soudu bydlících, nechce odvolám. pode~sati a.?vo~á~,. j~n~ 
vzhledem k tOlUU, že druhý advokát zastupuje odpurce, pnchazl jedme 

v úvahu. 'cl t· od 1 
Odvolání odevzdané přímo s o u d c i u přiležitosti zá os 1 , vO a-

tele za protokolární sepis odvolání, nelze pokládati za odevzdane s o t1-

d u, Bylo-Ii odvolání úředně převzato prvním, sou~~ tep~e.fo. uply
nutí odvolací lhůty, nOO1ilže se na jeho opozdeno~tt, niC zmem,' hm, ze 
soudce opomenul, poukázati odvolatele, by odvo~a?,1 odvOI~telem vlast: 
noručně sepsané, odevzdal do podate1ntr, a neudehl mu lhutu k oprave 
odvolání opatřením advQk:átova podpisu. 

. Stížnost odvolatele do postupu prvého soudu, jež měla bý~i ?oklá~ 
dána za odvolání nelze považovati za včasně podanou, byla-ll sl~e ve 
lhůtě podána u soUdU druhé stolice, avšak, byvši tímto SO?d~, vracena 
soudu prvé stolice, došla tohoto soudu teprve po odvolacl Ihute. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1927, Rl 1073/26) 
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o cl vol čl c í s o 11 cl odmítl odvolání žalovaného jako opozděné. 
D II vod y: Napadený rozsudek byl doručen žalovanému dne 26. srpna 
1926. Zákonná čtrnáctidenní odvolací lhůta uplynula tedy dne 9. září 
1926 (všední den). žalovaný tvrdí, že chtěl dne 7. září 1926 u okres
ní\to soudu v N. podati odvolaCí spis ze dne 6. září 1926 bez podpisu 
advokátova, připojený nyní jako příloha soudního protokolu ze dne 17. 
září 1926, že však jej nepodal, poněvadž byl mu vrácen soudcem s upo
zorněním) že odvo1ací spis lze, II tamního ?kresního soudu podati jen 
s podpisem advokáta. Tento odvoIací spis ze dne 6. září 1926 nemá 
soudního záznamu podacího, nebyl tedy u okresního soudu řádně po
d,ín, avšak přes to v protokolu ze dne 17. září 1926 žádá žalovaný, by 
ieho pítvodní odvolání ze dne 6. září 1926 bylo k soudu přijato, by 
bylo k němu hleděno a by na místě podpisu advokátem bylo doplněno 
oním protokolárním prohlášením. Jest tudíž zjevno, že odvolání, poknd 
by se stalo odvolacím spisem ze dne 6. září 1926, v podatelně okresního 
soudu nepodaným a protokolem ze dne 17. září 1926 jest opozděným, 
neboť může býti považováno za vznesené teprve dne 16. září 1926, 
tudíž po uplynutí zákonné lhůty odvolací. Odvolání jest však opozděno, 
i když se hledí k druhému odvolacíml.l spisu ze dne 8. září 1926 advo~ 
kátem taktéž nepodepsanému, jejž žalovaný podal přímo, u krajského 
soudu dne 10. září 1926, dav jej na poštu 9. září 1926, tedy v zákonné 
lhůtě. Tento druhý spis by'l krajským soudem postoupen k zákonnému 
jednání okresníhO' soudu v N. jako procesního soudu prvé stolice, kde 
měl dle zákona žalovaným býti podán. K okresnímu soudu došel však 
až dne 14. září 1926, tedy po uplynutí odvo,lací lhůty, která není za
chována tím, že byl sice podán včas, však nesprávnému soudu druhé 
stolice, a tato chyba nemohla býti a nebyla napravena sepsánín; prolo
koln ze dne 17. září 1926 u okresního soudu v N" v němž žalovaný po
ukazuje i k vývodům stížnosti zaslané krajskému soudu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhovd rekursu. 

Důvody: 

Jest sice pravdou, že žalovaný dne 'í. září 1925 Helii I soudce, když 
.mu advokát Dr. W. nechtěl odvolání podpisem opatři:i, o' pmtok01ární 
sepsání odvolání a že soudce mu odvolání k opravě podpisem advokáta 
vrátí! a. protokolární sepis jeho odepřel, maje mylně za to, že nesmÍ. 
sepsati odvolání protoko,lárně ani tehdy, když ze dvou advokátú, v místl' 
soudu bydlících, nechce podpis na odvolání přičiniti advokát, i~nž 
vzhledem k tomu, že druhý advokát zastupuje stranu druhou, přichází 
jedině v úvahu. Jest dále pravda, že měl soudce žalovaného poukázati, 
by odvolání, jím vlastnoručně sepsané odevzdal do podatelny, a měl mu 
pak podle §u 84 c. ř. s. uděliti lhůtu k opravě odvolání opatřením advo
kátova podpisu, to však nemltže nic změniti na opozděnosti odvoláni, 
které úředně bylo převzato prvním soudem až teprve jako příloha pro
tokolu ze dne 17. září j 926, tedy po· projití čtrnáctidenní lhúty, jež 
skončila dnem 9, září 1926. Dle §u 62 jedno ř. nejsou soudci oprávněni 
přijímati písemná podání, nýbrž k tomu jest určen pouze úředník kan
ce!á-řSký, pověřený přednostou so,udu službou u podatelny, a nelze 
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proto odvolání, odevzdané žalovan)"rm soudci dne 7. září 1926 Ll přílE
žitosti jeho žádosti za protokolární sepis odvolání, pokládati za s o·u d II 
odevzdané. Jest sice též pravdou, že stížnost žalovaného na postup 
okresního soudu došla k soudu odvolacímu dne 10. září 1926, a že by'la 
na poštu podána již dne 9. září 1926, tedy před vypršením lhůty odvolací, 
svrchu zmíněné, než stížnost tuto nelze, i kdyby měla býtí pokládána 
za odvolání, jak to žalovaný protokolárně dne 17. září 1926 žádal, po
važovatí za včasně podanol!, poněvadž včasnost opravného prostředku 
se řídí dle doby, kdy došla k prvnímu soudu a není tedy rozhodnou 
doba, kdy podána byla u soudu odvolacího. Že pak protokolárně dne 
17. září 1926 sepsané odvolání bylo učiněno opozděně, ani odvolatel 
nepopírá. Právem proto odmítl odvolací soud odvolání žalovaného jako 
opozděně podané a odkazuje se proto stěžovatel na důvody usnesení 
odvolacího soudu, 

čís. 6709. 

Zrušeni svěřenství (zákon ze dne 3. července 1924, čís. 179 sb. z. 
a n.). . 

§ 2 (4) zák. ukládá soudu jedině, by vyslechl známé čekately, kteří 
se zdržují na území československé republik-J, a to jen tehdy, není-li 
jejich podpis na listině ověřen, o1Ďedtiě všech ostatnich úča~tniků stačí 
výzva vyhláškOU . na soudni desce a v úředním listě. V tom; že soud 
neuveřejnil výzvu také v jiných ča~isech, nelze spatřovati nezákon
nost ve smyslu §u 16 nesp. říz. 

(Rozh. ze dne 19. l,edna 1927, Rl 1091/26.) 

Do usnesení prvého soudu, jímž bl'la schválena dohoda účastníkú 
svěřenství podle zákona ze dne 3. července 1924, čís. 179 sb. z. a n. 
stěžoval sí Jan L. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D. ů ~ o d y: Stížnost nelze uznati odůvodněnou. Pokud vývody její za
blha]í také do otázky navrácení v předešlý stav, musí zůstati úplně ne
povšimnuty, ježto otázka tato bylaiiž konečně vyřízena mzhodnutím 
nejvyššího soudu ze dne 21. září 1926, R I 766/26 (čís. sb. 6297) ve 
smyslu stěžovateli nepříznivém. Vlastní důvody, o něž stížnost jest 
opřena, jsou dva : vadnost řízení napadanému usneseni předcházejícího 
a nesprávné právní posouzení věci. Leč ani ten ani onen dúvod není 
opodstatněn. Vadnost řízení dovozuje stěžovatel především z toho, že 
první soud neuveřejni·l vyhlášky ve smyslu §u 2 (4) zák. ze dne 3. čer
vence 1924, čís. 179 sb. z. a n. také v jiných listech ncž v listě: úředním. 
\1yzvání čekatelů, jichž pobyt není znám nebo jest v cizině, případně 
]1I1ých osob, které by podle zřizovací listiny mohly činiti nároky na 
nástup-nictví, vyhláškou v jiných listech, než úřLdním, zákon ° zrušení 
svěřenství nenařizuje všeobecně, nýbrž ponechává to úvaze soudu, pra
-.;ě výslovně. že soud vyzve čekatele a zmíněné osoby vyhláškou »podle 
uvážení i v jiných li·stech«. Pro úvahu takovou a rozhodnutí, že vy
hláška má býti uveřejněna i v jiných listech než úředním, musí soud 
míti ovšem podklad, opatření takové odůvodňující. Podle stavu spísů 
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.a zprávy ze dne 24. března 1926 neměl první soud O stěžovateli vědo-
1110Stí. Jiných čekatelel, než se kterými dohoda byla projednána, podle 
spiSl! tu nebylo. Se zřetelem na tento stav věci neměl první soud příčiny 
'uvažovati o tom, zda vyhláška o zahájení řízení za účelem schválení 
dohody o L-ské reální svěřenství Ž. má b}'ti uveřejněna mimo v úředním 
listě také v listech ji·ných. Z toho, že se tak nestalo vadnost řízení tedy 
právem dovozovatí nelze, zejména když opatření t~kové ponechává z{ 
kon J·en volné úvaze soudu. Rovněž nelze uznati za oprávněnou výtku 
další, že první soud měl před schválením dohody zavésti další šetření 
výslech.em ,účastníků o tom, zda~ dohodě ze dne 2. (6.) května 1925 
uvedeni. Ku~:b~r! L. a ~arel Ral~und L jsou skutečně jediní a praví 
čekatele. Z]lstelll takovemu slouz!la pravě shora zmíněná vyhlášk:l, 
obsahující výzvu ósobám, k~~ré bY.I'0dle zřizovací listiny mohly činiti 
na.roky na nastupmctvl ve sverenstvI, [Jy se u soudu ve stanovené třicetí
denní lhůtě vyjádřily. Výzva tato vztahovala se také na stěžovatele 
stejně jako platilo proň i upozornění ve vyhlášce obsažené, že o těch, 
kdož se na vyzvání nevyjádří, bude se míti za to, že s dohodou sou
hlasí, jakto § 2 (4) zákona čís. 179/1924 výslovně stanoví. Stěžovatel 
se v ediktální lhůtě nevyjádřil, platilo něm tedy v zákoně vytčený před
pokla.d, .že ~ dohod?u SOU?U předI~že~ou souhlasí. Po marném uplynutí 
ecllktall1l lhuty nemel prvlll soud ]lz duvodu, by ještě zjišťoval, zda isou 
::de nějaké osoby, které by mohll' číniti nároky na nástupnictví ve svě
renstvI. TakovE;to pov1l1nosh mu zakdn o zrušení svěřenství neukládá. 
Provedením edi.ktálního řízení má oýti právě zjištěn právní stav, na 
jehož zákl~dě by ~ak dohod~ si.ed~aná, mezi účastníky mohla býti sou
dem SI:hval:na. Vysledek edlktall1lho rízení byl záporný, pročež první 
sou;:1 pre?l0l;en~u mu doh?du, která vyhovovala zákonu, právem schválil, 
iakze nespravneho pravTIlho posouzení věci tu není. 

N e jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Nap~den~ us nI.:.'sení není zmatečné, aniž odporuje spisúm, není tu 
proto d~vodu §~ 16 pat. o nesp. říz. Neivyšší soud přezkoumal usnesení 
to ]edme po stranee, zela postup soudu prvé stolice při schválení dohodv 
odpovídal předpísům zákona o zrušení sveřenství čís. 179 sb. z. a n. n~ 
rok 1924, aniž uvažovalo tom, zda sti2žovatel ie skutečně čekatelem ve 
smyslu 9U 2 (2) téhož zákona, neboť, bylo-li řízení provedeno správně 
p09lo. t~kona, je stěžovatel i iako čekatel vyloučen (prekludovánl se 
s.~yml naraky ve smyslu poslední věty tiu 2 (4), pk bylo ostatně řečeno 
]IZ v rOzhodnutí toho,to soudu ze dne 21. září 1926. čís. sb. 6297. Stěžo
v?tel vytýká nižším soudům, že nesbnovi1y okruh osob, jež byly do
tcen)' rozhodnutím prvé stolice, a ž·e připustily ke slovu pouze navrho-· 
vatele d.oh?dy" s čím bŽl? sp~jena l:c?ostatečná znalost skutkových 
oko!nOSl! zr~]mych,ze sverenskych SpISU. K tomu vytýká se dále ne
spravl10st nazoru, ze první soud nemčl vědomosti o' nárocích stěžova
telovÝ,~h a !udiž popudu k pře~koumání okruhu čekatelů stanovených 
ve sverenskych spIsech. Tyto vytky nemají opory ani v zákoně ani ve 
splse,h. § 2 (~) zák. (jíný předpis o tom nejedná) ukládá soudu, jedině, 
loy vyslechl zl1castnené, čímž míní v další větě jedině známé čekately, 
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kteří se zdržují na území československé re~ub~iky, a to jen te],dy. 
není-li jejich podpis na listině ověřen, ohledne vs.e,ch ~stat111c~ ucast
níků stačí výzva vyhláškou na soudní desce a v u~ed111m hste'"b)' se; 
prohlásili ve stanovené lhůtě o svých nárocích na n,astup111ctvI, pn c,en1Z 
má se po marném uplynutí lhůty za to, že souhlas1 s .. dohodou .. Zako.n 
stanoví tu přímo preklusi, což má svůj důvod v t0111, ze zakonodarCl za
leželo na tom, by poměry býval~ch svčř,e,nství byly u'pr~veny ,ne~ 
z\Tatně. K jinému nebyl soud pov1l1en. StolOvatel nevytýka poruse111 
těchto povinností a nemůže je vytýkati, ježto jes5, z.e SpiSl1 p~t:".o,. že s~ 
soud prvé stolice zachoval podle za~ona. Vynd1h lest ]este ]ed1l1e 
výtku, že soud prvé stoli,ce neuveřejnil vý.,:v!;l také ~ jiných č~sopis;:ch. 
omeziv se na úřední list Csl. repubhky. Ohstem to prenechal zakoll uva
ze bývalého svěřenského soudu, jenž jediný mohl míti v patrnosti ve, 
škeré skutečnosti týkající se ~věřenství. Neshledal-li !~nto so~d 'potřeb~ 
toho nelze v tom shledati duvod § 16 pat. o nesp. rlZ., zelmena ne111 
v zákoně odůvodněn požadavek, by svěřenský soud z úřední povinnosti 
pátral po bydlišti všech,o,sob, j,d b~ mohly činiti nároky na svěřenství; 
a to jen proto, by llVere]ni1 vyzvu 1 v časopIsech je]1ch zeml. Ne~l 
proto důvodu ke změně anebo zruš~ní ~apad,el1ého usnesení" když, sle
žovateli napadlo teprve po uplynul! Ihuty nahodou z obecneho zajmu 
ziskati si informaci o tom, jakým způsobem byly v čsl. republice upra
veny otázky zrušení svěřenství, a že teprve potom dozvěděl se i o 
schválení dohody. 

čís. &710. 

Bylo-li před světovou válkou umluveno, že zápůjčku jest splatiti tak, 
bv se věřiteli dostalo n~ kapitálu tolik zlata, kolik bylo obsaženo v zá
pÍtjčce podle tehdejší rak. uh. korunové měny, nepříčí se dobrým mravům 
požadavek věřitelův o vrácení zápůjčky podle této úntluvy. 

(Rozh. ze' dne 19. ledna 1927, R I 1128/26,) 

Manželé Č-ovi zapůjčili roku 1905 tehdejším vlastníkům domu čp. 
803 18.000 K a vymínili si, že musí na kapitále dostati zpět toHk zlata, 
kolik bylo obsaženo v 18.000 K tehdejší měny, že toto právo nesmí býti 
žádným ustanovením státnim zkráceno a že případný rozdíl jsou dluž
nici povinni hraditi. Pro tento dluh byl dán v zástavu dům .č~. 803. \0-
hledávka ze zápůjčky byla převedena na žalobkym, vlastnrcl domu cp. 
803 stala se žalovaná. Žalobě o zaplacení 17.920 Kč ve zlatych m111-
cích rak. uh. korunové měny nebo 120.064 Kč pro ce s n i so u d 
p r v é s tol i c e vyhověl. O d vol a, cf s o u d zrušil.napadený rozsu
dek a vrátil věc prvému soudu, by vycka]e pravomocI ]1 znovu pWjednaf 
a rozhodl. D ů vod y: Podle dlužního úpisu a postupní listiny ze dne 
4, října 1905 vymínil si věřitel, že na kapitál;, m~sí d?stati zpět tolik 
zlata, kolik obsaženo bylo v 18.000 K tehde]sl meny, ze toto pravo ne
smí býti žádným ustanovením státním zkrá;en~ a že případný rozdíl 
jsou povinni dlužníci hraditi. Toto ustanovem pOJato bylo do dluhop'SU 
patrně z toho důvodu, že již tenkráte věřitel předpokládal dalekosáhlé 
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Z!11ttly v oboru hospodářském, .iichž dosah nemohl býti nikomu znám, 
,Eylo tedy jeho úmyslem, by vzhledem k této nejistotě 'dostalo se mu při 
splacení kapitálu stejné hodnoty tehdy vyplacené pohledávky. Dle toho 
neměl věřitel utrpěti hospodářskou újmu a dlužníku nemělo se dostati 
neodůvodněného zisku. Při tomiistě nemohly strany miti na mysli. že 
by znehodnocení peněz dostoupilo takové výše, že by z toho mohla 
vzniknouti jedné straně újma, která by pro ni byla hospodářskou zká
ZOll. A taková zkáza by nastati musela, kdyby žalovaná byla povinna na 
místo 18.000 K zaplatiti žalující straně zažalovaných 120.064 Kč 
s přís\., což dle tvrzení žalované převyšuje hodnotu domu, takže bY' celá 
hodnota domu byla vyčerpána. To by bylo takovým křiklavým nepomě, 
rem, že by se jistě příčil citu spravedlnosti a tudíž i dobrým mravům a 
který také žalovanou stranou nebyl zaviněn. Z toho patrno, že vzestup 
zlata nijak se nesrovnává se vzestupem cen nemovitostí. Má proto od
volací soud za to, že při poskytnutí zápůjčky předpokládaly obě strany. 
že v témž poměru, v iakém se znehodnotí pohledávka, zvýší se i hod
nota domu, na který byla poskytnDta. A poněvadž tuze1nské zákono
óárství nezná valorisačního zákona, jest odvolací soud toho názoru. že 
žalobkyni má se dostati vzhledem ku shora uvedené doložce zaplacení 
zápújčky jen v tako'vé hodnotě, která by poměrně odpovídala hodnotě 
domu v době poskytnuté zápůjčky. Tímto hodnocením pohledávky se 
však prvý soud nezahýval a proto v tomto směru je řízení v prvé stolici 
neúplné. Bude proto třeba vyšetřiti. jakou hodnotu měl dům v době pa
sky,tnutí zápůjčky v roce 1905 a iakou měl v roce 1925, kdy pohledávka 
byla žalované vypovězena. Dle tohoto poměru bude pak nutno vypo
čítati hodnotu pohledávky, která má býti žalobkyni splacena (18.000 
K : X jako hodnota domu v roce 1905 ku hodnotě domu v roce 1925). 
Jen tento rozdíl mÍ1že býti žalobkyni přiznán k dobru, nemá-li žádná 
strana býti zkrácena. Není také bez významu okolnost, jakým penízem 
přihlásila žalobkyně zažalovanou pohledávku k soupisu maje,tku. I tuto 
okolnost bude třeba vyšetřiti, by z ni jakož z té okolnosti, že žalobkyně 
spokojila se po nějaký čas placením úroků v českos,lovenských koru
nách podle výše pohledávky 18.000 K, mohlo se usuzovati na úmysl 
stran. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usneseni a vrátil věc odvola
címu soudu, by znovu mzhodl o odvolání nepřihlížeje k důvodu, pro 
který zrušil rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Dovolací soud zabýval se jedině právnim názorem odvolacího sou
du, že při sjednání t. zv. zlaté doložky ve smlouvě ze dne 4. října 1905 
n,;,mohly strany míti na mysli znehodnocení peněz v takové výši, k ja
kemu později skutečně došlo, z čehož dovodil nutnost doplnění řízeni. 
Nejvyšší soud zabýval se touto otázkou již v rozhodnutí čís, 1532 sb, 
n. s.,' a nemůže ani pro tento případ uznati, že by se příčilo spravedl
no str nebo dobrým mravům, požaduje-li žalujieí strana od žalované jen 
to, co svého času skutečně poskytla druhé smluvní straně, zabezpečivši 



-- čis. 5711 -
lU6 

si smluvnč vrácení zapújčené částky v téže výši, v níž byla zápůjčka 
skutečně vyplacena. I kdyby bylo správné tvrzení žalované, že dům tvo
řící zástavu jest jediným jejím majetkem, z jehož výtěžku žije, a že dům 
ten má dnes hodnotu mnohem menšÍ, než činí vymáhaná pohledávka, 
nelze nebezpečí hospodářské zkázy jí podle toho hrozící uznati za dů
vod sprošťující ji ze splnění smluvní povinnosti, ježto, nehledíc k ně
kterým předpisům exek. řádu, není ustanovení, jež by překáželo ža
lobci v uplatnění jeho pohledávky v plném rozsahu. Odvolací soud do
spěl odchylným svým názorem k nemožným důsledkům. Chce přiznati 
žalobkyni uspokojeni jedině v poměru odpovídajícím poměru hodnoty 
domu v době poskytnutí zápůjčky k hodno'ě dnešní. Měřítko to neodpo
vídá svou nahodilostí a libovůlí právu. Kdyby tu šlo O obecnou zásadu, 
nemohlo by se přihlédnouti k hodno,tě určitého domu, nýbrž k hodnotě 
nemovitostí vftbec, čeho-ž odvolací soud neuznává a pro neproveditel
nost nemohl uznati, kdyby pak n;ěila býti s},"ěro.datná ~odnota,urč~téh~ 
domu v žalobě uvedeného, nestacllo by nanzene doplnel11 nepnhhze]lC1 
k případnému zhoršení (po případě i k zlepšení) nemovitosti té, zejmé
na byl by věřitel nesprávedlivě zkrácen, kdyby dlužník iako vlastník zá
stavy byl ii ať úmyslně ať z nedbalosti znehodnotil. Tím by se mohlo 
dospěti k důsledkům. jež by se příčily mnohem více i dobrým mravLrm, 
než názor shora proievený. Nelze proto pokládati nařizené dopilněni za 
účelné. Podobně není třeba" zjištění. jakou částkou byla pohledávka při
hlášena k sorpisu. Odvolací soud vychází z názoru, ž:. úmyslem. ~~ři.te
lovým, správně stran, bylo, by se věřiteli dostalo pn placel11 pst!11y 
stejné hodnoty tehdy vyplacené pohledávky., Že by věřitel od tohoto 
úmyslu byl upustil, nelze souditi ani z toho, že přijímal úroky v Kč po
dle výše pohledávky počítané v téže e ne ve zlaté měně, ani z přihlášky 
íistinv k soupisu, když soud prvé stoli-ce vzal za prokázáno, že již v ro
ce 1919 žalovaná, byvši upomenuta a zaplacení zápůjčky, s poukazem 
n" zlatou doložku nic nenamítala. Odvolací soud se o tomto zjištění 
nezmiňuje, z čehož nutno souditi, že s ním souhlasí, čímž ovšem názor 
jeho pozbývá opory. 

čís. 6711. 

Strana, k jejímuž odvÚ'lání byl odvolacím soudem zrušen rozsudek 
prvéhQ soudu a nařízeno mu, by vyčkaje pravomo.ci, . jednalo určité 
otázce nemůže se v rekursu na dovolací soud d0'mahatt toh0', by bylo 
rozhOdnut0' O' právních názÚ'rech Ú'dvolacího soudu, jež nebyly podnětem 
ke zrušeni roisudku prvéhO' S0'udu. 

Domáhá-li se vdova PO zaměstnanci na zaměstnavateli náhrady 
škÚ'dy, ježto ho nepřihlásil včasně k pensijnímu POiišt~nií, !1el~~ p~hléd
nouti ku spoluzavinění zaměstnance na 0'pomenuti vcaSne pnhlášky. 

(Rozh. ze dne 19, ledna 1927, R I 1154/26.) 

Žalobě vd0'vy po zaměstnanci žalované lirmy o náhradu škody, ježt~ 
zaměstnanec nebyl včas přihlášen k pensijnímu pojištění, Jl l' o ce snl 
s O u d Jl r v é s to I i c e vyhověl. V odv01ání uplatňovala žalovaná 
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" I';ného, že Jindřich Š .. manžel žalobkyně, byl spoluvinen na op 0-
kramL .. , '''C' O dl' I menutí'včasné přihlášky k pendS1J?"11L1 P~Jl1s OIdll; d vO

l
,ac1 SdO~I(' 

neshleclav 0'dv0'lání jinak duvo nym"zru
b
s1 z ,ukvo II pos ez uve, ene 10 

lelek !)rvého soudu a vrátil mu vec, y, vye aJe pravomocI, Jl znovu 
1'OZSL 

roieclnal a rozhodl. , , ,. , , 
PNe j v l' š š í s o u cl odm1tl rekurs zal ovane llfmy, vyhovel vsak re
kursu žalobkyně a uloži,l odvolacímu soudu, by znovu rozhodl ve věci 

Sé!.mé. 

o ů vod y: 

žalovaná firma stěžuje si do usnesení odvolacího soudu, pokud jím 
bvl podle jejiho vlastního návrhu zrušen rozsudek procesního soudu, 
poněvadž nařízené další jednání bylo odvolacím soudem 0'bmezeno na 
otázku spoluzavinění Jind!icha š-e a ve, všech ostatnich s~něrech bylo 
oclvolání uznáno za bez,duvod?e., NavrnuJe, by mzhodnuh odv~l,a~lho 
soudu bylo změněno a zalob111 narok byl Zall11tnut, neb aby dals1 led
míní o něm bylo rozšířeno i na ostatní ve stížnosti jednotlivě po-zna
čené sporné otázky. První ?ávrh příčí ,se zřejmě proc~sním přeod,risů?,: 
nEboť napadené rozhodnuh Jest pouhym u sne sen 1111 a nemuze by tl 
z~,ěněno rozhodnutím zamítajícím žalobu, jež by se musilo státi r o z
s u cl k e m, ale ani druhý návrh není v tomto období mzepře přípustný. 
První soud by byl arci při novém jednání podle §§ 495 druhý odsta
vec a 499 c. ř. s. vázán ro'zhodnutím odvolacího osudu a právními ná
zory tam vysl0'venSrmi, takže by se nemohl v bodech, žalovanou stranou 
nyrÍí napadených, odchýliii od svého dřívěišiho, odvolacím soudem 
schváleného l'ozhodnutí, tím by se "šak žal0'vané straně nestala újma, 
neboťzllstalo by nedotčeno jeií právo podati Ploti příštímu rozsudku 
0'dvolacího soudu dovolání a vyvolati lak přezkoumání jeho v bodech, 
jež nařízeným novým jednáním maií zůstati ned0"tčeny. Nynější roz.
hoclnutí odvolacího soudu ma význam do jisté míry jenom mezitím111, 
účelem ustanovení Sl" 519 čís. 3 c. ř. S., ze rekurs do něho jest pří
pustný, jest umožniti oddělené přezkoumání onoho právního názo.ru od: 
volacího soudu. ienž byl podnětem ke zrušení prvního ro'Zsudku, ješte 
před novým jednánímtak, aby, kdyby bylo.clalší jednání zbytečným, ne
hyla jím rozepře zbytečně orodlužována. Bylo hy zkrácením . práva 
druhé procesní strany na řádné orovedení dovolacího řízení a Jmeno
vitě na podání do,volací odpovědi, kdyby na pouhý rekurs bylo soudem 
.třetí stolice rozhodnuto i o oněch právních názorech odvolacího soudu, 
je,: nebyly podnětem ku zrušení prvního rozsudku. Prozkoumání těchto 
právních názorL't musí zůstati vyhraženo řízení dovolacímu. Rekurs ža
lované strany byl proto odmítnut. 

Rekurs žalobkyně .iest v právu. Odvolací soucl pokládal posavádní 
řízení za neúplné, poněvadž není vyloučeno, že manžel žalobkyně .1111':' 

dřich Š. byl spoluvinen na opomenutí včasného svého přihlášení ku p,o
jištěni, skutečnosti však, týkající se jeho spoluvmy, nebyly prvmm 
soudem vzaty na přetřes, Případná spoluvina Jindřicha š-e, jak ji ža
lovaná strana doličuje, měla by však význam pro rozhodnutí sporu a 
činib by nutným nařízené doplnění jednání jenom tehdy, kdyby byl Jí 
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dotčen závazek žalované strany nahraditi žalobkynI škodu vlastním za
viněním zpúsobenou. Této podmínky v souzeném případě není. Uplat
něný nárok na náhradu škody jest vlastním a samostatným nárokem 
žalobkyně, níkoliv pouhým příslušenstvím nebo soukromoprávním dú
sledkem služebního poměru jejího zemřelého manžela. Neplatí proto 
pro něj pravidlo §u 1304 obč. zák. o poměrném dělení škody mezi škúd
cem a poŠkOZel1)TITI, zavinily-li škodu obě strany. Marně se pokouší ža
lovaná strana dovoditi z §u 12 o pensijním pojištění, podle něhož vdově 
přísluší důchod jenom, když manžel měl sám při smrti již nárok na dLI
chod starobní neb invalidní, že, zavinil-li zemřelý sám ztrátu pojištění, 
musí vdova nésti následky. Poněvadž nárok vdovy na důchod kotví 
v právu veřejném, jest případné zavinění jejího manžela vůči ní právě 
tak zaviněním třetí o,wby jako zavinění žalované firmy. Ku ro,zdě!ení 
náhradní povinnosti mezi žalovanou stranu a pozůstalost po Jindřichu 
š-ovi neposkytují ani všeobe.cné předpisy o náhradě škody ani ustano-· 
vení pensijního zákona podkladu. Naopak přiznává sice § 73 pensij
ního zákona v doslovu upraveném cis. nařízením ze dne 25. června 1914 
čís. 138 ř. zák. pojištěnci právo, ač mu to neukládá za povinnost, aby 
se sám přihlásil k poJištění, ale dodává v)Tslovně, že se tím neruší po
vinnost zaměstnavatele, by tuto přihlášku učinil. Podle §u téhož zá
kona jsou bezúčinny všechny úmluvy zani.ěstnavatele se zaměstnancem 
o změně ustanovení zákona~ ke škodě pojištěných osob. Žalující firma 
byla proto povi-nna bez ohledu na případné svolení nebo přání zemře
lého Jíndřicha Š-e přihlásiti ho k pOJištění, jakmile se stal pojištěním 
povinným, a ručí sama žalobkyni za celou škodu, jež jí vznikla zaneclbá
n'm této povinnosti, bez ohledu na důvod zanedbání a bez ohledu na 
případný souhlas neb dokonce snad i popud pojištěním povinného man
žela žalobkyně. Případná jeho spO'luvina nemůže míti na žalovaný ná
rok vlivu. Jinou jest otázka, byla-li žalovaná strana oprávněna v případě 
spoluviny Jindřicha š-e hoiiti se částečně na jeho pozůstalosti poclle 
§u 1302 obč. zák., ale tato otázka není předmětem projednávaného 
spO'ru. 

čís. 6712. 

Nejde o změnu žaloby ve smyslu §u 235 c. ř. s'., žalováno-li pů
vodně o plnení a změnil-li žalobce za sporu návrh žalobni v tom směru, 
by bylo určeno, že mu příSluší žalc,bní nárok, aniž by byl změněn ža
lobni důvod. 

(Rozh. ze dne J 9. ledna 1927, R 1 1182/26.) 

Žalobce domáhal se v žalobě na i:Jance B. zaplacení. Ježto však za 
sporu bylo bance povolenO' příročí, změnil žalobní návrh v tom směru. 
že se určuje, že jest žalobní nárok po právu. S o udp r v é s tol i c e 
změny žaloby nepfipusti!, rek u r sní s o u d změnu žalGby připustil. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D LI voli y: 

. púvodní .ž~l?bní J~ros~a zní: ,»žalo~201á str~na banka B., jest po
vinna :aplatlŤl zal obcI z.azalovanych Ke 16.31,946 s 5%ními úroky ode 
dne 1. cervence 1923 a utraty sporu do 14 dnu pod exekucí.« Při ústním 
líčeni dne 23. října 1926 rozšířil žalobce tuto žalobní prosbu na 102.393 
Ke s ,5%níl:,i úroky ?d 1. ~e~ven.ce 1~23 a útratami, omezil však napo
tom zalO'bm narok pn tem z ustmm lIcelll na 75.000 Kč a daň z obratu 
s~;'o~y ode. dne žaloby. Po y' však prohlásil, že mění vzhledem k pří
rOCl z~lobm prosbu 'potud, ze navrhuJe, by bylo určeno, »přísluší mu 
žalobm narok po pr3vu, evcntuelně učinil návrh na určení v tomto 
smťru.« Následkem ohražení se žalované strany proti tomu z důvodu že 
jest prý to nepřípustnou změnou žaloby, prohlásil soud usnesení, ž~ Se 
ž~lobcernv navl~hovanvá zn:ě~a žaloby nep~ipouš~í, že však se připouští 
navrh u~covacl, ponevadz za~obce nev~kaz~l na!ežitostí §u 228 c. ř. s. 
r,eklHsnl soud pnpustJ! navrzen011 zmenu zalobl' z důvodu že nehrozí 
:" :měny žaloby, ,kd~ž prá.v~í důvod ž.aloby zůstává tentýŽ, žádné stí
ze11l l1e~o prodlollzelll ledr:al11. Do'volacl rekurs neprávem proti usnesení 
rekursmho soudu poukaZUJe k tomu, že prý se zde iedná vlastně o ur-

. čenív sku!e~nosti va nik.?1i práva a v že; není žaloba Ú' 'určení přípustnou, 
ponevadz Je :"0znOU zaloba o pInem, neboť o těchto podmínkách ža
loby určovacl by bylo soudu uvažovati až teprve při v'Znášení rozsudku. 
V tomto oh,dobí sporu lze pouze přihlížeti k tomu, zda jsou tu podmínky 
§u 235 c', r. s,, a dlu~n? s toho,to ~lediska říci totO': Žaloba na plnění a 
zalo?a U1:C?VaCl r,ozl~:UJl se t!n1, ze tato žádá O' soudní výrok o jsouc
nostt

v 
určlte~o p:-avnln? pomeru, Dna vedle uznání tvrzenéhO' právního 

pOl1:eru -:- Jeh?z ve vy~o){U. Tnzsudečném není vždy třeba - stanovení 
pOVI~,n?s!1 z neho pro z~lovaného vyplývajících a o soudní příkaz ku 
spInem techl? povmo?sh .(§ .409 c; ř. s.). Žalobní důvod jest v obou 
p~lp~dech tyz: .spomy p:avl1\ pomer .-, v, tomto případě poměr man
datnl, namezdl~l, sprostn;dkovate1sky. Navrh na rozsudek odsuzující 
vyvozuJe Jen vice dusledku z poměru toho nežli žaloba určovací' doža
duje se v poměru. k poslednější n ě č e h o víc e, nikoli něč~bo j i
n.e h o. NeobsahUje tedy přechod od žaloby lla plnění k žalobě určovací 
~ po zahájení ro!epř;, - žádné:: měn y žaloby; nebo.f žalobní prosba 
se pouze bez zmeny zalob11lho duvodu Ve věCI hlavní ob mez u j e (§ 
235 čís. 4 :: ř., s); SViz Kleins Vorlesunge:, str. 197 a 1(8). Nebylo 
proto ku pnpustem zalobcova navrhu zapotrebí ani souhlasu žalGvané 
strany ani rozhodnutí soudu, neboť k omezení prosby žalobni přísluší 
žalobci právo v každém období sporu (§ 235 c. ř. s. druhý odstavec a 
contr. a výklad min. spr. k §u 483 c. ř. s. bod 1). 

čís. 6713. 

~ Třebas pro původní dodávku byla smluvenaJebdejší německá měna 
ac s~u~níci neměli. si?la Vv N~mecku, jest prol otázku, v jaké měně jest 
~Im~ z~vaz~k, vzmkly zrusemm smlouvy (vráceni zálohy), rozbodným 
jed1ne predp1s §u 905 cbč. zák. a čl. 325 a 336 obcb. zák. 

(Rozh. ze cine 19. ledna 1927, R I 1204126.) 
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V roce 1914 uzavřela žalující bělehradská firma se žalovanou tehdy 
vídeňskou firmou dodací smlouvu a dala zálohou 6.305 německých ma
rek. Vypuknutím války bylo provedení dodávky _zmařeno. Po, státnim 
převratu přesídlila žalovaná firma do tuzemska. Zalobou, o l11Z tu Jde, 
domáhala se žalující firma na žalované firmě zaplacení 6.305 říšsk5'ch 
marek. Žalovaná projevila ochotu vráti\h zál~hu v Kč po~le kursu 100 
marek = 115 Kč. Pro c e s n i s o udp rve s t o I1 c e zalobu zamltl. 
O cl vol a c í s o Ll cl zrušil napaden)f rozsudek a vrátil věc prvému 
soudu, by vyčkaje pravomoci. ji znovu projednal.a rozh.odl. . 

Ne j v y Š š í s o II cl zruši~ nap~~lel~: .usnesc!ll a vrahl oclv~lac11l:~l 
soudu, by rozhodlo odvolá111, nepnhllzeJe k duvodu, pro Jdery zrusll 
rozsudek soudu prvé stolice. 

Dúvody: 

Soucl prvé stolice zamítl žalobu z důvodu, že mělo býti žalován? na 
placení v čsl. měně, žalobkyně J~ko odvolatelka. napa~a tento ;1Ozor, 
popírajíc vůbec oprávněni ža~ovanehrmy. k place111 ':,.j{.c',,~dv9Ia:1 soud 
pak nařídil zjištění hodnoty zaloblllho narok~. v oyne)sl nsske, neme:k~ 
měnč. Z toho je patrno, co odvolacl soud pnmo' nevyslovIl, ze uznava 
žalobní nárok dírvodným aspoň po té stránce, že žalobkyni' }est opr~v
něna žádati placení v této měně a postačí přezkum tohoto l1a2O'ru, )ezto 
napadené usnesení neuvaŽuje o dalších sporných otázkách. Odvolací 
soud schvaluje názor soudu prvé stolice, že žalobní nárok spoclva na 
~ 1447 obč. zák., odvolatelka za,kládá nárok svůj na § 1435 obč. zák., 
postačí však úplně souhlasný názo:, že nejd~ o I?árok ze s~loL1':y~ nýbrž '. 
o nárok ze zákona. Jde proto o duvod, proc ma tuzemsky dluzi11k, po
vinný plniti peněžní částk~ ze,zákona, bZti přinucen: bl' tak učiníl v ci
zozemské měně. Odvolacl soud, neuvadeJe zakonnych ustanove111, po
ukczuje na to že smluvní strany užily při sjednání původní dodací 
smlouvy tehd~jší německé měny, aČ žádná z nich neměla sídla v Ně: 
mecku. Tento důvod není dostatečný, ježto ve sporu nejde o smluv111 
závazek, původní smlouva není předmětem úvahy, j.dto sporný závazek 
vznikl teprve jejím zrušením, a je proto věc poso~dltr bez ohledu n':, to, 
co strany pírvodně smluvily co do, Rlac.eni ~Upl11 ce.ny a v co d~ meny, 
v jaké bylo tuto platiti. Lze proto uZltI Jedme obccnych predplsu § 905 
obč. zák. a čl. 325 a 336 obch. zák., z nichž však nelze dovoditi povin
nosti tuzemského dlužníka, by splnil v mčně, cizozemské jak pro něho 
samotna tak i pm druhou stranu. . 

čis. 6714. 

Byly-li s rukojmím a plátcem, tenž nad to vt?ěl plati~i ':: prvé ~adě~ 
ujednány nové; poz,?ější platební l~uty, nebyl v~rttelopravnen vrmahab 
na vyrovnacím dluzniku celou obzlVlou pohledavku (§ 57 vyr. r.), ne
byla-li splátka zapravena v PŮVOdl1lÍ platební lhůtě. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1927, Rv I 1188/26.) 
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K vyrovnání, v němž se žalobce vyrovnal na 55%, přis:oupi1 Alois 
O. jako rukojmí a plátce ohledně prvých 48%. Podle potvrzeného vy
rovnání byly vyrovnacÍ splátky dospělÝ111i dne 8. února, 8. června, 8. 
říina 1925 atd., Aloisu O-ovi poskytnuto respiro 30 dnů. Dopisem ze 
dnc 5. prosince 1924 sdělil Alois O. žalovanému věřiteli, že pro jeho 
platební povinnost přicházejí v úvahu 5. březn.a 1925, 5. srpna 1925, 5. 
ledna 1926 atd. Maje za to, že žalobce měl zapraviti druhou splátku 
cine 8. června 1925, vedl na něho žalovaný ku vydobytí celé pohledávky 
exekuci, jež byla povolena dne 17. června 1925. Druhou splátku zapraviT 
Alois O. dne 4. neho 5. srpna 1925. Tvrdě, že druhá splátka byla za
pravena včas, domáhal se žalobce, by exekuce, povolená dne 17. 
června 1925, byla prohlášena za nepřípustnou. O b a II i ž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o II d z těchto d II vod ů: Ne
spíávné právní posouzení věci spatřuje odvolání v tom, že soud prvé 
stolice má za to, že druhá splátka pohledávky žalované Iirrny tím, že 
byla dne 4. neb 5. srpna 1925 zaslána složním lístkem jejímu právnímu 
zástupci, byla včas zapravena, takže tll není předpokladu zmatečnosti' 
vyrovnání podle čl. lIl. zákona čís. 99/23 sb. z. a n. Odvolání není 
v právu. Odvolatelka přiznává, že jednotlivé splálky byly" dospělými 
cine 8. února, 8. června, 8. října 1925, 8. února a 8. června 1926 a 
s připočtením třiceti denního respira 8. března, 8. července, 8 listopadu 
1925, 8. března a 8. července 1926. Soud odvolaCí sdílí právní názor 
soudu prvé stolice, že respiro 30ti dnů bylo k dobru uejen rukojmímu a 
plátcí Aloisu O-ovi, nýbrž 'I žalobci. Dle odstavce Vl. vyrovnacího ná
vrhu, věřiteli přijatého, přistoupil Aloís O. k vyrovnání iako rukoimí a 
plátce ohledně prvých 48% celkové pohledávky. lemu pro každou jed
not!ivnu lhůtu bylo poskylnuto respiro 30 dnů. RO'lLlmělo se samo se
bou, že respiro 30 dnů přísluší i žalobci jako vyrovnacímu dlužníku, iakl: 
patrno z,e slov: ... '. »we1che BegUnstigung auch mr den Allsgleichs
schuldner hinsichtlich der restlichen 7% gilt.« Respiro nebylo pro vy
rovnacího dlužníka ohledně 48% do návrhu výslovně proto poiato, že 
dle dalšího obsahu odstavce Vl. měly býti vyrovnací kvoty vyzvednuty 
věřiteli u Aloise O-a .iako rukoimího a pHtce, který veškeré dlužníkovo 
jmění za účelem zpeněžení obdržel. Rukojmí a plátce měl tedy iako· 
spoludlužník v prvé řadě věřitelům platiti místo dlužníka vyrovnaciho. 
Z toho jde, že nezaplacením druhé kvoty do 17. června 1925 v)"rovnání 
zrušeno nebylo, že původní pohledávka neoživla, takže exekuce dne 17. 
června 1925 povolená jest nepřípustnou. Soud odvolací sdílí právní 
názor soudu prvé stolice, že platební lhůty do usnesení ze dne 30. listo
padu 1924 pojaté, dodatným uíednáním mezi rukoimím a plátcem Aloi
sem O-em a žalovanou firmou bvly změněny a že Ihů'v ty i žalobci iako 
vyrovnacímu dlužníku přicházeií k dobru. Alois G. iako mkojmí a 
plátce stal Se spoludlužníkem (§ 1357 obč zák.). O. dle vyrovnacího 
návrhu věřiteli přiiatého' dostal svrškv žalobco-vy ku zpenetení a jako 
spoludlužník měl žalované firmě 48% v prvé řadě zaplatiti. Alois O. 
sdělil žalované dopisem ze· dne 5. prosince 1924, že iako dni splatností 
pro jeho platební povinnost přicházejí v úvahu: 1. lhůta 5. března 1925, 
2. IMta 5. srpen 1925, 3. lhůta 5. leden 1926, 4. lhůta 5. červen 1926. 
Alois O. ke lhůtám v usnesení vyrovnacím uvedeným připoče:! respim 
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30~tj dnů a další lhůtu 4 měsícll počítal vždy od uplynutí předchozí 
lhllty s 30dellním respirem. Žalovaná firma tyto čtyři platební lhúty 
dopIsem ze dne 18. prosínce 1925 vzala na vědomí, tudíž se lhútanii 
sp~atnosti, určitými dny stanovenými mlčky souhlasila (§ 863 obč. zák. 
~ cl. 279 obch. zák.) a O-ovi také složní lístky k placení zaslala. O tom, 
ze tu byla určitá a souhlasná vůle obou stran (žalované a spoludlužníka 
O-a) podle §u 869 obč. zák., nemůže býti pochybnosti. V dopisu ze 
dne 5. prosince 1924 píše O. výslovně, že dnes (5. prosince) nabylo 
vyrovnací usnesení právní mod, takže si žalovaná mohla snadno lhůty 
t~ podle usnesení vyrovnacího vypočísti. O omylu žalované, který by 
Ujednání to činil podle §u 871 obč. zák. neplatuým, nemůže býti řeči. 
Výpovědí svědka Dra Rudolfa S-a jest prokázáno, že mu druhá splátka 
byla složním lístkem zaslána 4. nebo 5. srpna 1924. Poněvadž žalovaná 
ten:o způsob placení sama určila, splnil O. i za žalobce podánim splátky 
1é dne 4. neb 5. srpna 1924 na poštu svůj závazek (§ 429 obč. zák.). 
Jelikož i druhá splátka vyrovnací včas byla zapravena, neoživla původní 
pohledávka. 

Ne j v y Š š í s o u d;nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po právní stránce jest věc správně posouzena. K dúvodům napa
deného rozsudku stačí podp,tknouti toto: Podle §u 1357 obč. zák. jest 
závazek rukojmího a plátce solidární se závazkem hlavního dlužníka, 
a platí o něm zásadně i předpis §u 894 obč. zák, dle něhož, ujedná-li 
s vě!!telem jeden ze so1idárníc~ dl\ložníků těžší podmínky nebo poskytne
II vente! Jednomu ze spoludluzOlku pro Jeho osobu ulehčení, nedotýká 
se :0 ostatních spoludlužníků. Ale dovolatel přehlíží, že předpis §u 894 
obc. zák.iest rázu dispositivního a že nad to při ieho výkladu iest vždy 
otázkou-případu, zda osvobození nebo výhoda jedním spo'ludlužníkem 
docílená týká se dle smluvní vůle stran jen osoby tohoto iediného spolu
dlužníka či také ostatních. Dovolací soud sdílí názor nižšícb stolic že 
výměnou dopisů ze dne 5. a 18. prosince 1924 došlo k ustanovení' no
ví'ch platebních lhůt i v poměru ku žalobci. Dovolatel neprávem tvrdí, 
že prý odvolací soud neuvedl důvodů pro tento závěr. Odvolací ,soud 
odkázal na důvody soudu prvé stolice, tento soud pak poukázal na to, 
že by nemělo smyslu, kdyby s rukoimím a plátcem, - a ve shodě s vý
voct~ odvolacího soudu dodati sluší: s takovým rukojmím a plátcem, 
ktery dle smluvní vůle stran měl platiti v prvé řadě, - uiednány byly 
nové platební lhůty, ale jen v ten zpllsob, že by přes to věřitel směl vllči 
vyrovnacímu dlužníku (žalobci) uplatniti právo na obživnutí uhaslč 
části pohledávky podle §u 57 vyrov. řádu, kdyby nebyly dodrŽány pú
vodní platební lhlltv. Vždyť z úvodu dopisu ze dne 5. prosince 1924 jde 
jasně na jevo, že Alois G. chtěl konati plnění uložené mu vyrnvnáním 
a sp-oiené tudíž ,s Minky v něm uvedenými a že se nedomáhal pouhého 
posečkání pro svou osobu. Ve prospěch dovolatelllv nelze nic dovoditi 
ani z oné části dopisu ze dne 5. prosince 1924. kde se mluvi o platebních 
lhLltách, týkajících se Aloisa O-a_ Tím Alois O. neříká nic jiného, než že 
dle kalendáře vypočítává dny splatnosti pouze pro ony 4 dvanácti pro
centní lhůtY', které 00 v prvé řadě má platiti, a nikoli též pro pátou 7%ní 
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Ih,útL:, ~a niž. soc nezaručil. Nezál.eží na tom, že Alois G. a žalovaný při 
vy~len~ dopISU ,z 5.

0 

a 18. pros!l1<;e 1924 neměli přímého úmyslu, po
zm:?lt~ platebm lhuty, stanovene SOlidně' ;chválen:ým vyrovnáním; 
stacI, ze ,tu byl umysl yan?vlt;_ platební Ihuty přesným kalendářním 
dn,em, coz s~, v tomto pnpade ~n vyrovnaclm roku státi nemohlo, když 
lhuty bylo cltatl od pravomocI schvalovacího usnesení a že k tako
vému stanovení kalendářních lhůt souhlasnou vůlí stran' vskutku došlo 
Byl tu tedy určitý návrh i, př}jetí toho!o návrhu, což obé dovolatel, vy~ 
tyk~Je nedosta!e~ S~IUVOl .vule, v onech dvou dopisech neprávem po
i1řesUJe. Pro zaver, ze AlOIS O. I stí přiměl žalovaného k oné dohodě 
(§ 870 obč. zák.), není ve skutkových okolnostech nižšími stolicemi 
zjištěných podkladu, což již správně dovodil odvolací soud_ Za tohoto 
stavu v~c~ není, spr~vn-ým náz~r dovolatelův, že právní poměr mezi 
stra?a,ml jest vyl~cne po:uz?vah. dle schvalovacího usnesení a vyrov
nam JIm p.otvrzeneho. Jel~koz AlOIS O" jak nižší stolice správně dovo
dIly, prvO! I druhou splatku zapravIl ve lhlltách, ujednaných dopisy 
z 5. a 18. prosInce 1924, nestalo se vyrovnání dle §u 57 vyr. řádu zma
tečným a neobživla pohledávka žalovaného v celém dosud nesplaceném 
zbytku. 

čís, 6715. 

otázku, zda byl odesilatelem zbOží ocleslanéh<! z jeho pfovozovny 
po jehol .~!ečce, a~e, s nákladním listem, na němž byl jako odesílatel u
~~e!, prlJemce zasllky! ma;iitel vlečky či příjemce zásilky, dlužno roz
rešlti po~ze podle vleckove smlouvy a Všeobecných podmínek česko
slovenských drah pro smlouvy Ol vlečkách. Výnosu mi'nisterstva železnic 
~e dl1e.~~,října 1922~ čís:~7 Věstniku pro ž~leznke a plavbu a předpisů 
zeleznrcmho dopravn'iho radu nelze tu pOUŽiti. 

Podle Všeobecných podmínek československých drah pro, smlouvu 
o vlečkách dlužno míti za to, že výhod vlečky má se dostati všem ná
kladům, které se musí dovážeti z podniku majitele vlečky ua dráhu a 
naopak, 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1927, Rv II 215/~6.) 

žalující státní dráha domáhala se na žalované firmě, s níž byla u
zavřela smlouvu O používání vlečky, doplatku vlečného, ježto žalovaná 
dopravovala vlečkou bez svolení dráhy zásilky dříví i pro třetí osoby, 
ač podle §u 29 všeobecných podmínek mohl maíitel vlečky dovoHti 
třetí osobě SPOlul1žívání vlečky jen, když k tomu železniční správa svo
hla. Jest prý proto dráha oprávněna účtovati zvýšené vlečné podle vy
hlášky ze dnE! 20. října 1922, čís. 87 Věstníku, nikoliv nižší vlečné podle 
smlouvy o vlečce. Pro ce s o í s o udp r v é s t O' 1 i c e uznal podle 
žalo~J-. D II vod)": J,:st s!ce pr.okázá.n,o slyšením svědků, že zásilky, 
o. nez .Jde, byly vesmes puvodne zbozlm žalované firmy, že žalovaná 
trnoa Je prodala různým osobám, převzavši na sebe povinnost dodati 
zboží buďto franko vagon železniční stanice č., nebo !ranko ve stanici 
určení. Avšak je ne·sporno, že jako odesílatel při všech těchto zásilkách 

Civiln! rozhodnuti IX. • 
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nebyla uvedena strana žalovaná, nýbrž pnmo ten který kupitel zboží. 
Jde tu tedy o tak zvanou krycí adresu, a jest rozřešiti otázku, zda jest 
přípustno, by zboží pod krycí adresou posílané bylo účastno výhody 
sníženého, normálního vlečného, či zda v případě krycích adres jest 
majitel vlečky povinen platiti za ně zvýšené vlečné. Jde o výklad §u 29 
v souvislosti s §em 12. všeobecných podmínek smlouvy o vlečkách. 
Podle §u 29 může majitel vlečky dovoliti osobě třetí spoluužívání 
vlečky, jen svolí-li k tomu dráha; podle §u 12 přepravuje dráha pravi
delně na vlečku nebo z vlečky jen zásilky majitek vlečky. Ve starých 
všeobecných podmínkách, jimiž se bývalé c. k. rakouské dráhy řídily, 
ono ustanovení §u 12 odst. 1 obsaženo není. Na základě výslechu 
svědků má sOlid za prokázáno, že ustanovení §u 12 bylo vsunuto'vě
domé proto, by tak zv. krycí adresy bylyvylo'llčeny a by se předešlo 
různým sporům, které by pmději z takových krycích adres mohly vze
jíti. Používání krycích adres jest výslovně vyloučeno podle výnosu mi
nisterstva železnic ze dne 20. října 1922, čís. 38.212/22, kterýžto výnos 
&§ 29 a 12 všeobecnýchi podmínek neodporuje, nýbrž dle názoru soudu 
jim úplně odpo'vídá. To výsvítá i z toho, že ku dráze vstupuje v obligačni 
poměr jen ten, kdo jest jako odesílatel na nákladním listu. uveden, a že 
dráha nemá ani povinnosti, ba mnohdy ani možnosti přesvědčiti se o 
tom, kdo jest skutečně majitelem dopravovaného zboží. Otázka, kdo 
jest skutečně vlastníkem dopriívovaného zboží, zůstává pro dráhu vedlej
ší a zjišťování této okolnosti vedlo by k nedo'zírným komplikacím, po
něvadž tu rozhoduje skutečné předání (§ 1053 obč. zák., čl. 342 obch. 
zák.). Jest tedy soud toho názoru, ~e dlužno' se říditi přísně formálně 
obsahem nákladního listu a jedině tento nákladní list že jest rozhodným. 
Výjimky z toho jsou připuštěny jenom shora citovaným ministerským 
výnosem v těch případech, kde majitel vlE:čky podá si žádost na při
slušné ředitelství drah, které mu udělí povolení používati krycí adresy, 
avšak za určitých podmínek, z nichž hlavní je, že majitel vlečky pře
vezme proti dráze ručení za všecky možné nesrovnatelnosti. Takovéto 
žádosti si strana žalovaná nepodala a jest tudíž povinna platiti zvýšené 
vlečné a nemá nároku na vlečné snížené. Že podání takové žádosti ne
bylo potřebným, nemá soud prokázáno výslechem znalce, neboť znalec 
nemohl udati nic jiného, než že on o takové zvláštní povolení nikdy ne·
žádal, ačkoli občas, leč velmi zřídka, krycích adres použil. Ta okolnost, 
že od něho, zvýšené sazby vlečného požadovány nebyly, nedokazuje 
však ničeho, neboť jest možno, že dráha okolnosti ty prehlédla. Také 
není oprávněnou námitka, že dráha, přijavši zaplacení dopravného do
datečně, nemůže pohdovati zvýšenou sazbu, vždyť se nejedná o do·
pravné, nýbrž vlečné, a vždy veškeré vlečné platil žalovaný a nikoliv 
osoby nvedené v nákladních listech. žalovaný totiž všecky účty na 
vlečné pravidelně vždy koncem měsíce přijímal a veškeré vlečné platí
val. Také účty za zásilky v žalobě uvedené přijal vždy bez námitek a 
požado,vané vlečné zaplatil. Použití §§ 61 a násl. žel. dopr. ř. není na 
místě, poněvadž nejde o nO'rmální dopravné upravené dopravním řádem 
a příslu,šnými tarify, nýbrž o vlečné, které bylo' ujednáno smlouvou 
mezi oběma účastníky,. Z toho, důvodu nelze přikloniti se k názoru, že 
v případě tomto platí jednoroční promlčecí lhůta v dopravním řádu 
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tanovená, neboť nejde o případ dopravním řádem upravený, nýbrž o 
s e'r soukromoprávní, zvláštní smlouvou, vlečkovou, ze dne 10. ledna 
pom 1 d·t·' 1 t· 1" lh't 1922 stranami upravený. Proto ne ze tvr 1 1, ze p a I prom eeCI u a 
jednoroční. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. 
· N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

D ů vod y: 

Nejvyšší soud nesouhlasí s právním posouzením, jehož se rozepři 
dostalo nižšími soudy. Spornou otázku, zda byl odesílate~em zb,Ož! ode
l ného z provozovny žalo'vaného po jeho vlečce, ale s nakladmml hsty, 
~: nichž byl jako odesílatel z:~~ánpříjem,:e zásilky, majit,el vlečky, 
čí příjemce zásilky, nutno rozreslÍl vyhrad?e podle vlečkove .smlouvy 
ze dne 7. února 1922 a Všeobecných podmmek česk?slovenskych ,d~ah. 
pro smlouvy o vlečkách, jež byly pojaty do ~?,louvy lak?: podsta~na!eJ1 
část. Výnos ministerstva železmc ze dne 20. rl]na 1922, CIS. 87 Vestnlku 
pro železnice a plavbu jest jenom, výklad,em, j:jž d~la smlouvě I~dn:, 
smluvní strana. Výklad ten nebyl zalovane flfme oznamen, nebyl ]1 pr~ 
odesílání sporných zásilek vůbec znám, neměl proto .pr? 111 zava~u!I,cI 
moci a nemá pro spor podstatného vý~namlL želez~lC1l1 d?~ravm rad 
se na smluvní poměr stran nevztahUje, Jednak proto ze plah Je~om pro 
železnice sloužící veřejné dopravě (§ 1), nikoliv pro soukrome vlečky, 
jednak poněvadž po~le čl. .V. smlouvy ,a § 9 podmínek bY'la pr~ vlečku 
ustanovena za tanfm stamcI stamce C. a tato' stamce teprve Jest pr~ 
zboží odesílané vlečkou stanicí podací, totiž místem ujednání n,ákladm 
smlouvyve smyslu železničního- ~opravního řádu, (§,61). ~m preprav~ 
z podniku žalovaného do tarifl1l stamce platI vy~r,:dne ,u~tanov:n: 
smlouvy. Právní pravidlo č~rpané z §u 56 žel: do~r. r., ze ~n zelezmc,ll! 
nákladní smlouvě jest odeSIlatelem ten, kdo lest ]3ko odeSIlatel zapsan 
v nákladním listě, plalilo by pro přepravu na vlečce jen0t;',~ehdy, kdyby 
bylo lze k nčmu dospěti také výklade,;, smlouvy. ~e!vyssI, soud ,nepo
kládá za to že lze smlouvu takto vykladatl. železl1lcm sprava po-zadule 

· od žalované firmy za zásilky odeslané vlečkou 7 jejího ~ávodu s n~
kladními listy na nichž byl příjemce zásilky zapsán take lako odesl-

· latel, dodateč~ě místo zaplaceného normálního vlečného 10 Kč 6? n 
za vůz zvýšené vlečné 126 Kč za vůz z důvodu, že tu bylo b~z le,llho 
svolení použito vlečky třetími osobami. Dovo,lává se 1'1',0, s~uJ narok 
ustanovení §§ 29 a 12 podmínek. Onen předpis, ustanovul1cl, ze maJItel 
vlečky může dovoliti třetí, osobě,,~y ,spol~užív,al~ vlečkY', Jenom ,se svo
lením dráhy a pokud draha zvlastmm uJednal1lm ~. tomu SV_Ol:, neza
vdává příčinu k pochybn?stem, !řetí o.~o~ou r?'Zllml se t~ kazda osob~ 
rozdílná od majitele vlecky a zelezl1lcl1l ~pravy .. Sp~rnym I';.st prvl1l 
odstavec §u 12, jenž zní: »Dráh~ přepra~uJe J'ra;ldeln~ n,a vle~ku nebo 
z vlečky jen zásilky majitel; vlec~y,. ktere dosly 51? tanfm stamce, n:bo 
z ní odejdou odbaveny nakla~?lml hsty., Na zadost l.nalltele ,vlecky 
obstará í místní přepravu zboZI mezI vleckou a tanfm stamcI, nebo 
mezi dvěma vlečkami s toutéž tarifní stanicí, nebo je-li příjemcem zboží 
majitel druhé vlečky.« - K tomu dodává ~ 13 od,'!. 14 smlouvy" že 
zbo.Ží přepravované jen mezI vlečkou a tanfm stamcl, nebo mezI dvema 
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vlečkami neodbavuje se nákladními listy, První odstavec ~u 12 byl při 
nové úpravě všeobecných podmínek pro smlouvy o vlečkách do· nich 
nově vsunut, a to podle předložené důvodové zprávy za tím účelem, 
by se předešlo sporům, které vznikaly tím, že majitelé vlečky' dostávali 
zásilky nebo je podávali pod jinými, L zv, krycími adresami nebo i 
skutečně pro jiné strany a tohoto značně zneužívali. Jelikož obsah sporll, 
jež novým ustanovením měly býti zamezeny, není tu blíže udán, nemůže 
býti souvislost toho,to účelu a doslovu nO'vého předpisu bezpečně pOc 
souzena, jisto jest však tolik, že výkladem, jaký mu dává žaluiící strana 
v souhlase s výnosem ministerstva železnic čís, 87/22, by značné znec 
užívání vleček užíváním krytých adres nejen nebylO' zamezeno', nýbrž 
naopak pO'dporováno. Při odesílání zboží ze závodu maiitele vlečky, 
o něž v tomto sporu i de, mohou býti krycí adresy dVDií. Buď jest zboží 
zbožím majitele vlečky, ten je však odesílá pod cizím jménem, aneb 
jest zboží majetkem cizím, nevyrobeným v závodě majitele vlečky, ale 
tento je odešle svým jménem, Jakým způsobem by krycích adres prvního 
druhu mohlo. býti zneužíváno ke škodě dráhy, nebylo ve sporu vysvětlec 
no a nelze poznati. Může však býti zneužíváno kr)'cích adres druhého 
druhu, poněvadž se tím přenechává proti zákazu ~ 29 podmínek spo'lu
užívání vlečky bez dovolení dráhy třetí osobě a to za poplatek platný 
jenom pro majitele vlečky. Takovému zneužívání by ovšem nebylo za
bráněno výkladem, že podle §u 12 smlouvy jest odesílatelem ten, kdo 
jest zapsán jako odesílatel na nákladním listě, naopak by jím byla pod
kopána půda námitce 'železniční správy, že vlečková smlouva byla u
jednána pm zbo,ží majitele vlečky'a nikoliv pro zbo,žÍ třetích osob. 
Z důvodové zprávy nelze tedy poznati, co vlastně bylo no,vým ustano
vením §u 12 podmínek zamýšleno', výklad žalující strany není jím však 
podepřen, Ani mluvnickým a logickým výkladem doslovu tohoto usta
novení v souvislosti s ostatními podmínkami smlouvy nelze pro nárok 
železniční správy nic získati. Y souvislosti s nadpisem §u 12 "Přeprava 
vozu a zbO'ží. Poruchy přepravy«, se zmíněným: § 29 a s ~ 9, podle ně
hož, jak bylo vysvětleno, neděje se přeprava na vlečce podle nákladního 
listu, nemůže býti spornému ustanovení přikládán jiný sm)'sl, než že 
železniční správa přepravuje sama od sebe jenom zásilky došlé po dráze 
pro majitele. vlečky a Ú'silky, které maiitel vlečky drahou odesílá, mimo 
to na jeho žádost i zásilky mezi vlečkou a stanicí neb dvěma vlečkami. 
Nelze z něho vyčísti, že by jím byla rozšířena platnost nákladního, listu 
na vlečkovou přepravu, že by jím bylo stanoveno, kdo má býti pokládán 
za odesílatele, a že by jím měl býti změněn přirozený, vzniku a účelu 
vlečkové smlouvy a vykládacím předpisům Sln 914 obč, zák. a čl. 278 
a 279 obch. zák. vyhovující výklad, podle něho·ž se výhod vlečky má 
do'stati všem nákladům, které se musí do,vážeti z podniku majitele 
vlečky na dráhu a naopak. TentO' výklad jest podporován výpo'vědí 
znalce š-a, jenž pokládá za to, že zboží prodané v obchodě majitele 
vlečky může tento i pod cizím: jménem odeslati vlečkou iakO' své beze 
zvláštníhO' povo,lení, a udal, že od něho nebylo nikdy požadováno zvý
šené vlečné z tohoto dllvO'du, Y, souhlase s tímto výkladem byl i žalo
vaný sám pokládán drahou 'Ve všech sporných případech přes obsah 
nákladního listu, pokud šlo o dopravu vlečkovou, za odesílatele, a bylo 
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mu vlečné účtováno a jím placeno. Každým způsobem jest výklad ža
lující strany pochybný, a sporné ustanovení smlouvy neiasné, pak musí 
býti však vykládáno podle §u 915 obč, .zák. proti dráze, Poněvadž bylo 
zíištěno, že všec?ny sp,orné zásil~y byl,v zbožím žalované firmy, musila 
hí,ti žaloba zamltnuta Jako bezduvodna, 

Čís. 6716. 

Ujednali-li majitelé sousedících mlýnů drahnou dobu před válkou, 
že majitel jednoho mlýna bude čistiti společnou strouhu, druhý pak 
bude mu platiti roční příspěvek určité výše, jest onen oprávněn domá
hati se na tQmto zvýšetJých příspěvků vzhledem ke zvýšeným nákladům 
na čistění strouhy, přívoděným hospodářskými poměry poválečnými. 

Vyslovil-li odvolací soud právní názor, že nárok na placení zvýše
ného příspěvku jest na dobu delšl tři let promlčen, a, zamítl-lii zcela ža
lobní nárol<, jemuž bylo prvým soudem vyhověno, i z jiných důvodů, 
žalobce však v dovoláni nenapadl právní názor odVOlacího soudu v o
tázce promlčeni, ač navrhl O'bnoveni rQZsudku prvého soudu v plném 
rozsahu, nelze, třebas žalobni nárok byl shledán jinak opodstatněným, 
přisouditi i zvýšené příspěvky starší tl'! let. 

(Rozh, ze dne 19, ledna 1927, Rv II 391/26.) 

V roce 1875 uiednali majitelé sousedních mlýnú úmluvu, dle níž měl 
kromě jiného maiitel mlýna 'čís, 14 dáti čistiti společnou strouhu, maii
tel mlýna čís, 129 se pak zavázal platiti příspěvek na čistění strouhy 
ročních 15 zlatých. žalobou, o niž tu jde, domáh.l se maiitel mlýna čís. 
14 na maiíteli mlýna čís. 129 náhrady doplatku za větší náklad, jehož 
vyžadovalo udržování strouhy v létech 1918 až 1925, Pro' c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok po právu, O' d vol a c í 
s o u d žalobu zamítL 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu, pokud jím byl 
uznán žalobní nárok důvodem po právu za léta 1923 až 1925, 

D ů vod y: 

Dovolání, uplatňující důvod §u 503 čís, 4, c. ř. s" jest oprávněno, 
DlIvody napadeného rozsudku nemají právní přesvědčivosti, dovozujíce, 
že jest vyloučeno zvýšení příspěvku smluveného na 15 zL ročně za či
štění mlýnské strouhy, Nezáleží na tom, že smlouvou upraveny byly i 
jiné vodoprávní poměry. Pro tento spor postačí, že tehdeiší smluvní 
strany převzaly co do mlýnské struhy vzájemné závazky. Maiitel mlýna 
čís, 14, zavázal sere i své nástupce v držbě mlýna, že dá každomčně 
mlýnskou strouhu podle potřeby čistiti, majitelé mlýna čís. 129. zavázali 
sebe i své nástupce, že budou druhé smluvní straně platiti každoročně 
15 zL iako příspěvek na čištění strouhy, šlo tudíž 0' vzájemné závazky, 
jež byly určitě k sobě v jakémsi poměru, jak lze snadno vyvoditi ze 
smluvních ustanovení. Strany vycházely zajisté z názoru, že čistění 
strouhy jest sp0'lečnou jich povinností, podíl každé strany na této po
vinnosti řídil se poměrem, v němž strany st~uhy užívaly nebo z ní měly 
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prospěch. By se práce usnadnila, shodly se strany na tom, že jedna 
strana (majitel mlýna čís. 14) dá provésti práci, a druhá strana ponese 
část nákladu, při čemž byla výše celkového nákladu oběma stranám 
tehdy zajisté známa. Jest sice na bí1edni, že nákladtel':..nebyl každomčně 
stejný, ježto Se řídil potřebou, snad mohl nastatI pnpad, kdy nebylo 
vůbec třeba strouhu čistiti, jindy mohlo častější čistění vyžadovati do 
roka většího nákladu. Stranám však zajisté záleželo na tom, aby nebylo 
nutno rozvrhnouti náklad ten každomčně zvlášť na každou z nich, nýbrž 
by účast druhé z nich na nákladu stanovena byla určitou částkou pro 

všecky příští časy bez ohled" na skutečnou potřebu a tím i náklad na 
čistění skutečně učiněný. Přes to byla však stranám základem výměry 
určitě aspoň prúměrná výše nákladu k tomu potřebného, kterou "za 
tehdejších klidných poměrů hospodářských bylo snadno vypoWati. 
Z uvedených smluvních ustanovení, jež neobsahují ani výslo,vné nezmě
nitelnosti příspěvku provšecky"možné případy ani jiného ustanovení 
pro budoucnost, jest však dále usouditi, že strany nepočítaly a tehdy 
ani počítati nenwhly s mimořádnými událostmi, k nimž později došlo. 
Strany sice zajisté uvážily, 'že náklad na čistění nebude každoročně týž 
a vypočítaly jej průměrem za delší dobu, měly však na mysli tehdejší" 
poměry, kdy kupní síla peněz měnila se celkem nepatrně, a kdy nemohlo 
se pomýšleti na otřesy hospodářské rozsahu, v jakém k nim došlo 
dil2ledkem světové války. Pro výši nákladu na čistění strouhy ro·zhodná 
byla zaiísté výše dělnických mezd, neboť nelze míti za to, že majitelé 
mlýna čís. 14. práci tu vykonávali osobně. Jest obecně známa, v jakém 
poměru stouply mzdy v posledních létéch u přirovnání ke mzdám v době 
smlouvy, povšechně řečeno předválečným, a to hlavně po převratu. , 
Soud prvé stolice vychází ze skutko~ého zjištění, jež zůstalo. nezměněno 
i advolacím soudem, že žalobce prováděl čistění strouhy od roku 1918 
nákladem daleko vyšším, než dříve. Takový vzestup nákladu, trvající 
nyní jíž řadu let, nemohly míti strany na mysli již v roce 1875. Tím však 
byl zrušen vzájemný poměr mezi oběma závazky převzatými smlouvou 
z roku 1875, jejž měly strany určítě na myslí při sjednání uvedených 
ustanovení. Nepoměr ten jest dnes tak značný, že nelze nadále trvatI 
na výši smluvního příspěvku, jež nemůže odpovídati vzájemnému pl-

, něni, nedosahujíc daleko jeho hodnoty. tím jest odůvodněn žalobní ná-" 
rok spočívající dnes na poruše původniho smluvního poměru a domáha
jící se opětného. souladU' mezi vzájemní'mi závazky, t. i. vyrovnání mz
dílu, jenž nastal mezi částkou, iiž má žalovaný hraditi podle smlouvy, 
a částkou, kterou předchůdci jeho po případě on sám dříve skutečně 
plnili, obé v poměru k nákladu skutečně činěnému. Názoru tomu není na 
úkor ustal1Q<vení §u 484 obč. zák, i kdyby šlo o břímě rovnající se slu
žebnosti, neboť nejde o rozšíření jednostranné služebností, nýbrž o 
úpravu vzájemného smluvního paměru, stejně nevadí mu označení dlu
hované částky jako pfíspěvkui kteréž slovo nevylučuje podílnictví na 
celkovém nákladu. 

Co do promlčení zažalovaných částek, starších tří let, nenapadá do
volání vůbec právní názor odvolacího soudu, padle něhož sporný pří
spěvek za uvedenou dobu, t. j. za léta 1918 až 1922 jest promlčen, ač
koliv navrhuje obnovu rozsudku soudu prvé stolice v plném rozsahu. 
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Odvolací soud vyslovil sice onen názor jen mimochodem, není však 1'0-
cllybY, že neuznal žalobní nárok za uvedenou dobu jako oprávněný i 
z důvodů promlčení. Náležela tudížfalobci, by výslovně napadl tento 
právní názor z. důvodu §u 503 Čí~. 4, c. ř .. S., chtěl-li zab;ániti domněn~e, 
že po této strance souhlas I s pravnlm nazorem odvolaclho soudu. Jezto 
žalobce tak neučinil, nemá dovolací saud příčiny, by přezkoumal onen 
právní názor odvolacího soudu co do jeho správnosti, důsledkem toho 
nevyhověl však dovolání co do zmíněné části žalobního nároku. 

čís. 6717. 

žalobě o zrušení spoluvlastnictví ku zabranému velkostatku veřej
noo dražboo, k riěmuž Státní pozemkový úřad za určitých poooonek 
svolil jest vyhověti, jest4i délka trvání záboru neurčitou a obhospoda
řová~í velkostatku jest nepořádným a nenese užitku. Lhostejno, že ža,
lovani spoluvlastníci nesoohlasí s podmínkami Státního pozetnkQVého 
úřadu. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1927, Rv II 711/26.) 

žalobě dvou spoluvlastníků proti třem spoluvlastníkům o zrušení 
spoluvlas:nictví ku zabranému d8skovému statku H. Ve Slezsku, hylo 
vyhověno s O u d yv š ech tř í s t o I i c, N e j vy Š š í m s O ude'm 
z těchto 

důvodů: 

Podle §u 830 obě. zák. může žádati každý ze společníku zrušení spo
luvlastnictví buď lysíckým rozdělením společné věci, nebo nelze-li je vů
bec provésti nebo není-li proveditelno bez značného nákladu, veřejným 
soudním prodejem (dražbou § 843 obč. zák.). Při statcích postižených 
záborem potřebným jest k tomu i onomu souhlas Státního pozemko
véhO' úřadu (§ 7 zák. ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., a čL I. 
zákona ze dne ll. března 1921 ,čís. 108 sb. z. a n.). Zrušení spolu
vlastnictví nelze však žádati v dobu nevhadnou, nevčas, vadí-li prodeji 
překážky objektivního rázu, avšak pomíjející, aniž ku škodě ostatníCh 
spoluvlastníků, čímž r0'zumí se jen újma rázu přechodného, pomíjejí
cího. Překážky rázu trvalého neodůvodňují tedy odkladu prodeje spo
lečné věci. Nesporno jest, že statek H., jehož vlastnictví patří stranám 
rozepře, každé jednou pětinou, jest postižen záborem podle §u I zákona 
ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n. Jest však nespoTl1o, že Státní II 
pozemkový úřad udělil rozhodnutím ze dne 20. srpna 1925 zásadní svo
lení pouze k prodeji t0'hoto statku veřeinou dražbou, kdežto podle roz- li 
hodnutí ze dne 23. dubna 1926 vyhradil si k reální mu rozdělení tohoto 
deskovéhO' statku souhlas, jenž dosud, jak nesporno, dán nebyl, a nelze 
proto hleděti k návrhu žalovaných na lysické rozdělení statku mezi spo'
luvlastníky. Státní po.zemk0'vý úřad dal svolení ku prodeji pouze za' 
podmínek, že dražební podmínky i usnesení o příklepu vyžadují sou
hlas'u toho:o úřadu, že vydražené nemovitosti zůstanou i po dražbě 

,. 
ľ ,I 
II , 
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nadále zabrány státem a že vydražitel musí býti státním občanem čsl. 
republiky aneb do dvou let občanství toho nabýti, že nesmí býti oso
bou zvrhlou nebo trestanou pro zločin, s nímž jest spojena ztráta práva 
volebního, a musí býti schopen tělesně i duševně, věnovati se obhospo
dařování vydraženého statku, musí dále dáti prohlášení, že zná přejí
mací ,ceny, jež stát platí náhradou za zabrané pozemky, že vstoupí vý
slovne do všech smluv pachtovní,h i nájemních, případně závazků jež 
převzali spoluvlastníci oproti Státnimu pozemkovém.u úřadu, že se' po
drobuje záměrům §u 50' a) novely k zák. náhr. pokud jde o zadáváni 
půdy do pachtu, že se převodem statku nic nezmění na služebních po
měrech zaměstnanců aktivních i pensionovaných a darů z milosti a že 
ručí jednak vůči těmto' osobám, jednak vůči Státnímu pozemkovému 
úřadu za každou újmu, která by vznikla osobám těm z převodu majetku, 
a že musí předložiti osvědčení o tom, zda a .iakým způsobem zaplacena 
nebo zajištěna byla dávka z m.~jetku a z přírůstku na majetku a splatný 
příspěvek hektarový. Žalované namítly ve sporu nevčasnost veřejného 
prodeje statku z někoHkadůvodů, z nichž uplatňují v dovolání toliko 
že provedení pozemkové reformy ve Slezsku blíží se ke konci a jest 
očekávati v krátkém čase rozhodnutí o tom, zda a které pozemky Státní 
pozemkový úřad převezme, z čehož dDVDZUjí pomíjejícnost a přechod
nDU povahu záboru statku vůbec, zejména však části statku, která bude 
ze záboru propuštěna, a tvrdíodále, že utrpí prodejem statku za trvání 
záboru újmu, ježto pDdmínky prodeje kladené Státním pozemkovým 
úřa,dem jsou tíživé a odrazí kupitele, zmenšujíce okruh koupěchtivých 
a odstrašujice od kupu nejistotou, zda a které pozemky a jak velký 
jich pO'Čet bU'de převzat Státním pozemkovým úřadem za nízkou přejí
mací cenu, státem stanovenou. Rozřešení SpOTU závisí od zodpovědění 
těchto námitek žalo'vaných, zejména od zodpovědění otázky, zda zábor 
deskového statku H. jest povahy přechodné, pomíjející, či snad trvalé 
a zda v této době .jest prodej statku přes zábO'r výhodnějším a pm spo
luvlastníky prospěšnějším, než prodej po uplynutí doby, potřebné ke 
zrušení záboru. Podle zprávy Státního pozemkovéhO' úřadu ze dne 24. 
listopadu 1925, nebyla dosud podána žádost o propuštění deskového 
statku ze zábDru žádným ze spolumajitelů a nelze tudíž považovali zá
bor, dokud jest chován v patrnosti knihovni poznámkou v deskách zem
ských, za zjev pomíjející, neboť délka jeho trvání jest neurčitO'u. Dnes 
jest většina velkostatků' v zábom a, kdyby správným byl názor dovo
latelek, že zrušení spoluvlastnictví pro zábor jest nevčasno a jim na 
újmu, nebylo by vůbec moino spolumajiteli deskového statku dovolati 
se §§ 830' a 943 obč. zák. i kdyby spoluvlastníci, vedoucí správu statku, 
hospodařIli na něm špatně, ba jeho podstatu ničili. Vzhledem k tomu, že 
jest dosavadní obhospodařování statku žalovaných, jak zjistil první 
soud na z'á1dadě posudku znalců, nepořádné a investovaný kapitál ne
nese dle dDznání žalO'vaných v dovolání úroků a statek nevykazuje či
stého zisku, takže dle zjištění soudního na základě znaleckého posudku 
jest nejvýše na čase, by se statek dDstal do rukou řádných a odborných, 
vládnoucích přiměřenym kapitálem na nutné ínvestice. Nelze tudíž mlu
viti o nevčasnosti zrušení spoluvlastnictví, tím méně o újmě spO'luvlast
níků, z něho snad vyplývající, neboť při prodeji statku budou moci 
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spoluvl,ast~íci asp?ň ul?žiti k~pitál pr?dejem , docílený na běžný úrok 
nebo jIm JInak vyhodne nalozltl, kdezto nym JIm ll1vestovany kapltal 
nic nenese. Vzhledem k nepořádnému hospodaření na statku, čímž sta
tek značně trpí a cena jeho se zmenšuje, jest včasnějším a vhodnějším 
prodati jej s omezeními, které zábor statku s sebou přináší, byť i byla 
tíživými, nežli vydati spoluvlastníky odkladem prodeje nebezpečí, že 
statek špatným obhospodařováním bude i nadále znehodnocován. Ná
mitka, že dražbu nelze provésti, když žalované nesouhlasí s podmínkami 
stanovenými pO'zemkovým úřadem, jest bez významu, uváží-Ii se, že 
nejde o dobrovO'lný prodej statku souhlasnou vůlí. spoluvlastniků, nýbrž 
o prodej vnucený, provedený exe'kučně na zá!kladě rozsudku, přičemž 
toliko způsob provedení dražby se bude říditi předpísy pro dražbu do
brovolnou, na základě podmínek dražebních, jež v případě neshody 
účastníků stanovi soud. (§ 352 ex. ř.). 

čís. 6718. 

Pokud dlužno v ujednáni stran před válkou spatřovati předběžnou 
smlouvu o prodeji nemovitosti, jež pozbyla platnosti znehodlnOcenlm 
měny. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, R I 966/26.) 

Ujednáním ze dne I. října 1913 zavázali se žalující manželé, že pro
dají žalovanému domek za 2.000 Kč, jakmile užívatelé domku (výměn
káři) se bud' užívání domku trvale vzdají nebO' ten neb onen z nich ze
mře. Žalobou, o niž tu ide, domáhali se žalobci na žalovaném, by bylo 

. uznáno právem, že ujednání ze dne 1. října 1913 pozbylo platnosti, že 
žalovanému nepřísluší vůči žalobcům nárok na uzavření uvedené kupní 
smlouvy, a že jest pDvinen to uznati: K odůvodnění nutnosti tohoto 
zjištění udali, že je žalovaný žádá o splnění udanlivého závazku z oné 
předchozí. úmluvy a že pokud totO' právo žalované strany jest sporné -
jest znemožněno stmně žalující, by s nemovitostí, o niž jde, volně dispo
novala, aniž by se vydala nebezpečí platiti případnou náhradu škody. 
Právo žalované strany popírali z toho důvodu, že od roku 1913 se ho
spodářské poměry tak podstatně změnily, že nemůže na nich býti žá
dáno, by nyní nemovitost tu prodali za 2.000 Kč, jak žalovaný žádá. 
Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I ic e žalobu zamítl, o d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, ji zno'vu projednal a rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 
, 

Stěžovatel neprávem zastává názor, že lze ze smlouvy, kterou strany 
uzavřely dne L října 1913, dovoditi, že ujednaly hotovou koupi ohledně 
domku již tehdy s odkládací podminkou, že smlouva měla nabýti plat
nosti, jakmile výměnkáři, manželé František a Marie K-ovi vzdají se 
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užívání dO~,k.u) nebo zem!ou. v~yvrac~ t~. sk~tečnost, že se strany do
hodIt uzavnlJ smlouvu predbeznou, ze JI vyslovně také jako takovou 
oz?aclIy a te~y neuz.avřely a,:1Zavřítí nehodlaly smlouvou pevnou s od
k,ladacl ~od~JJ1kou: Jakou stezovatel se snaží sestrojiti. Není proto také 
!reba. oblra~1 se otaz,ko.,:, co ,?.Y bylo právem, kdyby bylo došlo ke ko
ne~ne ~upm ~mlouve JIZ 1. rl]na 1913 a jakého významu měla by od
kladacl podmmh. Nepřípadnou je také další námitka stěžavatelova, že 
odvolac~ soud pry mylně shledal v znehodnocené měně změnu podmínek 
z~ kteryc~, došlo k předběžné úmluvě (pactum de contrahendo). DI~ 
nazoru stez~vatele bylo účelem úmluvy, zajistiti mu pro každý případ 
kou~1 spo':?e nemovitosti, jakmile výměnkáři zemrou. Plyne to prý z to
h?: ze tvO~I~ domek č. p',5 b) ne.rozlučnou součástku usedlasti č. p. 5., do 
mz I; vklm~n a kterou zalovany se svou manželkou v roce 1913 od ža
lobcu kOUp!1. Nvebvl prý ohledně něho proveden převod vlastnictví jen 
p:-ot9.' yonevad::; domek ten byl obýván výměnkáři a žalobci je chtěli 
usetnvtl .?OClt~, z; nebydlí ve svém. Tento účel předběžné smlouvy trvá 
nezm~nen pry ,(!ale, mÚže .h? býti i při změněných poměrech dosaženo 
a nem proto pnvčmy prohlaslŤ! umluvu po rozumu §u 936 obč. zák. ne
plat~ou .. Leč stežovatel zaměňuje účel prozatimní úmluvy s důvodem, 
~tery p~hnul strany k úmluvě. Lze připustití, že žalobci chtěli zaiistiti 
zalova?emu koupi sporné nemovitosti. iakmile výměnkáři zemrou, "když 
prodalr usedlost č. r:: 5, že s~, lU:,ysl žalobc.ů skutečně nesl k tomu, aby 
d?mek č. p. 5 b) pn padl ope dle k prodane usedlosti čp. 5 a že z toho 
duvodu uzavřeli předběžnou smlouvu. Avšak účelem této smlouvy bylo 
z c I ~ e n í sporné nemovitosti, pokud ,e týče ú p I a t n é nabývání její 
vymemtl te~y úl;,ěrná pl~ě~í. Jestli tedy vskutku po 1. říjnu 1913 na~ 
stala tak~va z.mena oomeru, takový pokles hodnoty měny, že nemovi
tast, o OIZ tUlde, má nyní ho·'notu 'neiméně 20000 Kč, a žalobci měli 
?l pastoupl!1 tuto' nemovitost 'a cenu 2.000 Kč, byl by ovšem zmařen' 
~ce! b~douCI t,:h.ové sr;'louvy. NešlO' by již 00 smlouvu trhovou, o výměnu 
ume~ne~o pln;OJ, kdyz to,. ceho se ža~obcum d?stane, přestane býti vů
bec umernou uplatou. Prvy soud neoblral se otazkou iakou hodnotu má 
SP~'ľ11á nemovitost; zůstalo protO' řízení kusým a sp)rávně nařídil odvo
laCl soud po rozumu &u 496 c. ř. s., zrušiv napadený rozsudek prvého 
soudu, by pr,:v~dl nabízené důkazy znalci o nynější ceně nemovitosti 
a b~ pak o V:CI znovu rozhadl. Poukaz na zákonné předpisy kladoucí 
st.are rakouske koruny na mveň korunám československým, nemá proto 
vyzn.amu pro ten tav :por, poněvadž, jak iiž odvolací soud správně zdů
~azl1Jl, n.ejde o penezltou pohledávku. splatnou ve staré měně. Námitka, 
ze kupO! ce~a za sparný domek musila býti již dnem 1. říina 1913 do
ho~dnuta, I~ela-!J smlouva pro obě strany býti závaznou, že tedy nelze 
urC~tl kupnIv c<;nu tveprve ny~í, nýbrž dlužno vycházeti z dohody v tomto 
smer~vucmene, mela by vyzn~m, kdyby byl odvo,lací soud vyslovil to, 
co ~te~ovatelvv .r0zpor~ se spIsy tvrdí, že jest stěžovatelův nárok na u
zav,:e~l kanecne trhove sml?uvy po právu, že však musí zaplatiti její 
~nesm. cenu: Tomu tak nem. Jde v tomto sporu pouze o to zda isou 
zalob~1 povl~ni uzavříti se stěžovatelem smlouvu trhovou I;a základě 
podmm~k,I~: byly Ujednány v předběžné smlouvě, a nikoliv o to, jakou 
cenu ma stezovatel za nemovitost zaplatiti. 
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Jde o týž důvod pohledávky (§ 110 (1) konk. ř.), byla-li k úpadku 
přihlášena »pQdle rozsudku rmhodčího soudu«, jímž byla pohledávka 
přisouzena z důvodu náhrady'škody a byla-li pak zažalována »z důvodu 
náhrady škody«. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, R I 1103/26.) 

Zalující firma přihlásila k úpadku pahledávku podle rozsudku roz
hodčího soudu ze dne 12. června 1925. Pohledávka byla při zkušebním 
roku popřena a žalobkyně poukázána na pořad práva. Zalobu, jíž se 
domáhala proti správci podstaty a věřiteli, iimiž bvla pohledávka po
přena, zjištění pohledávky z důvodu náhrady škody a náhrady íútrat 
arbitráže, p r a c e sní s o udp r v é st 0' I i c e zamíta. D ů vod y: 
Dle názoru soudu jest důvod přihlášky jiný, než důvod žalobnÍ. Tento 
názor nepotřebuje zvláštního odůvodnění. I když rozsudek odsuzuje 
z důvodu náhrady škody, tedy z téhož důvodu, jehož se dovolává žq.c
lobní prosba, přece není zde stejný důvod; vždyť rozhodčí rozsudek při 
své právoplatnosti jest nezměnitelný a zkoumání jeho děje se jen po 
stránce formálně právní, kdežto při jednání z důvodu náhrady škody 
nutno zjišťovati okolnosti skutkové a rozhodovati věcně o nároku na ná
hradu škody a to nejen co do důvodu, nýbrž i co do její výše. Vykona
telný mzhodčí rozsudek jest exekučním titulem, kdežto nárok na ná
hradu škody lakové právní povahy nemá. § 110 konk. ř. ustanovuje jasně, 
že žalobní prosba smí se o.příti jen o důvod, který byl udán v přihlášce 
a při roku zkušebním. Smyslem zákana jest, aby zkoumání úpadkových 
přihlášek mohlo býti řádně provedeno a nevznikaly spory bez předchá
zejících přihlášek. Považoval-Ii žalující za potřebné doplniti (změniti) 
důvod přihlášky, bylo mu volno učiniti novou přihlášku po rozumu §u 
107 konk. ř., avšak v žalobě taková změna již přípustná nenLležto 
tudíž žaloba opírá se o jiný důvod, než přihláška, nemá náležitostí § 110 
konk. ř. a sluší ji již z tohoto důvodu zamítnouti. O d v 0·1 a c i s.o u d 
zrušil napadený ro'zsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje' pra
vomoci ji znovu projednal a rozhodl. D tJ vod y: Správné rozhodnutí 
této pře po stránce právní. závislým jest především na řešení otázky, 
zua duvod přihlášky žalobkyně k úpadku a důvod žalobního nároku 
isou totožnými čili nic. A tu nesdíli odvalací soud .názor ,soudu prvého, 
že důvod pi'ihlášky jest jiný než důvod žalobni. Jest ovšem správné, že 
žalující ve své přihlášce ze dne 29. září 1925 uvedla, že úpadkový dluž
ník dluhuje ií podle rozsudku rozhodčího soudu ze dne 12. června 1925 
z obchodu dřívím 20.541.73 hoJ. zJ. a útraty rozsudku ve výši 500 ho·1. 
zl." leč tím nezměnil se nikterak právní podklad, z něhož pohledávka 
žalující vznikla. I když strany jsou pravoplatným rozsudkem vázány. 
jelikož rozsudek mezi nimi právo tvoří a vstupuje na místo právního 
poměru ve sporu tvrzeného, lze přece rozsudku přiznati toliko deklara
torní účinek" nikoli však účinek změňující v tom směru, že pohledávka 
zkoumání soudu podrobená rozsudkem zaniká a nárok v rozsudku sta
novený vstupuje na místo oné pohledávky jakožto pohledávka nová, 
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pods}atně se JíŠfcí. 09 po.h~edá~ky oné. To platí i o rozhodčím výroku, 
]e~oz . se dovolava zalu]lcl. Vyrokem tímto nenastala, pokud se týče 
prav,m.ho P?dkladu vymáhané pohledávky žádná změna a, že tomu tak, 
,1e zrejm,o 1.:- .rozh?dčího výroku samotného, jenž přisuzuje 20.541.70 
h?L ~~ zalUj~CI z duvodu náhrady škody. Dovolává-Ii se žalující ve své 
pnhlasce k upadku tohoto rozsudku rozhodčího, uplatňuje tím i podle 
obsa.hu jeho jako důvod své pohledávky náhradu škody, tedy týž důvod 
~ter~ uplatňule v nynější žalobě. Z těchto úvah má soud odvolací za to' 
~e duvod ~ přihlášce uplatňovaný i onen v žalobě k platnosti přiváděný 
JSou. s.t~jne a S hle?lska tohoto, jest vycházeti při posuzováni a rozsu
zovam zalohního naroku. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

• Rek;.'rs napadá .usnesení odv~lacího soudu z toho důvodu, že právní 
dUv~d ::~lob~lho ~arok~ ~ Jlřihl~škJ pohledávky žalující strany v úpad
k?vem nzem ~,en! to.tozny. Nenl vsak opodstatněn. Lze v podstatě od
ka~~tr ,;a spravn,e d~vody na'pad.er;ého usnesení. Dle jeho zjištění pro
~!aslla zalobkyne v upadku, ze .1' upadce dluží podle rozsudku roz hod
clh? soudu ze dne 12. června 1925 z obchodu dřivim 20.541.78 hol. zl. 
a ~traty rozsudku 500 hol. zl. ·DIe prohlášení řťditele kanceláře kraj
skeho soudu ze dne 10. září 1925 byla úpadkyně tímto rozhodčím roz
su?~kem ods?uzena ~ zaplacení uvedené částky z důvodu náhrady škody. 
Taz,pohl:.dav~a z duvod.u náhrady škody a tytéž útraty jako útraty rú'z
h?dc!ho r.IZe11l ,byly nym zažalovány za účelem zjištění následkem po
prem spravce upadkové p'Odstaty při' zkEšebním roku. Rozsudek ničeho 
nemění ,;a právnim dllvodu nároku,' jenž je takto po právu zjištěn vy
konatelne. 

čís. 6720. 

, Pokud dlužoo v úmluvě stran spatřovati zákaz pc,stupupohledávky. 
Zakaz postupu pohledavky jest platným s účinkem že protismluvni 
post,up působí, i.1?roti, třetím osobám, nedá-Ii si posto~ený dlužník ta
kOiVý pos!"\> llbi!i .• Zaka" postupu jeví účinek proti postupníku i tehdy, 
k~Yt~ o nem nevedel. Obdoby §u 364 c) a § 367 obč. zák. nelze tu po
UZll •. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, R I 1167/26.) 

Co do př~dcho'zího děje poukazuje se na čís. sb. 5396. Pro c e sní 
~.o udp rve s to I1 c e po té žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zru-' 
Sll napadený rozsudek a vráti'l věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravo
~OCI, znovu prOjednal a rozhodl. D ů vod y: Právním názoTem nejvyš
S1.~?, soudu v ro:hodnutí ze dne 27. října 1926, Rv I 993/26 jsou vázány 
mzsl soudy. ]ezto soud prvé stolice nevyslechl svědky Otto Sch-a a 
Edua;da K-a o okolnQ;sti podle právního názoru dovolacího soudu roz
hodne, zda postup pohledávky Dra W-a třetímu ['1'1 vyloučen smlouvou 
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mezi ním a žalovanou stranou) byli proto vyslechnuti tito dva svědci 
o tom soudem odvolacím. Na základě jejich výpovědí bylo zjištěno, že 
taková úmluva se nestala. Na úmluvu tu nelze usuzovati z toho, že Dr. 
W. řekl: »Máte mne úplně v ruce a nemohu s touto knížkou ničeho za
číti«. Nebyl-li vyloučen mezi stranami postup smlouvou, měl se zabývati 
soud prvé stolice tím, zda a která pohledávka příslušela žalované straně 
proti Drn W -ovi a rovněž tím, zda knižka byla vinkulována na heslo 
a zda je žalobce znal. Proti tomu uplatňuje vhodně žalobce, že postup 
smlouvou byl vyloučen, že taková zápověď neb také jen vinkulace knížky 
ve prospěch pohledávky žalované strany nebyla poznamenána v knížce 
a že Dr. W. odevzdal knížku žalobci skutečně na místě placení. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uloBI odvolacímu 
soudu, by nehledě ke zrušovaCÍmu dllvodu, jehož použil, jednal po zá
konu o odvolání. 

D ů vod y: 

Oprávněn jest rekurs, pokud uplatňuje důvod nesprávného právního 
posouzení věci v otázce t. zv. zákazu postupu. Podle směrnic daných 
ve zrušovacím usnesení dovolacího soudu ze dne 27. října 1925 č. j. Rv 
I 993/25 (čís. 5396 sb. n. s.) mělo býti především zjištěno, zda js'Ou 
správná tvrzení žalovaného úvěrního ústavu, která byla uvedena v ods!. 
a) zrušo'vacího usnesení, a byl již tehdy vysloven právní názor, že, 
kdyby tomu tak bylo, nebyl by postup pohledávky platný a byl by již 
tím odňat žalobě podklad, čímž bylo míněno, že by žalobce jako, po~ 
stupnfk Dra. W-a nebyl k žalobě oprávněn. První s'Oud zjistil podle, 
výpovědi svědka Otto Sch-a ve spojení s výpovědí svědka Eduarda K-a, 
že postupitel Dr. W. hyl se žalovaným úvěrním ústavem v kontokorent
nim obchodním styku, ačkoli nebyl členem družstva; že s ním bylo vý
slovně ujednáno při každém příkaze, jejž Dr. W. žalovanému ústavu 
dal, že všechny jeho p'Ohledávky proti ústavu, ať jsou jakék0'liv, mají 
sloužiti ke krytí jeho závazků; že s ním bylo zejména také smluveno, 
že též jeho vkladní knížka, 0' niž v tomto sporu jde, má sloužiti ke krytí 
jeho závazků a žal0'vaného ústavu; že tato úmluva byla hké učiněna, 
když v říjnu 1922 Dr. W. dal žalovanému ústavu příkaz, by pro něho 
»předprodal« 10.00'0 švýc. fr. Odvolací soud na tomto skutkovém zjiš'ění , 
prvního soudu nic nezměnil, avšak vyslechnuv tytéž svědky ještě o tom, 
zdali po'stup pohledávky Dra. W -a byl smlouvou vyloučen," a doplniv 
zjištění prvního soudu ještě v tom směru, že Dr. W. zástupcům ústavu 
řekl: »Máte mne úplně v ruce a nemohu s touto knižkou nk počíti«, 
došel přes to k právnímu závěru, že se úmluva o vyloučení postupu po
hledávky mezi stranami nestala. 'Nejde v tomto směru o skutkové zji
štění, třebaže se 'Odv0'lací soud vyjadřuje v ten rozum, že bylo zjištěno, 
že se taková úmluva nestala, nýbrž jde ° úsudek, o právní po,souzeni 
věci, čehož si byl odvolací soud dobře vědom, neboť jednak hned 
v další větě uvádí, že na úmluvu' tu »nelze usuzovati«, jednak by byl 
nevyhradil svému zrušovacimu usnesení pravomoc, věda, že by d'O
volacf sond na skutkovém zjištění a tím i na zrušovacím usnesení nic 
změniti nemohL Právnimu posouzení věci odvolacím soudem nelze při-
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svědčiti. Podle ~L 278 obch. zák. a §u 914 obč. zák. jest vykládati 
smlou,:y pod~e. vule stran a podle pravidel poctivého obchodního styku 
a nema se lpetl na doslovu výrazu. Vykládá-li se takto zjištěné ujednání 
str~,n, nelz~ d~jíti k jinému závěru, než ke kterému došel první soud, že 
!ohz stranam slo o to, by postup pohledávky Dra. W-a na jiného vě
~Itele byl vyloučen, by pohledávka z jeho majetku' nevyšla a by byla 
us~avu pro jeho vzájemné námky vznikající mu proti Dru. W-ovi jako 
11E;c1enu z obchodního spOjení zjednána záruka tím způsobem, že pohle
da~ky Dra, W-a n:ají ;;loužiti ~stavu za jistotu, za »krytí« pro jeho 
vzaje,mne, naroky, a ze mela byh ustavu poskytnuta možnost případného 
zapoctem I, pro budoucnost a takto bezpečnější záruka, než by mu po
skytoval zakon v §§ 1396 a 1442 obč. zák. o· možnosti započtení viá
jel!1I1ých po'~!~dávek i proti postupnikovi. Nelze dojíti k jinému závěru, 
zeJmena uvazl-Ir se lednak výrok Dra. W-a »máte mne úplně v ruce a 
nemohu s touto knížkou nic potíti«, jednak že Dr. W. nebyl členem ža
lo,:anéh~ dr,užstva a že te~y, družstvu muselo na tom z,áležeti, by jeho 
vzalemne naroky byly zaJ1'?teny. Podle toho nelze vykladati úmluvu ji
nak, než že Dr. W. měl býti vůči ústavu smlouvou obmezen v jedno
~.tranném nakládání svým vkladem a že jej tudíž nesměl jednostranně 
JIné osoběpostoupíti. Již ve zrušovacím usnesení do,volacího 'Soudu bylo 
vysloveno, že po~toupený dlužJlík '2',ůže se vzepříti postupu, který byl 
smlouvou mezI nim a puvodl1lm ventelem vyloučen. Takové »zákazy 
P?stu~u.« ~utno, pokládati, za platné s účinkem, že protismluvní postup 
P~~O?I 1 VUČI tretlm os?bam, neda-l\ Sl postoupený dlužnik postup lí
blÍ!, ze lest tedy takovy postup relativně neplatný nebo bezúčelný. Ne
IZ,e tu obdobně použíti předpisu ~u ~64 c) obč. zák., jenž upravuje jinou 
~ec, a lak lest naopak zato mítI, ~e takové zákazy postupu jeví účinek 
1 ?r?Í! postupníkům a to i tehdy, když o smluvním zákazu postupu ne
ve?elI, když tedy byli bezelstní. Pohledávky nejsou podle své povahy 
urceny pro obchod a mO'hou býti úmluvou stran obmezeny co do postu
p:telnosti právě tak, jako mohou býti úmluvou stran obmezeny jinak, na 
pr. podmínkou nebo doložením času. Strany mají úplnou smluvní vol
nost a mohou swvnalouv,ůlí utvořiti pohledávku toho obsahu, že dluž
ník má býti dlužnikem jen určité osoby a že věřitel nemúže proti vůli 
dlužníka postaviti na své místo, jiného věřitele. Takoyá úmluva stane 
se podstatnou součástí dotyčného právního poměru, náleží k obsahu 
pohledávky a neni O' sobě ničím nedovoleným. Dlužník může míti zá
Jem na tom, by postup pohledávky vyloučil a takto zabránil vstupu ji
ného věřitele na místo původního věřitele na pI. proto, že mu pohle-' 
dávka slouží ke krytí jehO' vzájemných nároků, jak se stalo i v tomto 
případě. Dlužník chce míti svého »věřitele v ruce«, jak i v souzeném 
~řípadě pO,dle zjištění, o,dvOlacího s?udu věřitel Dr. W. se k zástupcům 
uvernlho ustavu vYJ3dnl. Smluvl1l zák,,'z postupu 'zastupuje tu ho
spodářsky tutéž úlohu, jakO' dání jistoty nebo zřízení zástavy, neboť i 
pohl~dávky mohou býti předmětem zástavního práva (§ 448 obč. zák.), 
a to I vzájemné pohledávky, přislušející dlužníku proti věřiteli. Ochrana 
postupníka proH takovým zákazům postupu, třebaže o nich nevěděl, 
byla by právě tak málo na místě, jakO' jeho ochrana proti postupům po
hledávek neexistentních, již zaniklých, podmíněn}'ch, časem obmeze-
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ných, nebo již dříve jiné osobě postoupených. V t0111 jest právě risiko 
nabytí pohledávek postupem, které nese postupnik a nikoli postoupený 
dlužník. Předpisu §u 367 obč. zák. nelze' tu užíti ani obdobně, protože 
upravuje docela zvláštní případy a platí právě jen v případech jím 
upravených. (Srv. v témže smyslu z literatury Ehrenzweig lI/I str. 
236, Hasenbhrl str. 18{}-183, Krasnopolski str. 268, Stubenrauch k § 
1393 obč. zák odst. II a), pojednání Dra Gellnera v Zentralblatt liir die 
juristische Praxís z roku 1913 str. 1-12 a z judikatury rozhodnutí nej
vyššího soudu dříve ve Vídni ze dne 17. září 1912 Rv II 709/12 čís. 
6043 GL U. n. ř.). Posuzuje-li se úmluva stran s těchto hledisek, vid
no, že i tu strany, třebaže to výslovně nevyjádřily, měly na mysli vylou
čení postupu a chtěly postup vyloučiti. Nezáleží na tom, že a proč tento 
zákaz nebyl poznamenán do knížky označené jako »výtah z knihy vl'o
žených kapitálů« a nezáleží na tom, zdaH a v jaké výši žalo,vanému 
ústavu vzájemné pohledávky proti Dru. W-ovi, nyní protiitho pozůsta
losti, skutečně příslušejí, neboť ústav podle ujednání s Drem. W -em 
není pov;nen uznati žalobce za postupníka Dra. W-a a za svého věřitele 
a není pO'vinen vůči němu dokazovati, jaké má vzájemné pohledávky, 
které by se k odpočtení hodily. Z toho, co posud uvedeno, vyplývá, že 
není třeba dalšího jednání a zjišťování ve směrech naznačených ve zru
šovaCÍm usnesení odvolacího soudu a bylo tedy rozhodnouti, jak se 
stalo. 

čís. 6721. 

o návrhu dostavivší se strany, by byl vynesen rozsudek pro zmeškáni, 
nelze rozhodnouti dříve, než bylo průběhu ústního jednání sepsán pro
tokol, stranám přečteri, po případě k nahlédnutí předložen, a jimi pú;
depsán. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, R I 4(27.) 

K návrhu žalovaného vynesl s O' udp r v é s ( O' I i c e (okresní ,soud 
v K.) rozsudek pro zmeškání žalobcovo, jímž byla žaloba zamítnuta. 
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jed',al a znovu rozhodL 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Z úřední zprávy prvého soudu jest zjevno, že prvý soud vyhověl ná
vrhu strany žalO'vané na vydání rozsudku pro zmeškání dříve než za-
'I ' cal dikto,vatí protoko o ústním jednání. Tento postup příčí se zákonu. 
Prvý soud byl povinen, by především sepsalo průběhu ústního jednání 
protokol, ve kterém bylo uvésti také usnesení, jímž jednání bylo pro
hlášeno skončeným, načež měl býti protokol dostavivším se stranám 
p~ečten po případě k nahlédnutí předložen a jimi podepsán (§§ 208 a 
nasl. c. ř. s.). Teprve pak mohl prvý soud uvažovati o tom, je-li ná
vrh strany žalované na vydání rozsudku pro zmeškání důvodným, a po-
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d~~ toho učiniti a prohlásiti své rozhodnuti (§ 414 c. ř. s.). Kdyby se 
~tr!n SOžUd ~y! zach?val tak. jak zákonem předepsáno, byl by z~stupce 

rl aluJlCI, ktery se podle úředního záznamu a podle úřední zprávy 
~~?z \10~z: aSI o 1 nejvýš o 2 mínuty, přišel k ústnímu jednání dříve 
b z ~? .~ ~h jednání prohlášeno skončeným, a byl by býval ještě s t~ 
Y Ob c;m nasl;dky toho, že se nedostavil do jednací síně hned když 

vec y a vyvol.ana (§§ 133, 145 c. ř. s.). Bylo tedy pouze nezák~nn'm 
postupem ~rvvshov soudu z~stupci strany žalující zabráněno před sbu
~em jednah, ,CInlZ je uplatno~a~ý duvod. zmatečnosti čís. 4 &u 477 c. ř. 
.. opodsta~nen. Na tom nezalezl, zda zastupce strany žalující vytýkal 
~e ~~nesenI o prohlášení jednání za skončené nebylo protokolováno ne~ 

0vt I, kdy?yv byl opol,nenu1 tak učiníti, nebyla by tím odstraněna ~mic 
tecnost prave uvedena. 

čís. 6722. 

~a'2v2kav~ přírůstku hodnoty. (Dodatek III. k nařízení ze dne 27. dub-
na , CIS. 143 sb. z. a tl.). 

~QZ~oanut~. o t~! kt;r~ předměty jsou pfislušenstvlm nemovlitosti 
~ ne~u~ ~e Pt; vymerovam dávky nehledí, přísluší 'hradně úřadů ' 
~'y~eru JI~lm davku, nechť se hodnota zjišťuje soudní: odhadem a . bm, 
Jmym zpusobem." ne o 

(Rozh. ze dne 20. ledna, 1927, R I 9;27.) 

k Do usne~ení prvého v~Ou?U, jímž byla stanovena obecná hodnota cu-
r~varu za učelem vymerem dávky z přírůstku hodnoty stěžoval si n 

vr ovatel, zemský inspektorát pro z~mské dávky v Pra~e Rek u r s a~ 
s.o ~ d napad~né usnesení . potvrdil. D ft vod y: Stížnost p'ředevším vn ~ 
tyk~ napaden emu usneseTIl nejasnost a neúplnost z toho dftvodu, ~e 
~rvy .soud ne!?zhodl o tom,. co ze strojového zařízení zcizeného cukro-
~r~ lest so:uc,:slI a co pouhym příslušenstvím nemovitostí. Výtka ta jest 

vsa neop~'avnena, ponevadž soud není povolán o této' otázce rozhodo
~~h. PravIdla o obecní dávce z přírůstku hodnoty dodatek III vl nař 
ClvS. 143/.1922 sb. z. a n. nikde věc tuto do oboru působnosti s~uďu ne~ 
pnkazu]l a podle doslovu &u 17 těchtO' pravídel určiti má soud ze v 
telem na ~ 272 nesp. říz. § JO odh. ř. pro nem. a § 272 c. ř s ~~~~ 
p: oved~neh? soudl11ho odhadu pouze nabývací nebo zcizovací ho~notu 
~~CI z~lZ~ne; soud by překročil meze své působností zákonem mu vy-

azane, dyby rozhodoval v řízení dávkovém o prá~ní otázce co 'est 
v konkretním přípa~.ě . ~oučást! a co jen příslušenstvím věci n'emoJité. 
Roz~.odn~lI t~ na,lezl uradu davku vyměřujícímu a pořadem stolic 'emu 
n~dnzenym urad~m.v Tomu svědčí § 5 pravídel o dávce, jednaiící ol ří
n:~tkr: hodn.oty, je~z v posledním odstavci praví: »K ceně (hOdnrftě) 
pr!~I~sv~nstv! se přI vyměřování dávky z přírůstku hodnoty nepřihlíží« 
Dnvejsl davkový řád čís. 83/915 z. zák. a čís. 545/1920 sb. z. a' ~ 
obsahoval v tomto odsta,;'cl také citaci §u 296 obč. zák. Z doslovu to~ 
?oto od.stav-ce a leh? ~~razení v p.r~~idlech dávkových nutno usouditi 
ze o one otazce nenalezl rozhodnutI radným soudům, nýbrž úřadům ad~ 

--'- Čís. 5n~ --
129 

ministrativním a v konečné stolici nejvysslmu správnímu soudu. To do
tvrzuje nález nejvyššího správního soudu ze dne ll. prosince 1917, čís. 
6.042 čís. sb. z. 66, v němž se právě rozhoduje, že stromová školka jest 
součástí, nikoli příslušenstvím nemovitostí. Krom toho v projednávaném 
případě zemský správní výbor v Praze jako opravná stolice ve svém 
zrušovacím rozhodnutí ze dne 25. února 1925, v důvodech uvádí, že 
stížnost zcizitele bylo dáti na místo z důvodů formálních, aniž by bylo 
prozatím nutno zkoumati, zda a pokud jest věcně - totiž ohledně za
hrnutí strojního zařízení, potrubí, transmise a vodního práva do pod
kladu dávky _ odůvodněna, že však již zde jest podotknouti, že úplata 
za vodní práva s nemovitostí spojená (dle nálezu nejvyššího správního 
soudu ze dne 4. února 1917 čís. 791) dávce nepodléhá. Takto jest roz
hodnutím zemského správního výboru současně vysloveno zřejmě, že o 
otázce příslušenství rozhoduje úřad správní. 

Ne j vy š š í s o u d nev)"hověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí s fO'zhodnutím rekursního soudu i s jeho 
správným a výstižným odůvodněním, jímž O'třásti se stěžovateli nepo
daři1o. Úkolem soudu, pověřeného odhadem podle §u 17 dávkového 
řádu, jest vyšetřiti hodnO'lu nemo'vitosti, ro·zhodnutí, které předměty 
jsou příslušenstvím nemovito,sti, k němuž se podle §u 5 dávkového 
řádu při vyměřování dávky z přírůstku hodnoty nehledí, přísluší vý
hradně úřadům vyměřujícím dávku a to ať se hodnota zjišťuje 
soudním odhadem, či jiným způsobem. Tím, že úřad vyměřující 
dávku v první stolici, dá hodnolu určiti soudním odhadem, ne
nastává v příslušnosti samosprávných úřadů k rozřešení otázky, 
které předměty jsou součástí nemovitosti a které jeiím příslu
šenstvím podle § 5 dávkového řádu, žádná změna. Po.iem 'pří
slušenství není, jak stěžovatel míní, pojmem skutkovým, nýhrž práv
ním, jmenovitě otázka, co .iest příslušenstvím ve smyslu §u 5 dávkového 
řádu, jest otázkou ryze právní a musí býtí řešena v ďuchu a v souvi
slo's!i s ostatními ustanovenímí ďávkového řádu, jmenovitě v souvi
slosti s jeho předpisy o přípočtech a investicích. To se může státi te
prve při vyměřování dávky, nikoliv již při soudním odhadu. Mylným 
jest názor, že soud, maje stanoviti hodnotu nemovitosti, musí za tím 
účelem vyřešiti otázku příslušenství. Právě projednávaný případ, v ,němž 
byly jednotlivé složky celkové hodnoty odděleně odhadnuty a zvláště 
určeny ceny strojo,vého zařízení, iež jest nezbytné pro provoz cukro
varu, dále stro'jového zařízení,. jež jest k nemovitostem připevněno, a 
konečně strojového zařízení, jež Jest bez poškození budovy neb strojů 
neodstranitelné, dokazuje přesvědčivě, že lze soudním odhadem určiti 
hodnotu nemovíto'sti, aníž by se předbíhalo rozhodnutí správních úřadů 
o otázce příslušenství. Až bude spor o tom, které strojní zařízení jest 
součástí nemovitosti a které pouhým příslušenstvím zcizeného cukro
varu ve smyslu dávko'vého řádu, rozřešE'n samosprávnými úřady v po
řadu stolic tím neb oním způsobem, vždy bude celková hodnota nemo
vitostí ze soudního usnesení o hod~otě nemO'vitosti zjistitelná pouhým 
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~~učtem jed;lOtlívých odděleně odhadnutých složek, takže zákonného 
ucelu s.o~~nrho odhadu bylo dosaženo. Bezpodstatná jest námitka, že 
s~ravm mady ?emaj1 moznosÍl, by samy zjistily skutečnou povahu kaž
deh~ )ednoth~:h~ ~tr~Je a JSou odkázány na soudní rozhodnutí, naopak 
ma urad ;:yl~eruj1cl ,davku. v první stolici stejně jako jeho odpůrce mož
nost a pnl~zlt;:>s~ pusoblÍl pn odhadu k tomu, by všechny skutkové 
ok?lnostr dulez}te, pro rozřešení otázky příslušenstvi byly na místě sa
m.":n. znalcI vysetreny a by při určení hodnoty byl na všechny možnosti 
p:~strh? rozhodnutí o příslušenství vzat zřetel, jak se v přojednaném 
pnpade ~~ke ,stalo.. Ne;:>~stoJí. konečně ani námitka, že soud musí 
ota~kll pnsl~senstvl yyresltr sam za účdem příslušejícíha mu rozhod
n~tr, kdo ma .hr.adIÍl utr~ty odha;du. I v případech, v nichž se soud musí. 
pn. rozho,do'vam .? .utratach zabyvatr touto· otázkou, řeší ji jenom jako 
o!azku pr:'9určuj1CI a nezavazně pro pozdější rozhodnutí úřadů správ
mch~ nemuze proto svému názoru dáti průchod ve výroku a hodnotě ne
movItostI. 

čís. 6723. 

~ře?pokladem rozhodčí smlouvy jest, že se úmysl stran, nesl k tomu 
by třeŤl os.o}>a r?".hOOla o věci bud' již sporné, bud' o věci, jež se v bu: 
d?ucnu ~1UZ~ st~h spornou vzhledem Jr právnťmu poměru stran. Nejde 
však o m, .nyb~z o smlouvu o odhadci, dohodly-Ii se strany a chtěly se 
doho?nout~ t?1tko o tom, by třetl osoba byla pověřena jako osoba od· 
bo.rna a duv~ryhodná určením urč~tých skutečnosti (hodnoty věci od
meny ,za ~Iuzby a pod.), aniž si uvědomily, že se mohou vyskyŤnouti 
spome otazky. 

I?ohoda o odhadci jest přípustnou, ohledně stanovení odměny ad
vokata. 

(Rozh. ze dne 20, ledna 1927, Rv I 1042/26,) 

Zal oba advokáta o zaplacení odměny byla obě man i ž š i m i 
s o u d y pro ,tentokrát~ za~ítnu,ta v podstatě z toho důvodu, že strany 
se dohodly, :~ honoTar urCI Dr. K., ke kterémuž určení dnsll'd nedošlo. 

Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po, stránc,: pl:ávní v~týká dovolatel především odvolacímu soudu, že 
nevystl~1 spravne pravD! povahu dohody mezi stranami, o niž tu jde, již 
odv?~acl ~oud ,:zal za prokázanou a dle níž se žalobce zavázal dáti sta
?ovllI sve odmeny za ~rávnické práce Drem, K-em, poznav, že tu ne
Jde a smlouvu rozhodčl podle §u 577 c, ř. s" nýbrž o smlouvu ° od
hadcI. ~ovolatel zastává,názor, že dohoda, dle níž advokát se zavazuie, 
bY,odm.ena Jeho byla urcena osobou třetí, jest smlouvou rozhadčí jeli
ko,: tu Jde o' .rozhodo,vání sporných nároků po rozumu §u 577 c~ ř. s. 
Lec nelze otazku, zda v tak'o'vém případě jde a rozhodčí smlouvu či o 
smlouvu, o od~ad.ci zodpověděti všeobecně a bez zřetele na zv'láštní 
o'~olnosÍl, za Jakych k dohodě ďošlo. Rozsuďí má vynésti ze srovnalé 
vule stran o sporném poměru konečný výrok. Předpokladem smlouvy 
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rozhodčí je, že se úmysl stran nesl k tomu, by Uctí 0os?ba ,r~zhodla o 
věci bud' již sporné, bud' o věci, jež v budoucnu se muzv~ statl sporno~ 
vzhledem k právnímu poměru, Nutno tedy, by strany pn dohode same 
si uvědomily neb uvědomiti mohly, že z právního poměru mohou se p? 
případě vyskytnouti sporné otázky, jež by v~žadovaly rozhodnutI. 
Pak-Ii se však dohodly strany a dohodnoulI ~htel~ !ohko na. ton:, by 
osoba třetí byla pověřena jako osoba odborna a duvery, hodna urcenrn; 
hodno!y věci, užívání její, škodou způsobenou, odmenou za kanane 
služby a pod" aniž by si byly uvědomily, že se moh?u vyskytnouÍl 
otázky spomé, že by mohlo býti vůbec třeba rozhodčlho, tu nejde o 
smlouvu rozhodčí poněvadž na takovou smlouvu mysleh nemohly, Ne
pochybil odvolac{ soud, uznav, že dohoda, o niž tu jde a podle níž se 
dovolatel zavázal že dá odměnu za právnické práce stano,vltl Drem. 
K-em není smlou~ou wzhodčí ve smyslu §u 577 c, ř, s" nýbrž smloU
vou o' odhadci, pro niž není předepsána písemní forma. Nevycházíť z ~ý
povědí Dra. K-a a Alfréda F-a, jež učinily nižší soudy zdrOjem sveho 
přesvědčení o rozmluvách se žalovanou a s d?volatele.m, .I1IC, co by na~ 
svědčovalo tomu. že strany na to myslely, ze z pravmho zastoupem 
dovolatelem mo,hou se vyskytnouti co' do výše odměny sporné otázky 
a že bude po případě třeba rozh?dčíh,o. Z výP?vědi, Alfré~a F:a, dl~ 
níž mu Dr. K. sdělil, že do'volatel vnčl ,emu prohlasJl, ze V pnpade, kdyz 
obdrží zastoupení v pozůstalosti a substituci po Dr. S:ovi, určí hono;-ář 
ieho Dr. K.. nutno spíše dovozovati, že Dr. K povazoval ocholu za
lobcovu dáti jím určiti odměnu, za vzáje?1Dou úslužn;:>st z~ !O, že. ?yl 
pověřen zastoupením žalované a suhstrtucl Dra S-a a ze stelse zam~~lel 
dovolatel. Ze úmysl žalované se nenesl k tomu, ustanOVIlI rozhodclhO' 
v pravém slava smyslu, plyne z toho, že, jak nesp'0rn?! nebyla p!ít0n;na 
při rozmluvě mezi Drem K-em a dovolatelem, pn mz k dohode, do'slo, 
a že pouze dodatečně scbválila to', co ~r. K. .. ~ ,davo,latelem, vY1E:,dnal, 
iak neodporovatelně bylo odvolacím souoem zjlsteno. Spravne take po
ukazuie odvolací soud k tomu, že '1asvědčuje jeho názoru o povaze 
dohody ta okolnost, že nebyla zachována písemn~ lorma, Ov~en;. neI:e 
iednoduše prohlásiti v oněch případech, kde se teto formy nesetnlo, ze 
právě z tohola dů~odu jde o jinou než rozh;:>dčí, smlor;vu, Než v přípa.dě, 
o který tu ide, pravem lze soudItI' z toho, ze plsemna Im'ma zachavana 
nebylá, že 'Dr. K, jenž, jak odv01ací soud ze zjištěných okolností do
vazuje, jednal jako zmocněnec žalov~né, ani davo.latel ne~amýšlel l!sta~ 
noviti rozhodčího', neboť hy nebylI JInak jako prava z~alI neop,omenulI 
šetřiti předpisu §u 577 poslední odstavec c. ř, s. Neduvodnou lest do: 
volatelova námitka, že se nemohlo jednatI o dohodu na odhadce take 
pro,ta, poněvadž byla v tomto případě nepřípustnou., Ob~an~ký záko~ 
iedná o odhadci toliko v §u 1056, 1057 a 1092, nrkolI take pn smlouve 
námezdní a a dílo, a nelze prý ustanovení §§ů 1056, 1057 a 1092 obě, 
zák. rozšířili také na iiné smlo~uvy, při nichž zákon obdobu výslovně ne
připouští. Že iest dohoda. o odha~ci ~řípustnou i pod~e §~ 17 ad~, řádu, 
jenž se odvolává na ustanovel11 zak?na o smlou~e .namezd;", ply:n~ 
ztoho, že byla vyloučena z ustanovel1l ~u 1152 ok, z~k.. st~.:eho zr;em 
třetí dílčí novelou věta která stanOVIla, ze soud ma urell! vysl odmeny, 
není-li stanovena dohadau neb zákonem, tak že § 1152 obč, zák v ny-
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nějším znění mluv' t ľk v' vv , 

vede ii' určiti i O I ° I o ':.. pr~mer~ne odměně. Nepochybně však do
býti předmětem dhfdce. Pn zasade svobody uzavírání smluv nemůže 
879 b" sm ouvy Jen to, co zákon výslovně vy'ímá (§§ 
vah °dc'hzadk.). Nelze sdíleti dovolatelův názor že sluší pJo,su t· 878, 

u o O y dle t h . k" ...' zova I po
E. v dopisu 16 o; ,?,]a jl pry pO]lmala žalovaná a její zástupce Dr 
,'In z. zan 1924 a ve sporu. Rozhodným jest k " . 
u )Tsl stran při uzavírání smlouvy a' t v, J ~~mll se nesl 
vahu a dosah na základě zjištěného Jes vecI s~udu" by zJIsti! její po
zůstati nepovšimnutým co pohnulo pr?J~vu vul~ stran; Může proto 
prvním roku námitku ~ěcné a místní n:a~, ~p::e z~lovane, vznésti při 
jak .. na dO~Odu s právního stanoviska :~~~í~~?O~Íl, dlo~ol~ného s?udu, 
v pnpravnem spisu a zda vůbec se v .. .. \ za o nt odpovedl a 
ze cine 16 září 192' 4 Dovolatel ZJ.adnl o povaze smlouvy v dopisu . . ' snaZI se vyv Tť' " 
soudu o povaze smlouvy i tím že s d I' r.a I 1 nazor odvolacího 
soudu, jimiž prý bylo vysloven~, 'e e ~vo ava rozhodnutí nejvyššího 
třetí osobě určení výše odměn 'za

z T~~ Ouva, ~~ero,už přenechává se 
rozhodčí ve smyslu §u 1391 obč Pk e§neb vyse, skody, je smlouva, 
22, prosince 1923 čís 3327 sb . za , a

2 
.,577 c. r. s. (Rozh. ze dne 

, .. ", . n. s., z nJna 1903 .. 107 n. r. CIS. 2451 rozh Rv I 733/14 O '·h ' CIS. 75 Ol. U. 
v těchto rozho'dnutích neb la v ,s ertc tsha~le 19 I 4: čís. 46). Leč 
dovolatel uvádí a nehodí s~ takr lov~na . ona vseobecna zásada, jakou 
jde. ?e ziištěného stavu věci nu:n~v:s en~ rozh?d~utí !,a příp.ad, o nějž 
SI zaJIstila levnější zastoupení, dóvola~~~;v~lI, z~ slo zalo-vane o t?c by 
bylo zastoupení a substituce po Dm S- .' pa. o to, by mu o svereno 
strany dohodly, by určil odměnu za ~a OVl a :;e len z ~ohoto duvodu se 
o ustanovení Odhadce nikoli rozhod .. ~tOti~l11 Dr. K. slo tedy skutečně 
Ovšem dotčena přípu;tno-st o-řadu CI. o. avazl:Ou dohodou nebyla by 
zaplacení odměny Dr K p + pra-:a, pa~-!t by žalovaná odpírala 
, lb' -em us,anovene to Ílm ',. rk ' 
z,,: o a byla zamítnuta jen pro tentokrát~ V tk' '."e~ed' Je I Oz nyněiší 
mIlka, že žalovaná vzdala se svého h ;a, ~ Jes ovolatelova ná
ž.e nezaslala účty Dr. K-oví k určení ~dro,: o ~utl j'lyn?ucího práva tím, 
Ílm byla rozvázána. Z dohody 'plyne d~enZ' Jako'z I naml.t~a, že dohoda 
doložkou v plné moci kterou se ' I ,e, ze nemohla bylI dO'Íčena ani 
z pražských soudů věcně Příslušl~~ho'vana po~oblla příslušností jednOho 
~wcenského pomě'ru vzniknouti mO~lve vsec. sporec?". které by z plno
ze tato příslušnost soudní může př""~: SP:av~e uvadl odvnlací soud, 
ža!obce po. úpravě účtů byl nucen n~~,;o: í~iv~ ~r~~prve tehdy, kdyby 
meny domahal. Dovo-Iatel vytýká dále ' p d PI ,u cestu, by se od
zoru, že mezí stranami vůbec dočl ,ze o, VO' aCI so'r;d dospěl k ná
kolív smlouvy o určení odměny ~r~ k klatne~u ulednanf, ať již jaké
n;chati nepo-všimnutým nedostatek p~"etí-~~~ n~~~ prý o?:,o!ací so~d 
teho a srozumitelného prohl" , Ol J J ,I k)' a vazneho, urCI- , 
odporo, vatelné skutkové ZJ'I'S'tae,Sn~nnl .':~, ehstran

d
· oLec, do'vobte! přehlíží ne-

.. I lZSIC sou u dle něh ' . d I O pn rozmluvách s dovolatelem z ř"'h ~. , oz Je na r. K. 
proto uznal odvoIací soud že Dr PKll':~ o p:lkaz~ .:;alované. Správně 
volatel přehlfží dále skutkdvé zjišt~ ,.) ~nfl Jak? JeJ! zmocněnec. Do
G určení odměny výslovně přijala ~li ze ~a o,v~nt sama Jeho- pl;ohlášení 
nedostatku přiietí. Ostatně dovolatel e? 0[" dY zpr~ven. Nenl tu tedy 
hlášení odvola'l dříve, než mu bylo s~~;e~~ v; I, na

h
toI7,do;kázal, ž,:.pro-

, ze plO asenl by!oprl]ato. 

--- 1...-.1!S. Ul,t,,'"t --
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Dovolatelovo prohlášení o určení honoráře nepostrádá ani dostatečné 
určitosti. Ve skutečnosti netýká se vytýkaná neurčitost prohlášení sa
mého, nýbrž toho, zda jsou veškeré v účtech obsažené položky takové, 
jež se týkají honoráře v záležitostech Di·a. S-a. Než není třeba o tom 
rozhodovati dříve, než odměny budou stanoveny Drem. K-em. 

čís. 6724. 

Třebaže vyhláškou magistrátu hlavního města Prahy ze dne 28. 
dubna 1903 jest vymezena hod~na. do níž má býti vykonáno nařízené 
pOllypáni chodníku, není majítel domu (domovník) sproštěn zodpověd, 
nosti za to, že neposypal chodník co nejdříve a časně z rána, 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, Rv 1 1547/26.) 

Žalobkyně upadla o čtvrt na osmou ráno na kluzkém chodníku před 
domem žalovaných. žalobu o náhradu škody proti majitehlm domu a 
domovnici o b a niž š í s o u d y zamítly. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
spor prvému souelu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvo,dy: 

žalobkyně shledává dovolací dúvod čís. 4 §u 503 c. ř .. s. v nesprávném 
výkladu ustanovení §u 12 vyhlášky magistrátu hlavního města Prahy ze 
dne 28, dubna 1903, podle něhož »kdykoliv snih napadne, jsou maji'
telé domu nebo jejich zástupci povinni chodníky a stezky a tam. kde 
chodníktl nenÍ. prostor uliční na půldruha metru v šíři podél jejich 
usedlostí, tudíž i při svých zahradách atd. co nejdřiVe od sněhu dáti 
očistiti a jako při náledf .výhradně říčním pískem i,osY'pati« - a »když 
napadne sníh v noci, nebo při náledí, musí býti či'stění chodníků, urov
nání povstalých hrbolkú a posypání chodníků a stezek říčním pískem 
časně ráno, nejdéle'však do osmé hodiny ranní, a při stále trvající ne
pohodě takové i opětně mezi dnem vykonáno takovým způsobem, by 
chDdníky a stezky byly vždy ve stavu s,hůdném bez každého nebezpe
čenství udržovány«, jakož i »k úplnému vyčistění chOdníků a stezek 
musí se ihned zakročiti, iakmile nastane tání.« Odvolací soud míní, že 
jest sice pravda, že podie tohoto předpisu posypání chodrr'ku má se 
stát; co neidříve a časně ráno, ale pO'lažuje pojmy tyto za tak neurčité 
a pro jejich výklad za tak pružné, že magistrát sám uznal za nutno. by 
přesně vymezil lhůtu, do které má býti vykonáno nařízené posypání 
chodníků, a proto soudí odvolací soud, že, pokud neuplyne vzpomenutá 
lhůta. nelze tvrditi, že předpis byl porušen, a dovo'zovati zavinění. za
vazuiící ku náhradě škody z jeho opomenutí, jakož i soudí, že, i když 
lze dovolatelce dáti za pravdu, že je Ve pražských ulicích v době mezi 
7-8 hodinou ranní značná frekvence a že ona lM,ta se zřetelem na to 
měla býti po'sunuta na časnější hodiny ranní, přece nelze při posUZů'V~~í 
otázky" zavinění, kteréiest základní podmínkou zavazku ku náhrad{ 
škody, přehlížel positivní předpis vydaný úřadem k tO'l1U povo.Jan{'m, 
poskytující ku splnění povinnosti jím uložené určitou lhlHu. Žalovaní 
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odpovídají v dovolacím sdělení na t t 10 '. 

kdyby neměj výraz »do osmé hOd~l;~ (u~ody druťe stolIce tvrzením, že, 
kládaného, moI1ilo hy býti i takov' ,. ;, vyz~aml!. c,ruhou stolicí mu pří
děné, které by mohlo b' ti e CIS ém C odmku pokládáno za opoz
domovníci musili na chldníf!2;e~~~0 p? čtvrt~ ho~ině, ranní a že by 
- osm hodin _ béře zřetel i noem ~Iuzbu) ze casové omezení 
zřízence. Tímto vývodem ned~:t ?b,ecenstv? I na ~laj!tele domu a jejich 
stoh ce niiaké podpory neb t' • ava se vsak pravmmu názoru druhé 
ďl' ,o v souzeném p" ď . kb'" , u a se do'volatelčín úraz dne lIbře 1925 npa e, Ja ylo z]lsteno, 

ranní, kteréhožto dne sněžilo se' t';dna . o čtvrt na osmou hodinu 
deváté hOdiny ráno v sedm hod' sn, avou IOtensltou od noci do pell 
sněhu průměrně 1 c~ vysoká 'ep;nt ra~ol byla vrstva souvisle ležícího 
nejnižší, a sníh zůstal ležeti ~' _ o ,a. 'y a + 1;38° C nejvyšší a _ 4' 
pro,st sněhu, ale kluzký od ~ále~,chVlllb urazu sn!h nepadal, chodník byl 
býti řeči o nočním konání Slu'~ a ge y P?sypan pískem. Nemůže tedy 
března 1925 vycházelo sl zl omovl1Ické, uváží-Ii se, že dne 25 

hl "k ' unce ]lz .. O' 5 hod 53 n,l'n Ukl 'd' I' . vy as ou ma O'ístrátu (§ 12) , , ' " , . a ano- I onou 
nejdříve a čas~ě ráno . , ze. posypalll chodmku má se státi co 
m~si býti vykládán v' l~u~isl~~~PIS z~ela s::o'z~mi!ehlý :' určitý, neboť 
skeho zákona (§§ 1297 a 1299 bS:' ~lOtneprav,lllml predpi,sy občan
o náhradě škody' Předpokl 'd' 1.0 ,ck', zak.), Jakoz I, ostatními předpisy 
kd' . a a- I Za on v §u 1297 obč 'k ' , o ma zdravý rozum že m c" k"'" za . o kazdem, 
může jí býti vynalož~no' ,~ze, vy~~ l,adaŤ! tolIk pIle a pozornosti, kolik 
pražskéhO' magistrátu VYkl~dá~~y~~tyC:' schopnostech, musí vyhláška 
správkyně domu docela v" .. ,ll v om smyslu, ba u spolužalované 
uSuzovati, že, když byl v s~~~~~~~~n ~~l1ysl~ §u 12?9 obč. zák. a dlužno 
ač sněžilo, chodník už sněhu ro rn?ade ,v dobe dovolatelčina úrazu, 
splněna býti další ovinnost P, s, ~e mela podle zdravého rozumu 
chodníku 'říčním pífkem zajis:fr~':.~yne, ~omu, totIž posypání kluzkého 
musila býti ve smyslu u~edený~h] p~ ~ r-r~ ~~,stalou, ln;kvencí, neboť si 
proto, poněvadž 'eh, ,e plSU ve oma, ze ukon ten je nutný 
těla lidského, coi je o o~~~~~~WI;0,~rr~~,nY31~OU zdraví a bezpečnost 
By,~ i t<;dy magistrát přesně v mezji] ~hi1lLl a ~31 ,tr. ,zák. tres~né. 
nanzene posypání chodníků a~ d ',t ~ do ktere l!'a byh vykonano 
do~n~, sprostiti wdpovědno;ti ~a ~e~~mf. todlny lannl; nelze správkyni 
neldnve a časně ráno než začne čile"~ fS , ze chodn!k neposypala co 
př!hšné námahy nevy±adující prací ~~~il rekve~ce, ,3 z,: s ,touto., z.ajisté 
Ihuty magistrátní vyhlášky. a sna seckah az d'Q. nejzazší 

čís. 6725. 
Nejde o žalobu podle§u 36 ' ř 'b' 

domáháno-li se nepři ustnosti e e:. ., ny fz ~o~le §u 39 čís. 5 ex. ř., 
ručen exekučrní titul. p x \Wce proto, ]ezŤo nebyl dlužníku do-

nim S::~~n~ ~e~~~n!l~~az~ri\en~ ne~yl řád,?ě doručen, není exekuč
pfedsevza\ jednání, z 11/j'c~ž by ~n~~' ~~l d~~t?ík za e,;,ekučniho řízeni 
předchozího řizení. m o y 1 usuzovllno na schváleni 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1927, Rv I 1753;26.) 
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Na základě směnečného platebního příkazu ze dne 24. května 1924 
byla povolena proti pozůstalostí po Anně M-ové exekuce. žalobu na 
vymáhajícího věřitele o nepřípustnost exekuce žalujíci pozůstalost opí
rala o to, že platební směnečný příkaz ze dne 24. května 1924, na 
jehož základě byla povolena exekuce, nebyl Anně M-ové doručen 
k vlastním rukám, že zpáteční lístek podepsán byl třetí osobou a že 
Anně M-ové osobně nebylo doručeno ani usnesení o povolení exekuce 
ani další usnesení exekučního řízení. PrO' c e sní s O' li cl P r v é s t o
I i c e žalobu zamítl. D ů v o cl y: Jest zjištěno, že směnečný platební 
přikaz nehyl Anně M-ové doručen k vlastním rukám, a není též pro
kázáno, že snad později Anna M-ová platební příkaz do vlastních ru
kou dostala. Dále jest zjištěno, že ani povolení exekuce, ani další usne.
sení vydaná v exekučním řízení nebyla doručena Anně M-ové k vlastním 
rukám, nýbrž ve všech případech doručením náhradním. Než přes to 
bylo žalobu (žalobní žádost) zamítnouti, žaloba ve své podstatě obrací 
se proti platnosti směnečnéhO' plahobního příkazu jakožto exekučního 
titulu z důvodu § 529 c. ř. s. první přípaďčís, 2 proto, že směnečný příkaz, 
kterým věc byla vyřízena a který má tvořiti exekuční titul, nebyl jí 
doručen, takže zůstala zákonně nezastoupena. Žaluiící nečiní však ná
vrhu na prohlášení neplatnosti z důvodu zmatečnosti a neučinila ho vý
slovně ani za jednání a nemohl tedy soud vyhověti návrhu na zrušení 
exekuce, kterou ve smyslu §u 39 čís. 1 ex. ř. prosaditi dlužno'; ne
hledíc ani k tomu, pokud by předběžné zkoumání podle §u 538 c. ř, s. 
snad 1110hlo odpadnouti, snad dO'datečně při jednáni mohlo býti provedeno 
a nehledíc ani k tomu, že žaluiící ani netvrdí ani neprokazuj e zachování 
lhůty §u 534 prvý odstavec čís, 2 c. ř, s. O d vol a c í s o' u d uznal 
podle žaloby. D ů vod y: Ve věci samé dlužno především přihlédnouti 
k obsahu žalobního spisu. Tento' arciť uvádí, že vznáší námitky proti 
exekučnímu nároku, leč z pro'vedení žaloby jest zřejmo, že uplatňuje 
proti exekuci, že exekuční titul, směnečný platební rozkaz ze dne 24. 
června 1924 nen<1byl právní moci, z čehož plyne, že žaloba, o niž jde, 
jest žalobou podle §u 36 ex. ř. Jest ovšem pravda, že námitky proti 
exekuci jest především uplatňovati. rekursem, avšak, zmeškala-li strana 
povinná podati v čas rekurs, není jí tím zabráněno, by námitky proti 
povoleni exekuce neuplatňovala žalobou podle §u 36 prvý oclstavec ex, 
ř. jak tomu jest v souzeném případě, Jest zjištěno, že směnečný platební 
příkaz nebyl žalované Anně M-ové k vlastním rukám doručen, nebyl 
tedy v době, kdy uhražovací exekuce byla povolena, pravoplatným a 
schází tu tedy předpoklad pro povo,lení exekuce po rozumu §u 7 ex. ř, 
Když tomu tak, pak byla exekuce povolena neprávem, a právem domáhá 
se odvolatelka jejího zrušeni.Nizoru prvého soudu, že tu jde o žalobu 
ve smyslu §u 5,29 c. ř, s., přisvědčiti nelze proto, že předpoklady pro 
tuto žalobu podle §u 529 c, ř. s. nejsou splněny. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Co do právního posollzení věci nesdílí dovO'lací soud právní názor 
odvolacího soudu, že jde o žalobu podle §u 36 ex, ř., třeba že ji žalob--
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kyně v odvolání za takovou výslovně označuje. Z cítace §u 7 druhý 
odstavec ex. ř. v §u 36 ex. ř. jest zřejmo. že toto zákonné ustanovení má 
na zřeteli jiné skutečnosti, na nichž závis i splatnost a vykonatelnost ná
roku, než je doručení exekučního titulu. žaloba dle své prosby směřuje 
k tomu, by byla prohlášena za nepřipustnou exekuce povolená na zá
kladě směnečného platebního příkazu ze dne 24. května 1924, usnesením 
ze dne 4. června 1924 a to proto, poněvadž směnečný platební příkaz 
nebyl dlužnici Anně M-ové doručen do vlastních rukou a nemohl proto 
nabýt;, právní moci. Domáhá se tedy žalobkyně prohlášení exekuce za 
nepřípustnou pro nedostatek řádného exekučního titulu, tudíž z určitého 
jiného důvodu. než který mají na zřeteli §§ 35. 36 a 37 ex. ř., což zákon 
nevylučuje (§39 čis. 5 ex. ř.). Nižšími soudy bylo zjištěno, že směnečný 
platebni příkaz ze dne 24. května 1924 nebyl Anně M-ové domčen ód' 
vlastních rukou. Nemohl se proto státi pravoplatným, poněvadž Anna 
M-ová, pokud se týče její právní nástupci nlO'hou ještě včas pľO'ti němu 
podati námitky, kdyby jim byl platně doručen. Směnečný platební pří
kaz, který nenabyl právni moci, pokud se týče proti němuž dosud ne
mohly bý'i Dodány námi·tky, není však exekučním titulem (§ I čís 2 ex. 
ř.) a nemohla býti na jeho základě povolena exekuce (§ 7 ex. ř.). 

. Stalo-li se tak přece, nemůže to býti na újmu. dlužnici a to ani tehdv, 
kdyby byla za exekučního řízení pfedsevzala jednání, z nicM by mohlo 
býti po případě usuzováno na schválení předchozího řízení. poněvadž 
ani' tím by nemohl býti nahrazenJádný a po zákonu jedině přípustný 
exekuční titu!. Odvolací soud posoudil věc v podstatě správně po právní 
stránce, dovolání není odůvodněno a nemohlo mu býti vyhověno. 

čís,. 6726. 

Nejde Ol vyrovnací pohledávku, zavázal-li se dlužník zaplatiti daň, 
jež byla vyměřena teprve po zahájeni (skončeni) vyrovnání, třebas byla 
splatna před jeho zahájením. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1927, Rv I 1212/26.) 

žalovaný zavázal se žalobkyni mimo jiné nahraditi důchodovou daň 
za rok 1921. O jmění žalovaného bylo zahájeno vyrovnací řízení dne 13. 
prosince 1922 a skončeno dne 5. června 1923. Platební příkaz o vy
měření důchodové daně za rok 1921 byl vydán dne 1. února 1925 a 
domčen žalobkyni dne 14. dubna 1925. Proti žalobě o vyplacení celé 
daně namítl žalovaný mimo iiné, že by mohl býti odsou-zen nejvýše 
k zaplacení vyrovnací kvoty. Pro c e sní s o· udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatel hájí názor, jenž byl ji'ž oběma nižšími soudy správně vy
vrácen, že pohledávka žalobkyně podléhá účinkům vyrovnání a že by 
mohl žalovallý býti odsouzen nejví'še jen k zaplacení vyrovnací kvoty. 
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." . o 'mění žalovaného bylo zahájeno dne 
Bylo zjištěno, že vyrovnac! nze~l • 1 a 1923 Platební příkaz o vymě-
13. prosince 1?22 a.skoncen~g2t;;-Vr v dán 'dne 1. února 1925 a da
řeni důchodove dane ~a ~ot 1925 YDI:dlužního úpisu ze dne 21. října 
ručen žalobkym d~e 2 '. u nt auto d~ň nahraditi žalobkyni. Dle toho je 
1920 byl žalovany povmen '.... (§§ 143 ., • mohla teprv po vymerem dane .. ,a 
nepochybno, ze zal~~kl.:~.e 1896 č. 220 ř. zák.) požadovati UrcItO'll na: 
144 zakon~ ze dn~ V nJna .' pohledávkami jsou však jen ta kove 
hradu na zalo~ane. YlOvna~lmi roti v rovnacímu dlužníkovi, jež po
osobní pohled~:,k~ ~~a]etkoprav:: p .. Ii p;áva přednostního a nejsou-li 
vstaly do zaha]em nze.l11, ~ep?~IVap- p '. 'Ioučen. Jen takové 
z uplatnění ve vyrovn.avaCll11 nzel11 dl. z~,~~~f ~~ihláše/Y a podléhají 
pohledávky mohou byt, .khV

I 
xrovnance'bmou nrelbyly (§ 53 vyrov. ř.). Zaža-

. h ,.' k' ať byly pn aseny . .. ' ]e o ucm um. , hledávkou ve vyrovnaClm nzem 
lovaná pohledávka ~ebyla. v!,rovna~l !~ 1 ří' na 1920 byl žalovaný Ú'sob-

ž~lova~él~o. '~!~b~~~:'l~~a~~:~jí ~:nt~vou 'dah z úroků a z půj~ené ji~tiny 
ne zavaza.n z • ' dům na němž byla jeho povinnost zastavne za-
5.??00 Kc, kdyz pa~ M~ovi zavázal se ještě podle zjištěn} . k.upní 
]Istena, prodal Arln~s~u 1921 že až do dne úplnéhovyklizel11, Jez na
smlouvou ze d~,~ . ~~vna latí' h potekární úroky s vedlejším příslu
stalo dne 15. rl]na : 9 •. cl .z~hradJ rentové daně jen za dobu od I . 
šenstvím. žalobkyne Zla aS ' • tedy tVI'dl' se v rozsudku odvolacího 

d d 15 '''na 192 pravne . d' . 
le na o . n] " k' b' dlužník J'est povinen žalobkym nahra IÍl 
soudu) že žalovany F o osn 111 

tuto částku. 

čis.6727. 

Odklad exekuce vyklizenim (zákon ze dne 31. března 1925, os. 51 

sb. z. a n.). . . nároku na odklad exekuce 
Podnájemník n~á vůČt prooajimatelt 

. vyklizenim. ., , , b tu rie· 
.." 'íei vy'hradného nároku na UZ1vafll y , ' 

Spolunale~~I", ,!l~~: " . t r domáhati odkladu exekuce vy-
může. se po pnpade VUCI prona]lma e I 
kliizenim. 
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Ne j vy Š š í s O u cl zrušil usnesení rekursního soudu a nařídil mu, 
by znovu rozhodl. 

Důvody: 

. Rekurs jest opodstatněn. Není třeba zabývati se otázkou, zda po
v,In;,a užívala by!u, který bY~,ií a :"ntoní!,u M-ovi pos.kytnut do úpravy 
J1neho bytu, z duvodu podnaJmu CI z duvodu spolunaJmu. Ať je tomu 
tak ne? onak, nemá povinná nároku na odklad. Byla-li pouhou podná
!e;n~lcI ~ntonín~. M-a, pommul jej! poměr po:dnájemní k spornému bytu 
JIZ lIm, ze se n.aJemc~ ,leho. Anto~m M. vys!ehoval a byt pronajímateli 
uvalml a tedy Jeho naJemm pomer se skoncll. V tomto případě neměla 
~y povinná .. vůči vy~áhajícímu věřiteli vůbec právního důvodu k podré 
zem bytu JIz od počatku proto, že s ním nebyla ve smluvním poměru. 
Proto by také neměla důvodu k odkladu vůči vymáhajícímu věřiteli, po
něvadž již od počátku neměla důvod k užívání bytu vůči němu. Nárok 
na odklad předpokládá užívání z platného důvodu vůči smluvníku 
(pro~aj~,:"~teli),,,~ takového povinná jako pouhá podnájemnice vůči 
VrmahaJlc,mu ventelI by neměla. Byla-li však spolunájemnici s Anto
monem M-':,I!,'. n;ěla by sic':, již. od počátku vůči vymáhajícímu věřiteli 
duvod k uZlvam bytu, to vsak Jen společně s Antonínem M-em. Sama 
p;? se?e nár~oku na vf~lfadné užívání bytu toho však by ani v tomto 
pnpade nemela. NemaJIc tedy důvodu k výhradnému dalšímu podržení 
bytu pro sebe - nemá aní nároku na odklad, ježto takový důvod jest 
predpoklad,em odkladu. Nelze jí tedy povoHti odkladu, a ta nejen z 'ne
d?st~tku duvod~ k výhradnému podržení 'bytu, jehož od počátku neměla, 
ny?rz I proto, .ze právo na odklad nemůže opříti ani ° důvod spolu
naJn.lll s Antonmem M-em, protože byt jím původně pronajatý a zatím 
do upra."y neuprázdněný, již se pro lič uvolnil. Nelze říci, že pnvinná 
nema nahra.dy za byt, jejž má vykliditi, ani že bylo povnlenn odlnžení 
vyklIzenI nahradního bytu, Zákon má za účel chrániti strany, které si 
b:;t nemohou .opatřiti. Avšak tento výjimečný zákon nelze rozšiřovati na 
pr!p'~dy, kdy Jeden ze spolunájemců odpírá druhému přijati ho do spo
lecn;: najateho bytu a chce hO' ponechati v bytě, který pronajímatel jen 
do up!ayy tohoto bytu zatím oběma společně poskytl. TentO' stav ne
opravllll]e tedy ~ovl11no.u, by si, opatřila samostatný odklad výkonu 
exekuce vyklrzemm. Nejde tu o ochranu společnéhO' práva nájemniho 
nýb~ž o oc;hranu spolunájemcovu na užívání společně najatého byt~ 
protI druhemu spolunájemci, který spolunajatého bytu se zmocnil sám. 
Z u,"edeného právního hlediska liebylo tedy potřebí zrušovati usnesení 
prveho soudu a rekursní soud měl rozhodnouti ve věci. 

čís. 6728. 

Nelze odporovati smlouvě, již byla postoupena třetí osobě nemovi
tost, do níž dlužn[k investoval, předpokládaje, že se mu nemovitosti 
dostane. 

(Rozh. zE: dne 21. ledna 1927,. Rv II 392/26) 
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Hedvika C-ová, matka Františka C-a, postoupila svou usedlost 
Marii C-ové, manželce Františka C-a, jenž byl. právoplatně uzn~n po~ 
vinným zaplatiti žalobkyni odškodné l~.svedel1l ~od slIbem m~nzelstvl. 
Exekuce, vedené žalobkyni protI Franll~ku C-ov.' ku vy?obytl tohoto 
nároku, zůstaly bezvýslednými. Tvrdíc, ze Frantrsek C. pred postupem 
nemovitosti Hedvikou C-ovou Mani C-ove Investoval do nemovItost! 
značný peniz, domáhala se žalobkyn.ě na M~rIl C-ove, bJ:: smlou,':,a, )'Z 
odstoupila Hedvika C-ová usedlost zalovane, byla prohlase~a VUCI z~~ 
lobkvni za bezúčinnou. žaloba byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl 
s t o 'I i c, Ne j vy Š š í m s ° ude m z těchto 

důvodú: 

S hlediska dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. vyvrací žalob
kyně názor soudu druhé stolice, že předměten; s~ll?uvy ze dne 13. IIsto- . 
padu 1922 nebylo jmění Františka C-a, n~b:~ Jeho. matky .. HedvI~y 
C-ové, a že proto není předpokladu pro odlJUrcl zalohu. Snazl se .~du~ 
vodniti názor, že, poněvadž František C .. 111vesto~al do hosr:?darstvl 
rodičů, jež mu mělO' při sňatku připadnoutI, vl-aslm hotavost, CI?II tak 
právě v tomto předpnkladu, tudíž jakohy se to stalo do jeh? vlastmho m~
jetku. Proto nemůže prý býti předmětem žalobl'. uveden~ H:vestrce,. ny
brž právní jednání, jež se týkáimění Františka~-a, a pravmm J~dnan!l1: 
jest odstupní smlnuva ze dne 13. listopadu 1~22,. kterou nabyla z~lovana 
polovice usedlosti s příslušenstvím, tudíž ta}<e s mvestIceml, ktere Fran
tišek C. vložil dO' postoupené usedlostI. Nez s dovolatelkou nelze v!~;n
to myšlénkovéIn postupn a právn!m názoru souh,las!tr. ~oudy ~IZSIC,~ 
stolic vytkly žalobě nedostatek pr~dpokla~u Od~Ul.č'ho n~roku. ze ne 
jde o právní jednání dlužníkovo a ze pravm. Je~nal1l, jen;u~. se. odpomle, 
netýká se jmění dlužníkova. Výtka jest opravnena. OdpurcI n~rok podle 
žaloby spočívá v prohlášení bezúčinnosti svatební a ods'upn; smlouvy 
ze dne 13. listopadu 1922, dle niž postoupIla H:,dvI,k.a C-ova usedlost 
s inventářem žalO'vané v udánlivé ceně 20.000 Kc, VUCI vy~onatelne 'po
hledávce žalobkyně z tO'ho důvodu, že smlouva. by~a uzavren.". ve. Zje'l
nóm úmyslu zkrátiti věřitele FranMka C~a, Jenz mel hospO?ars!"l Ja~o 
'ediný syn obdržeti a na nějž měl nárok pko nepoInllluklny d~dlc, ~e 
~rantišku C-ovi nevzešel jeŠtě žádný nárok .j~ko n~po;nll1utelnemu de
(Hci. na to povkázal již prvý soud a dovolall1 se lIZ. dale ? tO'm n,"zm}
ňuje. Též odvolací soud již odbyl jeho ~edo;,ole~e no,::e tvr.::~11l, ~e 
František C.měl na hospodářství nárok, Jehoz pry se zrekl, JIZ ze z.a
vazného pf'lhlášení svých rodičů. Ani to se již ~. dovolání neopakUJe. 
Dovolání klade tudíž váhu již jen na to, že FranÍ1s.ek C. !nvestIceml.vl.o
žil do hospodářství vlast";í jměn!,~ čimž .chce prokaz.~tI, ze odI.'0,;ova?lm 
odstupní smlouvě adporu]e ,se tez lednal1lm Frantlska ~~~, Jez ovsem 
se jeho jmění dotýkala. Ale jedn~ní F.ra.ntiška. C-':' tykallcl se !l1vestI~, 
jsou samostatným jeho právním ]ednanlm, ]e~ ovsem .stalo~I.1 se, d~ty
kalo se jeho jmění. Odporuje-II se odstupn.1 sml~uve .mezl~ HedvIK~u 
C-ovou a žalovanou Marií C-ovou, neodpo;~J: se t!n: zaro;',en tomu, ze 
František C. před tím do hospodářství, pa.t!lclh.? Jes~e, r~dlcum, !l1.vesto
val něco ze svého jmění. Dnvolatelka tez pnpoustr, ze FranÍ1sek C. 
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prov,:?1 investice v hospodářství rodičů za předpokladu, že je po nich 
obd;ZI, tedy v předpokladu docela jiném, než aby zkrátil své věřitele. 
je-II tom~ tak a posuzuje-li se odpůrčí žaloba tak, jak byla podána, 
uznal ?p.ravně odvolací soud, že právní jednání, jež jest předmětem od
po:o~al1l, nejsouc ani právním jednáním dlužníkovým, nedotýká se 
]me~, dlužníkova. Odpůrčí nárok sleduje účel napraviti oproti vykona
telne pohledávcE: odpůrčího věřitele majetkoprávní účinky, jež vyvolalo 
odporovatelné právní jednání dlužníka, kterýž jest zavázán k plnění 
odpLJrčímu věřiteli. 

čís. 6729. 

Vyrovnací řád. 
Seznam pohledávek, obsahující záznam o jednotlivých hlasováních 

tvoří pO! případě součást protokolu o vyrovnacím roku. Pl'Otokol o vy~ 
rovnacím roku má obsahovati sdělení vyrovnacího komisaře o výsledku 
hlasováni. Sdělení toto nen[ usnesením, jež by mohlo býti napadeno, re
kursem. K hlasování není oprávněn, kdo přihlásil pohledávku až po 
uplynuti devadesátidenní lhůty §u 56 čís. 1 vyr. ř. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1927, R I 1162/26.) 

s o udp r v é s t o I i c e potl/rdil vyrovnání, rek u r sní s o u d 
odepřel vyrovnání potvrditi. 

N ej vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. , 

Důvody: 

Napadeným usnesením bylo správi1ě zdůrazněno že vyrovnací ří
zení o jmění Ferdinanda M-a usnesením krajského s~udu v L. ze dne 6. 
března 1926 zahájené, musilo býti do dne 4. června 1926 věřiteli při
]alo, pod následky §u 56 čís. 1 vyf. ř, Jde tudíž o to, zda byl vyrovnací 
návrh dlužnikův přijat při vyrovnacím roku dne 1. června 1926 a to 
?běma v §u 42 vyf. ř, předepsanými většinami. Že 'bylo dosaženo vět
sl,ny ~odle hlav: není sporným a jest jen otázkou, zda byl návrh 
pr'lat I 3/4 větŠJl10U všech k hlasování oprávněných pohledávek. Stě
ž~vatel tvrdí, že tomu tak bylo, a odvolává se na obsah seznamu pohle
davek o hlasování sepsaného namítaje současně, že zpráva okresního 
soudu v N. ze dne 25. října 1926 vyžádaná soudem druhé slolice od
poruje spisLJm. Ale stížnosti nelze přisvědčiti. Má ovšem pravdu, že se
znam pohle~ávek, obsahuiící záznam o jednotlivých hlasováních, může 
podah Jedme spolehlIvý obraz o tom, kteři z přítomných věřitelů a s ja
kými částkami byly k hlasování připuštěni a jak hlas·ovali. Že tomu tak, 
vysvítá z obsahu protokolu ze dne 1. června 1926 sepsaného o vyrovna
cím, r?ku, v němž jest uvedeno, že bylo hlasováno a že výsledky hla
soval1l ISOU zapsány v seznamu pohledávek. Tím stal se tento seznam 
součástkou onoho protokolu. Avšak jest vadou protokolu, že neobsahuje 
vůbec sdělení vyrovnacího komisaře o výsledku hlasování. Tomuto 
přece náleželo, když přezkoumal a zjistil výsledek hlasování v tom 
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smělU, zda JSou dány obě většiny zákonem (§42 v!.~. !) ku, přijetí vy
rovnacího návrhu předepsané, by výsledek sveho z]lstem vt~lll ::to pro~ 
tokolu s sdělil přítomným. Jde tu ovšem jen o ~ouhé s~eleJ1l, mkoh 
usnesení, které proto také nepodléhá rekursu. Take uvedeny sezn~m ne~ 
obsahuje sdělení tohoto výsledku. vPřes ten!oyOnedo,sta~ek lze Sl zjednah 
obraz o výsledku hlasování ohledne obou vetsm, pnhledne-ll se k os~at: 
nímu obsahu protokolu, dále k obsah~ uveden,ého seznamu a ko~ec~c 
ku zprávě okresního soudu v N, ze l,ne 30. cervna 1926, v ktela )cst 
vlastně doplňkem protokolu, pokud se týče scházejícího v nem sdelelll 
o výsledku hlasování. Dle obsahu protokolu a seznam~ hlaso~~h ~ r o 
vyrovnací návrh věřitelé se 132.17~. Kč 83 ~, pro t I n~vrhu ventele ,s~ 
111.857 Kč 26 h, takže dle toho cHllI soucet ~ohledaveko k hlasoval1l 
připuštěných, nepřihlížejíc ovšem ku vznesenym odporum, 244.029 
Kč 09 h. Ze zprávy okresního s~udlt v N. ze dne,30. cervna .. 1926 Vy
plývá však, že pohledávku Franhska ](-a ~0.98~ Kc 21 h h!a:,u]lClho plO, 
nebylo lze podle §u 43 odst. 3 vyr. f. vZlh v uvahu, kdy z sl o, o pohl~.
dávku blízkého příbuzného dlužníkova (švakra). O tento pe~lz z':',ensJl 
se jak počet pohledávek věřitelů hlasujících pro a čIn 1 c I tudlZ .len 
91 187 Kč 62 h tak počet pohledávek všech věřitelů k hlasování oprav
ně~ých a činící' tudíž 203.044 Kč 88 h. Dle toho činila' í, většina všech 
pohledávek k hlasování připuštěných; nepři~lížejí,c ,k odporů~l, 152.283 
Kč 88 h čímž by nebylo bývalo doclleno teto vetsmy, kdyz hlasovalo 
pro vyr~vnání jen 91.187 Kč 62 h. Avšak dle obsahu pro~okolu,:byly 
vzneseny odpory jednak proti hlasovacímu právu. vymvnaclho .ventele 
Karla F-a, hlasujícího se 111.857 Kč 26 h pro t I, ]edn:,k proh hlaso
vacÍlnu právu vyrovnacích věřitelů Egona K-a a Franhska !"-a hla~u
jících prO a připuštěných k hlasování a to prvního 3.200 Kc a druheho 
27.073 Kč. O odporech rozhodl vyrovnací komi'sař po n;ku a to v ten 
rozum, že hlasovací právo věřitelů Egona K-a ,a FranŤ1ska. M~~ uznal 
v plné výši pohledávky, s kterou hlasovalI, k~e,;t?' hl~sovacl p,,~vo vy
rovnacího věřítele Karla F-a uznal'jen ohled~: ,castk} 31.26~ K~ 93 h. 
Tím se zmenšil nejen počet pohledávek hlasu]lclch pro t '~ nybrz I sou
čet všech pohledávek k hlasování oprávněných? 79.755 Kc 75 h. Tento 
činí tudíž 123.289 Kč 13 h, z čehoz pak "I, čml 92.4~6 Kč 84 h. Pak-ll 
hlasovalo pro návrh, jak shora.ř~čeno" je~ 91.187 Kc 6,2 h, nebyLo d?
cíleno 'I, většiny všech k hlaso-valll opravnenych pohlc~avek, jakz to za
kon vyžadui e. Zpráva okresního soudu v N. ze dne 30., cervna 1926 a ze 
dne 25. říjn'a 1926, dle níž při vyrovnacím,r?ku dne 1. cervna 1?26 nebyl 
vyrovnací návrh dlužníkův věřitelstvero prl)at, sho?u]e s~ tUdl~ se Spl~y 
a jest výtky dovolacím rekursem proti ní vznesene odmltnoutl. Ku vy
sledku hlasování zjištěnému při roku, dne 7. srpn~ 1926 nebylo he pn~ 
hlížeti, když toto bylo předsevzato az po uplynuh, do'~y devad;sah d",u 
a tato nebyla prodloužena způsobem v §u 5~ vyf. ,f. predepsanym. Z te
ho'ž důvodu bylo i rozhodnvání o hlasova~lm pravu spolku ~', a hr~lY 
A. zbytečným. Neboť firma A. nemohla byh vu~e,: k, hlasovalll ?prav
něna, když svou pohledávku ohlásila k vyr~vnalll o az ,dne. ~5. cervna 
1926, tedy dávno po uplynutí lhůty devadesa!l dnu. Pnzn~l1l hlasova
cího práva uvedenému spolku nemohl?, pak 111;tl vlIvu na ~ysledek hla
sování, dne 1. června 1926 předsevzateJlO, kdyz za uvedeny spolek k ro-
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ku nikdo se nedostavil, a bylo proto podle §u 42 vyr. ř. ohledně po
hledavky tohoto spolku k hlasování oprávněné vzato právem za to že 
hlasuje pro t i vyrovnání. ' 

čís. 6730. 

Pozemková reforma. 
Příslušným povoliti exekuci vyklizením zabrané nemovitosti jest 

okresní soud, v jehož obvodu jest zabraná ~movit(}st, byť i' šlo o statek 
deskowý. 

Ku povolení exekuce nevyžaduje se potvrzeni o právoplatnosti 
vykonatelnosti výpovědi, stačí, když se soud přesvědčí ze spisů výpoc 
vědních o právo;platnosti II vykonatelnosti výpovědi. 

Byla-li ohledně týchž p'otzemků podána výpověď dvakráte, nepo
zbyla první výpověď pMnosti, prohlásil-Ii Státní pozemkový úřad vý_ 
slovně, že béře druhoiU výpověď zpět. 

provedení vyldizení a odevzdání zahraných nemovitostí není od
vislým od zaplacení nebo zajištění náhrady dlužníku. 

Přídělový komisař není oprávněn prodloužiti lhůtu k vykli~ení. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1927, R I 1/27.) 

S o II d P r v é s t o I i c e po'volil exekuci vyklizením ze zabraných 
nemovitostí. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů v o
d y: Námítka nepříslušnosti prvého soudu, stěžovatelem předevšim v re
kursu vznesená, není oprávněna. Podle §u 20 náhr. zákona ve znění 
zákon~ ~e dne 13. č.erv.ence 1922, čís. 220 sb. z, .a 11. yrovésti má. když 
vypoved nabyla pravm mocI a uplynula doba vypovední, okresní soud 
místně příslušný k návrhu Státního pozemkového úřadu vyklízení a ode
vzdání vypo'věděných nemovitostí a předání jich do držby Státního po
zemkového úřadu neb osobě tímto Madem označené podle předpisu 
e~ekučního řádu. Návrh tento lze učínítí kdykoliv, i tehdy, byla-li Stát
mm pozemkovým úřadem osobě ho,spodařící prodloužena lhůta k vy
klIzení. Z ustanovení toho jest patrno, že Státní pozemkový úřad má 
podati návrh na vyklízení a předání vypověděných nemovitostí u okres
~~ho soudu místně příslušného, který je provéstí má podle přeďpisů ex. 
radu. Zákon nemluví sice o povolení, avšak tím, že celé provedení vy
klízení a předání podlepředpísů exekučního řádu ukládá okresnímu 
soudu místně příslušnému, prohlašuje tento soud zároveň za příslušný 
ku povolení exekuce, bez něhož ovšem by provedena býtí nemohla. Není 
tudíž správným názor stěžovatelúv, že ku po'volení navrhovaného vy
klizení, odevzdání a předání vypověděných nemovitostí jest příslušným 
soud, u něhož jsou zemské desky. 

Nesprávným jest též názor stěžovatelllv, že neměla exekuce býti po
volena, poněvadž vymáhající strana nepředložila exekuční titul opatře
ný potvrzením vykonatelností úřadem rozhodovacím nebo nařízovacím. 
Již shora uvedeno, že vyklizení, odevzdání a předání vypověděných ne
movitostí provésti má okresní soud místně příslušný, když výpověď na
byla právní mocí a uplynula doba výpovědní. Ježto výpověď domčuje 
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t)TŽ okresní soud, má též možnost posouditi p~ávoplatn?st její, ~ není 
jíž z toho důvodu třeba doložky vykonatelnostI, Ostatne pochazl exe
kuční titul od Státního pozemkového úřadu a, podává-li tento návrh na 
vyklizení. je tím jIž potvrzeno, že výpověď jest pravoplatnou a tudiž 
vykOl12.telnou. v ,.' 

Pokud se týká dalši námitky v odst. ll. rekursu uplatnovane, je sIce 
správné, že vymáhající strana vypověděla některé, pozemkOVé, parcely 
opětně dne ll. května 1926 čís. 57.602/26-1I/l, ackoh byly JIZ dne 1. 
zaří 1925 podáním čislo 105'.334/25-1I/1 vypov~děny, avša~ vym~hajicí 
strana v podání u prvého soud.u ze, d,ne ~ 1. kvetn~ 1926 vyslovne pro
hlásila ze bere druhou svou vypoved zpet proto, ze stala se pouze ne
dO'Patř~nim, ježto tytéž pozemky byly. již dřive vo:pověděny. Nepo~byla 
tudíž platností první výpověď, která Jest exekučmm trtulem, nebol ne-
byla vzata zpět, nýbrž výslo~ně na ní, se~rváno.. , . , 

Neodůvodněnou jest I namltka predcasnostr navrhu na vyk.hzem ,a 
předání vypověděných nemovitostí, Podle us}a9o~em §u 20 na~r. za
kana provéstí má vyklizení a předání vypo,vedenych n;mov}to~tr ~ou~, 
když výpověď nabyla právní mocI a uplynul,a doba vypoved~:, nllw~l, 
až práce sklizňové jsou skončeny. Ustan?,vel1l § 12 (2),. na, nez se ste
žovatel odvolává, vztahuje se na výpoved' samu, mkolr vsak na pro
vedení právoplatné výpovědi. Že výpověd' p:ávn~.n:oci dos.lId nenabyla: 
stěžovatel aní sám netvrdí. Zákon náhradovy neclm zavlslym provedem 
vyklízeni a odevzdání vypověděných nen;ovitostí na ~~pl~c~!,i ne,?o 
zajištění náhrady, povinné straně podle zakon~ toho, pr:sl~seJ1cl. Pre
jímání půdy k účelům pozemkové reformy nenl vyvla~tnemm podle J~ 
365 obč. zák. a nevztahují se na ně všeobecné předpISy o ~yvlastnem, 
tím méně lze použíti obdobně předpisů z~kona.,;e dne ,18: un?ra 1878, 
čis. 30 ř. zák. o vyvlastnění pro účely zelezmcnl. Pndelovy koml~ar 
není oprávněn sám o své újmě určovati, kdy které pozemky budou ~re~ 
vzaty. Učínil-lí proto v tom směru nějaké prohl~šení, jest !?Ť? pr? Statl1l 
pozemkový úřad nezávazným; pokud)e ,nes~hvahlne?o pndeloveh?, ko.
n'isaře k němu nesplnomocml. Že pndelovy komlsar byl k prohlasem, 
j~k je stěžovatel tvrdí, Státním pozemkovým úřadem zplnomocněn, ani 
tvrzeno tim méně prokázáno nebylo. 

Ne { v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Není tu podmínek ~u 16 nesp. pat. a odka:uje se na.spr~vné dúvody 
nape,deného rozhodnutí rekursního soudu, )e~ dov,olac~ ,slIz~ost ne~y
vrací, setrvávajíc prostě na svém mylném pOjetl predp,lsu ~ahradov~ho 
zákona, jež znění i úmyslu a duchuieho odporuje; ~ duvodu rek,Uf.smho 
soudu nelze souhlasiti pouze se statí, kde se pravl, ze, an exekucm ~Itul 
pochází od Státního pozemkového úřadu a .tento 'úřad podává navr,l; 
exekuční je tím již po'tvrzeno, že výpověď Jest pravoplatnou a tudlz 
vykonat~lnou, neboť pravopIatnost a .vykonatelnost. závi;;! od do:uč~ní, 
výkaz o doručení není však u Státn;ho P?zemkove~o, urad~: nybl z u 
okresního soudu, jenž podle §u 18 nahr. zak., vy~ov;J doruc,ll. Tohot~ 
důvodu aní třeba nebylo, neboť staČIl na vyvracem strznosŤl duvod prvl1l 
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r~kur~nín; souct,em uvedenť, ze stačí, když se soud ze spisů výpovědních 
presvedčI o pra.voplatn51slI .a vykonatelnosti výpovědi, a není třeba b 
? tO~' byl? ,vydavan? n~jake potvrzeni. Sama dovolací stížnost ne o' ír1 
ze vypoved je v pravm moci a výpovědní lhůta uplynula a že vP p 'd: 
t~dy je,st.vykonatelná., Mylný jest názor stěžovatelův, že § 20 d;r~~~r. 
zak .. prejlma »zcela vseobecne« normy exekučního řádu naop k ". 
m~ je výs:o~ně jen ohledně p. r o ~ e den í v y k I i z e n / a o d ~ v irJt 
~ I vy~~ve~enych n~movltosÍl, coz se vztahuje tedy jen na § 349 ex ř 
~a;ad~e JIne xredplsy. Ostatně se poukazuje stěžovatel na čein~ 

rOl o nut; n~jvysslho soudu vydaná v jeho vlastních věcech a 'em' 
~e~y/oruc~,~, kde všecky ieh~ námitky, které v dovolací stížnosti jješt~ 

p ~ n..Uj~, . y y vyvraceny, co·z platí nejen o námitce, že nepředložen 
e~~ I u~nl. tItul opat~ený doložkou vykonatelnosti, nýbrž i o námitce ne' 
pns us~os,ÍI okresl1lho soudu, o námitce, že Státní pozemkov' úřad 
ohled ne tech kterých parcel podal výpověd' dvakrát a druhou Ykt 
podal jen nedopatření:n, že vzal· zpět a nyní vede exekuci na' zák~r~~ 
prVl1l, a o. nam:~tc,e, ze náhrada (přejímací cena) nebyla posud ~a= 
p acena ,am pOjlstena. Tak~bývá jen námitka, že přídělov' komisař 
prodlouzIl exekutovl Ihutu k vyklizení Nehledě k tonlu z'e yp"d'l . 
komis' . k t .,' , fl e ovy a:-. n~I:1 . omu opravnen - opačné své tvrzení nebyl stěžovatel 
s ,t? o~nÍI zadnym ustanovením zákona a sebe silnější tvrzení jako že to 
~za~n~ poc!,}~nosÍl, podléhati nemúže« není s to tento ned~statek na

ra JÍl, .:,vlaste kdp tu )SOU přÍIh,é předpisy dokazující opak Ul 3 zák. 
~IPoz; ur) - stacI odkazaÍl na predpis §u 20 (3) po sl. věta nihr zák 

: n;,ho;z exekuční .n~vrh může býti podán (a tedy exekuce ov~len;' 
nebot, na~rh. nepodava se proto, by u soudu zůstal nevyřízel;' ležet)' 
~ kdyz St,:!n~ pozemkový úřad IMtu k vyklizení prodloužil takže ted' 
I kbdyby pndel.?~ý komisař IMtu byl prodloužil a k tomu orm\vn ,n bl 
ne ylo by to zadosÍl exekučni o povolení exekuce na závadu. -, 
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Pozemková reforma. 
v N~mi&'y proti exekuci vyklizením ze zabraného majetku lze uplat
no~~tt t«;<bko v nesp~mém řízení. Pokud dlužno námitky proti exekuci 
vy. tzenun ze zabraneho majetku pokládati za žalobu. 

(Roz·h. ze dne 25. ledna 1927, R I 34í27.) 

S o u cl ,P r v é s ~ o I i c e. odmítl jako nepřípustné námitky podle 
§u 36 ex. r. vznese.ne vlastmkem zabraného majetku proti exekuci vy-
khzemm tohoto majetku. Rek u r sní s o u d '"I d' . 1 VOl • -' zrUSl napa ene usnesen! 
a UOZI prvem.u soudu, by ve věci dále jednal a zno'vu rozhodl. D ův o
d y. Napadenym usnesemm odmítl soud prvé stolice námitky vlastníka 
zabraneh~ majetk~ d? po:,olení exekuce s odůvodněním, že tyto námitk 
~Ohou .byt! uplatnovany j~n v nesporném řízení. Toto odůvodnění byJ~ 
J spra~ne, kdy ,by. vlastmk byl p,odal žalobu ve smyslu §u 36 ex. ř. 
ceho·z vsa~ neuclml a označIl sve podání, aniž by žádal ab . h 
bylo, jednano ve sporném řízení, jako námitky. Neměl prdto s~u~ ~~~é 

I , 
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stolice příčiny, by považoval tyto námitky za žalobu a by z toho důvodu 
námitky odmítl. Nebyly proto napadeným usnesením námitky ve věcí 
samé vyřízeny a bylo proto stížnosti vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Rozhodnutí drtlhé stolice jest vlastně a správně usnesením změňu
jícím, nebof smysl jeho jest ten, že námitce nepřípustnosti pořadu práva, 
které prvý soud vyhověl, se nevyhov'-1je, Dvšem z důvodu, že nebylo 
příčiny k této námitce, ježto odpůrce sporného řízení nenavrhl. Je tu 
tedy dovolací rekurs do změňujícího rekursního rozhodnutí v řízení 
sporném _ předpokládajíc, že toto opravdu vlastníkem bylo obmýšleno, 
o čemž níže _ a sluší o něm, pak-li se předpoklad ten .1Ikáže splněným, 
rozhodnouti. Stížnost žalující strany do usnesení prvního soudce uplat
ňovala dvojí: jednak, že není správné, že podala námitky ve formě ža
loby, nýbrž prý to ponechala na uvážení soudu, má-li jednáno bý!~ ří
zením sporným či nesporným, jednak prý skutečně obrany ty patn na 
pořad řízení sporného. Dlužno se tedy obojí otázkou zabývati a ob
stojí-li i jen jedna, bude do'volací stížnost státu v neprávu, pakli však 
neobstojí žádná, bude v neprávu žalující strana se slížno'stí do rozhod
nutí prvního soudce. Co se týče prvé otázky, jaký pořad žalující strana 
navrhovala, zda sporný či nesporný, dlužno vylíčiti její postup v celé 
včci. žalující strana označila své obrany jako námitky podle §u 36 a 
podala je dvojmo, což ovšem by samo o so;bě značilo málo nebo nic, ja
kož i tO', že v konečné žádosti užívá výrazu, by »uznáno bylo právem«, 
Avšak tato věc byla zapsána do rejstříku »C«, jenž je určen pro ža,loby, 
a žalobce, obdržev usnesení žalobní a jiná vyřízení v té věci pod touto 
značkou vydaná, z nichž mllSil seznaU, že soud nakládá s jeho námit
kami jako se žalobou, nejen se proti tomu neohradil, pokud se týče ne
upozornil, že podání jeho nebylo míněno jako žaloba, že soudu zůsta
vuje na vúli, -zda chce s ním naložiti jaků s návrhem v řízení nesporném, 
nýbrž podal dokonce žádost došlou na soud dne 5. října 1926, kterou 
podává ve srozumění s odpůrcem návrh na odložení »s por n é h o jed
nání ve s po r u o zrušení exekuce« (rubrum), a praví, že v »rubriko
vané s por n é věc i« žádá za odložení roku. Ale nedos.ti na tom. Když 
při' roku dne 19. října odpůrce vznesl námitku. n e p řl p u s t n o s t i 
P o řad II p r á v a, ježto věc patří na řízení nesport)é, a, navrhl, by o ná
mitce té bylo odděleně jednáno a rozhodnuto, zástupc.e. žalující strany 
opětně neohradil se proti tomu, by námitky jeho pokládány byly za h
lobu, nýbrž naopak připojil se výslovně k návrhu, byv odd ě len é ol 

j e cl n á n í r o z hod nU t o bylo, z d a o nám i tká ch j e s t .i e d
n a t i v říz e n í s por n é m čin e s por n é ol, a jen poukázal k to
mu, že námitky jako žalobu neoznačil a vydání rozsudku nenavrhl. Když 
pak prvý soudce námitky odmítl z důvodu, že věc nepatří na pořad prá
va, nýbrž na pořad řízení nesporného, podal do tohoto rozhodnutí stíž, 
nost, v níž sice opětně uplatňoval, že nenavrhoval ani řízení sporné, ani 
nesporné, ale zastával v dalším stanovisko, že »n á ol i t kyt Y o v Š. e 'ol 
pat ř í na p o řad p r á v a«, a co je ještě dltležitější, přímo navrhl, by 

10 
Civil.! rozhodnutí IX. 
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rE.'kUt"sní soud u sne sen í prvého soudce změnil »a Jednání o námit
kách na po řad p r á va o d k á z a 1,« při čemž žádal i přisouzení 
Mra!. Z části tedy žalující strana jednala obojetně, !. j., jak přiznává, 
vědomě a úmyslně tak, by se to dalo vykládati na obojí způsob a soud 
sám měl volbu, ačkoli povínností strany jest, by jednala přímě a řekla 
vždy určitě, Co žádá, neboť tato povinnost loyality stihá ji nejen vltči 
S?udu, by věděl, před jakou úlohou stojí, nýbrž i vůči odpůrci, by vě
del, jak Se proti návrhu hájiti, avšak z části dala i nepokrytě na jevo, že 
s led u j e cíl, b y jed n á n o bylo v říz e n í s por n é m. Plným 
právem tedy odpůrce bráni'l se proti řízení spornému námitkou nepří
pustnosti pořadu práva a plným právem již prvý soudce o této námitce 
jako takové rozhodl, když žalující strana neprohlásila, že své obrany". 
jako žalobu nemíní a řízení sporné nepožaduje, že tedy námitka nepří
pustnosti pořadu práva je nemístná, a neprávem proto rekursní soud za
ujal stanovisko, že soud prvé stolice neměl příčiny pokládati námitky 
za žalobu a rozhodovati o· námitce nepřípustnosti pořadu práva. Jde 
tedy jen o druhou otázku, zda věc opravdu patří na pořad řizení nespor
ného. Tu odkázati dlužno především na rozhodnutí Č. 4829 a 5772 sb. 
n. s., k nimž se dodává vzhledem k vývodům stížnosti ještě toto: Stíž
nost žalující strany přes výklady těchto rozhodnutí tvrdí stále, že zá
kony o pozemkové reformě odkazují »zcela všeobecně« na předpisy 
exekučního, řádu, ale to jest tvrzením obsahu zákona zřejmě odporují
CÍm. Neboť kromě ~ 47 náhr. zák., jenž odkazuje pouze na rozvrhové zá
~ady exekučního řádu (§§ 216 až 228), ne tedy na exekuční řízení, na 
místo něhož dosadil výslovně řízení nesporné, jest tu jen ještě § 20 (3) 
náhr. zák., který odkazuje na předpisy exekučního řádu, ale o tom právě 
nelze nikterak říci, že by odkazoval na ně zcela všeobecně, neboť pravý 
opak je pravdou, protože odkazuje na ně výslovně jen pro jeden jediný 
úkon, totiž ten, jak pro v é s t i »v y k I i z e n í a ode v zdá 11 í v y_ 
P o věd ě n Ý c h n em O· v i t o stí a předání jich do držby pozemko
vého úřadu«, což je odkazem pouze na § 349 ex. ř., jenž jediný o vykli
zení a odevzdání tom jedná. Jinak ani zde na exekuční řizení odkázáno 
není. Právě tak mylné a zákonu odporující jest tvrzení stížnosti žaln-
jící strany, že jen pro SUžnost do výpovědi a do určení přejímací ceny 
jako.ž i v řízení rozvrhovém jest předepsáno, řízení nesporné. Jest pře
depsáno nejen ještě v §u 56 a 76 náhr. zák., nýbrž i v jiných zákonech 
o pozemkové reformě, kde se naskýtá příslušnost soudní, ale platí určitě 
i tam, kde (o zákon říci opoměl, na př. v řízení dle §u 2 a násl. náhr. 
zák., dle §u 57 tého,ž zák. a j. Zákonodárce, jak z motivů k §u 20 (3) 
náhr. zák. zřetelně plyne, měl za to, že právní mocí výpovědi a uplynu-
tím výpovědní lhůty je věc vyřízena, ani mu na mysl nepřipadla oposiční 
žaloba neb odpor podle §u 36 ex .ř., ale z motivů jde, že vyhýbal se ža_ 
lobě a pořadu spom. Jestliže se tedy naskytne odpor toho druhu, tedy, 
když zákonodárce, l1epočítaje s ním a nepředvídaje ho, žádného opa
tření pro takový případ neučinil a řízení, v jakém se vyříditi má, nepře
depsal, jest naprosto nutno, postaviti se na jeho stanovisko a posouditi, 
co by byl učinil, kdyby mu ta otázka byla předložena. Ale to, co by 
byl učinil, posouditi lze jen z toho, jak se zachoval v celém zákoně, co 
učinil v ostatních případech řízení soudního ve věcech pozemkové. re-
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, ." 'e le sal řizeni nesporné. Je tu tedy. na l11í~tě ob-
fcrmy: ze tOÍlz. vsude pr c ~ajíCíCh zákonných ustanovel1I, jakoz 1 ce-
doba jednothvy~h sem spa k 'é reformy jak to odpovídá duchu §u 7 
lého p;áva v,: vececr poszve~: ~~yje se s 'p'iedpisem §u 1 druhý odst.ave~ 
obě. zak., JellZ smys e:TI ,Y . -li v zákoně mezera- a nen1 a111 
švýc. civ,. zák., .dle ne~oz s~udce, l~á _ má věc posouditi podle pra
obyčejového prava, ~oz u ~',as odp t 'Cl Zaujme-li se však toto stano
vidla, jež by J~ko z~kono ~~C~aV{íre~; nesporné. Neboť _ a i v tom 
visko, nelze nez odkazatJ ve : tanovisko §u 2 čís. 7 nesp. říz., pkoby 
jest žalující strana v omy~u ,-:-: J s ořadem práva a nikoli v řízení ne
se otázky skutkové dalr re~JtJ J;nl Publiky dávno předstiženo. I nej
sporném, jest záko.nodarstvJ111 c~ .,,;~p a nejobtížnější zjištění se činila 
spletitější skutkove rozh~;y. se" r:~Jí nesporném a činí se posud v řízení 
v řízení s drobný ml pac. y~l ~ fJZ, I a dle celé řady dalších zákonů. 
o zvýšení úplaty z 0Jmytnyc , ~m ~v o roti exekuci ve věcech po
K tomu přistupuje,. ze °r~vne~eln o Pq;:eskrz písemnostmi (podáními 
zemkové reformy. JSOU, (~. aza o~e~k;vého úřadu nebo soudů nebo neJ
stra~ a rozh.od~ut1l111 Statlllt:~fe tu s letitostí ani býti nemůže. Věc vždy 
vyšš1ho spravlllho sO,udu),. t kP, říčiny proč by nemohla prave 'e z miry jedno ducha a Jasna, a a. nem l' , l ona býti řešena v řízení ne·spornem. 
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Pozemková relorma. , d t x ř nleplatí v řízení rozvrhujícím 
Předpis §u 236, Obruby, o s ~:v~~J ~e~ovitosti avšak zásady před

přejímací ceny za za rane ,!I pro o t t nesp~rném řízeni. 
pisu toho l;ze ,vy~odlti i z p~edp,s~=t:nS~j~OU povahu jako reální bře-

Patronatm bre'!len.a maJI,v po ", ouze v tom že jsou břemeny 
meoo soUkr(lmOp~avm •. RO!lk

dl
: :ocl~fáfní pozemkovÝ úřad prohlášenlm trvalými Nezavazal-h se. () u _ 

nebo smiouvou, tlepřejímá patronátních břemen. 

d 25 ledna 1927, Rl 56/27.) (Rozh. ze ne . 

,,,. nemovitosti převzaté Státním 
V řízení o rozvrhu pre]1macI c~ny z~v é s tol ice usnesení, že soud 

pozemkovým,úřadem vydal s o Ut ]'sg:anou hodnotu patronátních bře
zjistí za Souc.1,n~osÍ1 znal~e ka~~l ~~movitosti podle průměrné hodnoty 
men, vypadaj1C1Ch ~~9)~ev~ k u r sní s o u d k rekursu vlastníka na-jich v létech 19~ 3 az . . e 

padené usnesem potvrdIl. h '1 dovolacímu rekursUl mimo jiné N e j v y Š š í s o u d nevy ove 
z těchto 

d ů vod ů: 

.. 1 'h rekursu jen perspektivou budo~dho 
Jinak JSou vykl~dy dovo ac~ oč' n lze když nebyly do vymku 

. . 'k]' 'rmcem1 pro ne pro ez e , , , t" 
hzem, nt o 1 sme , , ' f im stížností brojiti, nybrz s ezo
pojaty a nest~ly se ;tsnese.mm, d~~o ~yJ~etře kapitál, vysloví, jaké dispo-
vatel musí vyckat, az prvlll sou , . 10' 
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sice ohledně něho činí. Předbíhati tomu bylo by velice nebezpečno, pro
čež nejvyšší soud již v dřívějších případech postavil podobnou perspek
tivu jen s reservou a poukázal, nehledě k ustanovení §u 213 druhý od
stavec ex. ř., dle něhož se účastníci mohou dohodnouti již O' přikázání 
přejímací ceny, zvláště na předpis §u 236 druhý odstavec ex. ř. (§ 77 
ex. ř., § 152 jedno ř.l, dle něhož plodonosné uložení kapitálu řídí se 
především dohodou účastníků, jimž kapitál neb úroky jeho jsou určeny, 
jinak že soudce učiní vhodné opatřenÍ. Tento předpis upravující řízení 

. neplatí sice v řízení rozvrhujícím přejímací cenu za zabrané a převzaté 
nemovitosti, ježto tu platí dle §u 7 náhr. zák. pouze rozvrhové zásady 
exekučního řádu (§§ 216---228), kdežto řízení jest nesporné, avšak 
k témuž výsledku dlužno dospěti i v řízení nesporném: které rovněž při:,:;, 
pouští dohodu účastníků (§ 2 čís. 4 a II nesp. říz.), jinak však záleží, 
není-Ii přímých předpisů, právě na soudci, by nalezl a učinil opatření 
co nejvhodnějšÍ. Poněvadž nejasnost v pojímání otázky jest jako v ji
ných případech zřejma z obsahu "stížnosti, k:erá se dokonce staví i na 
výjimečně příkré stanovisko', že, když se neuzná její náhlEd, že bře
mena patronátní přecházejí beze srážky z přejímací ceny na nabyvatele' 
(zde tedy na Státní pozemkový úřad), pak že jedině správným řešením 
je, že dosavadní majitel sproštěn jest plnění patronátních břemen, po
kud jde o kvotu vypadající na převzaté nemovitosti (takže by dle toho 
ztrátu nesly pak církevní ústavy, ,tedy nevlastně ale výrazně řečeno, že 
věřitel by přišel o svůj nárok a dlužník by byl bez placení osvobozen), 
stůjž zde v dodatku k výkladům obsaženým v rozhodnutí R I 395/26 
(čís. sb. 6163) ještě toto právní povahu. patronátních břemen a zpusob 
jich zajištění objasňující porovnání: Patronátní břemena, třeba teore
ticky nebyla břemeny soukromoprávníll1i, nýbrž v důsledku veřejné po
vahy církve a církevního práva veřejnoprávními, mají nicméně tech
nicky stejnou právní povahu jako reální břemena soukromoprávní, tak· 
na kolik spočívají v deputátních dávkách, ať naturálních neb peněži
tých, rovnají se právnicky úplně dávkám výměnkovým, a na kolik po
zůstávají v břemeni stavebním, nelíší se povahou svou nijak od staveb
ního břemene soukromoprávního, o jakém mluví na .pL § 1471 obč. zák. 
Poněvadž břemena patronátní jsou břemeny držitele statku zrovna tak 
jako výměnky, reální renty a j .. , musí je také držitel vždy a všude za
stupovati (§ 928 obč. zák.) a musí tedy v každém případě jíti na jeho 
vrub, zaúčtována býti na jeho !ÚIČet a kryta býti z jeho jmění. Rozdíl je 
jen ten, že jsou trvalými, což neplatí o všech soukromoprávních břEme
nech, zejména ne o výměnku. Materielně právně je to rozdíl nepod
statný, ale jeví účinky v řízení, jde-li o zajištění jich uhražovacím kapi
tálem (§ 225 ex. ř.). V příčině nemovitostí Státním pozemkovým úřa
dem převzatých je tu však §§ 26-28 náhr. zák. ohledně oboiích stejně 
prolomena zásada §u 443 obč. zák., že nalbyvat,,1 statku přejímá i bře
mena na něm váznouCÍ, nebo-f, jak již řečeno., Státní po'ze'1l1kový úřad 
nepřejímá nic, leda by dobrovolně chtěl, tedy až na jisté služebnosti ne
přejímá je nikdy ze zákona, nýbrž leda prohlášením nebo smlouvou, 
kdežto v případě jiného nabytí než dle náhradového zákona, nabyvatel 
přejímá je se statkem (§ 443 obč. zák.) a může býti od břemena osvo
bozen jen osobou z něho oprávněnou. Kdežto. tedy v případě §u 225 
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, 'tostnl' j'l'stota trvá tak v tomto .případě naopak pomíjí a zá-ex r. nemOVl '. , v d dl v 'f 
leŽí jen ve vyhraženém uhražova~íl11 kap:tale. To vse te ,Y. U,zno:n I

: 

I · "u· pravě poměrů t)"ČíCIch se bremen (§ 48 nahl. zak., jenz na mys I pn " h'" . 
platí pro patronátni břemena obdobně) pn rozvr n pre]1macI ceny. 

čís. 6733. 

žena jež se oddávala prostituci, nemůže s~ domáha~ e<dš.kodnění 
(§ 1328' obč. zák.) pro svedení k souloži pod shibem manzelstvl • 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1927, Rv I 1222/26.) 

Žaloba ženy o odškodněni podle §u 1328 obě. zák. proti žalova;,ému, 
. enž s ní souložil, slíbiv jí manželstvi, byla :amitnuta s o II d Y v se c h 
~ ř í s t o I i c, N e j v yš š í m s o ude m z techto 

důvodu: 

Ustanovení §u 1328 obě. zák. přiznává náhradu šk51dy sved~né ž;ně 
jen když byla trestným činem svedena, nebo ~ylo pn s,vedenr pOuzlto 
sv6dcem záludnosti nebo vyhrůžky, nebo z~euzlto pom~ru ,0dVISlostl~ 
V této rozepři jest jen řešiti, zda zalobkyne byla tre,s~nymcm~n; s~e 
dena zda žalovaný jednal záludně, když podle tvr;,enl zalobk~e:: JI pred 
sved~ním k souc!oži sliboval m,1nželství. Bylo-ll o zalobkynr nlZSl1111 sou
dy ze spisů policeiního ředitelství zjištěno, že se oddavala, prosÍ1tucl, 
kteréž zjištění dovolání ani nenapadá a nevytýká v tomto s,merurozporu 

. . st 'iž tím vyloučena skutková podstata trestneho. čmu sv:;-
~~n~P('t5b~ trJ zák.). Avšak ve slibu manželství pře~ výkoner;' s;mloze 

nelze za všech okolností spatřovat!, ani z,áludno~t, Jez pOJmo;,e f'e~?o~ 
ldádá zvláštní horší stupeň lsti, JIZ pouzlva, svudce" ?~ v z,ene, vazl~~ 
odhodlané odporovati souloži, přemohl skutecno~ JeJI v~h a, zlskal P,P k 

o· třen' úmysl směřující k výkonu souloze, k nemuz by se ]Ina. 
svuJ za~'''laY Tohot~ zákonného předpokladu však u žalobkyně nem, 
nepropuJcl . I ' bízela k prO
kd - ." dříve lak hluboce mravně pokles a, ze se s!ma I:a, ." fi z pz emohl by za těcMo okolností slib manzelstvl pred ~oulozl 
~;oudc~;a~n~ti záludnost, ježto žal51bkyně n.eby§la že

3
n
2
0
8
u ta~, 111r~~ne v~~~~ě 

ženou, jak předpokládá zákon pn svedeI1l v u 1 o c. za . z 
kvalifikovaném. 

čís. 6734. 

(jmluvOU, že sporná věc má býti r~hodnu~a r,?zhodčlm s01lde~, n~ni 
v loučel1 ořad práva. Byla-Ii takova s~orna ';~ vznesen~ n,a radn~l!' 
S~dě, jd~ o trel?ř!slu~1!0st řádných soudu, k nlz, nebyla-lt vcas nru111-
tána nelze hledett z uradu. , 

(Rozh. ze cine 25. ledna 1927, R II 432/26.) 
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ťr~ti žal?bě}e smlouvy" namítl žalc:vaný LI jednoho z pozdějších 
roku, z~ nOl11 porad prava prrpustnym, Jezto se strany ve smlouvě do
hodly; ze Spory z ní mají býti urovnány rozhodčím soudem, S o u d 
p rve st o II c e odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva r e
k II :,s n! s o II d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva, sp;-ávně 
nepnslusnosti SOUdlL 

Ne j v y Š š í s o u ci nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Stěžovatel míní, že námitka ze smlouvy rozhodčí, podle 11IZ se stra
n~ dohodly, ž:, sporná věc I;'á býti ,rozhodnuta so;rde1l1 rozhodčím, jest, 
namltkou ~epnpustnostl poradu prava, nIkolIv namitkou nepříslušnosti 
s~udu, Nazoru, Jeho nelze však přisvědčitL Sporná věc může ovšem 
b~tl (§ 571 c., L s) smlouvou svěřena ku projednání a rozhodnutí 080-

b~m sOllk~om~m, Umluvou takovólr nebyla však věc odňata vůbec řád
nym soudun:, Jak !o~ I:,á na~ysli § 42 j, n" ní'brž jen potud, pokud 
smlouva tr~a, kdyzte je stranam volno zříci se kdykoli smluvního práva ' 
by,Jejlch vec byla rozhodnuta rozhodčím soudem, Nelze pro o také tvr~ 
dltr, ze t~ko~o;r smlou_vou je~t pořad práva pro spornou věc pro vždy a 
bezpodmll1ecne vyloucen, Ma tudíž smlouva taková pro s(rany za ná
slod:k povl:;nOs!, by daly spo_r,vyříd!ti rozhodčím, a jsou tedy pro ta
k~vy sp~r r:adne so~dy no p r I s I n Sily, Obrana nepříslušnosti musí 
vsak bytr _,:,c~~ uplat?.ová~a (§ 239 a 240, prvý odstavec c, ř. s,) a ne
lze k ni pnhhzetl z uredm mOCL Názor_tento sdílí nejen fi'eratura (Neu
man?, Kom, L slL 13~, JI; 1012" Hora Ccskoslovenské civilní právo pro
cesnr JIL stL 212), nybrz I judlkatura,a to jak vídeňského nejvyššího 
~?'lldu (GL U~ N, f, 709, 839 a 4758) tak i československého nejvyš
slho soudu (c, 2145, 2811 sb, n, s,), Opačným názorem vysloveným 
v ~ozhodnutí vídeňského nejvyššího soudu (GL U, N, f, Č, 4136) je
ho} se ?ovolává i, s;~žovatol, ,nebyl dle toho, co bylo shora řečeno: vy
lozen zakon splavnI' po strance pravnL Pak-Ir žalobce, ~čuzavřel 
snrl~~vu_ rozhodčí, po;ial ža,lobu u řádnéhO' soudu a žalovaný námitky 
nepnslusnostr ,soudu P!'I prvem roku nevznesl a pustil se naopak do 
sporu, Jest mltr za (o, ze strany od smlouvy rozhodčí mlčky upustily (§ 
104 třetí odstavec j, n,), 

čís. 6735. 

o)chrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z, 
a n .. 

, Za ~ociáltlě ~ojišť?vací ústav ve smyslu §u 31 odstavec prvý čís. 3 
z~k. dluz~o.po':,azovatt prá,:,ní p:odmět, jenž se zabývá SOciálním pojišťo
v~nl?t, pn cetru: nerozhodUje vnttřní organisace ústavu. Spadá sem »děl
fl1Ck~ nemocenská a podpůrná pokladna«, jež podle svých stanov vy
k?navala skutečně nlemocenskě pojišťování přenesené na n; podle §u 11 
zakona O' nemocenském pojištění. ' 

(Rozll, ze une 25, ledna 1927, Rv II 850/26,) 

J5J 

Dům, v němž bydlela žalO'vaná, byl od roku 1887 ve vlastnictví děl
nické nemocenské a podpůrné pokladny, jež byla dne 27, září 1924 
rozpuštěna a splynula se žalující okresní nemocenskou pokladnou, Proti 
soudní výpovědi z bytu namítla žalovaná, že žalobkyně nebyla nepře
tržitě vlastnicí domu od L lístopadu 1918 a že dělnická nemocenská a 
podpůrná pokladna nebyla ,sociálně pojišťovacím ústavem ve ,smy~l~ 
§u 31 čís, 3 zák. P ro c e s n I s o udp rve s t o II c e ponechal vypoved 
v platnosti, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIL 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní ve dvoJím: L že 
odvolací soud uznal, že dům, ve kterém bydlí, je již od L listopadu 1918 
ve vlastnictví sociálně pojišťovacího ústavu, a že nedbá, že je tomu 
tak teprve od 27, září 1924, a že uznal, 2, že vlastníkem domu byl od L 
listO'padu 1918 do 27, září 1924 sociáln" pojišť. ú,tav ve smyslu §u 31 
čís, 3, zákona ze dne 26, března 1925, čís, 48 sb, z, a n, Je to ve sku
tečnosti jediná námitka proti právnímu názoru spočívající v tom, že 
dovolatelka upírá vlastnici domu, kterou byla od L listopadu 1918 do 
27, září 1924 Dělnická nemocenská a podpůrná pokladna a která, jak 
připouští, mohla býti považována za náhradní ústav okresní nemocenské 
pokladny, povahu veřejnoprávní korporace, pokud se týče, sociálně 
poiišťovacího ústavu ve smyslu§u 31 čís, 3, zákona ze dne 26, března 
1925, číslo 48 sb, z, a n, Oovolatelka tvrdí, že hlavním znakem »soci
álně pojišťovacího ústavu« je jeho veřejr10právní a donucovací povaha, 
projevující se tím, že všechny pojištěním povinné osoby, zákonem za 
takové prohlášené, u okresní pokladny nemocenské pojištěny býti musí 
a že proti nim nemocenské příspěvky mohou býti vymáhány exekucí 
i proti jejích vůli, že však tomu není tak u náhradního, na zásadě dobro
volnosti založeného ústavu, jenž je ve skutečnosti pouze spolkem podle 
spolkového zákona, Vytýká druhé stolici její názor, že výraz »veřejná 
korporace« nelze bráti doslovně, že dělnická nemocenská a podpůrná 
pokladna, byť i byla soukromým ústavem, přece jen musí být,i současně 
považována za veřejnou korporaci, poněvadž slouží veřejným účelům, 
Míní, že jinak by mohl za sociálně pojišťovací ústav považován býti 
každý dobročinný spolek Dále vytýká druhé stolici její názor, že děl
nická nemocenská a podpůrná pokladna měla také donucovací povahu: 
ie1ikož podle §u 4, jejích stanov sloužila nejen dobrovolným, nýbrž I 
ze zákona pojištěným pojištěncům, ačkoliv to mělo pouze' ten význam, 
žeu ní mohly se dáti pojistiti osolby tohoto' obojího druhu, Dovola
telčiným vývodům'nelze dáti za pravdu, Sociálním pojištěním. vyrozumí: 
vá se každé ku zajištění příjmu pro dobu zmenšení nebo ztraty pracovl1I 
schopnosti určené veřejné donucovací pojištění, proto jest za sociálně 
pojišťovací ústav považovati takový podmět ?:áyní, je~ž se obírá ~o
ciálním pojišťováním, při čemž nerozhodUje vmtrnl orgamsace soclallllho 
ústavu, Podle §u 11 čís, 5 zákona o okresních nemocenských poklad
nách může býti pojištění pro případ nemoci prováděno také spolkovými 
pokladnami. Podle §u 11 čís, 5 zákona o okresních nemocenských po-
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kladnách může býti pojištění pro případ nemoci prováděno také spol
kovými pokladnami. Podle §u 28. zákona ze dne 9. října 1924, číslo 
221 sb. z. a n., může s p o I k o v á pojišťovna nemocenská, ve kterou 
se přeměňuie s p o I k o v á pokladna nemocenská, zřízená podle usta
novení spolčovacího zákona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. zák., 
měla-li dne 1. ledna 1924 aspoň 4.000 členů povinně pojištěných pro 
případ nemoci, pojišťovati i nadále s účinkem, že členové její nemusí 
býtí pOjištěni u příslušné okresní nebo zemědělské nebo závodní ne
mocenské pojišťovny. To platí obdobně podle §u 29 téhož zákona i· o 
zapsaných pokladnách pomocných, zřízených podle zákona ze dne 16. 
čmvence 1892. čís. 202 ř. zák, jimž bylo před 1. červencem 1919 udě
leno osvědčení podle §u 7. uvedeného zákona. Z toho je zřejmo zcela 
nepochybně, že zákonodárce ani nyní neupírá s p o I k o v Ý m pojišťo
vacím pokladnám, když jim dokonce za urči'tých podmínek, jež však 
nesouvisejí se souzeným případem, ponechává prováděni sociálního 
pojišťování, vlastnost sociálně pojišťovacího ústavu ve smyslu §u 31 
čís. 3 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. To platí v plné 
míře také ve příčině dělnické nemocenské a podpůrné pokladny, která 
podle §§ 1. a 4. svých, slezskou zemskou vládou výnosem ze dne 18. 
února 1918 úředně schválených stanov, skutečně vykonávala ií podle §u 
11. zákona o nemocenském pojišťování přenesené nemocenské poji
šťovánÍ. 

čís. 6736. 

Odvezením stmjů z továrny a zamýšleným přenesenlm; tovární vý
roby z určité továrny do jiné, jest osvědčeno ohrožení vydobytí peoěžité 
pohledávky (§ 379 ex. ř.), zajištěné knihovně na oné továrně. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R I 1205/26.) 

Ku zajištění peněžité, knihovně zajištěné pohledávky domáhala se 
firma M. na firmě P. povolení prozatímního opatření soudní úschovou 
a správou částí zboží a hmot iako žárovek atd. stačící k úhradě tvrze
ného nároku nalézající se v obchodní místnosti firmy P. v H. a zápo
vědí, by nezcizila, nezastavila a nepřevezla strojové zařízení. S o u d 
p r v é s t o I i c e návrh na povolení prozatímního opatření zamítl, r e
k u r sní s o u d prozatimné opatření povolil. D ů vod y: Jest osvěd
čeno, že v domě čp. 174 v H. umístěné strojní zařízení firmy P. se pře
váží do T. Soud rekursní v tomto podnikání generálního zmocněnce ža
lované firmy shledává ohrožení pohledávky věřitelovy, jak je zákon dle 
§ 379 ex. ř. pro povo·lení prozatimního opatření vyžaduje. 
. N e j v y. Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dftvody: 

Žalovaná strana nestěžuje si ani do toho, že pohledávka žalobcova 
byla uznána za osvědčenou, ani do obsahu povoleného prozatímního 
opatření, ale tvrdí souhlasně s prvním soudem, že tu není zákonných, 
v §u 379 ex. ř. stanovených podmínek pro povolení prozatímního opatře-
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ní, poněvadž ani zamýšlenou likvidací firmy, ani, přene~~ním vý!'oby 
z H. do T. nebude vymáhání žalobcovy pohledavk~ shzeno. T~mto 
důvodům bylo by lze přisvědčiti jenom, kdyby n,eslo o. pohled~v~u 
knihovně zajištěnou, jejíž knihovní jistota se odve,zemm stro]u z~enSI~.le: 
Nemovitost, na níž pohledávka vázne, Jest tovarnou, podle vY'po~edl 
svědka Karla O-a jsou její stroje pojištěny na 220.~OO Kč. Stroje JSou 
pravidelně příslušenstvím továrny, zástavní právo zalobc?vo vztah~]e 
se pak podle §u, 457 obč. z,ák. .Í na n~. Není pochy~no, ze ~dvezenll': 
strojů ztrácí tovarna na cene a J1'stota zalobcova, s,;, hm, zmensu]e. N!,,:" 
dále sporu o· tom, že žalovaná~ firma test ~ ta~~ve hS~IJ z; s~m.a ne~~uze 
platiti ani vyrovnací kvoty, a ze hodla cely SVU] P?dmk prenes~~ na 1'n~u 
společnost, dále, že knihovní pořadí žalobcovo ]~st tak nepnzmve, }~ 
jeho zaplacení ze zástavy jest pochybné .. BZl,o-1l za tohoto st~~u veCl 
osvědčeno že byly z továrny nektere stro1e ]IZ odvezeny a dalsl stwle 
mají býti ještě odvezeny, a že má tovární výr?ba hý!i z tová;ny :;H. 
přeiožena do T." jest tím ,o~věd~enn nebezpeó takoveho ]e.?nam zalo
vané firmy, kterym se zmem ]e]1 ma]etkovy stav v neprospech ~mhov
ních věřitelů a zmenší hodnota smluvní zástavy žalobcovy zpusobem 
ohrožujícím uspokojení jeho pohledávky. ~í111 jsou ,podm!nky: prozatín:~ 
ního opatření podle §u 379 ex. ř. prokáz~nt N,;pnzmvy vllv na ?alsl 
tovární pro·voz žalované firmy nemohl byh prekazkou Jeho povolem. 

čís. 6737. 

Podle §u 178 obč. zák. může býtí uznáno i na odnětí otcovské moci, 
vyžaduje-Ii toho zájem a ochrana dítěte. ....._._--.- 1 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R I 28/27.) 

Návrh matky nezletilého dítěte, by. otec byl zbaven o.tcovs~é mo-ci., 
s o udp r v é s t o I i c e pro tent?kráte zamlll., R ,e k u r s n I s o u d 
vyhověl návrhu potud, pokud se oplral0 § 178 ~bc. zak., a uvedl v t~m
to směru v d ů vod ech: Po názoru rekursmho soudu JSou splneny 
pl'edpoklady §u 178 obč. zák. po;ud, pokud zákon do~oušt~, by soud 
učinil opatření poměrům přiměřené, chová-h .. s,e otec nec;stne nebo ne: 
mravně. Je-li bezvadně zjištěno, že otec byl ]1z, mno~okrate pr~v?~latne 
odsouzen k trestům těžkého žaláře na dobu vzdy nckohka meSlCU pro 
zločiny podvodu a krádeže, je-li zejména zjištěno, že byl odsouzen 
k těžkému žaláři v trvání sedmi měsíců pro vylákání peněz. určenvch 
na výchovu své dcery, je-Ii také. sdělením )?olicejníh.o řed!telst~í I?roká
záno, že byl od,so~zen mnohohate a nepozlv,a dob;e p~v:.sh, 1~-h. d,al:, 
spisy rozvrhovyml a ro·zlukovyml ve spoJlem s vypoved ml "dod~tec~e 
slyšených osob zjištěno, že olec vedl a vede dosud Zlvot neznzeny, zhy;
ralý, celé noci prohýřil a hraje v karty - usuzuJe} toh,o s?ud rekursm, 
že se chová nečestně a nemravně. Z doslovu §u 118 obc. zak. nelz,e, Ja~ 
činí soud prvé stolice, vykládati předpis tent? po~ze v te,~ :azum, ze ma 
na zř.eteli správu majetku. Takový obn;ezuJlclvyklad I:nčI se vs,:obec
nému znění tohoto §u, který dává na vuh soudu, by uClml. takove opa
tření, jaké žádá povaha věci, a příkladmo uvádí obmezem otcovo ve 

! 

! 

I,· i 



- Čís. 6738-
154 

správě jmění. Předpis §u 178 obč. zák. jest v kapitole nadepsané: »kdy 
pomíjí moc otcovská« a byl by bezcenným, kdyby děcko vůbec nemělo 
jměnÍ. Když však veškeré skutečnosti zjištěné spolehlivě svědčí tomu, 
že otec se chová nectně a nemravně a že by naopak ponechání dítěte 
pod moci otcovskou se zřetelem ke všem právům, jaká prýští z moci 
otcovské, bylo dítěti jen ke zhoubě a ohrožovalo by jeho blaho tělesné 
i duševní, neváhá soud rekurs ní v tomto případě nalézti na zbavení 
moci otcovské, by dítko bylo ostříháno od neblahého vlivu svého otce. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu otce. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs není odůvodněn. Rekursní soud právem uznal, že 
sice není důvodů odejmouti stěžovateli otcovskou moc z příčin uvede
ných v §§ 176 a 177 obč. zák., právem však také uznal, že isou předpo
klady pro nařízení opatření přiměřených okolnostem dle §u 178 obč. 
zák. Význam tohoto zákonného ustanovení správně vysvětlil. Podle to
hoto ustanovení může -býti úznáno na opatření méně pronikayé, než je 
odejmutí otcovské moci, ale může na základě něho býti tato moc ode
jmuta, vyžaduje-li toho zájem a ochrana dítěte. Tento názor vyslovilo 
také ministerstvo spravedlno'sli ve výnosu z 10. dubna 1902 v. m. spr. 
96/02. Skutkové okolnosti, které jsou uvedeny v usnesení rekursního 
soudu, odůvodňují, aby byla odejmu'a otcovská moc stěžovateli, který 
podle spisů bez toho k dítěti neplní jinak svých povinnosti, než že pro
jevuje o ně zájem, jak případně praví rekursní soud. 

čís. 6738. 

Vykonatelnost usnesení, f'~lVolujícího pmzatimní opatřeni, lze od
ložiti podle druhého odstavce (.lu 524 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R I 63/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na povolení prozatímního 
opatření, rek u. r sní s o u d p1'Ozatin1l1i opatřeni povolil. Podávaie do
volací rekurs do povolujícího usnesení navrhl odpůrce navrho'vatelův, by 
vykonatelnost napadeného usnesení byla pro zatím zastavena podle §u 
524 c.ř. s. a §§ 402 a 78 ex. ř. Rek u r sní s o II d tomuto návrhu vy
hověl. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs do tohoto usnesení. 

D II vod y: 

Podávajíc dovolací rekurs do povolení prozatímního opatření re
kursním soudem, navrhla žalovaná firma, by vykonatelnost napadeného 
usnesení byla prozatím zastavena podle §u 524 c. ř. s. a §§ 402 a 78 
ex. ř. Rekursní soud vyhO'věl návrhu podle týchž ustanovení zákona. Po·
něvadž podle poslední věty druhého odstavce §u 524 c. ř. s. není do ta
kového usnesení samos:atného opravného prostředku, musil býti rel\urs 
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ohrožené strany pro nepřípustnost odmítnut. Nelze souhlasiti se stěžo
vatelem, že použití §u 524 c. ř. s. bylo v tomto případě nezákonné, po
něvadž exekuční řád má zvláštní předpisy o odložení exekuce násled
kem rekursu, jež podle §u 78 ex. ř. vylučují použití předpisů civilního 
soudního řádu. Ustanovení §§ 42 čís. 7 až 45 ex. ř. platí jenom o od
kladu povolené ex e k u c e, pro odklad prozatímního opatření mohlo 
by jich býti použito pouze obdobně, není však důvodu, proč by mělo 
býti použito obdoby zvláštního ustanovení zákona, když lze přímo po
užíti všeobecného, týž účel sledujícího předpisu §UI 524 c. ř. s., jenž 
podle §§ 402 a 78 ex. ř. platí i 1'1'0' pfO'zatímní opatřenÍ. Zcela lichým 
jest i1ázor, že výkon prozatimních opatření nemůže vůbec býti oclložen, 
k vyvrácení jeho dostačuje poukaz na § 396 ex. ř., jenž možnost odkladu 
prozatímního opatření pro podaný rekurs výslovně předpokládá. 

čis. 6739. 

Přestavbu jest pokládati za dohotovenou, byla-Ii tak dalece prove
dena, že ji objednatel převzal, ji použlval a že slouži účelu, ku kterému 
byla provedena. Zhotoviteli přísluší za ni úplata, ovšem až na snížení 
pro neodstranitelné vady. NenI-1i jisto, zda dojde k nákladu na opravu 
dila, dlužnQ odepřiti pnsomení p.řislušného peníze pouze pro tento
kráte. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv I 624/26.) 

Žalující firma domáhala se na žalované zaplaCEní za přestavbu ob
chodního stánku. Pro c e sní s o u d II r v é s t o I i c e žalobu ohledně 
1.200 Kč pro tentokráte zamítl, jinak žalobě vyhověl. O d v ol a c í. 
s o u d nevyhQvěl o,dvolání žalované, k odvolání žalobkyně přiznal jí 
i oněch 1.200 Kč a uvedl v tomtO' směru v d U vod ech: Jak z posudku 
znalce vychází, bude teprve statistickým výpočtem zjištěno, zda bude 
třeba sesílení 15 cm silné lomenicové zdi oproti hranici sousední pu
tyky, či níkO'liv, zda nákladu toho, opravy té, v částce 1.200 Kč znalcem 
určené, třeba bude. Nemuže-li žalovaná již nyní žádati zmenšení úplaty 
o těchto 1.200 Kč; nemůže si je ani zadržovati, jak soud prvé stolice 
za to má. Právo k takovému zadržení části úplaty nemá v zákoně opory. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovo,lání žalované potud, že ohledně 
1.200 Kč obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvod)': 

Pokud žalovaná s hlediska dovolacích důvodů Č. 3 a 4 §u 503 c. ř. 
s. napadá stanO'visko odvolacího soudu ohledně splatnosti zažalované 
pohledávky, jest dovolání neopodstatněno. Především neprávem tvrdí 
clovolatelka (§ 503 čís. 3 c. ř .. s.), že se odvolací soud odchyluje od 
posudku znalce v otázce, zda přestaVba jejího ohchodního stánku jest 
provedena (§ 1170 obč. zák.). Znalec uvedl, že přestavba jest prove
dena, že jest také používána a že není hotO'vou toliko ve smyslu staveb
ního řádu, ježto nedostatky vytknuté stav. úřadem nebyly ieště napra
veny. Z toho však vychází i oclvolací soud, pmčež rozporu se spisy zde 
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není, ale nepokládá pro uvedené nedostatky přestavbu za nehotovou a po
žadovanou výplatu za ni proto ještě za nedospělou (§ 1170 obč. zák.), 
nýbrž pohlíži na přestavbu jako na provedenou a tolíko stíženO'u va
dami, pro které žalovaná má nárok, který uplattiovala na snížení poža
dované úplaty. V tom jest odvolacímu soudu přisvědčiti. Přestavba jest 
tak dalece provedena, že žalovanou byla převzata, je,st od ní používána 
a slouží účelu, ke kterému byla provedena. Jest ji proto pokládati za do
hotovenou a žalující strana úplatu za ni: ovšem až na snížení pro ne
opodstatněné vady, mťiže požadovati (§§ 1170,1167 obč. zák.). Právní 
pO'souzení, jeho,ž se po této stránce věcí dostalo (I:, 503 Č. 4 c. ř. s.) jest 
tudíž správné. Dovo.lání právem však napadá odvolací rozsudek, pokud 
žalující straně bylo přiznáno i 1.200 Kč, připadajících na opravu lome-. 
nicové zdi. Pokud žalovaná u tohoto. bodu odvolacího rozsudku vytýká 
kromě nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) také 
rozpor rozsudku se spisy (§ 503.č. 3 c. ř. s.) tvrdíc, že se odvolací 
soud odchyluje od seznání znalce o tom, za kterých předpokladů na 
uvedenou opravu dojde a kdy. náklad na ni bude nutný, jest tato výtka 
neoprávněna, ježto se odvolací soud, jak vidnO' ze srovnání rozsudku a 
posudku znalce, od znalcovy výpovědi neO'dchyluje. Stavební úřad na
rídIl předlO'ženÍ statistického výpočtu ohledně postavené lomenicové 
zdi a, nebude-Ii nosnost po-stavené zdi shledána dostatečnou, bude 
nutno lomenicovou zeď se sílí ti, ··s čímž podle posudku znalce hude 
spojen náklad 1.200 Kč. Dle toho jest přestavba vadna, protože není 
prokázána nosnost lomenicové zdi, o.hledně níž se stavitel odchýlil od 
původního plánu, po případě stížena je. přestavba nedostatečnou nos
ností zmíněné zdi. Aby o to snížena byla úplata za přestavbu, má žalo
vaná podle §u 1167 obč. zák. nárok, ale proto'že není jistO', zda-li k uvede
nému nákladu po předložení statického výpočtu dojde, bylO' snížení 
úplaty přiznatí pokud se týče přisouzení částky 1.200 Kč odepříti jen 
pro tentO'kráte. 

čís. 6741l. 

V tom, že strojvůdce nedal výstražnéhO' znamení u sloupu k tomu 
určeného, dlužno spatřo"ati jeho nezdatnost (§ 1315 obč. zák.), 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv I 747/26.). 

Na přejezdu trati místní dráhy, nechráněném závorami, byl zachy
cen žalobcův povo·z a ro~bit. Žalobní nárok proti dráze o náhraduško
dy uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, ježto 
strojvůdce před přejezdem nedal znameni píšťalou. O d vola c í s o u cl 
neuznal žalobní nárok důvodem po právu. D ů vod y: První soudce clo
spěl k závěru, že strojvůdce Antonín S. dopus\íl se zřejmé hrubé nedba
losti, poněvadž, ačkoli vědělneb nutně věděti musil, že řádným včasným 
nepískáním může způsobiti neštěstí, přes to hrubě oPO'menul nesvědo
mitě a lehkomy,slně služební dbalost a že také žalovaná strana nekonala 
dohledu na svého zaměstnance, když pouze provádí do'zor tím, že před .. 
stavený ieho jede občas se strojvůdcem na stroji. Soud odvolaci však 

• 
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tohoto stanoviska prvniho soudu nesdílí. ŽalobCi nepodařilo se proká
zati, že se Antonín S. přede dnem srážky dopustil podobného opome
nutí, jmenovitě, že nedával při jízdě výstražného znamení parni píšťalou 
před přej~z?y. Naopak,?ylo prokázá~o, že jezdí liž od roku 1918, že je 
s~oleh!lvy,}e dos;,d shznos!1 proh ?cmu nebylo a je zjištěno a proká
zano, ze svedomlte SVOll sluzbu kona. I když Antonín S. v tomto případe' 
-ne~áv~l výstražného znamení pískáním náležitě, nelze v tom spatřo
ya~h vedomou, hrubou nedbalost, která by jeho zdatnost vylučovala, 
lezto ler: tehdy, kdyby Antonín S. spatři! na větší vzdálenost překážku 
n~ ko.le]lc~a kdyby opomenul pískati a brzditi, mohlo by se t1ci, že jed
na se u neho o hrubou vědomou nedbalost. Kdyby byl správným názor 
prvního soud~, bylo by každé i sebe menší nedopatření a opomenutí 
v proyoz!, drah~ hrubou nedbalostí a tím by byl zřízenec, který by nc- . 
dopatrel1l takove spachal, osobou nezdatnou. Nepodařilo se tudíž ža
lobci prokázati dle § 1295 a 1315 obč. zák. zavinění žalovaného že
lezničního eráru na věcné škodě a není i'cdy žalob ní nárnk svým důvo
dem po právu. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D II vod y: 

,Y d?."O'l~cím řízeni není již sporno, že strojvúdce Antonín S. zavinil 
sr~zku 11m nz~neho vlaku s povozem žalujícího družstva, kterou byla 
zpusob",na zaza/ovaná škoda, tim, Že nedal před nechráněným přeje
z~el11 p;es t:a~ na místě, ?zna.če'né'~} ,za tím účelem sloupem, předepsa
neho vystr~z~e~? z,namel1l parní plstal'Ou, a ide jenom o' to, zda dráha 
za~!oto z~vmenl sveho zamestnance ručí. JelikO'ž podle § 1315 obč. zák. 
rucl zamestnavatel za nezdatnost zřízence, nezdatnost však znamená 
h~~a~?;" vlastnoM, nikoliv jednotlivé pochybení, a Antonínu S-ovi jiná 
dnvelsl neopatrnost neb nepO'zornost prokázána nebyla záleží rozhod
nutí

v 
sporu na :ozřešení otázky, lze-li z jedinéhO' 2aviJ1ě~í v tomto pří

pade ;,suzovah na ~1ezdatnost. Neivyšší soud odpovídá na tuto otázku 
kladc;e. Nezdatnosh ve smy,slu § 1315 obč. zák. nelze rozuměti jenom 
nezpusob,lost a neschopnO'st k určitým pracím, nýbrž také nedostateč
nou bed!Jv?st a s~olehlivost. St~lP?ě píle a dbalosti, kterých jest třeba, 
?y mo~l ,byh zan:;es~a~ec poklada~. za o:so~~ zdatnou, jsou ovšem při 
lednothvych zamestnamch podle leJlch c\ulezltosti různé. Pro železniční 
strojv~dc~ musí platiti !'Iěř!!k0 o?~vláště, přísné, neboy každé, i jen ne
pahne Jellch ~oc~ybel1l muz~ m~t.1 z~ nasledek nesmlfnou škodu nejen 
~~Ietkovou, nj"brz I na~ IIdskych Zlvolech. Proto jest jednou z podmínek 
]epch zdatnosh ustavlcná a neochvějná vůle přesně plniti všechny 
předpisy vydané za účelem bezpečnosti provozu. Zanedbal-li Antonín 
S. t~k )asný, p~esný ~ ~nadno ~sp'lnítelný předpis, jako jest dáti vý
strazne znamenl na mlste ze zkusenostI mu známem a při tom ieště ná
padným sloupem O'značeném, musí se pokládati za to, že nemá takové 
vůl~ a že jest, t.edy p;0,řizení vlaku nez.datným. Aby prokázané opome
,n~t~ mohlo. brt! pokladano 11IkO'hv za dukaz nedbalostí, nýbrž za oiedí
ne!e. a naho~I'\.e nedopatření, j;ž, se může přihodit í zdatným osobám, 
mUSIly by byl! tvrzeny a prokazany skutečnosti tomu nasvědčující. vý-
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povědí ing. Františka R-a, jenž jest představeným Antonína S-a, nebyly 
takové okolnosti prokázány. Z jeho udání, že proti S-oví nebylo posud 
stížností, neplyne. že se již dříve nedopustil podobných opomenutí. 
Svědek-udal také) že mu není nic známo o nějaké stížnosti pro nedávání 
výstražných znamení, ale první soud přece zjisti!, že byla i jindy, před 
souzeným přiběhem i po něm opomíjena. Ač zjištění taho nelze využit
kovati proti Antonínu S-ovi, neboť na trati jezdí ještě 21 jiných stroj
vCtdcCt, přece nelze z nedastatku stížnosti proti němu bezpečně davo
zovati, že zjištěné jeho opomenutí bylo ojedinělé. Stejně to neplyne ze 
svědkova úsudku o S-ově spolehlivosti ve spojení se ziištěním, žc svě
dek kontroluje řádné konání služby strojvůdcCt tím, že jednou neb dva
krát za měsíc provází je na lokomotivě. Když Antonín S. koná službu". 
stroivůdce již od roku 1918 a zná tedy dobře projížděnou trať, a když, 
jsa kontrolován svým představeným. řídí vlak bezvadně, svědčí souzený 
případ nikoliv pro oiedinělost a l1;:thodilost jeho opomenutí, nýbrž pro 
jeho nespo,lehlivost. Zatím co se mu pískání na určitých místech mělo 
státi návykem a druhou přirozeností, nedal, když .iel bez kontroly, to
hoto v~rstražl1ého znamení, ač" prnstým rozumem mohl při své znalosti 
trati posouditi velikost nebezpečí, jež tím vyvolává, Opomenutí S-ovo 
nelze vysvětliti jinak než jehO' nezdatností, dráha ručí proto za škodu 
jim způsobenou. 

čís. 6741. 

železniční dopravní řád. 
Jde o odevzdáni zboží příjemci, ukázal-Ii je skladník dráhy zřízenci 

příjemcovu, jenž si Je odnesl ze skladiště na rampu a tam připravl1 
k odvezeni. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv J 815/26.) 

žaloba, jíž se domáhal příjemce zásilky na dráze náhrady škody, 
ježto se ztratil žok kávy, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
Ne j v y Š š í 01 S o u d em z těchto 

důvodů: 

Podle zjištění nižších soudů předal skladník dráhy vydané zboží zří
zenci žalobcova speditellra tím způsobem, Že mu ve skladišti totO' 
zboží ukázal, načež onen zřízenec si jej odnesl ze skladiště na rampu a 
tam připravil ku odvezení. Odevzdání uskutečnila se tedy za souhlasu 
obou stran již ve skladišti, způsobem zcela vyhovujícím pojmu ode
vzdání, jakož i právnímu předpisu §u 76 odst. (10) žel. dopr. ř., podle 
něhož má dráha zboží, jež si příjemce má odvésti, při'chystati mu k ad
běru ve skladišti. Tvrzení dovolatelovo, že dráha má podle tar i fu' do
praviti zboží svými zřízenci až na silniční povozy, jest nepřipustnou, 
ničím nedoloženou a nepochybně nesprávnou novotou, jež nemůže do
jíti povšimnutí. Odvalací soud doplnil skutková zjištění prvního sou~u 
připuštěním mo,žnosti, že se ztracený .žok kávy z(ratil teprve po ode-
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vzdání, když před příjezdem automobilu ležel na skladištní rampě, a u
činil z toholo zjištění jedině možný závěr, že se žalobci nezdařil posti
hující jej důkaz, že by ztráta žoku byla nastala na dráze před jeho vy
dáním. Tím pozbyl žalobní nárok svéhO' právního základu, neboť za 
ztrátu zboží po jeho vydání příjemci zásilky dráha již neručí. Žaloba 
musila býti zamítnuta, aniž bylo vůbec třeba zabývati se ještě otázkou, 
zda žalobní nárok nepomim';] opozděným ohlášením podle § 97 žel. 
dopr. ř. 

čís. 6742. 

Chovatel zvířete, jenž ho náležitě opatřil, neručí za zaviněni třetí 
osoby, jíž bylo zmařeno opatření zvířete. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv J 832/26.) 

Pes žalovaného byl jím řádně přivázán na řetěze. Byv pak třetí 
osobou bez vědomí žalovaného odvázán, pokousal žalobce. Žalobní ná
rok na náhradU' škody neuznal pro c es n í s o U d' P r v é s t o Jí c e 
důvodem pa právu. ,o d vol a c í s o II d napadený rozsudek po,tvrdil, 
N e j v y Š š í s a u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Za poškození zvířetem zodpovídá jeho chovatel. nedokáže-Ii, že 
se postaralo potřebné opatření nebo potřebný dahled. Podle obyčejného 
běhu života nelze ovšem učiniti vždy takové opatření, by bylo poškození 
zvířetem za všech třeba nahodilých okolnastí vyloučeno, ale také nelze 
ponechati subjektÍvní úvaze chovatele zvířete, jaké opatření uznává po
třebným, nýbrž nutno potřebnost a zpllsab opatření posuzovati s hle
diska subjektivního a tu jest za potřebné pokládati takové opatření. iaké 
r o z u 01 n ě může býti pažadováno hledíc ku povaze zvířete a k okol-
11O,slem případu. Opatřil-li žalovaný psa, byť i kousavého, takovým 
způsobem, jak nižší soudy ziisEly, vyhovč1 tím své zákonné povinnosti. 
Byl-Ii žalobce přes to psem pokousán, nestalo se tak proto', že by uvá
vání psa na řetěze byla bývalo opatřením nedostatečným, nybrž proto, 
že pes byl osobou třetí svémocně a bez vědomí žalovaného odvázán 
a ze dvora odveden. Byl-Ii pak žalobce psem pakou"'n za okolností, 
jež by snad této třetí osobě mohly býti přičítány k vině, nelze za škodu 
tím způsobenou činiti zodpovědným žalovanéhO', neboť ten za případné 
zavinění této tře;i asoby neruči. 

čís. 6743. 

Převzal-Ii v pdvodní kupní smlouvě závazek ku placení dávky z pří
růstku hodnoty kupitel, dodatečnou úmluvou pak z části prodatel, k je
hož závazku přistoupily jako rukoimí třetí osoby, nejde na straně PrQ
datele ani rukojmí o slib darovaci, vyžadující formy noťářského spisu. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, RvI 1020/26.) 



- Čís. 6744 -
160 

Žalobci koupili od Anny S-ové st. nemovitost a Zdvázali se původně 
zaplatiti celou dávku z přírůstku hodnoty. Později byla kupní smlouva 
změněna v ten rozum, že se prodatelka zavázala zaplatiti polovinu dávky 
z přírůstku hodnoty, ku kterémužto závazku přistoupili též Antonín Š. 
a Anna S-ová ml. Žalobci zaplatili celou dávku z přírůstku hodnoty a 
domáhali se zaplacení polovice na Anně S-ové st., Anně S-ové ml. a 
Antonínu Š-ovi. žalovaní namítli mimo jiné, že dodatečné ujednání 
o dávce z přírůstku hodnoty jest vlastně darováním a že, poněvadž ke 
skutečnému placení nedošlo, jest k jeho platnosti třeba notářského spisu. 
Pro c e sní s o Ll d P r v é s tol i c e uznal dle žaloby a uvedl v otáz
ce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Námitka žalovaných, že v tomto pří
padě k platnosti prohlášení ze dne 9. února 1923 je třeba notářského 
spisu, poněvadž jde o darování bez skutečného odevzdání, je neodů
vodněna, neboť nemůže býti řeči o tom, že na straně žalovaných byl 
úmysl darovací, když slibovali zaplatiti polovici dávky z přírůstku hod
noty, a úmysl tento je vyloučen již samým zněním tohoto prohlášení, 
kterým má býti pouze změněna trhová smlouva ze dne 18. května 1922. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil a d o dal k důvodům 
prvého soudu; O slibu damvacím nelze mluviti ani ohledně žalované 
Anny S-ové st. ani ohledně spolužalovaných. U prvžalované Anny S-ově 
st. šlo jen o souhlasnou změnu původního ustanovení trhové (tedy 
úplatné) smlouvy o placení dávky z přírůstku hodnoty, u spolužalov~
ných pak o přistoupení jich .jako rukojmí a plátců k závazku Anny S-ově 
st., ze změny té vzešlého. Převzetí závazku takového není. i když stane 
se jen z ochoty, darováním. I kdyby spolužalovaní zaplatili zažalovaný 
peníz, příslušel by jim vůči Anně S-mré st. nárok podle & 1358 obč. zák. 
U žádného ze žalovaných nešlo o akt liberalitv vůči žalobcům, což je 
předpokladem slibu darovacího a smlouvy darovací. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dlivody: 

Po stránce právní souhlasí soud dovolací s názorem soudu odvola
cího, že k platnosti prohlášení ze dne 9. února 1923 nebylo potřebí for
my notářského spisu, ježto nešlo o s,)jb darovací, nýbrž u žalo,vané Anny 
S-ové st. o souhlasnou změnu ustanovení trhové smlouvv ohledně pla
cení dávky z přírůstku hodnoty. Pasivní legitimace žalované Anny S-ové 
st. ie splněna tím, že dle zjištění soudu odvolacího druzí dva žalo,vaní 
jako jeií zmocněnci za ní prohlášení to podepsali a ke zmocnění jich 
Annou S-ovou došlo, ,iak nižší soudy správně uvedly a odůvodnily. U 
žalovaných Anny S-ové ml. a Antonína šca jde o závazek rukojemský 
ohledně závazku Anny S-ové st., tedy nikoli o akt libera1ity k žalobclim, 
jak iiž soud o.dvolací uvedl. 

čis. 6744. 

NikGliv každé trestllli oznámeni, jež nevedlG k výsledku, p.ř!znivému 
pro trestní stihán!, má v zápět! zodpGvědnOiSt udavače a jehO povinnost 
k náhradě škody, nýbrž jen takové Gznámení, při němž udavač, po-
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užívaje náležité píle a pozornosti, mohl seznati, že se OZOOmení, jím 
učiněné opirá 0' GkGlnGsti, jež nemohou přivoditi přiznivý výsledek 
trestníh~ stlhátú. Pro zodpovědnost udavačGvu jest bez významu, že 
navrhl též uvalen! vazby. 

BylG-li obvinění řízeno na četnictvo (na SGud), stalQ se veřejně ve 
smyslu §u 489 tr. zák. Pokud byl člen předst~.v~~stva s~oleče~stvll; 
»zvláštními okGlnostmi nucen« (§ 489 tr. zak.) UCIIllÍ! trestu! Gznametl'i 
pro zprGnevěru na zaměstnance společenstva. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv I 1027/26.) 

žalobce byl skladníkem filiálky žalovaného družstva. Při inventuře 
filiálky bylo shledáno manko, ~ročež čle~ předst~~enstva ža!ovaného 
družstva učinil na žalobce trestm oznamem pro zloe111 zpronevery a na
vrhl uvalení va~by. Žalobce byl delší dobu držen ve vazbě, z obžaloby 
pro zločin zpronevěry byl však pravoplatně sproMěn. žalobou, o niž 
tu jde, domáhal se na žalo.vaném družstvu náhrady škody, jez mu 
vzešla uvalením vazby a propuštěním ze služby. žalobě bylo pro c e s
ním s o ude m p r v é s tal i c e částečně vyhověno, o d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Podle §u 1295 obč. zák. jest každý oprávněn, žádati na škůdci ná
hradu škody, kterou mu způsobil zaviněním. Zavinění může se podle ~u 
1294 obč. zák. zakládati na zlém úmyslu, byla-li škoda způsobena ve
domě a s vůlí, anebo na nedopatření, byla-li způsobena ze zaviněné ne
vědomosti nebo z nedostatku po.zornosti nebo náležité píle. Při tom platí 
podle §u 1297 obč. zák. domněnka, že každý, kdo jest v užívání roz~ 
umu, jest s'chopen takového stupně píle a pozornosti, jakého může býl! 
použito při obyčejných schopnostech. činy, jimiž nastává zkrácení ~ráv 
jiného, nelze protO' osobám, které jsou v užívání rozumu, p.řičítah pk? 
zavinění jen tehdy, když přes použití onoho stupně píle a pozornosl!, 
jakého může býti použito při obyčejných schopnostech, nebylo lze 
předvídati možnost, že těmito činy ~astane jiným oS?báED něja.ká šk?d~. 
Dovolatel spatřuje zavinění žalovane strany o tom, ze clen JeJlhoprea
stavenstva František P., za kterého žalovaná strana ručíiako právnická 
osoba, uči~il proti žalobci trestní oznámení pro zpronevěr-u a současnvě 
též návrh, aby byla na žalobce uvalena vazba. Avsak podle §u 86 tr. r. 
má každý, kdo nabyl vědomosti O trestném činu, jenž má býtistihán 
z úřední povinnosti, právÚ', učiniti o něm nznámení. V tom je z,ahrnu~o 
též oprávnění uvědomiti příslušné úřady i jen o pouhých půtazlch, po
ukazuiících k určité osobě jako pachateli tre~tného činu. Nelz,e p:~to, 
říci, že by již každé oznámení, jež nevedlo, k ~ysleďku pro tr:estm strna~l 
příznivému, mělo vzápětí zodpo'vědnost udaJce a Jeho po'v1l1nost k na
hradě škody, nýbrž jen takové oznámení, při kterém udávate~při použiy 
náležité píle a pozorností (§ 1297 obč. zák.) mohl seznal!, ze se o,zna
mení již učiněné opírá o okolnosti, jež nemohou přivoditi, příznivý vý-
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sledek trestního stihání, ať již z důvodu, že postrádají dostatečného 
podkladu nebo proto, že tyto, byť i správné, okolnosti nejsou způsobilé, 
by ospravedlňovaly vyslovené podezření. V souzeném případě opřel 
František P. jak své oznámení, učiněné II četnictva, tak i oznámení ří
zené př-Ímo na trestní soud o tn, že zjistil při revisi žalobci svěřené fili
álky manko 10.092 Kč 60 h, jež nelze vysvětliti nedostatečnými schop
nostmi žalobce, jakož i o to, že žalobce byl již jednou pro krádež od
souzen. Obě tyto skutečnosti byly nižšími soudy zjištěny, takže zbývá 
otázka, zda byly také způsobilé, by ospravedlňovaly vyslovené pode
zření. Avšak i tuto otázku nutno zodpověděti kladně, přihlíží-li se k po
vaze, významu a dosahu okolností udaných P-em pro podezření, neboť 
i státní zastupitelství v podstatě na základě týchž okolností navrhlo za-. 
VEdení trestního řízení proti žalobci pro zločin zpronevěry a podalo na· 
něho obžalobu pro uvedený trestný čin. Tím méně bylo Františku P~ovi 
při použití onoho stupně píle a pozornosti, jakého může býti použito při 
obyčejných schopnostech, lze předvídati, že trestní řízení, zavedené na 
základě okolností jím oznámených, nepo'vede k žalobwvu odsouzení. 
Zavinění žalované strany nenL ani v tom, že se nespokojila s pouhým 
trestním oznámením, nýbrž navrhla zároveň, by byla na žalobce uvalena 
vazba, poněvadž rozhodnutí o tom náleží jedině soudům bez ohledu na 
případný návrh údajce, byť i tento byl zároveň poškozeným, takže ná
vrh Františka P-a na usnesení soudu v této otázce nemohl vůbec miti 
vlivu. Ostatně, pokud jde o druhou vazbu, poukázal již odvolací soud 
správně k tomu, že si ji žalo:bce zavinil sám tím, že se motákem snažil 
působiti na osoby nesúčastněné na trestním řízEní, by ukryly jeho věci, 
a jest proto z uvedených již důvodů také nemzhodno, že vědomosti o 
této okolnosti nabyl trestní soud zase jenom na základě oznámení Fran
tiška P-a. Nelze tedy am návrh Františka P-a, by byla na žalobCE nva
lena vazba, přičítati žal0'vané straně jako zavinění. 

Že nárok na náhradu škody, uplatněný žalobcem podle §u 1330 
obč. zák. pro urážku na ctj utrpěnou oznámením žalující strany a jejím 
návrhem na uvalení vazby, je bezpodstatným, vysvitá i z těchto úvah: 
Podle §11 490 tr. zák. siane se trestným obviňovatel, který uveřejnil oé-· 
které z obvinění §§ 487 a 488 tr. zák. způsobem, uvedeným v §u 489 
tr. zák. (v dílech tisko'vých, rozšiřovaných spisech nebo vyobrazeních 
anebo, ač obviňovatel k tomu zvláštními okolnostmi nebyl nucen, "ve
řejně pronesené obvinění), nedokáže-li, že jeho udání jest pravdivým. 
Bylo-li obviněni proneseno jiným způsobem, než uvedeno v §u 489 tr. 
zák., je obviňovatel podle druhého odstavce §u 490 tr. zák. trestu 
prost, když prokáže alespo'ň tako'vé okolnosti, z nichž plynuly dosta
tečné důvody, hy pronesené obvinění mohlo býti pokládáno za prav
divé. Ze způsobů uveřejnění, uvedených v §u 489 tr. zák., přichází 
v souzeném p-řípadě v úvahu ·pouze veřejnost obvinění a tu ovšem ne
lze pochybovati, že se obvinění stalo veřejně, ježto bylo řízeno na čet
nictvo, pokud se týče na soud, tedy na veřejný úl'ad. Avšak § 489 tr. 
zák. vyžaduje dále, by pachatel pronesl obvinění veřejně, nejsa k tomu 
nucen zvláštními okolnostmi. Uváží-li se, že František P., iako člen 
představensíva žalované strany hyl povinen háiit: zájmy dn:žstva, a že 
žalovaná strana již vzhledem k uplatňování sV)fch soukromopr?vních 
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. k' tl' z'alobc,' 'ne "a vy'značny' zál'em by byl žalobce z činu za naro II proc 1 , • ~ I' F' 
vinu mu kladeného usvědčen, nelze pochybovati, :e tyto oko nosÍI lan-
tiška P-a donutily k volenému jím postupu proÍ1 zalobcl. Je:h tomu tak, 
netřeba k jeho beztrestnosti dllkazu pra~dy ve smy.slu prveho odstayce 
§u 490 tr. zák., nýbrž stačí důkaz pravdepodobn.osh ve smyslu. dr~heho 
odstavée §u 490 tr. zák., by totiž prokázal tak?~e oko~n~sh, z 111chz ~ly:
nuly dostatečné důvody, by obvinění mohlo byt.l,pokladano za ~ravd:v~. 
Že okolnosti takové tu skutečně byly, je, Jak Jlz uvede,;o, neJlepe zreJ
mo z toho, že státní zastupitelství vznes;o obžalob~, na z~lob~e pro zlo
čin zpronevěry, musel by proto Franhs:,k P. z 'pnp~dn: obzal?,~y pro 
urážku na cti spáchané obsahem uvedeneho ozname111 byh sprosten. 

čís. 6745 .. 

žaloba o obnovu. , , . d' 
Důkaz o povaze choroby zvířete" vyplývající z p,o\fazky, prove ene 

až po skončení původního sporu, nem novou ok?lnosti ~~ smysl? §u ~30 
čís. 7 c. ř. s., pak-li pOlrážka zvířete byla moznou JIZ za puvodmho 

sporu. 
(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv 1 1078(26.) 

žaloba o obnovu z dtlvodu §u 530 čís; 7 
s o u d Y vš' ech tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 

c. ř. s. byla zamítnuta 
s o II dem z těch to 

důvodů: 

Žalobce napadá rozsudek soudu odvolacího z do ,volacích důvodů §u 
503 čís. 2 a 4 c. ř. s., leč neprávem. Novou ,skutecnosh ve smyslu §u 
530 čís. 7 c. ř. s., pm kterou se žalobce domah~ ,ob~ovy sporu mez! 
stranami Ll okresního soudu v T. v roce 1924 zanaJeneh~, a pravopl~tne 
skončeného jest že se při porážce krávy, o kterou se Jednalo v pred~ 
chozím spo~u, d~e 5. srpna 1925 ukázalo" že kráva ne,byla !uberokul?,sn! 
a že teprve touto poráŽkOU kravy nabyl zalobcc, novY,~h d,:k;"zu, pchz 
použití v dřívějším sporu bylo by pÍ1sobilo pro neho pnz111velSl, rozhod
nutí ve věcí hlavní. Soud odvolací P?tvrdil r,ozsudek, soudu prve stoll,ce, 
žalobní prosbu zamítající, z toho duvodu, ze skutecl1?st" ?', kte,rou za~ 
lob ce opírá žalobu o obnovu, ;rastala teprve po sk?Hce11l .nzem ~ p;v~ 
stolici v předchozím sporu a ze proto nelsou zde predpoklady, pro z~ 
lobu o obnOVil podle §u 530 čís. 7 c. L s. žalobc~, napadale "ento ~~
zor soudu odvolacího, poukazuje ve svem ,d~'volam k !o,?u, ze ~,koltv 
porážka krávy, nýbrž ohledání jejích vmtrmch oIganu ISOU, UQve sku~ 
tečnosti, o které žalobu o obnovu opirá, a do~ozule, z toho; ze ohledal11 
toto před porážkou krávy nebylo možné, oduvodnenost z,al?by.? ob~ 

slu §u 530 C','s 7 C ř s poněvadž toto ohledam vmtrnost, 
llOVU ve srny '.,.) , r dk 

. k . Y vyvrací skutkový před'10klad pravoplatneho rozsu. ~ spome rav ,1, d' t b k 1 < I 
v základní rozepři, že kráva ta byla v dobe pro ele ~. er uO:,n . 

K t ' t 'odnonl se podoty'ká že 'i,orážka krávy a prohhdka leliCh em o vyv ' _) . v - r ' .:., r 

't' ostl' byla l'iž za řízení v prvé stolíCI v predchozlm sporu mozna, 
V11l rn .. , , . dOl .. , t hd' 'hoval 
J
'ežto žalovan{' sám zabití krávy k zajlste11l UKazn liZ e a naVl , 

J Jl" 
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a že bylo proto žalobci možno, by již tehdá si opatřil důkazy nyní na
bízené. Za [0110\0 stavu věci jest přisvědčiti názoru soudu odvolaciho, 
že v tomto směru nejde o důkazy nové ve smyslu §u 530 čís. 7 c. ř. s., 
nýbrž o důkazy, jichž použiti bylo žalobcovi možným již ve sporu 
předchozím. 

čís. 6746. 

Ostní závazek kupítele, že zaplatí dávku z přírůstku horlnoty nemo
vitosti, není nutně dotčen ustanovením písemní kupní smlouvy, že dávku 
zaplatí prodatel. Lhostejno, že kupní smlouva byla sepsána za spolupů
sobení notáře. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv I 1586/26.) 

žalobkyně prodaly dům žalovaným manželům. Ústně bylo mezi 
stranami ujednáno, že dávku z přírůstku hodnoty zaplatí žalovaní, při 
sepsání trhové smlouvy bylo v:šak udáno notářl, sepisujícímu smlouvu, 
že dávku z přírůs',ku hodnoty zaplatí prodatelky, a v tom smyslu pojat 
jejich závazek do písemné smlouvy. Dávka z přírůstku hodnoty byla 
předepsána žalobkyním, které ji zaplatily a domáhaly se náhrady na ža
lovaných. O b a niž š í s o' II d Y uznaly podle žaloby, o' d vola c i 
s o u d z těchto d ů vod ů: Pokud odvolání v rámci právního posou
zení dovozuje, že pro závazek ku placení dávky z přírůstku hodnoty jest 
rozhodným pouze odst. V. smlouvy, seps~né dne 29. března 1925 v no
tářské kanceláři, přehlíží, že listina ta jest pouhým písemným dokladem 
o ujednání stran, jež stalo se hotovým již asi 20. únOra 1925, kdy se 
obě strany o ceně domku dohodly aj{dy se žalovaní kupitelé domku 
zavázali, že budou platiti veškeré poplatky ze smlouvy a zems'kou dávku 
z prodeje domku. Ze se dle vůle stran ji2 tehdy prodej domku stal ho
tovým, patrno z toho, že druhého dne žalovany odevzdal žalobkyním 
v hoto'vosti závdavek 2.000 Kč, což podle domněnky §u 908 obč, zák. 
jest konkludentním činem na znamení, že smlouva byla závazně dojed
nána. Řekli-Ii účastníci při tom, že půjdou k notáři smlouvu sepsali, 
nebyla to výslo,vná úmluva, že musÍ smlouva uzavřena býti v určité for
mě (§ 884 obč. zák.). 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

DovŮ'latelé vytýkají soudu, druhé stolice, že úplně přehlédl, že mezi 
stranami byla sepsána listina, trhová smlouva ze dne 19. března 1925, o 
které byl slyšen jako svědek notář, tedy osoba naprosto věrohodná, jenž 
vypověděl 00 této smloúvě, že, co mezi sebou strany ujednaly, napsal do 
ní, že smlouva byla sepsána tak, jak se strany dohodly. Tvrdí, že svě
dek byl úplně přesvědčen, že, CO' strany daly napsati do smlouvy, jest 
pravým výrazem jejich vůle, a, kdyby tomu tak nebylo, že by šlo o 
právní jednání na oko, a, ježto žalující strana tékové jednání na oko 
sama předsevzala, že musila by sama nésti důsledky podle §u 869 obč. 

\65 

zák. Není tím uplatněný důvod dovolací prováděn po zákonu, neboť se 
dovolatel jeho provedením uchyluje od odvolacího zjíštění. Podle to
hoto došlo k hotové smlouvě mezi stranami jíž asi dne 20. únOra 1925, 
kdy se obě strany dohodly () ceně domku, a kdv se dovolate1é také za
vázali, že budou platiti veškeré poplatky ze smlouvy a zemskou davku 
z přírůstku hodnoty nemovitosti. iakož i že tento původní závazek ne
byl trhovou smlouvou ze dne 19. března 1925 odstraněn, Praví-li .dov.o
latelé, že šlo 00 právní jednání na oko a proto podle §u 869 obc. zak. 
(správně podle §u 916 obč, zák.) nepla!né, sluší uvésti, že to by platilo 
jen o tako~ém právním iednání, ktEré bylo zřízeno v úmyslu, že se nemá 
uzavříti vůbec niiaké jednání právní, což však podle odvolacího, ziištěni 
nedopadá v souzeném případě, ve kterém udánlivé právní jednání na 
oko zřízeno bylo s úmyslem, bv se Fm skrvlo jiné jednání pravni. které 
podle §§ 916 a 1071 druhá věta obč. zák. podléhá, př.edpi,sům, ~Iat
ným pro právní jednání dissimulované. Charakter pravnlho jednam na 
oko nevvlučuje ani, když při něm spoluúčinkoval úřad. Stranám podle 
odvolacího zjištění zřeimě šlo o to. abv pátým odstavcem trhové smlou
vy skrvta byla závaznost dovolatelů, že budou platiti veškeré Doplatky 
ze smlo'ljvy a zemskou dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti, poně
vadž o výši tohoto poplatku zvýšila by se pro zpoplatnění kupní cena, 
a tím také zemská dávka z přírůstku nemovitostní hodnoty. 

čís. 6747, 

Byla-Ii pozůstalost sice .liž projednána, dědici však nebyla dosud 
vydána odevzdací listina, nelze se domáhati na dědici splnění zůstavi
telových závazků. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, Rv I 1670/26.) 

ž~loba, domáhající se na dědičce zaplacení pohledávky za zůstavíte
lem, byla obě m a II i ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o u
dem z těchto d ů vod ů: Ze zjištění prvého soudu. jež stala se bez
vadně a jež proto přejal po rozumu § 498 c. ř. s. i soud odvolací z~ 
oodklad pro své rozhodnutí, vyplývá, že pozůstalost po' .lanu M-OV1, 

k níž přihlásila se za dědičku bezvýjimečně žalovaná, byla síce projed
nána, že však Ů'devzdací listina nebyla do,sud přihlášené dědičce vy
dána. poněvadž nebyly poplatky dědické ieště zaplaceny. Dokud ne
byla odevzdací Ii,stina vydána, je dědic jen scho'vatelem a správcem 
pozůstalosti. nikoH jejím vlastníkem (§ 810 obč, zák., §& 43, 46 a 145 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís 208 ř. zák.) , Ze závazků pozůstalo~t
ních může před odevzdáním býti žalována pouze pozůstalost, mkolt pn
hlásivší se dědic, byť byl dědictví nastoupil bez výhrady (§ 550, 807, 
811 a 813 obč. zák. a § 145 nesl'. říz.). 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud zamítl žalobu v souhlasu s prvým soudem mimo jiné 
též z toho důvodu, že žalovaná není pasivn'ě legítimována, poněvadž jí 
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jako dědíčce po zemřelém Janu M-ovi, proti kterému žalobci podle jeho 
tvrzení vznikl zažalovaný nárok, nebyla dosud pozůstalost po Janu 
M-ovi odevzdána. Názor ten sdílí i nejvyšší soud, a poukazuje po této 
stránce ku případným důvodům nižších soudLI, vyhovujícím jak zjiště
nému stavu věci, tak i zákonu. 

čís. 6748. 

Exekuce na platy (zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a 
n.). 

Předmětem exekuce zabavením a přikázáním k vybráni nemůže býti 
.jiný plat než dlužníkem skutečně pobíra"'Í. Oznámil-Ii poodlužník (stát) 
soudu, že dlužníku po provedení administratiVních srážek nezůstane po 
zabavení volný důchod alespoň 6.000 Kč, jest exekuci zrušiti, třebas 
měl již dlužník podle platového zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 
sb. z. a n. nárok nta vyšší požitky, pak-li no:vá úprava podle tohoto zá
kona nebyla dosud provedena. 

Přechodný přlptatek, povolený železničním zaměstnancům po dobu 
mimořádných drahotních poměrů vyvolaných válkou jest podle §u 3 zá
kona ze dne 15. dubna 1920, čÍs. 314 sb. z. a n. vyloučen' z .exekuce. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R 11 407/26.) 

s o u cl p r v é s t o I i c e povom exekuci zabavením a přikázáním 
~u vybrání jedné třetiny dllchodů, jež měl. dlužník jako prúvodčí vlaků. 
Redltelství státních drah oznámilo soudu, že exekuce není proveditelnou, 
ielikož po výkonu administrativních srá~ek nezůstane dlužníku po za
bavení volný důchod alespoň 6.000 Kč. ročně, a navrhlo zrušení exe
kuce. S o udp r v é s t o I i c e exekuci zrušil, rek u r sní s o ud za
mítl návrh poddluž'níka na zrušení exekuce. 

N e j v y Š š Í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Na usnesení okresního soudu, exekuci po.volující, podalo ředitelství 
státních drah podle §u 4 nařízení ze dne 24. října 1897 čís. 250 ř. zák. 
zprávu, že exekuce není proveditelna, jelikož po výkon'u admínistrativ
ních srážek nezůstane dlužníku po zabavení volný důchod alespoň 
6.000 Kč ročně, pokud se týče 500 Kč měsíčně, s podotknutím. že po
žitky exekuta jsou uvedeny ještě podle starého platu!, poněvadž nová 
platová úprava není dosud provedena. Prvý soud vyslechnuv vymáha

. jící věřitelku, exekuci zrušil. Proti tomuto usnesení podala vymáhající 
věřitelka rekurs, v němž uplatňovala jednak, že přechodný příplatek 540 
Kč, s jehO'ž započtením by činily příjmy dlužníka po provedení admini
strativních srážek přes 6.000 Kč ročně, není drahotním přídavkem, jed
nak, že podle nové platové úpravy, platné od 1. ledna 1926, dlužník 
bude pobírati ještě mnohem více než existenční minimum. Rekursní 
soud vyhověl rekursu a zamítl návrh na zrušení exekuce v úvaze, že zá
kon ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb.z. a n. o úpravě platových a 
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někter)rch služebních poměrů státních zaměstnancťi o nabyl úČinnos,ti 
dnem 1. ledna 1926 \§ 215) a že, pokud úprav~ ~lat~ podle tohoto .z~
kana II dlužníka, není provedena) nelZE- bezpecnt: ZJIStItI, zela clluzl11k 
v době provedení exekuce na služební ~Iaty nebu(~e, míti více, I~ež, ro~ně 
6.000 Kč. Proti tomuto rozhodnuÍl pravem SI s!czuJe poddluzl1lk, re
ditelství státních drah, a právem poukazuje na dvorský dekret ze dne 
21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. S., jenž podle bodu 5 čl. lX uvoz . .'a~. 
k exekučnímu řádu byl zachován v platnostI a nebyl zrusen al1l clsar
ským nařízením ZE.' dne ť. června 1914, čís. 118 ř. ·zák., ani zákonem ze 
dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. (viz slova §u 6 tohoto zákona 
. .. jež od por ují hořejším, ustanov~".'ím), a, ~odle něhož na neli
kvidní a nepoukázanou pohledavku nemuze u vere]nYC,h pokladen podle 
platného u nich zařízení zaved~n býti

o 
!ázn,am s,~udne provede.ne ?,b: 

stávky nebo soudmho zaba~en~: N~muzepredmi',er:n;~'!'_"kuce.,bYŤ1·]ll]Y 
,Jllat,..neLdlužníkern pobír~n'y, rr~?ot .]en te,nto :l11~ze byh P?dkladem p~o 
vypočtení existenčního mlmm~. ,Redltelstvl statmch drah L~ko ,P0ddluz
níku nebylo by JInak anr moznym, splmh povm~lOstr, ~~nze:'1m s~ola 
uvedeným v této příčině mu uložené. Podle zpravy vyzadane od redl
telství státních drah byl přechodný příplatek 540 Kč povolen Jako dra
hotní přídavek po dobu mimořád~ých drahotních po;něrů vyvolaných 
válkou a mělo se dle výnosu ml\1. zelezmc ze dne 26. unora 1920, ČISJO 
9059 ~ 1/3 díti jeh-o snižování, pokud se týče úplné odstranění za steJ
ných podmínek, jakO' se bude díti snižo'vání (odstranění) drahotních 
pří dav kl\. Není tudíž pO'chyby, že i tento příplatek jest podle §u 3 zá
kona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. vyloučen z exekuce. 
Tomu-lítak, byla navržená exeku~e nepřípustna ,a byla proto k úřední 
zprávě příslušného úřadu exekučmm soudem zrusena pravem. 

čís. 6749. 

Omezení §u 511 obč. zák. platí c,hledně každého, lesa bez ohledu na 
jeho rOlZlohu, jen když jde o les ve smyslu lesdlho ~~ona. ". 

O tom, zda jest přlzrJati služebnost k lesu v urcltem rozsahu, naleZl 
rozhodovati soudům. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R II 444/26.) 

Žalohci příslušelo užívací právO' k le,su ža1O'~aného: ža:?,~ě o ~rč:ní, 
že žalobci přísluší právo káceh v lese zalo,vaneh? tohk dnvI, kO!Jk za
lohce spo,třebuje .ve své domácnosh, p r,? c e s n I ~ O' udp rve st, o
I i c e vyhověl. O cl vol a c í s o u d zrusJ! napadeny rozsudek, a vrahl 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, .ii znovU ro·zhodl. D u v J) d y: 
Odvolací důvod nesprávného posouzení věci, po stránce, pyávní, shle
dává odvolatel v 10'm, že prvý soudce vychazel z nes~ravne~o nazoru; 
že zalobcovo užívací orávo. iest ohraničeno pouze sulb]ekhvne, os-obm 
potřebou žalobwvoll, ·aniž by bylo třeba p~i}1líž~ti k 0r.nezení obiekt!v: 
nímu, které by bralo zřetel na povahu uZlvaneho obJ~ktu. Odvolal1l 
v tomto směru jest odůvodněno. Odvo.]atel poukazuJe v tom směru 
pouze na § 504 obč. zákona, kterýž praví, že při právu užívacím nesml 
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býti dotčena podstata užívané věci, kdežto prvSr soudce vyslovil názor, 
že podle §u 511 obč. zák., jenž prý platí také pro poživatele, nutno při
hlížeti k zachování podstaty jen u lesa hodícího se k prEvídelnému les
nímu hospodaření, to jest II lesa takových rozměrů, že se z něho dřevo 
těží podle určítých pravidel, avšak pravidla lesniho hospodaření nelze 
prý použiti i na lesy malé ve výměře asi 1 měřice. Prvý soudce však pře
hlédl zákon ze dne 17. prosince 1918, čís. 82 sb. z. a n., který praví 
v §u 1, druhý odstavec, že i majitelé lesů, k eří nehospodaří podle urči
tých hospodářských plánů, jsou povinni každé mýcení ohlašovati měsíc 
předem příslušnému politickému úřadu. Zákon ten nikde nestanoví na 
jaký les se ustanovení tato vztahují, činí pouze rozdíl mezi lesy: na 
nichž se hospoebří dle pevných hospodářských plánů, a lesy, v nichž se> 
dle pevných hospodářských plánů neho,spodaří. Zákon tento jest prá
vem nutkavým a dlužno k němu tudíž v každém případě přihlížeti. Bylo' 
proto věcí prvého soudce, by případnymi dotazy nebo zjištěními ve 
smyslu §u 182 c. ř. s. nejprve zjistil, zda v souzeném případě jde sku
tečně o »les« a, tomu-Ii tak, by přihližel ke stavu tohoto lesa, zda-Ii a 
pokud kácení (mýcení) lesa Jest přípustno, hy mohl rozhodnouti O ná
vrhu žalobním, že žaiobce smí káceti tolik stromů, kolik ve své domá-' 
cnosti po,třebu:je. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Rekurent napadá stanovisko odv0'lacího soudu, že vzhledem k ná
mitce žalovaného, že se užívání lesa, jehož se žalobce domáhá, totiž 
káCEní dříví podle žalobcovy po,třeby nesrovnává se řádným lesním ho
spodářstvím, že je překročuje, jest třeba jednak zjistití, zda jde »0 les«, 
t. j. o les ve smyslu lesního zákona, a dále, že je'st třeba zjistiti, zda po
žadované žalobcem po'žívání lesa odpo-vídá stavu lesa a řádnému hospo
daření v něm. Žalobce míní, že, ježt0' les žalovaného jest jm nepatrné 
rozlohy asi jedné měřice, n'eplatí ohledně něho obmezení §u 511 obč. 
zák., podle něho,ž požívatel smí bráti z k'sa jen užitky těžené podle pra
videl lesního hospodářství, a míní, že smí užívati lesa žalovaného i přes 
míru, jež by odpovídala řádnému lesnímu hospodářsřví, pak-li jen tak 
činí v mezích své potřeby. Toto stanovísko ,rekurentov0' není však správ
ným. Neprávem činí žalobce rozdíl mezi lesem větší nebo menší rozlohy, 
neboť na rozloze lesa nesejde, zejména nesejde na tom, zda .ie les ob
hospodařován podle pevnéh0' plánu čili nic. Pro rozlišo'vání v. tomto 
směru není, pokud jde o užívání nebo požíváni lesa, opory ani v §u 511 
obč. zák. ani v lesním zákoně ze dne 3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák. 
(srovnei §§ 1, 4 a 9) ani v min. nařízení ze dne 3. Července 1873, čis. 
6953 (§§ 15, 16, 18 a 20). Sejde jen na tom, zda jde o »les«, to jest o 
les ve smyslu lesního zákona, nikoli snad o pouhou skupinu stro
mů nebo porostlinu povahu lesa nemajícÍ. Jde-li o lES v onom 
smyslu, smí ho užívatel užívati jen v mezích §u 511 obč. zák., 
smí z něho bráti toHko užitky těžené podle pravidel lesního h0'
spodaření (srovnej § 9 lesního zák.). Co by bylo n&d to', bylo by na 
úkor a poškozováním podstaty a k tomu užívatel není oprávněn (§ 505 
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obč. zák.). Uživateli patří sice užívání služebné věci podle jeho po
třeby, ale bez poškození podstaty. Odvolací soud proto právem, maje 
rozhodovati o žalobcově nároku na přisouzení práva káceti dřiví v lese 
žalovaného podle žalobcovy potřeby, vzhledem k uvedené námitce ža
lovaného, jež má kn smysl, že se žádá uživání na škodil podstaty lesa, 
uznal, když neměl povahu lesa za náležitě zjištěnou, na zrušení rozsudku 
prvního soudu k vůli objasnění věci v uvedeném směru a dále na do
plnění řízení o tom, zda požadováné žalobcem užívání srovnává se se 
stavem lesa a s jeho řádným obhospodařováním. Míní-Ii rekureni, že 
odvolací soud, dávaje zjistiti přípustnou míru těžby dříví z lesa žalova
ného, zasahuje do pravomoci správních úřadů, neni tento náhled správ
ný. Nejde o pouhé stanovení způsobu výkonu lesní služebnosti, nýbrž o 
přiznání služebnosti v určitém rozsahu a o tom rozhodovati a k tomu 
cili rozhodné okolnosti zjišťovati náleží v připadě sporu mezi účastníky 
soudu (§ 9 lesního zákona). -

čís. 6750. 

Jest na žalobci, by ocenU mezitímn! určovací návrh. Právní účinnost 
ocenění nastává udáním hodnoity předmětu rozepře v žalobě, pokud se 
týče při napotomním podáni návrhu. 

Ocenění zájmu na zjištění nelze napotom změniti. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1927, R II 23/27.) 

Ve sporu žalující pojišťovny o zaplacení pojišťovací premie 1986 
Kč, splatné 15. července 1926 učinil zástupce žalující strany za ústního 
jednání mezitimní návrh na zjištění, že pojišťovací smlouva, z níž se o 
zaplacení premíe žaluje, jest po právu. Hodnotu zájmll na tomto zjištění 
ocenil zástupce žalující strany na 19860 Kč, omezil však napotom hod
notu tohoto zjišťovacího návrhu na 5.000 Kč. Zástupce žalovaného' na
míti věcnou nepříslušnost soudu k rozhodnUltí O' mezitimním určovacím 
návrhu, uváděje, ž,e pojišťovací smlouva byla uzavřena na 10 let, desa
teronásobek ro'ční premie že činí 19.860 Kč a že nelze hodnotu návrhu 
libovolně ceniti na 5.000 Kč. S o u cl' p r v és t o I i c e vy,hověl námitce 
věcné nepříslušnosti a odmítl mezitimní určovací návrh žalobkyně pro 
nepřísluš,nost soudu. D ů v 0' d y: Podle n'ázoru soudu neide zde o před
mět sporu, pozůstávající v penězích, žalobce mohl si zájem na zjištění 
právního poměru ve smyslu §u 56 j. n. libovolně eceniti. Zástupce žalu
iící strany však svůj zájem na zjištění právního poměru ocenil na 19.860 
Kč a teprve po upozornění, že není opodstatněna příslušnost okresního 
soudu, obmezi! ho'dnotu předmětu zjišťovacího návrhu na 5.000 Kč. 
Zde však neide o obmezení zjišťovacího návrhu, neboť tento návrh 
udáním jiné hodnoty zájmu na .ieho zjištění nikterak není omezen . .Tde 
pouze o jiné ocenění hodnoty zjišťovacího návrhu. Strana však, jakmile 
ocenila hodnotu svého záimu na spomém předmětu, nemůže toto oce
nění libO'vo'lně měniti za tím .úlčelem, by obešla předpisy o příslušnosti 
soudní a dosáhla tak příslušno,sti soudu, podle původního ocenění nepří
slušného, njObrž je vázána svým původním oceněním hodnoty předmětu 
zjišťovacího návrhu . .lest tudíž tento soud pro rozhodnutí o mezitimnim 
návrhu zjišťovacím ve smyslu §u 236, druhý odstavec c.ř. s. a § 49, 

" 'I 
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čís. 1 j. n. nepr-íslušn5rm. f\ e·k Ll r sní s o u cl zrušil napadené usnesení 
a uložil soudu prvé stolice, by po zákonu dále jednal a rozhodl. O ů
vod y: Nelze přisvědčiti právnímu názoru stěžovatelky, že hodnota 
sporu činí podle §u 55 j. n. 19.860 Kč, poněvadž se žalonný zavázal 
pojišťovací smlouvou ze dne 15. července 1926 na dobu 10 let zaplatiti 
každoročně prernii ve VÝši 1.986 Kč, tedy k plnění po 10 let se opaku
jícímu, a že nyní 1.986 Kč stalo se splatným, kdežto zbytek úhrnné po
hledávky 19.860 Kč dosud se splatným nestal. Aby mohlo hý ti použito 
druhého případu §u 55 j. n. musela by zažalovaná pohledávka býti částí 
ji stinné pohledávky ieště nezapravené. Jistinná pohledávka jest však 
pohledávkou, která iiž zcela iest po právu, hyť i toho času nebvla zcela 
nebo částečně dospělou. Celkové poiistné, splatné v desíti celoročních· 
lhůtách ve výši 1.986 Kč není však jistinnou pohledávkou, neb jest co 
do výše nejistá a naprosto neznámá a není již v prvém roce po právu, 
nýbrž po právu iest v prvním roce toliko pojišťovací premie 1.986 Kč, 
splatná dle žaloby dne 15. července 1926. Předmětem sporu jest tedy 
1.986 Kč a je .iinaké ocenění jeho žalobcem nepřípustno. Pokud jde o 
žalobcův mezitimní návrh na zjištění, že pojišťovací úmluva stran O' po
jištění žalovaného pmti úrazu iest po právu, musel žalobce podle §§ 
236 druhý odstavec c. ř. s., 56 druhý odstavec i. n. oceniti svůi záiem 
na určení, poněvaďž nejde. iak soud první správně uvedl, o předmět 
sporu, pozůstávající v penězích. Ocenil-li žalobce svů.j zájem na ziištění 
právního poměru na 19.860 Kč a omezil-li ihned na to oceněni tohoto 
zájmu na 5.00'0 Kč, byť i po upozornění, že není opodstatněna přísluš
nost okresního soudu, není tato oprava ocenění nepřípustná, poněvadž 
podle § 60 j. n. jest ocenění předměiusporu závazné pro soud jen tehdy, 
bylo-li učiněno v žalobě, a není v zákoně předpisu, že strana ocenění 
mezitimního návrhu za jednání učiněného nemůže ihned opraviti, byť i 
po upozornění so'ildem. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Oovolací rekurs jest přípustný. neboť rekursní soud v pravdě změnil 
usnesení prvého soudu a nevyhověl námitce věcné nepříslušnosti soudu, 
a jen v dů.sledku tohoto usnesení nařídil prvému soudu, by v jednání po
kračoval a zno,vu rozhodl. Oovo,lací rekurlS jest také opodstatněn. Jde ° 
mezitimní návrh určovaCÍ podle §u 236 c. ř. 8;. Mllsda proto žalobkyně 
podle &u 56. druhý odst. i. n. oceniti sVl'i zájem' na určení, neboť nelze tu 
hleděti k hodnotě,' jakou by měla pro žalobkyni plnění na základě práv
ního poměru, jehož určení se domáhá. Tento správný právní názor vy
'slovil i rekursní soud, než nelze souhlasiti s jeho míněním, že žalobkyně 
mohla zájem na ziištění, oceněný jí původně na 19860 Kč, dodatečně 
omeziti na 5.000 Kč a takto učiniti dovolaný okresní soud věcně pří
slušným i pro rozhndnutÍ' o mezitimním návrhu určovacím, neboť udání 
hodnoty předmětu rozepře podle §u 56 druhý odstavec j. n., výimouc 
případ §u 60, prvý odstavec j. n., zde v úvahu nepřicházející, jest zá
vazným nejen pro soud (sb. n. s. čís. 786) a pro odplhce, nýbrž i pro 
žalobce, pokud se týče navrhovatele (§§ 236 a 259 c. ř. s.). Nastává 
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tudíž právní účinnost tohoto ocenění udáním hodnoty předmětu roze
pře v žalobě (sb. ll. s. čís. 4091), pokud se týče při podání návrhu, hy 
právní poměr nebo právo byly ziištěny, a jest tím okamžikem založena 
věcná příslušnost soudu s konečnou platností. Že žalobkyně udání o 
hodnotě předmětu sporu nezměnila výslovně, nýbrž toliko prohlásila, 
že omezuje předmět určovacího návrhu na 5.000 Kč, na podstatě věci 
nic nemění. Že se při oceňování předmdu sporu na 19.860 Kč jednalo o 
omyl aneb o pouhé přeřeknutí, žalující strana sama netvrdí. 

čís. 6751. 

Poplatky z rozsudku nejsou příslušenstvím pohledávky a nepatří jim 
v dražebním řízení pořadí podle §u 216, poslední odstavec, ex. ř. aniž 
jest eráru pro.půjčeno pro ně zákolnné zástavní právo na dlužníkově ne
movitosti v pořadí výsadním nebo aspoň v pořadí hypotečnóch pohledá
vek. Nedostatek tento lze uplatňovati rekursem, t\řebas nebyl v tOlm 
směrU!lOdán od!)or. 

(Rozh. že dne 27. ledna 1927, Rl 737/26.) 

Ro.zvrhllje nejvyšší podání za ex~kučně prodanou nemovitost při
kázal soud prvé stolice eráru pod poL 6. mzsudečné z pohledávky spo
řitelny v .f. v po'řadí této pohledávky a pod pol. 7 rozsudečné z pohle
dávky vymáhající věřitelky. K rekursu vymáhající věřitElky rek u r sní 
soud eráru mzsudečného nepřikázal. O ů vod y: Za rozsudečné neručí 
vymáhající věřitel solidárně s odsouzenou stranou povinnou (§ 12 čís. 2, 
§ 20 čís, 2. nař. ze dne 15. září 1915, čís. 279ř. zák. a § 21 prov. nař. 
ze dne 21. prosince 1915 čís. 380 ř. zák.). Rozsudečné není části útrat 
sporu (§ 216 ex. ř.) . .JakožtO' část útrat sporu mělo, by rozsudečné 
ovšem podle §u 216 čís. 4 ex. ř. stejné po'řadí jako jistina. Poněvadž 
však tomu tak není, nemůže býti toto pořadí přiznáno. První soudce 
přikázal pod čís. 5 spořitelně v l její pohledávku a pod čís. 6 přisoudil 
bernímu úřadu rozsudečné za tuto pohledávku ČíS.5. Tím porušil vše
obecné rozvrhové základy. Stěžovatelka opomenula vznésti odpor proti 
tomuto přikázání, pročež jí podle §u 234 druhá věta ex. ř. přísluší 
v tomto směru právo stížnosti jen potud, pokud iest dbáti zákonných 
předpisů z úředni moci. Od těchto předpisů může se soud odchýlitiien, 
když se podle §u 214 druhý odstavec ex. ř. shodli všichni súčastnění. 
Tomu tak není, neboť berní úřad žádá přednostní zástavní právo, které 
se týká rozsudečného s úroky přikázaného bernímu lú/řadu, jest zde týž 
právní stav. jenom že tyto poplatky ro.zsudečnéjest zapraviti z pohle
dávky stěžovatelky samotné a stěžovatelka vznesla pmti tomuto před
nostnímu přikázání odpor. Stěžovatelka nepro-ievila ani výslovně ani 
mlčky souhlasu, by tyto rozsudečné poplatky bylI' podle §u 216 čís. 4 
odstavec druhý E'X. ř.iako,žto vedleiší poplatky přikázány před jistinou. 
Rozsudečné poplatky nepožívají přednostního práva ani na nemovitosti 
."a11l'otné, poněvadž iim nepřísluší zákonné zástavní právo, ani v pořadí 
pohledávky rozsudkem přisouzené a na nemovitosti zástavním právem 
zjištěné. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

fl 
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D li V O cl y: 

Rekursní soud zcela správně dovodil, že zapraviti poplatky z roz
sudku jest podle §u 20 nař. ze dne 15. září 1915, čís. 279 ř. z .. jde-Ii, 
jako v tomto připadě, o poplatky percentuální, povinen jen ten, kdo ve 
sporu podlehne. Aní v tomto nařízení ani v jiném předpisu není uložena 
platební nebo ručební povinnost straně ve sporu zvítězivší. V dli
sledku toho správně dovodil rekursní soud, že nelze tyto poplatky 
považovati za příslušenství pohledávky (§ 912 obč. zák.) a že jim 
v dražebním řízení nepřísluší pořadí podle §u 216 poslední odstavec ex. 
ř. Rovněž není předpisu, který by těm'o pohledávkám eráru propůičoval 
na realitách dlužníkových zákonné právo zástavní ve výsadním pohdí 
nebo aspoň v pořadí hypo,tečních pohledávek. Právem proto rekursní 
soud změnil rozvrhové usnesení v bodě, v němž tyto poplatky byly 
v nořadí hvpotečních pohledávek přikázány. Stěžovatel vytýká, že vy
máhající věřitel nepodal odpor proti přikázáni těchto poplatků a že proto. 
podle §u 234 ex. ř. i1'epříslu~í rnu právo stížnosti do rozvrhového usne
sení, v němž prvý soudce poplatky tyto eráru přikazuje. Ale ani tu nelze 
stěžovateli přisvědčiti. jde tu o pouhou právní otázku, která není podle 
§u 213 ex. ř. předmě'ún odporu, a proto předpis §u 234 ex. ř. nepřijde 
tu v úvahu, naopak exekuční soud má otázkou, zda ten který přihlášený 
nárok požívá práva zástavního'na prodané realitě, obírati se z moci 
úřední (§ 216 ex. ř.), pokud tu není dohody podle §u 214 druhý 
odstavec ex. ř. K takové dohodě nedošlo. Jest sice pravda, že plnomocník 
vymáhající věřitelky udal při rozvrho,,/ém fOlku, že rozsudečnému pří
sluší pře'dnostní právo jen v knihovním pořadí pohledávek (rozuměi hy
po,tečních pohledávek, při iichž uplatňování hypoteční věřitel zvítězil), 
ale tím projevil jem právní názor, a nedošlo tím dle §u 214 druhý 
odstavec ex. ř.· k dohodě, která podle ~u 863 a 869 obč. zák. před
pokládá souhlasnou vůli účastníků směřuiící k závaznému založení urči
tého právníhO' poměru, ProtO' nemohlo býti vvmáhající věřitelce brá
něno, by rekwsem do usnesení soudu prvé stolice, který si osvoiil onen 
mylný právní názor, neuplatňovala, že přikázání oněch poplatků neod
povídá zákonu. 

čís, 6752. 

Dnmáhá-li se jeden z bývalých spoluvlaslnilffi na zmocněnci náhrady 
ško.dy, ježto. prý vydal neprávem část kupní ceny za společnou nemo.
vito.st druhému bývalému spo.luvlastníku. jest o. žalQbnim nároku rozhod
nouti bez ohledu na to., že spo.luvlasb1ík dosud bezvýsledně neuplatnil 
proti druhému spoluvlasb1íku nárok na vrácení přeplatku. 

(ROlh. ze dne 27 .ledna 1927, Rv I 844/26.) 

žalobkyně dala žalovanému advokátu příkaz, by ji právně zastupoval 
při prodeji domu, náležeiícího spoluvhstnicky žalobkyni a ieiímu man
želu Rudolfu L-ovi. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na ža
lovaném náhrady škody mimo jiné též proto, že vyplatil Rudolfu L-ovi 

~ Čís. 6752 -
173 

peníz, jejž prý' měl vyplatíti žalobkyni. Pro c e sní s o udp r v é s t o
líc e ohledně tohoto penize uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
v tomto bodě žalobu pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Z obsahu sporu 
vyplývá, že peněžité částky, o něž se žalobkyně pokládá býti zkrácenou, 
přišly k dobru Rudolfu L-o'vi v ten způsob, že mu žalovaným byly účto
vány a vydány, a spatřuje v lom žalobkyně přímo zavinění žalovaného. 
Z toho však plyne, že žalobkyni přísluši; jestliže se jí tvrzené ujednání 
s Rudolfem L-em uskutečnilo, proti tomuto právo na vrácení toho, co od 
něho více obdržel. Ve sporu však nevyložila a neprokázala, že tento ná
rok na vrácení proti Rudo.1fu L-ovi bezvýsledně uplatňovala, tedy, že 
škodu utrpěla. Teprve, kdyby tento důkaz provedla, mohla by oprávněně 
od žalovaného požadovati náhradu škody. Tento důkaz předpokládá, 
by žalobkyně svůj nárok v soudním řízení proti Rudo1fuL-ovi prosaďila, 
neboť se jedná o zjištění právního poměru mezi ní a Rudo.1fem L-em, 
O němž nelze s účinkem rozhodnouti ve sporu, nesměřujícím pmti tomu
to, nýbrž proti žalovanému. Zjištění jejího nároku na vrácení v tomto 
sporu nemůže býti proti Rudo.lfu L-ovi nikdy níčastno právní moci, ne
může býti způsobilým, nárok nuceně prosaditi nebo bezvýslednost toho
to pwsazení práva vykázati. To jest však předpokladem pro uplatňo
vilný nárok na náhradu protí žalovanému. P0'něvadž žalobkyně vždy 
ještě měla m0'žnost svůj nárok na vrácení proti Rudolfu L-ovi uplat
ňovatí a toho času ještě není jisto, zda by to bylo provázeno výsledkem, 
jeví se býtí žaloba, pokud se jedná o požadovanou náhradu škody, 
předčasnou. 

N e j vy Š š í s o u d částečně obnovil rozsudek prvého soudu, čá
slečně zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, 
by o ní dále jednal a znovu rozhodl. V otázce, 0' niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Nelze přisvědčiti odvo,lacímu soudu, pokud zamítl žalobu ohledně 
nároku na náhradu pro tentokráte z toho důvodu, že žalobkyně ve sporu 
nedolíčila a neprokázala, že svůj nárok na vrácení spurných částek 
uplatňovala proti Rudolfu L-0'vi a to bezvýsledně a že tedy neprokázala, 
že utrpěla škodu. Je-li pravdou, že žalovaný porušil své smluvní po
vinnosti jako plnomocník žalohkynin tím, že Rudolfu L-ovi vydal spor
né částky, které po právu náležely žalobkyni, ačkoH O' tom věděl, že 
tyto částky jsou sporny a že si žalobkyně na ně činí nárok, ručí žalo
vaný za škodu, která byla žalohkyni způsobena již tím, že sporné část
ky byly Rudolfu L-ovi vydány, neboť tím bylo jmění žalobkyně o tyto 
částky skutečně zrnenšeno, a není tedy třeba dalšího důkazu o tom, že 
žalobkyně byla pmtismluvnírn jednáním žalovaného skutečně po,škozena. 
Žalobkyně je sice s Rudolfem L-em v přímém poměru pr dvním, což 
plyne již z toho, že se .iedná o rozdčleni kupní ceny jim oběma společné, 
a mohla by tedy vymáhati na Rudolfu L-oví vrácení toho, co mu z kupní 
ceny bylo přeplaceno, leč přes to nemůž,e býti donucována k tomu, by 
tak učinila, když na druhé straně jest oprávněna požadovati 
náhradu škody od žalovaného. Na tom, že rozsudek v tomto sporu vy
daný nemůže svou právní mocí působiti pmti Rudolfu L-ovi a že tedy 
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v tomto spOrtl nelze s účinkem právní 1~10ci pr~t:j. Rudo1f~ L-o~,i u:čiti, 
zda sporné částky kupní ceny žalobkym s~u,tecn~ po pravu p.nslu.sciy, 
nezáleží. Jeť soud oprávněn, by ve sporu resIl vsechny spome otazk~, 
jež třeba jen jako' otázky prejudiciáln~ tvoří zákl~d Jeho roz~odn~Íl. 
Soud může sicc' za určitých předpokladu (~, 190 .c: 1". s) spor preruslÍl, 
by vyčkal výsledel< jiného sporu, k~ery, muze mlÍl pro Jeho 10zhodnuÍl 
význam předurčující, není však o~ravl1e3.' by odkazova~ st:any, ~y za
hájily spor za tím účelem, by v nem .mclte preJudlClell1l ot~zk! predem 
byly vyřcšeny, neboť tenlo úkol spada do oboru Jeho vlastl11 pusobnosÍl. 

čís. 6753. 

Na advokáto~i může se klient domáhati s úspěchem náhr.ady škody 
z důvodu že nepodal včas opravného prostředku, pouze tehdy, proká
že-Ii, že by se byl opravný prostředek setkaN s naprostým výsledkem. 

(Rozh. ze dne ~7. ledna 1927, Rv 11214/26.) 

žalobkyně domáhala se na žalovanén; a;Jvokátu ~á~rady škody, je,i. 
to nepodal včas odvolání do rozsudku . .\lmz, ?yla Je11. zaloba zam:t~~,a. 
Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h trl s t o II C, N e .1 v Y s S 1 m 
s o ude m z těchto . 

dúvodťI: 

Žalobkyně napadá rozsudek odvol",cího so~d~ z dov,olací~o, dlrvod~ 
§u 503 Č. 4 c. ř. s. žalobu 0' náhradu škody Opl!a ° ;0, ze pry z,alov.any 
zavinil nepříznívý výsledek sporu prot! p~stOVl1ln:u. dobr~cmn::n~ 
sp'Olku V. o vyplacení podpory ve výši 4.000 Kc. Zavm~l1l to pry sp'Oc!va 
v tom, že rozsudek v této věci vyneSCn)T se II žalovaneho zt~atJl a lhuta 
ku podání opravných prostředl:ťI nebyla p'Oz,~~menána, }akze rozsudek 
nebyl vůbec napaden. Případne dovodlly l11ZS1 ~oucly, ze v, opomenutt 
podání odvolání jest ve smyslu §u 1313 ~) obc. zak; spatro·va!" za;'l- . 
nční žalovaného podle §§ 1297, 1299 obc. z~k Chtel~-h ,se vsak ,za
lobkyně domáhati svého nároku na náhradu skody s uspechem, l!a!e~ 
želo jí, by dokázala kromě zavinění té~ příči?30U ,so~v!slost :;avmel1l 
a nastaJóu škodu. V t'Omto směru bylo vsak uvazlt!, ze zalobkyne vzhle
dem k tomu že svou žalobu zakládá na tom, že žalo,vaný opomenul 
pedati přild~ané mu ,odvol~ní p;Oli . ro!sudk~ okres~ího. soudu ze dne 
19. list'Opadu 1924, meIa tez dokazatJ, ze by :al?'vany, kdyby byl 3dvo-
lání podal, byl docílil úspěšného výsledku Jepho sporu, tUdlZ ~e by 
odvolání hylo bývalo spoieno s naprostým výsledkem. Tohoto dukazu 
však žalobkyně neprovedla. 

čís, 6754. 

Závazek spoludlužníků není v zásadě solidárním. 
čl. 280 obell. zák, slanorv' solidární závazrI(}st toliko tehdy, když dvě 

osohy vzaly společně na sebe závazek proti osobě třetí ve smlouvě, jež 
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jest obchodem na jejich stranlě, tudíž na straně každé z nich, u všech a 
nikoliv jen na straně některé z nich. 

Je-Ii smlouva obchodem jen na straně jedné nebo některých z nich, 
ručí ta nebo ty, na jejichž straně jest právě obchodem, sdHdárně, ostatní 
však jen' podle počtu hlav. 

Solidárn'Ost zažalovaného nároku dlužno opodstatniti skutkovými 
okCFnostmi v žalolbě. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1927, Rv I 1307/26.) 

Žalobce spmsHedkoval prodej hostince, náležejícího Václavu F-ovi, 
Marii F-ové a Anně F-ové, a domáhal se zaplacení provise solidárně 
na všech třech prodatelích. PrO' c e sní s o 'll d p r v é sto I i c e uznal 
podle žaloby. V odvolání napadali žal'Ovaní pouze solidárnost zá"azku. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o II d 
změnil rozsudky obou nižších soudů potud, že vyloučil z rozsudečného 
výroku so.Jidárnost platebního závazku žalovaných. 

Důvody: 

Odvolací soud odůvodňuje výrok oso.Jidárnosti závazkn žalovaných 
k zaplacení sprostředkovací provise ohledně Václava F-a tím, že týž ja
ko h'Os!inský a řezník je obchodníkem podle čl. 4 a 271 čís. 1 obch. 
zák., takže, - jelikož pro smlouvu o sprostředkování kupu nebo pro
deje nemovitostí neplatí předpis čl. 275 obch. zák., podle něhož smlouvy 
o nemovitostech nejsou obchody, - za provisi se žalobcem ujednanou 
ručí solidárně, ohledně žalovaných Marie a Anny F-ové pak tím, že tyto, 
přistoupivše prý ke smlouvě, sjednané mezi žalobcem a Václavem F -em 
tím, že .iako spolumajítelé prodávaného domu s inventářem použily ža
lobce jako sprostředkovatele, staly se takto podle §§ 1344 a 1347 obč. 
zák. spo,lu s Václavem F-em spoludlužníky a ručí prolo s ním, který 
ručí za celý dluh rukou nerozdílnou, jak podle plné moci žalobci mlčky 
udělené, tak i podle čl. 280 obch. zák. též rukou nerozdílnou. Odvolací 
soud buduje tedy svůj úsudek o solidárno.sti zažalovaného závazku na 
předpokladu, že Václav F. jest hostinským a řezníkem a proto obchod
níkem podle čl. 4 a 271 čís, 1 obch. zák. Než odvolací soud prohlašuje 
Václava F-a za hostinského, ačkoliv v řízení prvé stolice nebylo aní 
tvrzeno- ani zjištěno', že a jak tyto živnosti provozuje; v žalobě obsa
žené označení Václava F-a a jeho manželky Marie F-ové jako »host;nští« 
je však příliš neurčíté a povšechné, aby dovolovalo úsudek o tom, kdo 
z obou vlastně je hostinským a řezníkem a zda provozuje živnost tak, 
aby mohl býti pokládán za obchodníka. Právem vytýká proto dovolání 
v tomto směru oclvo.Jadmu rozsudku rozpor se spisy podle §u 503 čís. 3 
c. ř. s. Co se pak týče závazku žalovaných Marie a Anny F-ových dlužno 
dovolání při1svědčiti v tom, že odvolací soud posoudil věc mylně. po 
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právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Nelze především z vývodů roz
sudku vyčísti) z čeho odvolací soud usuzuje, že: žalované použily žalobce 
jako sprostředkovatele. Skutkového zjištění pro to v něm není. Z okol
nosti, že podepsaly spolu s Václavem F-em mezitímní kupní smlouvu 
žalobcem sprostředkovanou, nelze to vyvoditi, neboť mohly ji pode
psati, nevědouce snad ani, zda a kým byla sprostředkována, a mohly 
využitkovati výsledkú žalobcovy spmstředkovatelské činnosti - třeba 
jen Václavem F-em zjednané - pro sebe, nepřistoupivše k smlouvě, 
jíž byla zjednána. Ale i když je nutno, pro znění dovolacího návrhu tyto 
otázky pominouti mlčením a odvolacímu soudu dáti proto za pravdu 
v tom, že i žalované se tak staly spoludlužníky podle §§ 1344 a 1347 
obč. zák., není tím zalažen ještě jejich závazek k ruce společné a ne
rozdílné. Podle §& 1344 a 1347 obč. zák. je posuzovati právní následky 
U tvrzení cizích práv závazkem třetí osoby jako spoludlužníka podle 
předpisů daných v hlavě o smlouvách vůbec (§§ 888-896). Z těchtO' 
však neplyne, že by závazek spoludlužníků byl zásadně solidární. Na
opak, z §u 889 jde, že kromě případů ustanovených v zákoně, a kr?mě 
výslavného ujednání ručí spoludlužníci jen podle hlav. Výslovneho uJed
nimí tu není ani podle názonr odvolacího soudu, nýbrž jde tu podle 
něho o solidární závazek ze zákona podle čl. 280 obch. zák. Než článek 
ten stanoví toliko tehdy so.Jidární závaznO'St, když dvě osoby vzaly spo
lečně na sebe závazek proti osobě' třetí ve smlouvě, jež je obchodem na 
jej i c h straně, tudíž na straně k a ž d é h a z nich, u vše c h, a n i k o
l i jen na straně ně k t e r é h o z nich. Tehdy, když ie smlouva obcho.
dem ien na straně jednoho nebo některého z nich, ručí ovšem ten neb tI, 
na jejichž straně je právě obchodem, solidárně, ostatní však jen podle 
počtu hlav (srov. Staub-Pisko komentář k obch. zák. 11. svaz. str. 50 a 
tam uvedená rozhodnuti). V souzeném případě ručily by tudíž žalované 
Marie a Anna F-o·vy podle čl. 280 obch. zák. so.Jidárně jen tehdy, kdyby 
bylo iista, že smlouva se žalobcem byla i, na.jejich sir~ně .:-:;-:. u, každé 
z nich - obchodem, co v rO"zsudku nem z]Jsteno. Nez z]Jstem toho, 
jakož i zjištění, zda Václav F. je obchodníkem podle čl 4 obC;h. zák.: 
není vůbec třeba pro správné řešení sporu. Podle §u 226 c. r. s. :l1a 
žaloba obsahovati určitou žádost, má skutkové okolnoslJ, na kterych 
žalobcův nárok ve věcech hlavních a vedleiších se zakládá po jednomvu, 
krátce a úplně udati a rovněž tak průvodní prostředky mnačiti, jíchž 
žalo'bce zamýšlí užíti k průkazu svého tvrzení o skutkových oko].n?stec~. 
Z tobo plyne, že žalobní žádost jes; jako neopods:atněn~u zamltn~uh, 
nebyly-li žalobcem udány skutkove okolnostI, lez by zalobní narok 
opodstatňovaly. Byla tedy věcí žalobce, by v žalobě anebo aspoň pozděj
ším přípravným spisem nebo ústním přednesen; při ústním líčení i so:~
dámo,! zažalovaného závazku doložil skutko-vyml okolnostm1 a po pn
padl' nabízelo nich dúkazy. V žalobě u,vedené označe,:í ,žalovaný::~ 
Václava F-a a jeho manželky Mane F-ove Jako »hostmstr« nestacI, 
jak již uvedeno. k odůvodnění solidárnosti zažalovaného nároku, jiný~h 
skutečností však žalobce v řečeném směru vůbec neudal, ač neopravne
nost solidárnosti závazku žalovanou stranou byla vvslovně namítána. 
Bylo proto žalobu, pokud uplatňuje solidárnost zažalovanéhO' závazku, 
zamítnouti. 
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Čís. 6755. 

Byla-li směnka indosována po uplynuti protestní lhůty, stala se směn
kou na viděnou, takže, nebyla-li do dvou let presentována a po případě 
protestwána, pozbyl oprávněný směnečného nároku proti vydateli, ni
koliv však proti přijemci směnky. Tříletá promlčecí lhůta proti přijateli 
směnky počíná tu ode dne původní splatnosti směnky. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1927, Rv II 855/26.) 

K žalobě Úvěrního družstva. na něž byla směnka indosována po 
uplynutí pmtestní lhtrty, byl vydán směnečný platební příkaz proti při
jateli směnky. V námitkách uvedl žalovaný najmě, že směnka nebyla pro
testována ani v době splatnasti dne 31. března 1923, ani že nebyl protest 
vykonán po dodatečném indosamentu, připojeném po dni splatnosti. P r 0-

c e sní s o udp r v é s tol i ce ponechal směnečný platební příkaz 
v platnosti. D II vod y: Podle tvrzení žalující strany jest .žalovaný při: 
jatelem. Proti přijateli není potřebí směnku protestovatJ, pak-ll nenl 
směnka domici1ována, a pI'oti přijateli se promlčuje směnečný závazek 
až za tři léta ode dne splatnosti směnky. Již př.i směnkách na viděnou 
běží tatO' tříletá lhůta ode dne splatnosti směnky a, poněvadž směnka 
byla žalována v rámci tříkté lhilty ode dne splatnosti, jest žalovaný 
směnečně zavázán. Pro Dosouzení projednávaného případu rozhodnou 
jest otázka. zda žalobce Úvěrní družstvo zažalované směnky nabylo smě
nečně s účinkem, že práva směnečná ze směnky na ně přešla. Podle 
přesvědčení sondu přešla práva ze směnky směnečně na žalobce, po
něvadž smčnka nebyla pro·testována. Podle §u 16 směn. ř. jest pro· 
testování směnek zákonným předpokladem, za něhož se oběh směnky 
ukončuje a další převod směnky se směnečným účinkem "jest nepří
pustným. Poněvadž směnka byla girována po splatnosti bez protestu, 
přešla práva ze směnky směnečně na úvěrní družstvo se směnečnými 
úči.nky. Kromě toho jest žalovaný přijatelem, nikoliv regresním dlužní
kem aproti přijateli se promlčuje směnečný závazek až za tři léta ade 
dne splatnosti směnky. 1 při směnkách na viděnou běží tato tříletá lhůta 
ode dne splatnosti směnky. Poněvadž směnka byla zažalavána v rámci 
tříleté lhůty ode dne splatnosti, jest žalovaný směnečně zavázán (roz
hodnutí ze dne 25. června 1857, čís. 5254 P 108). O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Věc nebyla posouzena ne~ 
správně po stránce právní a odkazuje se v tom směru k správným dů
vodům prvního soudu, k nimž se dodává toto·: Žalující družstvo jest in
dosatářem, žalovaný jest přijatelem směnky. K zachování směnečného 
práva indosatářova protipřijateli směnky není podle čl. 44 směn. ř. 
s výjimkou směnek domici1ovaných po.třebí "ni presentace v den splat
nosti, ani protestu. A protože podle čl. 77 směn. ř. protí přijateli smě~ 
nečný nárok promlčuje se teprve ve třech letech ode dne splatn?stJ 
směnky a směnka v tomto případě byla splatnou 31. března 1923, Jest 
podáním směnečné žaloby dne 19. prosince 1925 promlčení přetrženo. 

N e j v y Š š í s o u. d nevyhověl dovolání. 
CiVllnl rozhodnuti IX. 12 

11 
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D ů va dl': 

. So~d ?d:o.1ací posoudil věc po slTánce právní bezvadně. Dlužno 
sIce. pnsvedcIÍJ dovolateli, že sporná směnka nabyla tím, že byla indo
sovana po _uplynutí lhůty protestní (čl. 16 druhý odstavec směn ř.), 
p~vahy smenky na viděnou a že podle obdoby čl. 31 směn. ř. měla 
byh do dvou roklI presentována ku placení a po případě protestována. 
Nestalo~h s~ tak, P?zbyla žalobkyně_ovšem. smě~ečného nároku proti 
vydat<;h smenky, avsak mkolIv proh zalovanemu pko příjemci směnky. 
Jak JIZ soud odvolací správně vystihl, není podle čl. 44 směn. ř. k za
chová?í ~mě'l1ečného p~áva proti ~řijateli ani presentace ani protestu 
zapotrebl, vYJmou~ smenku d,om!cllovan.ou, ~ kterou však zde nejde. 
Pokud se tyce otazky ~romlcem sporne smenky, nelze ovšem na ni 
hleděh tak, pko kdyby vubec nebyla obsahovala dobu splatno,sti. Směnka 
byla původně splatná dne 31. březn·a 1923 a od tohoto dne běží tříl o' {l 
~hůta promlčecí čl. 77 směn. ř., tudíž do 30. března 1926. Poněvadž 
:;alaba byla podána ~ne 19. prosince 1925, nezanikl směnečný závazek 
zalovaneho: Kom,entar _ Staub;·Slranz, Jehož se žalovaný dovo.1ává, vy
:lo'vu)e ,ovsem nazo'f" ze smenku, ";dos,ovanou po uplynutí lhůty pro
,estnl, treba po~le obdoby čl. 31 smen. r. do dvou mků presentovati ku 
placeni" n:J~k vsak ,nevysl~vuje ná',;o,r, že by jinak majitel směnky po
zbyl smenecneho prava take proh pflJateli (sr. cit. komentář čl. 20 pozn, 
9 a čl. 31 pOZll, 5). 

čís. 6756. 

§em 908, obě. zák. dáno. ske straně, jež neměla viny na splněni 
smlouvy, pravo pOdržeti si závdavek, nikoliv však i právo podržeti si 
splacp.noiU část kupní ceny. ' 

Odpadl-li právní důvod, podržeti věci, jež byly dány jako pravír 
d~uh, může je od příjemce požadovati zpět ten, kdo je dal (§ 1435 o.bě, 
zak.), při čemž nezáleží na tom, zda je dal na vlastni či na cizí skutečný 
dluh. 

(Rozh, ze dne 1. února 1927, Rv I 1087/26.) 

Žalobce koupil společně se svou manželkou od žalovaného nemovi
tost a zaplatil zť; svého, ihned 1.000 Kč jako závdavek a 16.000 Kč jako 
splatku na kupnl cenu, Ke splnění smlouvy nedošlo a žalobou, o niž tu 
jde, vymáhal žalobce vlastním jménem lIa žalovaném zaplacení dvojná
sobného závdavku a vrácení splátky na kupní ccnu. Žalovaný namítl 
nedostatek ža'lobwva oprávnění kll sporu, ježto nemovitost koupili oba 
manželé! a dále, že ze smlouvy sešlo zaviněním žalobcovým. P r D

c es n í s o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu ohledně zaplacení dvoj .. 
násobného závdavku, vyhověl jí však, pokud se domáhala vráCení 
splátky na kupní cenu, K odvolání žalovaného o d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdiL 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného. 
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Důvody: 

Při rozboru dovolacího důvodu nesprllvného posouzení veCl po 
stránce právní dlužno vycházeti ze skutkových zjištění nižších soudů. 
V příčině té zjis:ily nižší soudy, že mezi stranami bylo uiednáno jako 
závdavek toliko LOOO Kč, nikoli i dalších 16.000 Kč, tvořících splátku 
kupní ceny, a schválil odvolací soud co do skutkového podkladu pro ak
tivní legitimaci k žalobě zjištění soudu procesního, »že platy, které se 
staly s ohledem na kupní smlouvu. byly plněny žalobcem samým a 
z jeho prostředkÍl.« Když odvolací soucl z tohoto zjištění vyvodil, že Žá
lovaný není oprávněn i částku 16.000 Kč si podržeti, i kdyby žalobce 
byl snad zavinil, že smlouva nebyla splněna, nelze v tom shledali právní 
omyl (§ 503 čís, 4 c. ř. s.), neboť názor ten je v souladu s § 908 obč. 
zák.) jenž straně na nesplnění smlouvy nevinné přiznává sice právo po
držeti si závdavek. ale nikoli též právo podržeti si i složené snad částky 
kupní ceny. Vyvodil-li odvolací soud dále z onoho zjištění, že žalobce 
sám je oprávněn, žádati nazpět to. co dal, nepochybil. nebol' § 1435 
oba. zák. praví, že věci, které byly dány jako op.ravdový dluh, může 
ten, k doj e d a I. nazpět žádati od příjemce, když odpadl právní dú
vodíe podržeti. Zákon nerozlišuje - d nelze proto ani při jE:ho výkladu 
rozlišovati - zda ten, kdo je dal, je dal na vlastní či na cizí opravdoví' 
dluh, nýbrž přiznává každému, tudíž i o,sobě nezúčastněné na vzniku 
dluhu jako smluvní straně, právo žádati nazpět to, co dal. když nastane 
v zákoně blíže stanovená podmínka, žaloba podle § 1435 obč, zák. pří
sluší podk toho toliko tomu, na jehož újmu by příjemce plnění, jež se 
stalo bezdůvodným, byl obohacen. a to není vždy smluvní strana, která 
přes svou povinnost nesplnila, nýbrž po případě i onen třetí, který plnil 
vlastním jménem na vlastní účet za ni. Složil-li tudíž žalobce podle 
zjištění nižších soudů sporných 16.000 Kč sám a ze svých peněz, ie také 
jen on legítimován, žádati je nazpět. Když tomu tak, netřeba již dále 
zkoumati, proč žalobce nepodal žalobu i jménem své manželky, kdo 
vlastně byl při koupi smluvní strano~l a jaké stanovisko kdo zaujal 
k otázce té v jiném sporu. Připomínka dovolatele, že on není obohacen, 
protože mu prý vznikla značná škoda ze zrušení kupu vinou žalobcovou, 
nepřihlíží k tomu, že škoda ta sama o sobě mu nedává nároku na část 
kupní ceny ze zrušené kupní smlouvy. část tu drži bezdúvodně. Pokud 
by mohl svou škodu zaúčtovati na nárok žalobcův, nelze tu řešiti, když 
žalovaný vza-I námitku započtení výslo,vně zpět. Mylným je konečně 
bké dovolatelův názor, že žalobce žalobu ani neopřelo důvod § 1435 
obč. zák., ze kterého soud jí vyhověl, nýbrž že ji opřelo důvod § 908 
obč, zák. Vyvrací jej jednak výs,lovn!' znění žaloby, jednak okolnost, že 
by žalobce, pokládaie i částku 16.000 Kč za závdavek podle & 908 obč. 
zák., byl důsledně, stejně jak co do skutečného závdavku 1.000 Kč, ža
loval na zaplacení dvojnásobné částky 16.000 Kč jako závdavku. 

čis.6757. 

Mezi meziministerským komitétem p,ro likvidaci lihcwé komise a če
skoslovenským erárem došlo k jednání zakládajícímu závazek českoslo-
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venského eráru pOdle §u 1409 obč. zák. československý erár jest po
vinen doplatiti přejímací cel1u za líh, dodaný ve výrobl1ím období 1920/ 
1921 českoslovel1ské lihové komisi. 

Závazek podle §u 1409 obč. zák. l1epředpokládá, že jest pohledávka 
proti původnímu dlužl1íku nedoloytnou. 

Ustanovení §u 1409 obč. zák. není obmezeno 00 úplatl1é převody li 
na ony pohledávky, patřící ku jmění nebo podniku, které ji~ od prvo
počátku byly dluhem odevzdávatelovým. 

(Rozh. ze dne 1. února 1927, Rv I 1650/26.) 

• 
Co do předchozího děje poukazuje se na čís. sb. 5416. Pro c e sní 

s o udp r v é s tol i ce uznal po té podle žaloby. O d vol a c í s o " d 
žalobu zamítl. 

1'1 e j v y Š š í s o u d obnovil roz&udek prvého soudu. 

D. ů vod y: 

Právním posudkem) vysloveným ve zrušovaCÍm usnesení dovolacího 
soudu z 3. listopadu 1925 č. j. Rv I 974/25. čís. sb. 5416 rozřešeny jsou 
pro tento spor (§ 511 c. ř. s.) othky, že československá lihová komise 
byla samo,gtatnou právnickou O'sobnO'stí od československého státu roz
dílnou a že v případě, o něž jde, byla pří mým smluvníkem žalující 
strany, dále, že také meziministerské komité pro likvidaci českoslo
venské komise liho,vé bylo samo,statnou právní osobností, pokud šlo o 
obho'spodařDvací období 1922/1923. I nc'lze se vývody stran, pokud tyto 
přetřásají znovu ony právní otázky, vůbet obírati. Žalovaná strana uvádí 
v přípravném spise toto,' »J est pravdou, že likvidace čsl. komise lihové 
nebyla prováděna způsobem stanoveným vládním nařízením z 19. říjn~ 
1922 čís. 300« .. »Věc se jednoduše provedla tak, že komité jakožto 
orgán samostatně hDspodařící převzalo celý »podnik« čsl. lihové ko
mise se všemi aktivy a pasivy, tedy s povinnDstí, platné dluby čsl. lihové 
komise zaplatiti atd.« Na listu číslo 122 loyálně žalovaná strana při
pouští, že věřitelum čsl. komise lihové příslušel proto dle § 1409 obč. 
zák. nárok na splnění jejich pohledávek proti zmíněnému komitétu. Tím 
utvořil se stav, že podnik tímto komitétem pmvozovaný zatížen byl 
zmíněnými k puvodnímu podniku čsl. lihové komise patřivšími dluhy. 
Za tohoto stavu věci nebylo třeba prováděti dukazy nabízené o tom, 
z které kampaně pochází líh k 31. srpnu 1923 v zásobě jsoucí a v jakém 
poměru na této zásobě participuje lih od čsl. lihové komise komitétu 
předaný. Žalovaná strana poukazuje na to, že pod,le zrušo,vacího 
usnesení měl se tento poměr zjistiti. Ale ku stavu nyní zjištěnému jest 
přihlížeti, ježto dovolací soud v onom zrušovacím usnesení též poukázal 
k tomu, že třeba objasniti, zda se prováděla likvidace čsl. lihové komise 
odděleně od likvidace meziministerského komitétu jako právnické osoby 
v období 1922/1923 hospodařivší. Jest se obíraU otázkou, zda v poměru 
mezi komitétem a žalovanou stranou došlo k jednání zakládajícímu zá
vazek žalované strany podle §u 1409 obč. zák. Z přednesu stran jest 
patrno, že přichází v úvahu jen ten případ, zda jmění tohoto komitétu, 
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státem převzaté, jE.st takovým souhrnem majetkovým, jaký má na mysli 
§ 1409 obč. zák., a tu již přednes žalované strary samotné podává 
v tomto směru dostatečné objasnění věci po právní stránce. Dle tvrzení 
žalované mělo komité ku konci své činnosti (31. srpna 1923) zásob" 
lihu 336.678'75 hl, z čehož státní správě předáno 323.358,88 hl a zbytku 
13.319'87 hl použito k vyřízení obchodů sjednaných přede dn~m 31. 
srpna 1923. V účtu rozvážném pro období 1922/1923 vykázáno jest toto 
jmění komÍ'tétu: oněch 336.67875 hl v ceně 175,194.352'06 Kč, zásoby 
denaturačních prostředkú z 31. srpna 1923 545.945'76 Kč, pod heslem 
»státu odvedeno« celkem 53,436.072'11 Kč, další položky (hotovo,st, 
depot, vkladní knížka, realita, inventář atd.) 120,676.842'32 Kč, celkem 
349,853.212'25 Kč. Tedy dle tvrzení žalované strany převzal stát skoro 
celou (96%) zásobu lihu v ceně 171,380.206-40 Kč. Nevadí, že zásoba 
lihu nebyla místně koncentrována v jednom skladišti, nýbrž roztroušena 
po lihovarech, neboť i tak múžE; tvořiti souhrn majetkový po rozUmu §u 
1409 obč. zák., jenž dle zásad obchodního života bývá prvořadým a na
mnoze jedině rozhodným podkladem úvěru. V §u 1409 obč. z'ák. ne
mluví se úmyslně o cel é m jmění, nýhrž jen o jmění, a v tomto případě 
jde o všechny zásoby lihu, jimiž komité 1110hlo volně disponovati. Nešlo 
tEdy o obyčejné z6zení zásob, jež by bylo pouze výkonem pravidelného 
provozu podniku. Za tohoto stavu věci a vzhledem k §u 21 nařízení čís. 
355/1920, dle něhož veškeré přebytky zbývající po splnění závazkf! a 
po úhradě veškerých výloh komise připadají beztak státu, což platí i o 
přebytcích zmíněného komitétu, jest tuto zásobu lihu státu předanou 
pokládati za převod jmění po rozumu ~u 1409 obč. zák. Nezávažným 
iest pak další osud zmíněných bilančních aktiv a zeiména nezávažno 
iest, že dle přílohy 4. majetek komitétu ku dni 31. května 1924 činil prý 
ieště 85,133.929'33 Kč a pasiva ien 28,680.411'59 Kč. Podmínkou toho, 
by vzešel závazek dle ~u 1409 obč. zák. není, jako při odpůrčích ,žalo·
bách, nedobytnost pohledávky na původním dlužníkovi; i netřeba se obí
rati otázkami, od obou stran v tomto, směru přetřásanÝmí. Nepotřebuje 
bližšího oduvodnění, že přejímací ceny lihu jsou dluhy, patřícími po 
rozumu §u 1409 obč. zák. k tomu jmění (zásobě lihu), do něho'ž iednot
livé převzaté kvantity byly po'jaty a tím své individuality pmbyly. Tím 
jest zodpověděna kladně otázka, zda žalovaná strana jest podle §u 1409 
obč. zák. povinna. by platila 'zažalovanou pohledávku. a iest zodpově
děti další otázku, zda tato pOhledáv,ka jest po právu. Odvolací soud při 
svém názoru se nemusil touto otázkou ohírati, ale ježto k fQlzřE'šení této 
otázky s,tačí přednes stran a výklad listin, netřeba skutkový pod
klad sporu doplňovati. Jak z odvolání žalované strany patrno, ne
opírá žalovaná str<>na své obrany o tO', že lihová komise byla 
opIávnena způsobem autoritativním předepsati lihovarům ce
nu 495 Kč 80 h za líh, který byl v obdobf 1920/21 vy
roben z melasy v předeš'lém období přikázané, nýbrž trvá jen no 
tom. že o ceně tohDtO sporného lihu byla ujednána smlouva, " 
tyrdí, že ujednání toto stalO' se výměnou korespondence. Avšak dopis 
z 28. dubna 1920 jest pouhým oběžníkem lihové prodejny čsl. lihové 
komise. jímž tato prodejna prostě sděluje usnes mí představenstva čsl. 
lihové komise, že na sporný líh bude platiti nižší pro období 1919/1920 
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platící ceny. Z toho a z oběžníkové formy této listiny jest nutně souditi. 
že zmÍ-něná komise nedává touto listinou na jevo, že ona jako pouhá 
s druhou stranou na rovtň postavená ~mluvní strana navazuje jednání, 
které by mělo za účel s m I u v n í úp r a v u přejímací ceny za sporný 
líh. Nelze přehlédnouti. že tento oběžník byl vydán dříve, než bylo' ve 
sbírce z. a n. vyhlášeno nařízení ze dne 7. května 1920, čís. 355 sb. 
z. a n" jednající o pmzatímní úpravě poměru průmyslu lihovarského a 
hospodaření lihem, dle něhož (§ 11 b) bylo ceny přejímací zásadně 
stanoviŤ'Í nařízením, jak se též pak dělo nařízeními číslo 79/1921, 282/ 
1922 a 140/1923), a že si č,sl. lihová komise dle tvrzení žalované strany 
osobuje právo, v určitých případech upraviti ceny lihu. Na tento oběž
ník odpověděl svaz čsl. průmyslových lihovarů dopisem ze 7. únO'ra' 
1921, tedy před vydáním nařízení ze dne 24. února 1921, číslo 79 sb. 
z .a n. upravujícího ceny pro období 1920/1921. V tomto dopise svaz 
praví, že toto v zásadě spravedlivé stanovisko by bylo mOžno lihovarům 
přijati. ale činí v něm další výhradu a poukazuje na neúčelnost navrže
ného differencování cen. Form~ toho dopisu není tedy přijetím nabídky 
ani učiněním nové pozměněné nabídky, nýbrž prostým připuštěním při
iatelnosti stanoviska lihovou komisí zastávaného za určitých podmínek. 
Třetím dopisemiest dopis liho,vé komise témuž svazu zlO. března 
1921 tohoto znění: »Na Vaší žádost ze 7. února 1921 usneslo se před
stavenstvo čsl. lihové komise ve schůzi ze 24. února 1921, zanlatiti za 
líh vyrobený v kampani 1920/1921 z melasy zjištěné k 31. srpnu 1920 
nabývací cenu melasy z kampaně 1919/1920 a odměnu výrobní pro 
kampaň 1920/1921 atd.«. Ale před vypravením tohoto dopisu bylo již 
vyhlášeno nařízení československé vlády ze dne 24. únor:! 1921, číslo 
79 sb. z, a n., jež stanovilo cenu přejímací ve výši 700 Kč za 1 hl bez 
rozdílu v cenách dle toho, z které kampaně pochází melasa. Tím vy
tvořen byl nový stav věci a, neodpověděl-li svaz na dopis zlO. března 
1921, nelze v tom spatřo'vatí jednání, z něhož by se po rowmu §ll 863 
obč. zák. dalo nutně usuzovati, že tímto mlčením projeven byl smluvní 
souhlas s obsahem tohoto dopisu. Za tohO'to stavu věci netřeba se 
obírati otázkou, zda zmíněný svaz byl oprávněn, dohodu takO'vou jmé
nem žalobcovým ujednávati. K dohodě zmíněné nedošlo mlčky (S 863 
obč. zák.) ani tím, že žalobce nechal po delší dobu nezodpověděným 
dopis čsl. lihové komise ze dne 18. května 1921, jímž tato sděluie. že 
cenu sporného lihu stanoví prozatímně na 525 Kč za jeden hektolitr. 
šlo ien o prozatímní zMohu na dodaný líh. a to vyšší než cena později 
čsl. li1lO'vOU komisí konečně stanovená. Totéž platí o tom, že lihovary 
neodmítaly přijetí záloh ve výši 525 Kč. Za .tohoto stavu věci netřeba 
se obírati okolností od žalované strany namítanou, že prý lihovary ne
vvráběly v období 1919/1920 líh úmyslně za tím účelem, by dle o'řed
vídané vzestupné tendence ceny lihu dosáhly v příštím obďobí větších 
užitků, a netřeba prováděti důkazy o této okolnosti a o souvislých 
" tím opačných tvrzeních druhé strany. Že by § 1409 obč. zák. platil 
ien pro únlatné převody, a týkal se jen oněch pohledávek ku jmění ne
bo podniku ):latřících, které již od prvopočátku byly dluhem odevzda~ 
vatelovým. nelze ani z doslovu &u 1409 obč. zák, ani z materiálií k 11l. 
dílčí nov,cle a ani z účelu tohotO' předpisu dovO'diti. Rovněž oko,I""st, 
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že žalovaný' erár vůbec. neměl úmvslu ouohatiti se na úkor věřitelů ko
mise, ,-- což d.?v.odi! odvolací ,SOlld, - není dúvodem proto, aby bylo 
vylouc~no P?UZ1Ť1 §u 1409 obc. zak. Odvolací soud klade ještě důraz 
na to, :e pry §u 1409 smí se dovo,]ávaii jen ten věřitel, který úvěr po
skytl zretelem k určitému jmění, jež bylo předmětem zcizení; stačí že 
iJh b~1 odváděn t~my, ,kc;ož jedině byl opdvněn hospodařiti lihem. J~žh 
pak J.de o :,cIZe11l Jmem a mkoliv o ZCizení podniku, jest nezávažno, 
ze stat neprevzal od komitétu též personál, inventář a místnosti kance
lářské. Konečně nelze odvolacímu soudu při svědčiti ani v názoru že 
§em 6. nařízení číslo 355 z roku 1920, ježto se v něm mluví jen o r~čení 
komise za dluhy, Jest vyloučeno použití §u 1409 obč. zák. Zmíněný § 6, 
pk z Jeho doslovu patrno, se zvláštním případem založení závazků d'le 
§u 1409, ?bč. zák: ,:ůbec neo,bí;á, a zajisté ~ebylo na takové případy 
a~1 pomysleno. Prepmatel Jme11l nebo podmku ručí podle §u 1409 obč. 
zak. za dluhy tomuto jmění nebo podniku patřící jen tehdy znal-Ii anebo 
musil-Ii znáti dluhy ty při převzetí jmění nebo podniku. ž~lo'vaná strana 
namítá, že z předkládaných výročních zpráv věděla o tom, že jak lihová 
čsl. komise, tak i zmíněné komité činí dostatečné reservy ku krytí zá
vazků, z čehož prý je zřejmo, že státní správa, přejímajíc zásoby lihové 
31. srpna 1923 vykázané, byla právem přesvědčena, že na zásobách 
těch nelpí docela žádné nároky. K tomu stačí podotknouti, že žalobce 
svůj nárok ohlásil zmíněnému komitétu již dopisem z 25. září 1922 takže 
žalovaná strana při náležité dbalosti aspoň Ol existenci zažalo~al1ého 
nároku mohla se dověděti. 

čís. 6758. 

Z~řazení železničnfch zaměstnanců do statu III h), 
• ~yno~e:n mini~tel'stva ž~leznic ze dne 23. srpna 1921, čís, 47063 hyla 
mtel~gencnl o zkouska prommuta pouze pro přechodní dobu a jen těm 
~,~mestn~?~um ve ~ýnosu vytčených kategorií, kteří dnem 1. ledna 1921 
J1Z doyrslh 15 definitivních služebních let. U těch, kdož tomutO' usta
novenH nevyhoJVovaIi, zůstala inteligenční zkouška jednou z podmínek 
pro jmenování úředníkem statu III b), 

Inteli~enční zkouška neopravňuje ku zpětnému přeřazeni do doby. 
kdy zamestnanec dovršil 12 let propočítáním let definitivní služební 
doby. 

Z ITIÍnosu ze dne 30, května 1923, čís. 19.879 nemůže zaměstnanec 
pro s;,be dovozovati práva, 

(Rozh. ze dne 1. února 1927, Rv I 1799/26.) 

žalobě, železl~ičr:ího zam~~tna,~ce. proti ž~lezničnímu eráru, by byio 
l1znano pravem, ze zalohel pnslusl narok na Jmenování úředníkem statu 
Hl b) s pořadím a finančním účinkem od L července 1921, Cl r o c e sní 
s o, udp r v é s. t o I i c e vyhověl, o d vol a ci s o u d žaÍobu zamítl. 
D u v O' d y: Prvý soud pO'važuje za jedině spornou otázku zda-H ta 
okolnost, že žalobce složil zkoušku inteli aenční až 1. září 1\)24 mohla 
mu být~ při X~enování dne 1.. ledna 1925 bprominuta přiznáním pořadí a 
flr:ancmho .ucmku. ke dm 1: cervence 1921, kdy žalobce, jak nesporno, 
mel O'statm podmmky pro ]1nerwvání splněny. Tato otázka není správně 
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formulována, neboť ve sporu nejde o to, co se státi mohlo - po přípacll' 
i blahovůlí železniční správy -, nýbrž o to, co se dle platných předpisn 
státi mělo. Prvý soud z doslovu výnosu ministerstva železmc ze dne 30. 
května 1923 nabyl přesvědčení, správněji řečeno vyvodil úsudek, že· 
žalobcův nárok je po právu, poněvadž výnos tento den nesložení zkouš
ky (inteIiO"enční) neuvádí jako překážku jmenování a ostatní podmínky 
tohoto vý~osu měl žalobce ke dni 1. července 1921 splněny. Tím řešil 
prvý soud otázku jinou, než kterou si sám dal, a řešil ji nesprávně. Při 
posuzování tohoto sporu je směrodatným výnos ministerstva železnic 
ze dlDe 23. srpna 1921, čís. 47603 otištěný v úředním věstníku z roku 
1921, čís. 38 pod čís. 85. Tímto výnosem byly pro zařadění vrchnich 
průvodčích vlakú do statu Jl] b) stanoveny podmínky uvedené na stránce " 
120 pod a) b) cl, jichž splnění ke dni 1. července 1921 je v souzeném 
případě nespomo, a nařizuje se pak dále: »Zaměstnanci uvedených ka
tegorií nemajíd vzdělání nižší střední nebo měšťanské ško,ly musí se 
podrobiti před svým jmeno,váním úředníky statu I1I b) inteligenční 
zkoušce ve smyslu výnosu min.: žel. ze dne 18. října 1919, čís. 34.842. 
Od povinnosti skládati tuto zkoušku jsou výjimečně pro tuto dobu pře
chodní osvobo'zeni ti zaměstnanci, kteří dnem 1. ledna dovršili již 15 
definitivních služebních let«. V souzeném případě jest nesporno, že ža
lobce ke dni 1. ledna 1921 neměl ještě dovršených 15 definitivních slu
žebních let a že důsledkem toho od povinnosti složiti ínteligenční zko"ll~
ku osvobozen nebyl. Byl tedy po'vinen před svým jmenováním inteli
genční zkoušku složiti, z čehož plyne, že, dokud tétO' povinnO'sti ne
splnil, nemo·hl býti jmenován. Žalobce, jak nesporno, složil s úspěchem 
inteligenční zkoušku teprve dne 1. zMí 1924 a byl jmenován úředníke1Cl 

'statu 1II b) při nejbližším termínu povyšo,vacím dne 1. ledna 1925 
s úlčinkem od toho dne. JmenO'vání toto vyhO'vuje úplně výnosu min. 
žel. ze dne 23. srpna 1921, čís. 47603. Nárok na jmenování úředníkem 
statu 111 b) se zpětnou platností a účinkem od 1. července 1921 mohl 
by žalobce s úspěchem uplatňovati pouze tehdy, kdyby jej mohl opříti 
o nějaký positivní předp,is. Žalobce dovolává se v té příčině výnosu min. 
žel. ze cine 30. května 1923, čís. 19.879 pres. 3, leč t~mto výnosem 
oprávněnost nároku žalobcova nelze odůvodníti. Výnosem tím minister
stvo železnic k dotazům, kdy mají býti jmenováni úředníky vrchní prú
vodčí vlaků, kteří k 1. lednu 1921 neměli i ešte 5 let podúřednických, 
oznámilo, že je v intencích výnosu ze dne 7. září 1922, čís. 32.239, b), 
i ti vrchní průvodčí vlaků, kteří 1. ledna 1921 neměli ještě 5 let pod
úřednických, byli však již vrchními průvo,dčími, byli jme.~ování úře~?í~~ 
statu 1II b) k onomu termínu Jmenovac!mu, kdy dovrs! z propoc!tail1 
vyplývající definitivní služební dobu 121etou. Tento jmenovací termin 
byl by u žalobce. jak nesponlO', nadešel dnem 1. července 1921. Tll 
však nastává důležitá o,tázka, možno-li míti za to, že výnosem mini
sterstva železnic ze dne 30. května 1923, čís. 19.879, pokud se týče 
ze dne 7. září 1922, čís. 32239 byl odstraněn požadavek, že zaměst
nanci nemající předepsaného předběžného vzdělání, musí se podrobit; 
nřed svým jmenováním úředníky statu 111 b) inteligenční zkoušce. Pro 
kladné zodpovědění této otázky není v oněch výnosech opory a proto 
nezbývá než zodpověděti ji záporně. O nutnosti složení zkoušky inte-
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ligenční pro dosažení hodnosti úřednické byl zajisté přesvědčen i ža
lobce, neboť jinak by se nedalo vysvě1\iti, proč se jí žalobce p{)(lrobil. 
Vychází-li se však z předpokladu, že nutnou náležitostí pro dosažení 
hodnosti úřednické je u vrchních průvodčích nemajících předepsaného 
předběžného vzdělání předběžné s,ložení zkoušky inteligenční, nutno 
dospěti k závěru, že pokyn ministerstva železnic obsažený ve lL od
stavci výnosu ze dne 30. května 1921, čís. 19.879 pres. 3 vztahuje se 
jen na ty průvodčí vlaků,kteří měli vzdělání nižší střední nebo měšťan
ské školy, nebo kteří složili zkoušku inteligenční již před termínem jme
novacím, kdy dovršili z propočítání vyplývající služební dobu 121etou. 
U žalobce tato náležitost splněna nebyla a proto neprávem dovolává 
se výnosu ze cine 30. května 1923, Č. j. 19,879 pres. 3. Žalobce maill 
býti platně jmenován úřednikem sta tu 111 b) teprve v nejbližším jmeno
vacím termínu, který mísleďoval složení zkoušky inteligenční, co'ž se také 
stalo. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů vod y: 

Odvolací soud vyložil správně výnos ministerstva železnic ze dl1e 
23. srpna 1921 (uveřejněný ve věstníku pod čís. 85), že inteligenčni 
zkouška byla jím prominuta pouze pro přechodní dobu a jen těm La
mčstnancům ve výnose vytčených kategorií, kteří dnem 1. ledna 1921 
již d o vrš i 1 i 15 definitivních služebních let. U těch, kdož tomuto 
ustano,vení nevyhovovali - a mezi ně nesporně patřil i žalobce - Zlt
stala inteligenční zkouška jednou z podmínek pro jmenování úředníkem 
sfatu Jl] by, což patrno i z toho, že musela býti vykonána ještě pře d 
jmenováním. Teprve. úspěšným výsledkem této zkoušky nabyl žalobce 
nároku na zařazení do kategorie úřednické statu 111 bl, což i sám v do
volání připouští. Nelze však souhlasiti s dovO'lacími vývody, že úspěšně 
vykonaná inteligenční zkouška oprávňuje žalobce ku z pět n é m u 
pře ř a z e n í do doby, kdy dovršil 12 let propočítáním let definitivní 
služební doby, neboť výnosy ministerstva železnic ze dne 7. září 1922, 
čís. 32239 a ze dne 30. května 1923, čís. 19879, jichž se žalobce pro 
tento názor dovolává, nemají takového ustanovení o zpětné působnosti 
inteligen·čnI z'koušky, přiznávé'iíce ié'l1 určité výhoICiy a úlevy při propo
čítání zřízeneckých a podúřednických let vrchním průvodčím vlaků, 
kteří již dne 1. ledna 1921 byli vrchními průvodčími. že se jim tom pro
počítáva 7 let do platového schema zřízeneckéhO' a 5 let do schema pod
úfednického. Zmiňuje-li se výnos ministerstva železnic ze dne 30. května 
1923 o tom, že jest v intencích mini,sterstva, by vrchní průvodčí 
vlaku, kteří 1. ledna 1921 neměli ,ieště rlovršených 5 let podúlřednických, 
avšak již byli vrchními průvodčími, byli jmenováni úředníky statu 111 b) 
k onomu jmenovacímu terminu, kdy dovrší 12 let celkové definitivní 
služební doby, vYp'lývající z propočítání let, jest mu rozuměti ien tak, 
že p'ředpokládá, že tito vrchní průvodčí vyhověli již všem ostatním pod
mínkám pro jmenování úředníků do statu III b) v té době platným, tedy 
i předepsané inteligenční zkoušce, nezmiňuje se o těch, kteří ještě těmto 
ostatním podmínkám k povýšení nutným nevyhověli\. Ostatně žalobce 
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aní z tohoto v/nosu ze cine 30. května 1923 čís. 19.879, který byl UIÚ:tl 

pouze pro vnitřní službu a jehož uveřejnění bylo v něm v)rslovně zaká
záno, nemůže vyvozovati pro sebe žádných práv, když výnos nebyl řád
ně vyhlášen aní jemu jako zaměstnancí za účelem úpravy jeho indivi
duelního služebniho poměru doručen. Jest lhostejno, zda snad prahe 
v některých případech jinak rozhodla, přiznavši někomu výhodnějši 
přeřazení, kdvž z předpisů, kterých se žalobce dovolává, práva tohoto 
dovoditi nelzě. Bylo věci žalobce, by, znaje předpisy o nezbytnosti in
teligenční zkoušky pro jmenováni do úřednického statu ll! b), se k této 
- již výnosem ze dne 18. října 1919 čís. 54.942 předepsané a upra
vené zkoušce - sám hlásil a jejím úspěšným výsledkem ziskal po'Jeb
nou kvalifikaci všeobecného vzdělání leště dříve, než dovršil přede-c 
psaná definitivní služební leta potřebná pro jmenování do statu III b).· 
Otálel-li s inteligenční zkouškou až do roku 1924 a ještě při prvém po
kusu neobstál, jde jen na jeho vfVb tento průtah v nabytí předepsané 
kvalifikace. žalobce tedy neprokázal, že mu přísluší tvrzené právo na 
jmenování úřednikem ve statu ]JI b) s e z pět n Ý m p o řad í m a f i
n a n ční m ú čin k e m již :od doby, kdy do,vršil předepsaný počet 
let definitivní služby v kategoríi podúřednické, t. j. od 1. června 1921 
a jest proto pro .ieho jmenování rozhodnou doba úspěšně vykonané 
zkoušky inteligenční s právním a finančním účínkem teprve od nejbliž
šího, zkoušce následujícího jmenovacího termínu, jak již bezvadně do
líčil odvolací soud. 

čís. 6759. 

Oprávněný ke služebnosti odváděti vodu jest povinen nahraditi 
v případě potřeby kanál ve služebním pozemku jiným odtokem o větší 
světlosti. 

(Rozh. ze dne 1. února 1927, Rv I 2031/26.) 

žalQvaným příslušela služebno,st odváděti vodu přes pozemek La
lobcův. žalobou, o niž tu jde, domáhal se vlastník služebného pozemku, 
b'Y žal0'vaní byli uznáni poviu1nými nahraditi kanál, jenž sloruží k odva
děni odpadových vod přes pozemek žalobcův, podle své volby jiným 
kanálem světlosti nejméně 30 X 25 cm anebo na jeho misto zříditi ce
mentovou rouru o světlosti 25 cm. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s O' u d uznal podle žaloby. D LI vod y: 
První soud za mí'! žalobu z toho důvodu, že žalobce kanálu, o který ce 
jedná, spoluL"Žívá a že předchůdce jeho zřidil si kanál sám ve svůj pro" 
spěch a nemůže prý nyní se toho domáhati, když kanál nedostačuje, liy 
žalovaní svým nákÍadem jej rozšířili. Tento názor prvniho soudu neod
povídá stavu věci jím v rozsudku zjištěnému a ustanovení zákona. V na
padeném ro,zsudku zjistil první soud na základě výpovědi svědka Hynka 
V-a, že někdejší jeho předchůdce ve vlastnictví domu óp. 8 asi v roce 
1863 zřídil k"i,álek ve stavu, jak jest dnes, za tlm účelem, by jím odté
kala voda se střechy jeho stáje na dvůr žalovanýcb steklá a že kanálkem 
do,sud též voda se střechy žalobce při dešti stéká a to asi 1/15 celko
vého množství odpadové vody kanálkem protékající. Mimo to zjistil 
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soudce z nesporného přednesení stran, že žalovaní jsou oprávnčni 8'/2-

děti tímto kanálkem odpadovou vodu s jejich dvora a střechy jejich bu
dov a sice proto, že jim přísluší služebnost toho obsahu a že uvedeným 
kanálkem vtéká též voda a hnojůvka ze dvorú a střech stavení čp. 10 a 
11, jež jest svedena kanálem do dvora žalovaných a odkud záro/ell 
s ostatní vodoll ze dvora žalovaných stéká kanálkem pod stájí žalobce, 
a že z celkového množství tekutin kanálkem procházejicích (odpado
vých vod a hnojúvky) dvě t~etiny pocházejí z nemovitostí sousedů nad 
stavením žalovaných položených a na sporu tomtG nesúčastněných. Dle 
posudku znalců vzal pak soud za zjištěno, že nynějši kanálek nedosta
čuje a že jest ho třeba rozšířiti tak, jak žalobcem v žalobní prosbě jest 
uvedeno. Jest1íže první soudce zjistil, že žalovaní svádějí odpadové vody 
do kanálku pod stájí žalobcovou zřizeného proto, poněvadž jim přísluší 
v tom směru pozemková služebnost, platí zásada §u 483 obč. zák., :ie 
jsou povinni nést\i náklad na udržorvání a zřízení 'věci, která jest přímo 
určena ku výkonu služebnosti, a že, spoluužívá-li zavazený služebné 
věci, že má poměrně ku tomuto nákladu přispěti - a platí t" předpis §§ 
490, 491 a 497 obč. zák. Podle těchto předpisů je na žalo'vaných, hy 
učinili potřebná opatření, která jsou nu'nými pro výkon služebnosti, 
žalobce pak jest povinen, poněvadž i on kanálu používá, ku svádění 
vody, by jím přiměřeně svému užíváni na kanál přispěl. žalobce ne:lí 
povinen, by potřebný kanál zřídil, neboť to by c.dporovalo zásadě §u 
482 obč. zák., žc držitel služebné věci není zpravidla povinen něco ~o
nati, n/brž že jest pouze povinen jinému výkon práva dovoliti nebo něco 
opominouti, co by jako vlastnik mohl konati, a nesrovnávalo by se to 
s pojmem vlastnického práva, že může své věci podle libovlI1e užívati 
nebo ji bez užitku nechati (§ 362 obč. zák.), jest pouze povinen ku "á
kladu na zřízení poměrně příspěti, když zařízeni služebnéhO' spolupo
užívá. Že předchůdce žalobcův v drženi služebního statku původně ka
nál zřídil sám, by jím odváděl dešťovou vodu se své střechy na dV,"lr 
žalovaných spadlou, nemůže na zásadě §u 483 obč. zák. ničebo v jeho 
neprospěch změniti, poněvadž z té okolnosti, že vlastník stáje zřídí si 
pod tuto kanálek, by jím sváděl vodu se střechy této stáje, nelze rozumě 
dovozovati, že tím prohlásil závazně pro všechny své nástupce, že se 
vlastníci služebného pozemku vzdávají tQho, že zřízení a udržo,vání ka
nálku náleží služebně oprávněným, vždyť to, co předchůdce žalŮ'bcův 
učinil, bylo jenom výronem jeho vlastnickéhO' práva. Poněvadž posud
kem znalců první soudce zjistil, že dosavadní kanál k odvádění vŮ'd, 
které jim jsou odváděny, nestačí a vody žalobcem kanálem odvádě>1e 
činí asi 1/15 všech vod, kdežto ostatní vody jsou vody s panujících po
zemků přicházející, z toho jedna třetina s pozemku žalovaných a že jest 
nutno, aby prom kanálu byl zvětšen, jelikož zanášení kanálu možno při
suzovati jednak malému profilu, jednak hrubě stavěnému nerovnému 
vnitřku, jednak tomu, že není opatřen proti vnikání pevných součásreic 
přiváděných vodou dešťovou a hnojůvkou a že ku zamezení nebezpečí 
llcpání kanálku by se doporučovalo zříditi nový kanálek z cemento
vých rom v průměru 20 X 25 cm, anebo zříditi dosavadní kanál ·,2 
25 X 30 cm a že opatření to jest nutným a poněvadž kanálkem odv·l-, 
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dějí žalovaní nejen vody svoje, nS/bIŽ 1 v<:dy. kte~~ jim ze stavení čp. 
10, 11 a 12 na jejich dvůr stékaji, pak,ov,sem ma)' t~ké dle §§ 483, a 
490,491 obč. zák. učiniti takové opaltelll na sluzebnen; poz;n;ku, ~y 
odvod vod byl možným a udržovati ]e .. Ta ~kolnost, ze take zalobce 
kanálkem svoje vody odvádí, této povI~no~~ ]e n':.~ba."u]e, ~oho,u na 
něm dle §u 483 obč. zák. žádati, aby prnnerenOl; ,:a,stl na znz~l11 ~a
nálku přispěl. Stejně tomu jest, že k~nálkem ,~e svade)1 I vody h,o;enn,ch 
stavení, poněvadž tyto' vody nesvadej1 se pnmo s )ejlch ~anuj1c}ch po
zemkll na pozemek služebný, nýbrž na poz,emek zalova~lych, vzdy po
zemek nejbližší, kanálku toho jest zapo!řelll pk,,: ]e911;eho celku, bez 
něhož svod není mo'žným, takže by kazdy z oprav~:ny~h byl povrnen 
celý kanálek zřídítí a jej udržovati a tu ovšem mu ze zalobce, dle ;~u' 
890 obě. zák. od každého zavázaného požadovati celek. ]esthze, pres 
to první soud žalobu zamítl, jest rozhodnutí jeho v rozporu. se z,akon
nými předpisy, jest proto odvolání" domáhající se toho, aby zalobe bylo 
vyhověno, oprávněným. 

N o. j v y Š š í s o u d nevy~ověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatelé vytýkají odvolacímu soudu neprávem, že ~é~ posoudil 
po právní stránce mylně (§ 503 čís. 4 c. ř; s.), uz~av na ]."pch povm
nost, nahradítí kanál pro odpadové vody v zalobcove ~tavenI j:,ko. sta!ku 
služebním jiným odtokem o větší ~vět1ostI. je);ch ,namltka, ze lIm za
lobcovo stavení není přípustným a ze anI nemaj1 prava dlsp.onovatI s k~
nálem jako žalobcovým vlastnictvím, je lichá, protože po~~nnostl, kan,a! 
znovu zříditi, odpovídá ovšem i jejich práv,:, k tomu!o. ucclu vstoue,1r 
do žalobwva stavení a s kanálem podle potr~by ,'alo'~I~l. Toh~ lIm za
lobce, vyzvav je k tomuto úk?nu, ost~tne a!l1 neodeplra, nl:'brz na?pak 
přímo na nich žádá a tedy jlln to v~slovne d~voluJe, Povmnos,t z:,lo
vaných k nové úpravě kanálu vyvozuJe odv?!a~1 soud ,zcela spravne ze 
zákonných ustanovení, v jeho ro,zsudku uveaenyc~. Z,S§ 482c 483: 4~7: 
490, 491 a 497 obč. zák. plyne zřejmě, že nem dr:;ltel sl;,ze?n,e v,ec~ 
zpravidla po,vinen, by něco konal, a že, musí zp~avldla o-pr"avp:en:y nest! 
náklad na zachováni a opravování věCi pro sl-uzebna,st urcene: Ze ob~ 
zásady platí jen zpravidla, že tedy jso,: u:;~ány výjImky. z mch, ~el11 
napadenému rozhodnutí na újmu. Takove vl:jlm~y JSou o~sem - mImo 
zvláštní zákony, o' které tu nejde, pk ua pl'. zakon lesm - ~tan:)Veny 
v §§ 483, 508, 515 obč. zák. Než k §§ 508 a, 515 I:elze tr: ml!1 zretele, 
protože se týkají práv užívání tuto neuplatn~va~ych. Pre?pIS, ~ 483 
svědčí nad to, _ zdůrazňuje protiklad druhe vety o" vy]1m,ecn,e po
vinnosti, něco konati, k první větě o zasadm povmnOStI op~avnve,neho, 
uhraditi všechen náklad, - právě o tom, že jde o zcela mlmor~d":.on 
výiimku, jež níc nemění na onom zásadním pravidle. D?slov druhe v~t~ 
tohoto§ o poměrném příspěvku k nákladr; vna zad:?'vau; a opravovanr 
věci, kteréhožlG příspěvku se zavázany muze p~ pnpade I zbaVItI po
stoupením věci oprávněnému, v sou,vIsloslI s, predplsy ~§ 487, 491. a 
497 nedovoluje pochybn,o~tr o s~ravnostr ~a:o: u dovo,ateh napad;
ného, že oprávněný nema len povll1n.ost, .zm~eny na~lad uhra~ltr, ny~ 
hrž že je povinen, ona zúřízení, k;erych je treba k vykonu sluzebnoslr 

'I 
I 
I 

I 
I 
I 

-- Čis. 6760 -
189 

ve skutečnosti věcně opatřiti a provésti a že muže na zavázaném žálbti 
jen poměrný příspěvek. Na tom nemčnÍ !~ic, že § 497 mluví jen o právu, 
by oprávněný zřídil jen potřebné roury a t. d. Tím je jen naznačeno, 
že zavázaný je povinen snášeti, by oprávněný vykonávaje právo slu
žebnosti, zařídil na jeho pozemku, čeho k tomu třeba. Ale nic se nedá 
z tohoto předpisu získati -pro názor, ie by zaváZan}' byl po-vinen, hy 
on sám se o to:o zařízení postaral. Je právem oprávněného, by zařídil 
čeho je třeba, a je jemu zůstaveno, nechce-Ii použíti tohoto práva, by 
ničeho nezařídil, ale nikdy nemůže z důvodu svého práva ukládati za
vázanému povinnosti, by - až na zmíněné výjimky - něco konal za 
něho pro jeho služebnost. Úplně bez významu pro posouzení pře je otáz
ka, kdo svého času sporný kanál zřídil a zda předchůdci žalobcovi se 
kdy domáhali na žalovaných zřízení nového kanálu, Stačí, že žalovaným, 
jak nesporné - přísluší služebnost, odváděti odpadové vody sporným 
kanálem, a že nastala nutnost, upraviti jej tak, by se břímě služebního 
po'zemku nestalo obtížnějším, nýbrž bylo ulehčeno. (§§ 489, 491 obč. 
zák.) Odvolaci soud vyhověl proto odvolání proti zamítacimu rozsudku 
první stolice právem. Tím není ovšem nijak rozhodnuto o případn',m 
nároku žalovaných, žádati na žalobci podle § 483 obč. zák. poměrný 
příspěvek na náklad, který na úpravu odtoku podle rozsudku snad 
učinÍ. . 

čís. 6760. 

Při r()zvrhu nejvyššího podání za opětně vydraženou nemovit()st 
nemůže býti z přikázání na nejvyšší podání vylO\učena p()hledávka ob, 
mešl{alého vydražitele z t()ho důvodu, že ručí za následky opětné dražby, . 
aniž lze vyloučiti pohledávku nadzástavníh() věřitele zajištěnou na hy
potekámí pfrl1ledávce obmeškalého vydražitele. 

(Rozh. ze dne 1. února 1927, R II 435/26.) 

V průvodním dražebním řízení byla firma G. vymáhající věřitelkou 
a vydražitelkou, Vzhledem k ustano,vení dražebních podmínek bylo jí 
soudem prominuto složení vadia (§ 147, třetí odstavec, ex. ř.). Napotom 
došlo k opětné dražbě a Dr. F. přihlásil k rozvrhu svou pohledávku 
z nadzástavního práva na pohledávce firmy G. Hypotekární věřitel 
Karel B. podal při rozvrhovém roku odpor proti přikázání pohledávky 
firmy O., po přfpadě pohledávky nadzástavního věřítele Dra. F-a z to
ho důvodu, že dle §u 148 ex. ř. ručí tato zástavní práva za schodek po
vstavší opětnou dražbou v neprospěch jeho pohledávky, který schodek 
má mu býti hrazen. S 0' udp r v é s t J I i c e nevyh0'věl odporu potud, 
že přikázal z dražebního podání pohledávku firmy na příslušenství a 
kapitále, včetně s podílem na Úlrocích dražebního podání, celkem 6.369 
Kč 48 h, z důvodů, že, pokucl schodek ani vadiem ani složenými splátka
mi dražebního podáni není kryt, může na základě dražebního l'Isnesení, 
jímž výše schodku 'zjištěna, býti vedena exekuce na jmění obmeškalého 
vydražitele a že proto není zákonného dLlvodu, by nebyla z dražebního 
podání přikázána knihovní pohledávka firmy O., s ohledem na níž byla 
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tato firma při dřívější dražbě sproštěna jako dražitelka složení va dia. 
Do této části rozvrhového usnesení nebyl již podán rekurs. Ale exekuční 
soud vyhověl odporu v druhé části a nepřikázal pohledávku Dra. Fran
tiška F-a, zajištěnou na pohledávce firmy G. 3.383 Kč 94 h s přís1., 
jelikož nadzástavní věřitel věděl, že firmě G. b~lo ~lože!,í jist~ty pso
minuto, že tedy zápis jeho práva jest potud be~ucl11ny~', ze nel11uze ~re~ 
kážetí, by pohledávky fírmy G. nemohlo bylI pouzlto k uspokolem 
všech nároků z dražby proti vydraž!teli. Re~urs~ nadzástavn,ího věřItel~ 
nevyhověl rek Di r s II í s o u d z duvodu, ze, trebas exekucU! konusar 
se nezacho'val ve smyslu druhého O'dstavce §u 148 ex. ř., stala se hypo
téka firmy G. vadiem, že Iiadzástavní věřitel o tom věděl a že k jeho, 
pohledávce mohlo by se přihlížeti jen, pokud by firma G. přišla při mz-o 
vrhu na řadu částkou převyšuiící zjištěný schodek, což nenastalo. 

Ne j v y Š š í s O u d k dovolacímu rekursu Dra F-a změnil napadené 
usnesení v ten rozum, že nevyhověl odporu Karl,q B-a, takže Dr. F 
obdržel přikázání na pohledávku zajištěnou na zástavním právu: firmy 

G. 

D ů vod y: 

Zákon činí mzdH mezi slo,že.pým vadiem a pohledávkou vymáha
jícího věřitele neb hypotekárního věřitele, sproštěného při dražbě slo
žení vadia. Vadium jest složiti na soudě, kdež zůstane uschováno až, d~ 
úplného splnění dražebních podmínek nebo do pravoplatnehO' odepre1l1 
příklepu (§§ 147 prvý odstavec a 148 prvy odstavec eX',L): V připadě 
§u 147 třetí odstavec ex. řo odpadá složení vadla a nanzuje se a po
znamenává se v pozemkové knize zápověď ve smyslu §u 148 druhý 
odstavec ex. ř. I vadium, i takováto pohledávka vymáhajícího neb hy
potékárniho věřitele ručí tedy stejně za uspokO'jení všech nárokÍl z '/y
dražení vzniknuvších pm'<i vydražiteli. Avšak kdežto o vad 1 II se v §n 
149 třetí odstavec ex. ř. praví, že každá věc, kteráž jest II soudu uscho
vána jako jistota složená nejvyšším poda,telem, r u. č i o d č a ~ u s v é !1 o 
ode v zdá n i j a k o z á s t a v a za vsechny naroky, ktere z drazby 
vzniknou proti nejv'Y~šín~ll podateli, ustano'vuje ~,~48 druhý odstavec 
ex. ř., že z á p i s y, ]lchz bylo nabyto· pro:tr ne]vysslmu podateh po po
známce zápovědi) ne m O' h o u z a b r ~ n 1 ~ 15 O' m Ul; b Yo p.o"h'\ e ~ a v
k y ne bylo p o u žit o k u. s P o k o Je n I vsech naroku, jez vzmknou 
proti němu z vydražení. Za násle,dk~ obme~kání ručí vydra!~!el pO,dl;, 
§u 155 ex. ř. nejen vadiem a slozenyml splatkan:;I ,~a nejV~SSI podam, 
nýbrž i svým ostatním jměn,ím. Jet; ,schodek na vytezk;I, drazebmho ~o
dání a náklady opětné drazby z]lstujC soud z mOCI uradu usnesemm. 
Ale na základě tohotO' pravoplatného usnesení vede se exekuce II a 
o s t a t n í j měn í obmeškalého vydražitele je~, P O' k u d ty t< a č á s t
k Y n e m o h o u byLi z a pro. ven y z vad I a a z e s I o z e n y c n 
s plá t e k nejvyššího podání. Z toho' následuje, že, vadium a, ,splátky 
dražebního podání, jakož i výtěžek tétO' exek;lce tVO;í slce, sQUcast roz
vrhové podstaty (§ 215 čís. 3 ex. ř.), ale s hm rozdIlem, z e vad I Ú' m 
a s po I á .. t k y,pokud nepřevyšují zjištěnou výši schodku ~ náklady opětn,é 
dražby, se pro stě při po' č t o u k r o z vrh o ve pod s t a t c, 

čis. 6761 --
191 

kdežto .na o ~ t a t n í j!ll ě II í o' b tll e š k a 1 é h o v Y cl r a žit e 1 e a 
t e d yIn a jeh o hy po t e kár n í po hle li á v k u, k t e r á ,. Ll Č í 
ve smyslu ~u 148 0I~uhy odstavec e.x. ř., musí na základě zjišťoV2.cího 
usneselll ves t I ve rIt e I e, o d k a z a n í n a n e j v yš šíp o dán í 
e;" e k u, Cl pro r O' z vrh o vou pod s ta t u. Vedení tétO' exekuc~ 
za~lsI ~s~k .Jen na těchto věřitelích, kt'2ří nemají při ní jiného postaven' 
nez, kazdy J111ý ~y~Iáhajíci věřit~:: Proto nemůže při rozvrhu býti Vy~ 
loucen,a z pnkazalll, na n:jvyss! podání pohledávka obmeškaléhc) 
.vydla.zlte~e z .l.oho, duvodu, ze ruci za následky opětné dražby. MŮŽ2ť 
se stalI, ze vent~le schodkem při nové dražbě zkrácení opomenou vú
bec v;stt :xek~c1. Jest to pouze v jejich vůli. Toho dalším důsledkem 
je,'t vsak, z~ pn r?zvrhu nemůže z přikázání býtí vyloučena aní pohle
da'2ka ~adzastav~Iho věřitele zajištěná na hypotekární pohledávce ob
~nes~aleho vydrazltel~; Vedlo by k nesrovnalosti, kdyby zástavní věřitel, 
Je,hO'~ pohledavka ruCl za schodek a náklady opětné dražby obdržel ji 
pnk~3'ano,u z dražebního podáni, při rozvrhu, jak tomu bylo také v tom
to p~lpade: ale .nadzás,ta~ní věřitel byl vyloučen z důvodu, že jeho právo 
nemuze p:~ekazltI pO'llZIlI pohledávky zástavníhO' věřitele - obmeŠkalé
h? vydrazltele - k uspokojení všech nároků z dražby. Dojde-li skuteč
ne ~r tomu, že vě~itelé, vyše~ší při opětné dražbě na prázdno, včas. Za.
krGcI, by 'pohleda~kJ obmeskalého vydražitele bylo pou.žilo k jejich 
uspokojenI pro zJ1stený schodek a náklady opětné dražby, teprve bude 
snad nutno rozhodn,outt, O' tom, zda právo nadzástavníhO' věřitele překáží 
tom~to u,spoko)elll CI vubee llIkoh. Na ten čas netřeba tuto o,tázku řešiti 
Poneva,dz flrme ? ~yla z <dražebního podání přikázána její hypotekárnf 
P?hl~?avka, mUSI dusledne I k nadzástavní pohledávce býti při rozvrhu 
pnhhzeno. " 

čís, 6761. 

,Služebnost, zat;azující ~ří~iti na pozemku tovární budovy, oprávňuje 
k zákazu pústavem ,k;uho!ve clhelny s vysokým komínem, Pojem »tovární 
bu~O'"y«. Ro~~~dn~h O' t?m}, zda jde o továrnu, nepřísluší znalcům, ny
br~ soudu, pn cemz nezalezl na tom, jak byl vymezen pojem továrny 
v jednotlivých politických zákoil1ech. 

(Rozh. ze dne I. února 1927, Rv JI 226/26.) 

Při -J~Ú'upi pozemků, od žal?~b~e' z~vá:al. se ,mu žalovaný továrník, že 
na koupe~yc~,po~cmclc~ nezndl aTIl delmckych knlonií, ani továrnkh 
budov, all! ,zanzel1!, ktere by obtěžovalo zápachem. Ježto žalovaný zřídii 
n~ po!emclch kruhovou Cihelnu s vysokým komínem, domáhal se na 
nem :aIob::e, by byl uZ~,án povinným dodržeti sm'louvu, kterou ve 
pmspech zalo~ce byla znzena na ukoupených pozemcfch služebnost 
tOh~ obsah~, ze n,? p~zemc~ch těch nezřídí tovární budO'vy, že jest 
P.~\ Ine~ zdrzetJ v~e. znze~l ~arl11 Cihelny na pozemcích a odstraniti zřízené 
jlZ budovy, tvonCI p~rll! CIhelnu a komín. O ba niž š í s o u d y žalobu 
zamI!ly" o d vol a.c I, s.o II d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud ide 
o pravm posouzeni vec!, nelze pO'chybovati o tom, že v odst. VB. kupní 
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smlouvy byla mezi stranami ujednána služebnost. Spor j(~e pouze o roz
sah této služebnosti, pokud se týče o to, zda-Ii dotyčným ujednáním 
mělo býti také vyloučeno vystavění kruhovky. Dlužno phs~ědčiti názo;u 
prvního soudu, že se žalovaný mohl považovati za opr~vnena) vystavdl 
si spornou kruhovku již vzhledem na to, že mu žalobce sám prod"l 
kruhovku pouze 60 I{, od nové kruhovky. vzdál~nou a Ž': t~díž n~mohl 
nijak na to pomýšleti, že t;:cké cihelny malí podl~hatr Z~'lnenemU zal<13u. 
Namítá-Ii odvolatel, že se jedna o podmk StOJICI takrka mnno provoz, 
odporuje to nálezu znaleckému a také nabídce žalobcově, z nichž vy
svítá že nabízí žalovanému také pozemky za účelem zřízení vlečky 
z cil{elny. Dlužno dále přisvědčiti soudu prvé stolice, že zde jest při 
nejmenším pochybnost o tom, zda oním zákazem stavby byl míněn také-. 
zákaz zřizeni cihelny. Nelze sice použíti při výkladu smlouvy us.tanovení 
první věty §u 915 obč. zák., neboť jde o smlouvu zavazující obě s.~rany, 
lze však použíti ustanovení druhé věty tohoto paragrafu, dle mz ne
přesné ustanovení sluší vykládati v neprospěch žalobce, jenž ho užil. 
Žalabce oVŠem brojí také Pr:oti zjištění prvního. soudu, že on užil do
tyčného výrazu, neboť, jak ze smlouvy vysvítá, se p.rý zav~za! žalova?ý . 
a nikoliv žalobce. Nesej de však na tom, kdo se zavazal, nybrz, kdo 'Jll!. 
při ujednání smlouvy nepřesného výrazu, a to byl bezpochyby žalobce 
sám jak vysvítá z přílohy 5 a z výpovědi svědka Dra R-a. Ostatně dluž
no t~ké poukázati na ustanovení' §u 484 obč. zák., podle něhož služeb
nosti mají býti spíše obmewvány. Neize ovšem souhlasili s názorem 
prvního soudu, že žalobce svolil k vystavění cihelny, poněvadž ničehož 
proti ní nenamítal, neboť vysvítá již z obsahu spisu okresní pohtrCKé 
správy, že se žalobce brání! vystavění cihelny. Odvolací soud jest však 
právního názorU', že žalobce, když mOu již bylo nesprávným způsobem 
zabráněno, by své námitky uplatňoval při stavební kar;'!si, nebyl .~lijak 
oprávněn vyčkati, až cihelna bude vystavena a po,tom za?atr o Jej;. od: 
stranění, nýbrž měl podle §u 340 obč. zák. a §u 454 c. r. s. ve Inceh 
dnech potom, co nabyl vědomosti o rušení, žádati na so.udě, by novotu 
takovou zapověděl. Žalobce sám udává, že zpozoroval, že se jedná o 
tovární budovu, když se stavbo.u komínu se počalo" Ta však se stalo 
nejpozději začátkem června 1 924. Nepo~žil-Ii žalobce včas zmíněnéyr~ 
práva, pozbyl vůbec práva vznésti jakekohv namltky pmh vystavenr 
cihelny (Krainz-Sachenrecht, § 183 a Mages Nachbarrecht str. 3 \). 

Ne j v y Š š í s o u cl uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Dovolání uplatňuje vš,echny dovolací dúvody §u 503 c. ř. s. Rozhodnutí 
o tčchto dovolacích důvodech závisí jen na právním posouzení sporu, toto 
pak zase na rozřešení otá;ky, zd,a služebn?st: z~kazující žalo.va~ému 
zříditi na pozemku, koupenem od zalobce, delmcke kolome, tovar?l,bu
davy nebo zařízení, jež by zápachem obtěžovalo s?'Usedst~o, opravnu1e 
žalobce k zákazu postavení kruhove CIhelny s vysokym kommem. O trva
ní této služebnosti, ujednané kupní smlouvou z 1. června \ 9\ 8, pokucl 
se týče ze dne 17. srpna 1918 a ~Iožené do. pozen:~ové kl1il:)', ;,e,ní mezi 
stranami sporu, o žalabcovu pravu branrh se JeJlmu parusem zalobou 
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a žádati za odstranění stavby, p-řičící se smlouvě podle §u 523 obč" zák. 
nemůže býti pochybováno. Jako jiné žaloby na ochranu služebnosti není 
an! tato zal oba Bodmíněna tím, že nebylo možno žalovatí pro rušenou 
(~Ozbu I~ebo na zakaz stavby podle §§ 339-341 obč. zák., z nepodání 
tec~to zalob ply~~la by proto ztráta žalobního nároku jen, kdyby se 
z neho dalo SOUdlÍ1 na mlčky projevený souhlas se stavbou. Ježto žalob
~e: la,kmll~ byl ke stavební komisi řádně předvolán (výměr okresní po
I~trcke spravy ze dne 2. prosmce 1924, doručený mu pO'dle zpátečního 
Ilstku dne 3. prosInce 1924), při této komisi, konané dne 17. orosince 
1924, se ohradí! proti této stavbě, poukazuje na služebnost 'z kupní 
smlouvy, byl však se svými námitkami výmě,rem okresní politické správy 
dne ~3. ~r?smce 1923 odkázán na pořad práva soukromého, nelze před
pokladatl Icho souhlas . .Iežto není sporu, že postavená kruhová cihelna 
nešíří ~ápachu a že není také dělnickou kolonií, jde jen o to, zda jest 
t?varnl budovoll. Dlužno souh'lasiti plně s dovoláním, že pro rozřeš,ní 
teto otázky není rozhodným, jak byl vymezen pojem továrny v ;ednotli
vých politických zákonech, počítajíc k nim ovšem i zákonodárství o ú
razovém .pojiště;rf, ný?fŽ ~ jakém smyslu strany při uzavírání smlouvy 
tohoto. vyrazu uZlly, dale, ze rozhodnutí o tom nepřísluší znalcům. nýbrž 
sor:.duo Poněvadž si strany při ujednání smlouvy samy blíže neurčily 
co ozna~ily Bo:v~e~hntr;'. výrazen; »tovární budova«, a poněvadž poďl~ 
skutkoveho zllstenl nlzslch soudu se nedohodly o účelu smluvené 81u
že?n?s!i,. z něhož by .se mohlo na sporný význam usuZO'vati, nezbývá 
ne: reslÍ! s~ornou otazku podle obyčejného, běžného ví,znamu slova 
v Jeho SOllVISlo'stl. Tu pak nesouhlasí davolací soud s názorem nižších 
soudů, že jest pochybna, zda se tovární budovou rozumí také kruhová 
cihelna s komínem, kterou žalovaný na pozemku číslo katastrální 1087 
postavil, že tedy s toho·to hlediska bylo "při smlouvě užilo slova neias
ného a sama smlouva jest nejasná. Pod pojmem továren a závodů' to
várních rozumějí se podle jazykového a národohospodářského významu 
těchto slov takové podniky, jež mají za účel zhotovování nebo zušlechťo
vání živnostenskýcb výrobků ve velkém rozsahu, v nichž iest větší Dočet 
d~~ni~kých sil ;aměst~~n v :nístnostech k tomu zvláště určených s' pře
vaznym pouzltrm strojU a delby práce, při čemž jako zvláštnosti to,vár
n~h,?, pro\:ozu přicház~jí v úvahu investice značného provozovacího ~:a
pltalu. vyrob a do zasoby, z dělby práce plynou.cí různá kvalifikace 
zaměstnaných dělníků a omezení se podnikatele na vedení závodu. Sou
hrn všech znak~ vyzna,čui.,icích tovární pod~ik nellí nezbytným předpo
kladem ~r? L~znaní ,tovarm po~ahy ko-nkretnlho podniku a mllsí býti "ci 
pos;lzovam teto otazky vzat zretel na podstatu a celek závodu, by bylo 
mozn,~ rozhodno~tr, zda podle převahy zievů mluvících pro tovární neb 
malozlv~o~te.nskv provoz jde v Konkretním případě o továrnu, tovární 
podmk Cllr nlkolrv. Podle toho bude vyložiti výraz tovární budova, totiž 
rozhodnoutr, zda sporná parní cihelna s komínem ie tovární budovou. 
Žalovaný sám si Cení cihelnu okrouhle na 1,0000000':- Kč. líž odvolaCí 
soud poukázal na to, že předpoklad znalell, že spornákrulÍová cihelna 
byla posta,:ena, na. ~ýrobu cihel pro vla:tn! potřebu žalovaného, odporuie 
Je,ho ,~Iastn!m udaJu,m. Nes;porno J;st, ~e zalovan~ není na výrobě osoh
nt sucastnen" Doznano Je zalovanym, ze CIhelna Je kruhovkou se stroj 0-

Civilní rozhodnuU IX. 



- Čís. 6761 -
194 

vým zařízením) moderní výroby s komínem. V cihelně jest zaměstnáno 
přes 20 dělníkú. Denní výroba číní 20.000 až 25.000 cíhel. Vzhledem na 
výší kapitálu, jenž do cihelny byl žalovaným investován (podle jeho 
údajů 1,000.000 Kč), na rozsah výroby, neomezené na vlastní potřebu 
žalovaného, předpokládajicí značný pwvozovaci kapitál, na strojové 
zařízení cihelny kruhovky a na to, že žalovaný podnikatel na výrobě 
osobně súčastněn neni, jest pokládati spomou kruhovou cihelnu za to
vární podnik a spolu i za továrni budovu bez ohled" na to, jsou-Ii při 
výrobě cihel zaměstnáni dělníci zvlášť kvalifikovani, či jen taci, kteři 
mohou býti ihned nahraženi jinými dělniky, třebas i z jiného cihelně 
ciziho odvětvi podnikáni. žalovaný zavázal se smlouvou, že na koupe
ném pozemku nepostaví továrnich budov. Že timto výrazem rozuměti jest-: 
i spornou cihelnu, plyne z předchozich dúvodú. Chtěl-li žalnvaný, aby 
se služebnost vztahovala jen na to'várni budovy z ohoru jeho výrohy, 
totiž na koželužny neb budovy určené pro strojní výrobu obuvi, bylo 
na něm, by si to ve smlouvě vymínil. Ustanovení VII. odst. písm. a) 
smlouvy jest jasné. Služebno.st zakazujíci zříditi žalovanému to'vánii 
budovy vztahuje se na továrni budovy vúbec, slov těch bylo užito obecně 
bez jakéhokoliv omezeni a zejména bez omezení žalo'vaným tvrzeného, 
že šlo jen o tovární budovy z oboru jeho výroby. CO' asi žalovaný při 
ujednání smlouvy myslil, jest nerozhodno, rozhodným jest, Co strany 
projevily. Ustano,veni §u 915 obč;' zák., podle něhož musí býti nejasný 
výraz vyložen v neprospěch toho, kdo ho užil, tu nepřichází v úvahu, po
něvadž výraz »tovární budovy« ve smlouvě užitý jest jasný. Neni pří
činy vkládati dO' výrazu toho nejasnost omezenim jeho na tovární bu
dovy, sloužící jen určitým továrním účelům. Strany nemohly vúli svou 
vysloviti jasněji, než volbou obecného výrazu, jenž vylučuje jakékoli 
rozlišováni. Poukaz odvolacihO' soudu' na ustano'vení §u 484 obč. zák., 
podle něhož služebnosti nesmí býti rozšiřovány, nýbrž spíše zlÚ!žovány, 
není tu na místě, nebo,ť žalobce domáhá se jen ochrany služebnosti, 
která mu podle smlouvy patří, tudíž svého smluvního práva. Tento zá
konný předpis neoprávňuje žalovaného, by rozšiřoval jako vlastník své 
právo na úkor práva, jež smluvně přiznal žalobci, by nešetřil omezení, 
jež si uložil. Nelze proto přisvědčiti názoru soudů nižšícb stolic, že 
se žalovaný mohl považovati za oprávněna vystavěti si spornou kru
hovku, hledě k tomu, že mu žalobce sám prodal kruhovku pouze 60 m 
od nové kruhovky vzóálenou a že tudiž nemohl nijak na to pomýšleti, 
že také cihelny mají podléhati zákazu. Jest ovšem pravda, že žalobce 
smlouvou z téhož data, jako je předmětná smlouva, prodal žalovanému 
starou v provozu jsoucí cihelnu. Tato cihelna jest však zřízena na jiném 
pnzemku, než na kterém stojí nová cihelna. Pozemek, na němž stojí 
stará cihelna, zákazel11 stavby stížen není. Zákazem tím však jest stÍžen 
pozemek, na němž žalovaný vystavěl novou cihelnu. žalovaný mohl 
ovšem starou cihelnu rozšířiti, po připadě, není-Ii již podnikem továrním, 
ji jako" továrni podnik vybaviti a provozovati, neboť to hy nebylo na 
újmu služebnosti, kterou smlouvou na se vzal ohledně pmemku, na 
němž postavil novou cihelnu. Že žalobce žalovanému prodal pozemky 
potřebné ku stavbě vléčky, jest rovněž pro spor nemzhodno, poněvadž 
šlo o vléčku ke staré již existující cihelně. V povinnosti žalovaného 
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o:istraniti cihelnu, ?ehe sp.atřovati nic, co by se příčilo dobrým mra
vum, anI lllC nelllozneho. Zalovaný znal obsah služebnosti, kterou na 
s~be smlo.uvou vzal, a sám doznává, že »mu nic na tom nezáleželo, by 
SIÍllO~al CIhelnu o kousek dále.« Bylo jeho věci, by se, než se stavbou 
zapocal, dorozuměl se žalobcem, a neměl bez jeho souhlasu cihelnu 
v r?zsahll továrniho podniku stavěti. Těžké následky, jež ho z porušeni 
sluzebnostl stihají, musi si tudiž sám přičisti. Nezáleží na tom, že podle 
skutkového přednesu žalovaného nedostačovala stará cihelna ani z da
leka nárokům v továrně žalovanéhO' na cihlách ročně spotřebovaných 
~ že tím. méně mohla vyhověti námkúm ostatního obyvatelstva, že proto 
zalO'vany lest nucen ku odstranění bytové tísně svých zřízenců stavěti 
dělnic~é ?omky a ko'lonie, že, ježto cihly nebylo mo·žno nikde dostati 
a stara CIhelna nevyhovovala, mimo to v hliníku na parcele čislo 1087 
jest mnO'žství vhodné hlíny, vystavěl žalovaný na pozemku 1087 cihelnu 
novou rnoderniho zařizeni v bezprostředni blízkosti cihelny staré, takže 
vlastně ?bě. tyto cihel~y se cl?pIňují a tvoř~ jediný hospodářský závod. 
Nelze pnhlednouÍl anI k dalslmu tvrzení zalovaného, že hospodářské 
mtere,se. není v naprosto, žádném poměru se, ztrátou, již by žalovaný od
strane~ll,? CIhelny ytrpel. ,Am tyto skule~nosti, kdY'by byly zjištěny, 
n~opravnov:,ly b~ zalo'vaneho lak~ smluv11I. s!ranu, by svémocným jed
na11lm porusll pravo druhé smluvul strany, lez vzal na se jako závazek. 
Soud nemůže přihlédnouti k jinému, než zda žalovaný svémocně porušil 
právo žalob<;ov?, a v kladném pří~ad~.~1Usí vyhově~i žalobě. Rozhodným 
byl tu ledme vyklad smlouvy. Ne]vyssl soud, vyloziv smlouvu odchylně 
od výkladu jejiho nižšími sOlldy, uznal důsledkem tohO' na porušení prá
va žalobcova žalovaným. 

čís. 6762. 

Pokud neodporuje dobrým mravům úmluva dvou obchodníků v men
ším městě, že nebuduu navzájem obchodovati konkurenčnímí předměty. 

(Rozh. ze dne 1. únOra 1927, Rv II 801/26.) 

Žalobce a žalovaný, bratři, měli původně obchody v otcovském do
mě, žalobce obchod koženým zbožim, žalovaný střižním zbožím. V roce 
1924 koupil žalobce sousední dům a přeložil tam svúj obchod. Mezi 
bratry došlo po té k nesrovnalostem, načež uzavřeli dne 22. ledna 1925 
smír, v němž se zavázali, že nebudou obchodovati konkurenčním zbožím. 
Ježto. žalovaný m~l.napoto,m na sklad~ o~uv, sou~ástky (příslušenstvi) 
obUVI a syrovou kUZI, domahal se na nem zalobce zalobou, by byl uznán 
povinným ďodržeti smír ze dne 22. ledna 1925, zastaviti obchod obuví, 
součástkami jejimi, jakož i koží a zdržeti se v budoucnu všech obchodú 
jež odporují konkurenčnímu. zákazu. Žalobě bylO' vyhověno s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o u cl e m z těchto 

důvodů: 

Zavázal-li se žalovaný smírem ze dne 22. ledna 1925, že nepovede 
ve svém obchodě konkurenčnich předmětů, jež se týkají obchodu ko-

13' 
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žemi, nesmí ani obuv) ani příslušenství obuvi a syrovou kůži míti na 
s'dadě ve svém obchodě. Tím se smlouva nevykládá způsobem rozši
řujícím. Nelze přisvědčiti právnímu názoru dovolatelovu, že se smír 
příčí dobrým mravům, ježto je časově a místně neomezeným. Dle ob
sahu smíru, dle něhož zavázal se také žalovaný znova zanechati obcho
du syrovými kožemi a nemíti takový obchod v místě, nelze pochybovati 
o tom, že se zápověď v doložce konkurenční vztahuje toliko na obce a 
že je tudíž místně omezena. Co se týče času, je omezena potud, že má 
platiti jen, pokud obě strany povedou dále svůj obchod v O. Že se toto 
mezičasí může vztahovati na řadu let) bylo úmyslem stran a i v obou
stranném zájmu. žalovaúý není ve své výdělečné činnosti nespravedliv~ 
zkrácen, ježto je mu volno, by také v O. sám provozoval obchod se 
vším ostatním zbožím) jež není konkurenčním předmětem obchodu usnč
mi. Je proto nesprávno, že žalobce mohl by požadovati na žalovaném, 
by nevedl konkurenčních předměJů, kdyby se tento jinam přestěhGval, 
nebo kdyby žalobce sám vzdal se svého obchodu. Pak nemohlo by o 
předmětech konkurenčních b.ýti nižádné řeči (srov. rozh. Č. 3884 sb. 
n. s.l. 

čís. 6763. 

Zrušení svěřenství (zákon ze dne 3. července 1924, čís, 179 sb. z. 
a n.). 

Byia-Ii ve lhůtě §u 2 (4) předložena dohoda sjednaná mezi 080-
bOOli uvedenými v §u 2 (3), nepříčící se účelu zákona, a souhlasí-Ii s ni 
Státní pozemkový úřad, nezbývá soudu; než aby ji schválit Co do vý
hraů připojených Státním pozemkovým úřadem k schva!ovacl doložce, 
nezbývá, než by účastníCi dohody bUd' se jim podrobili auebo vymohli si 
změnu nebo zrušeni, nejsoll však oprávněni, by dohodu znova upravili 
podle schvaluvac! dolužky, po případě od ni upustili. aniž jest příčiny, 
by svěřenský soud sečkal, jak se účastnici zachovají k schvalovací do
ložce StátnlhQ pozemkového úřadu. Soud schvaluje dohodu bez ohledu 
na výhrady, na něž jest vázán souhlas Státního pO'lemkového úřadu. 
Schválením nenl však rOzhodnuto o oprávněnosti žádné z výhrad připo
jených Státním pozemkovým úřadem k jeho schvalovací doložce. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, R I 38/27.). 

Zem s k Ý s o u d v P r a z e schválil dohodu podle §u 2 zákona o 
zrušení svěřenství. Rek u r sní s O' II d k rekursu držitele svěřenství 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Při schválení dohody musí se 
svěřenský soud říditi jedině podle zákona o zrušení svěřenství a, shle
dá-li, že dohoda tomuto zákonu vyhovuie, nemá příčiny, aby dohody 
neschválil. K dohodě, která se týká zabraného májetku, a ku zaiištění 
nároků na tomto majetku, jest podle §u 13 zákona o zrušení svěřenství 
!feba také souhlasu Státního pozemkového úřadu, jemuž dlužno doručiti 
všechna usnesení učiněná podle tohoto zákoDa. Dle toh'O se také svěřen
sk}' soud řídil a vyžádal si souhlas Státního pozemkového úřadu, který 
také zásadně k dohodě svolil, vymíniv si podmínky, které uveden:! 
jsou ve svolovací doložce na předložené dohodě připojené. Udělil-li 
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Státní pozemkový úřad svolení k této dohodě pod podmínkami, které 
netýkají se zrušení svěřenstVÍ) nýbrž zakládají se na zákonu záborovém; 
nemá svěřenský soud moci, by Státní pozemkový úřad přinutil k tomu, 
by podmínky jím stanovené změnil, nýbrž věcí držitele svěřenství jest, 
bv změnu těchto podmínek si u Státního pozemkového úřadu sám vy
niohl. Usnesením svěřenského soudu o schválení dohody nepředbíhá se 
nijak rozhodnutím do usnesení Státního pozemkového úřadu a ve schvá
lení dohody nelze spatřovati ještě schválení podmínek Státním pozem
kovým úřadem stanovených, které týkaji se zcela jiného zákona než zá
kona o zrušení svěřenství. Nelze tu proto také mluviti O' předčasnosti 
schválení dohody i zrušení svěřenství. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Z návrhu na zrušení napadeného usnesení pro nezákonnost jest pa
trno, že rekurent napadá usnesení to pro patrný rozpor se zákonem (§ 
16 pat. o nesr. říz.), jejž dovo,zuje názorem, že schválení dohody svěřen
ským soudem bylo předčasné. Rekurent neuvádí, kterému zákonnému 
předpisu odporuje schválení dohody. Z obecného předpisu § 13 zákona 
o zrušení svěřenství čís. 179/1924 sb. z. a n. nelze dovoditi správnost 
jeho názoru, nebo:f podle něho nesmí svěřenský soud rozhodnouti bez 
souhlasu Státního pozemkového úřadu, nelze však říci naopak. že by 
svěřenský soud, jakmile Státní po,zemkový úřad souhlasí s dohodou, 
mohl rozeznávati, zda se tak děje bezpodmínečnč či s výhradami, s ni
miž účastníci dohody, po případě někteří z nich nebudou snad souhla
siti. Svěřenský soud může uvažovati jedině o tom, zda dohoda byla 
předložena ve lhůtě § 2 (4). zda sjednána byla mezi osobami uvede
nými v odst. (3) a zda nepříčí se ú"elu zákona, konečně zda Státní po
zemkový úřad s ní souhlasí. Jsou-Ii splněny tyto podmínky, nezbývá mu, 
než by dohodu schválil. iežto úprava poměru u",olneného svěřenství do
hQdou ie podle § 2 (1) právem osob tam vytčených. CO' do výhrad pří
poiených Státním pozemkovým úřadem k schvalovací doložce, nezbývá, 
než by účastníci dohody, t. j. ti, kteří s výhradami nesouhlasí. bud' se 
jim podrohili nebo vymohli si změnu, nebo zrušení Nelze jim však při
znati další právo, by dohodu znova upravili podle schvalovací doložky, 
po případě od ni ,upustili vůbec, a není příčiny, by svěřenský soud 
sečkal, iak se účastníci zachovaií k schvalovací doložce Státního po
zemkového úřadu. Soud ten, přezkQumáva'je dohodu předlo'ženou mu ú
častníky, musí míti nutně za to, že vzhledem k §u 13 zákona 179/1924 
byla sjednána s výhradou, že bude schválena Státním pozemkovým 
úřadem. Jakmile se tak stalo, musí dohod\!, odpovídá-li zákonným před~ 
pis,ům, schváliti bez ohledu na výhrady, na něž jest vázán souhlas po
zemkového úřadu. Schválením tím není rozhodnuto o oprávněnosti 
žádné z výhrad připojených Státním pozemkovým úřadem k schvalovací 
jeho doložce, jak již rekursní soud správně dovodil, a nelze proto v něm 
shledati schválení výhrad těch, o jichž platnosti a závaznosti nemohoti 
v tGmto řízení soudy ani uvažovati, nejsouce příslušnými k rozhodování 
o nich. Schválení dohody svěřenským soudem neodporuie tudíž zákonu 
a není důvodem podle § 16 pat. o nesp. říz. 
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čís. 6764. 

•• >;Jn:ěním« ve smyslu §u 99 j. n. jest pro žalobu, domáhající se zji
stem, ze pohledávka žalovaného uhasla, i část této pohledávky již ža-
lobce uznal ' 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, R I 55/27.) 

Ž~I~jící}~z~m:c domáhal se na žalované cizozemkyni u soudu svého 
by~hste z]lstem, ze jeho platební povinnost, převzatá vůči žalované zá
rucním prohlášením do výše 90.000 zl. marek uhasla až na zbytek 100 
zl. m~re.k, jejž uznal, a odůvodňoval místní příslušnost dovolaného sou~ 
du pTave nárokem žalované na těchto 100 zl. marek. Námitku místní ne
přfslušnosti s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek Ul r sní s o u d ná
n:ltce vyhověl a žalobu odmítl. U.Ú vod y: Rekursu nelze upřítí opráv
nen.ostl., § 99 j. n. před~okládá, že žalovaná osoba. zdržující se v Ci
zme, n:a ~ tu:emsku majetek. V tomto případě zřídí! žalobce jmění ža- . 
lo~kyne hm, z~ v r~,zporu s~ svým stanoviskem, pro.ieveným v žalobě. 
pry z O?~oty n~rok zalobkyne na zhodnncení ve výši 100 zl. marek uznal 
a tuto castku zal ovane zaplatil. Není však pochyby o' tom, že ža
lo?c_e uznal a :a~latil tento peníz jen proto, by tím uměle vytvoří! su
dlste. podle .!n;em. Takto žalobce-m vytvořené jmění nemůže však odů
~~dl1ltr sudlste podle §u 99 i. n., poněvadž by odporovalo smyslu a 
w;elu toh?to l!stanovení, b~ byl~ dovoleno žalobcům vy tvářiti libovolně 
duvody pnslusnostl. Ostatne dluzno hleděti na tuto uznanou část zhodno
c?vací~o ná~oku žalované jako ,~a část náro~~ z ~ohledávky, který je 
predmetem zaloby a nelze tudlz na III pohhzetr jako na zvláštní jiné 
jmění žalnvané ve smy.slu §u 99 j. n. . 

N e jv y š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Při pos?uzení oprávněnosti sudiště pndle § 99 j. n. bylo přihlédc 
nout, jedme k tomll, byly-Ir tu v čase podání žaloby náležitosti stano
vené tímto zákonným předpisem. V tomto sporu bylo. ostatně úvahu o
meziti jen na otázku, zda jest v obvodu procesního soudu majetek ža
lované. Zjištěno bylo, že v čase podání žaloby měla žalovaná k požado
ván! ~d žalobce částku 100 zlatých marek, kteréž částky se tato žaloba 
netyka. Skutečnost ta postačila k založení sudiště podle §u 99 j. n .. 
aniž záleží na tom, jak vzniklo toto. jmění žalované a zda jde o čá:;;t 
sporné pohledávky, .iež co do této části stala se nespornou teprve uzná
ním žalobcovým, avšak ještě před podáním žaloby. 

čís. 6765. 

Nevyhledává se sice k prohlášení zůstavitele před svědky, že spis 
obsahuje jeho poslední vůli (§ 579 obč. zák.), by tak učinil slovy zá
kona, ale vždy musí se zůstavitel výslovně prohlásiti a to tak, že vzhle-
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dem k okolnostem případu nemůže býti o tom pochybtlosti, že písem
nost, kterou mají dožádaní svědkové podepsati, obsahuje jeho poslední 
vůli. Nestačí výrok zůstavitelův: »teď to zůstane tak, jak to jest.« 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv I 1261/26.) 

Žaloba, by žalovaní byli uznáni povinnými, uznati platnost písemné 
závěti, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j vy, Š š í m 
s () ude m z těchto 

duvodú: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení sporného případu 
nemlrže obstáti. Dovolatelé se domnívají, že, bylo~li dožádaným svěd
ktlm poslední vůle při příležitosti, jež i osobě práva neznalé jest jako 
pořizování závěti seznatelná, řečeno zůstavitelem po podpisu písem
nosti, obsahující poznatelně poslední vůli, »teď to zůstane tak, jak to 
jest«, jest tím pověděno, že pořizovatel, nacházející se na smrtelné po
steli, s určitostí, jak mohl, projevil, že zřídil právě poslední vůli, to jest 
něco, co již nechce změniti. Slova ta mUlsí se prý pojímati v souvislosti 
s místem a časem, tedy vykládati dle danéhO' případu, niknli tak, zda, 
všeobecně vzato, připouštějí též jiný smysl. Než ne!z'e jinak, než souhla
siti s názorem odvolacího soudu. Podle §u 579 obč. zák. požaduje se 
k platnosti poslední vůle, by zůstavitel před třemi způS<Jbilýrni svědky 
aspoň za současné přítomnosti dvou z nich výslovně prohlásil, že spis 
obsahujeieho poslední vůli. Zákon nyní požaduje výslovné. prohlášení 
a nespoko.iuje se pouhým potvrzením, jež, stavši se mlčky nebO' zname
ními. nevylučuje pochybnosti, protože dlužno si pomáhati různými vý
klady nebo závěry (mzhodnutí čís, 1110 a 1622 Sb. n. s.), Ovšem šlo 
by přiliš daleko, kdyby se zákonu p'řikládal ten smysl, že zůstavitel musí 
učiniti své prohlášení přesně slovy zákona. Ale vždYi se musí zůstavitel 
výslovně prohlásiti a to tak, že vzhledem k okolnostem případu n e
m ů ž e být i o tom p och y b n o s t i, že písemnost, kterou mají do
žádaní svědci podepsati, obsahuje jeho po'slední vůli. Zůstavitel musí 
nepochybným prohlášením projeviti před svědky, že, co jim k podpisu 
předkládá,iest jeho poslední vůle, taJkže i svědci, podpisujíce, jsou si 
toho vědomi, že svými podpisy stvrzují poslední vůli, Ani prvý soud, ani 
odvolací soud nezjišťují sice, .iaký výrok zůstavitel pronesl a zeiména 
pronesl-li výrok, jak jej po,tvrdil svědek N., »ted' to zůstane tak, jak to 
jes!.« Ale i kdyby tomu bylo tak, nelze v takovém výroku shledávati ne
pochybné prohlášení zůstavitelovo před svědky, že písemnost obsahuje 
zůstavitelovu poslední vůli. Neboť, i když se přihlíží k okolnostem to
holo případu, připouštějí tato slova, jak správně uvedl odvolací soud, i 
jiný smysl a výklad, jsouce výrokem příliš neurčitým, povšechným, tak
že nejsou způsobilá, aby v sobě zahrnovala onen akt formální obřad
nosti, který požaduje § 579 obč. zák. k platnému projevu poslední vůle. 



-- Čís. 6766 _. 
zoo 

čís. 6766. 

Ručení dráhy (zálron ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jde o příhodu v dopravě, byl-Ii způsoben úraz drátem visícím na 

silnici za opravy semaforu. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv I 1709/26.) 

Pří opravě semaforu na víaduktu provážil se drát z normální polohy 
tak hluboce k silnici pod viaduktem, že oň zachytil žalobce, jedoucí po 
silnici na kole, spadl s kola a poranil se. Ža10bní nárok na náhradu ško
dy byl uznán obě man i ž š í m i s o u d y důvodem po právu, o d v 0-". 

1 a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: S hlediska nesprávného posou
zení věci napadá strana žalovaná právní názor prvního soudu, že tu jde 
O příhodu v dopravě; než neprávem. Příhodou v dopravě jest každá od
chylka od normálního provozu. K 'normá1nímu provozu náleží však, by 
veškeré složky provozu bezvadně fungovaly a veškerá zařízení, pro
vozu sloužící, byla ve stavu takovém, že jimi není ohroženo. obecenstvo 
ať již cestující, nebo poblíže dráhy se pohybující. Není-Ii takové zaří
zení v normálním stavu, nýbrž ve stavu takovém, že ohrožuje tělesnou 
bezpečnost obecenstva, jest tu odchylka od normálního pmvozu. V sou
zeném případě jest nesporně zjištěno, že v osudném okamžiku drát, ve
doucí ze stanice česká Třebová k semaforu ve směru ku Praze, jenž 
tam, kde jest podjezd, připevněn býti má ku zevnímu zdivu viaduktu, 
následkem odpoutání z příčiny přeložení vedení z levé na pravou stra
nu viaduktu provážil se z normální polohy tak hluboce k silnici pod vi
aduktem probíhající, že žalobce vjížděje na kole právě pod podjezd 
dráhy, najel na zavěšený drát semaforového vedení, který ho pod krk 
zachytil a ~ kola st~hl. Že semafor, jakož i vedení k němu jest zaříze
ním provozu železnice sloužícím, o tom pochybnosti býti nemůže, neboť 
semaforem dává se návěští vlakům do stauice vjíždějícím. Visely-li pak 
dráty vedení semaforu., místo by připevněny byly ke zdivu viaduktu, 
s tohoto dolů, tak že pasanti projíždějící právě podjezdem moh1í jím býti 
zasaženi, tu bylo' vedení semaforu v takovém stavu, že jím byla ohro
žena bezpečnost těla těchto pasantů. Z toho plyne, že šlo o odchylku 
od normálního provozu dráhy" a jelikož, jak nespomo, zjištěný úraz ža
lobcův jest v příčinné spojitosti s touto odchylkou od normálního pro
vozu železnice, dospěl první soud ku správnému úsudku, že jde o pří
hodu v dopravě ve smyslu §u 1 shora cit. zákona. Dle téhož zákon
ného ustanovení platí právní domněnka, že příhodu v dopravě zavinila 
dráha neb osoby, ji'chž dráh'a k provozu, používá, a dle §u 2 téhož zá
kona sproštěna jest dráha závazku kll náhradě škody z příhody, pokud 
prokáže, že příhoda přivoděna byla buď neodvratite1nou náhodou, nebo 
neodwatitelným jednáním osoby, za jejíž zavinění dráha neručí, nebo 
zaviněním poškozeného. Poslední alternativy tu, jak první soud správ
ně usoudil, není, neboť místním ohledáním jest zjištěno, že drát s vi
aduktu dolů visící pro šedivost zdi viaduktu stěží jest pro pasanta vi
ditelným, a jelikož dále zjištěno, že žalobce před sebou viděl viaduktem 
bezzávadně projeti tovární povoz, patrně, poněvadž v tu chvíli drát je-
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ště vůbec nebo ještě tak hluboko dolů nevisel, tu zajisté souh1asití nutno 
s <úsudkem prvního soudu, že nelze přičítati žalobci neopatrnost, když 
bezstarostně za povozem podjezdem na kole projížděl a drát před ním 
dolů visící přehlédl. Smekl-li se drát vedení semaforu, poněvadž, jak 
zjištěno, sloupek, na němž drát byl připevněn patrně následkem zreza
vění se ulomil, nelze přidati se k názoru odvolatelky, že příhoda přívo
děna byla neodvratite1nou náhodou, vyšší mocí; neboť, byl-li sloupek, 
který jako součást vedení semaforu pokládati sluší rovněž za zařízení 
slouižící provozu, tak chatrný, že se tíhou odmontovaného drátu přelo
mil, zodpovídá za to dráha jako za vadno,st každého jiného zařízení pro
vozu sloužícího. Nebylo proto také třeba zjišťovati, zda sloupek snad 
neměl nějakou skrytou vadu, neboť ani tento předpoklad by na zodpo
vědnosti dráhy ničeho neměnil. První soud však dospívá ku správnému 
úsudku, že dělníci, kteří tehdy s přeložením vedení semaforu z levé na 
pravou stranu viaduktu byli zaměstnáni, nepočínali si se žádoucí obrat
ností a opatrností, opomenuvše, když drát z dosavadního vedení od
montovali a důsledkem toho se smeknutím se uvolněného drátu počítati 
musili, nevarovali a nezajistili v čas obecenstvo po silnici k podjezdu 
se blížící před nebezpečím hrozícím jim drátem visícím dolů, nýbrž po
slali D-a tak pozdě dolů na silnici k řečenému úče1i, že tam teprve do
razil, kdy,ž drát k silnici .iiž spadl a žalobce zasáhl. Nutno tudíž zavinění 
na úrazu žalobce přičítati i dělníkům a poněvadž dráha jich, ať již jinak 
zaměstnáni jsou v železniční dílně, právě v tomto případě použila při 
provozu) pověřivši .ie s prací na trati a na zařízení provozu sloužícím 
(semaforu), odpovídá dráha i za jejich zavinění jsoucí s příhodou v do
pravě v příčinné souvislosti. Zavinění třetích osob, za jichž zavinění 
dráha neručí, strana žalovaná ani netvrdila, neprokázala tedy žádného 
z důvodů §u 2 cit. zák., jež by ji ručení za příhodu a její následky spro
šťova1y, přichází tudíž k platnosti domněnka §u 1, dle níž dráh'a ručí za 
škodu z příhody. 

N e j v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D tJ vod y: 

Žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 
§u 503 čís. 4 c. ř. s., leč neprávem. Soud odvolací v napadeném roz
sudku uvedl a odůvodnil, že v souzeném případě jde o příhodu v do
pravě ve smyslu §u 1 zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Soud do
volací shledává tento názor soudu odvolacího správným a poukazuie 
proto dovolatele především na důvody napadeného rozsudku, které vý
vody dovolání nebyly ani vyvráceny ani ses1abeny. Názor dovo1ate1ův, 
že příhodou v dopravě ve smyslu onoho zákonného ustanovení iest o-ří
hoda ve vozbě (Betrieb) a že proto, když v projednávaném případě o 
nepravidelnost ve vOzbě neide, o příhodě v dopravě ve smyslu §u 1 zá
kona ze dne 5. března 1889, čís. 27 ř. zák. nemůže býti leč'i. není 
správným, neboť z onoho zákonného předpisu jest patrno, že zákon na 
mysli má příhodu v dopravě (Verkehr), pod kterýžto pojem spadá ka
ždá nepravidelnost, neJen v dopravě samé, nýbrž i v zařízeních slouží
cích dopravě. NemMe býti pochybnosti o tom, že semafor a ieho drá-
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tové vedení jako přístroj, jímž dává se návěští v1.a~,úm, do sta!li:e jedou
cím, jest zařízením s dopravou souvisejícím a k jejlmUi bezpecnem,u pr~
VO'ZU jest nezbytným. Jest proto správným n,:~o: sou~,u odvo]ac,h~; ze 
každá nepravidelnost při tomto doprave slouz,c~m zanzel,,1 leS! 1'nho
du v dopravě zavazující dráhu ve smyslu §u 1 ,zakona k nahrade sk?dy: 
pokud nedokáže některý z vyviň ovacích důvodu uvedenych v ~u ~ tehoz 
zákona. Nelze proto přisvědčití názoru dovolatelovu" ze nel1l pnhodou 
v dopravě, když v projednávaném připadě při úpr~vě vsemaforu ~padl 
drát vedení tohoto semaforu s viaduktu na sllmcI a bm zalobce k urazu 
přišel, poněvadž prý tato skut~č~os,t s pro~ozen;. železníc:;, . jako do
pravním prostředkem pMOU pohan;nym nema vCO CIHll!, kdy~: la~ svrchu 
uvedeno, bezpečná doprava na draze toho vyzavdule, by zanzenl se~a
forové, které tvoří součást zařízení pro bezpecnost dopravy nutnych, 
bylo bezvadným a úraz žalobcův právě součástí tohoto· vzař!zen! ~Y: 
způsoben. Okolnost, že v době úpravy semaforu, t. I. v dObve, prek,lad,:~! 
jeho vedení se strany levé na stranu pravou prov?:v?yl k zados!! zn: 
zenců opravu tn provádějících zastaven, nebyla l11ZS!ml soudy vyslovne 
zjištěna, aČ za prúvodnnlo řízení v prvé stoHci vyšla. na ievo., r-:ebylo 
toho také potřebí, poněvadž zjištění této skutečnostI pro pravl1! po
souzení věci i est bez významu, ježto skutečnost ta sama o sobě v sou
zeném případě nemůže vyloučiti příhodu v dopmvě zavazuiívcí ža~?va~ 
ného k náhradě škody, nýbrž naopak poukazovala by na to, ze zanzem 
semaforové je pro dopravu tak důležité, že když se na něm provádějí 
opravy nebo jeho překládání v zájmu be:pečnosti, d?pravy doprav~ 
musí býti zastavena, že zařízení semaforové jest s?učaslI dopravl:: ~ame. 
Není proto správným mínění dovolatel?vo, že kdyz provoz

o 
'! dob~ .u:a:~ 

žalobcova byl zastaven vůbec o příhodě v doprave nemuze bylI reCL 
Ne-rozhodno jest rovněŽ, že místo, k~de, ú.ra:z žalob~ů~ s~ stal, ne?Í mí~ 
stem, kde se dopravní služba vykonava, lezto staČl, ze uraz se zalobc! 
stal v místech, kde jest drátěné vedení semaforu, který slouží k do
pravě. 

čís. 6767. 

. (lraz výbuchem mosazného zapalovače určeného k tavení. Ten, kov 
mu byl kov dodán k taveni, nebyl povinen přesvědčiti se, zda neobSll
huje výbušné součástky. DOdatel zapalovače nebyl bezvýhradně po
vjnen zapalovače prohlédnouti (dáti prohlédnouti), než je dal do dal: 
šího prodeje objednal-Ii od cizozemské firmy zapalovače v obchodě 
obvyklé, leČ Že by zapalovače bylo obecn~ pold~dati za ~boží ,nebe~eč
né pro život, zdrav! nebo tělesnou bezpecnost tech, kdoz s mm přijdou 
do styku. V tomto směru dlužno slyšeti znalce. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv I 1769/26.) 

Karel Č. byl majitelem men~í slévárny kovů, v níž vbyl ~aměst~~n 
jako kovolitec jeho syn Václav C. Karel c. odebnalv potreb~y ~atenal, 
hlavně mosaz, od firmy J., jejímž majitelem byl ::a~ovany V,,;clav 1-
Když Václav Č. odnášel z dílny do vedlejšího sklachste mosazne zapa-

, 
I 
1 

I 
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lovače, odebrané od firmy J., vybuchl zapalovač granátu, který byl 
mezi materiálem, a Václava Č-a usmrtil. Náhradní nárok dětí Václava 
Č-a proti Václavu J-ovi uznal procesní soud prvé stolice 
důvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdi!. 
D u vod y: Odvolací důvod nesprávného právního posouzení není o
podstatněn. neboť prvý soud odůvodnil správně, v čem záleží povinnost 
žalovaného k náhradě škody, jmenovitě v těch směrech, v nichž odvo
latel spatřuje nesprávné PO'souzení právní. Dopisy ze dne 1. října 1923 
(ze dne 7. listopadu 1923) je sice zjištěno, že žalovaný objednal od 
firmy B. mosazné zapalovače jako zboží aluminia prosté, v obchodě ob
vyklé a že této firmě také potvrdil, že od ní koupil mosazné zapalovače 
anglického původu, alumini'a prosté, v obchO'dě obvyklé, ale právě pro
to, že to byly mosazné zapalO'vače, vyžadovala povaha tohoto zbO'ží, by 
je žalovaný dříve než je dal do dalšího prodeje, jednotlivě prohlédl 
anebo, pokud by k tomu neměl potřebných odborných znalostí, by je 
dal prohlédnouti odborníkem, nechovají-li v sohě součástky, které by 
mohly býti nebezpečny životu, zdraví nebo bezpečnosti tělesné těch, 
kteří přijdou s mosaznými zapalovači do styku. Poněvadž žalovaný této 
povinné opatrno~ti nešetřil. zodpovídá za to žalobcúm nejen podle §§ 
1294 a 1295 obč. :zák., nybrž i PO'dle §§ 1297 a 129·9 obč. zák. Odvo
latel uznává sám nebezpečnou povahu zboží, jež Karlu Č-ovi prodal, 
poukazuje k tomu, že i Karel Č. měl povinnost zjistiti, zda zboží odpo
vídá úmluvě, a že ručí žalujícím za škodu z toho důvodu, že dal Václavu 
Č-ovi· rozkaz ke konání nebezpečné práce, totiž, aby mosazné zapalo
vače odnesl a ulO'žil. Poněvadž prvý soud bezvadně zjistil, že zboží 
Karlem Č-em od žalovaného koupené před dodáním do závodu Karla 
Č-a v závodě žalovaného prohlíženo nebylo, je tím vyvráceno tvrzení 
odvolatele, že péči řádného obchodníka učinil plně zadost. Tolik je jisto, 
že by zkoumání konstrukce a obsahu všech zapalovačů bylo spojeno 
se značnou námahou a ztrátou času, ale že práce tatO' nebyla technicky 
i komerčně nemožná, jak odvolatel se snaží dovoditi, je samozřejmo. 
Námitka, že zbo'ží mělo vady skryté, za něž žalovaný nemůže býti zod
pověden, jest novotou, k níž soud odvolací nemůže přihlížeti. Námitka 
tato není však ani opodstatněna, poněvadž dle znaleckého posudku Dra . 
Ing. K-a je sice počinové pouzdro poměrně malé, malá kapslička, která 
se muže při přijímání zboží snadno přehlédnouti zejména vzhledem k to
mu, že materiál takO'vý nebývá v čistém stavu, to však nesvědčí o tom, 
že by při náležitém prohlížení odborníkem nebylo možno poznati, je-li 
zapalovač opatřen počinovým pouzdrem, a proto nelze ani žalO'vaného 
zbaviti zodrovědnosti za to, že zboží Karlu č-ovi prodané před odevzdá
ním ani neTlmhlédl ani prohlédnouti nedal, Předpisy §§ 1061 a 1047 
obč. zák., dále čl. 343, 344 a 347 obch. zák., na něž odvolatel poukazuje, 
nemají v tomto sporu významu. Žalobní nárok není vyvozován ze smluv
ního poměru, n}'brž z oPO'menutí povinné péče a pozornosti, jež má po
vahu deliktu ve smyslu §u 335 tr. zák, a za něž žalovaný zodpovídá těm, 
kdož dúsledkem tohoto opomenutí utrpěli škodu, tedy i žalobcům. Tím 
je vyvrácena námitka nedostatku pasivní legitimace. ToHk lze připustiti, 
ž" žalobci mohli své nároky uplatňovati zároveň proti Karlu č-ovi z dů
vodu opomenutí povinné péče stejného druhu, jaké jest na straně žalo-
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vaného, ale žalo'vaný není oprávněn, aby žalobce odkazoval jen ,:a 
Karla Č-a. Ježto však žalobci Karla Č-a nežalovali, prvý soud zavll;e
ním Karla č-a se nezabýval a odvolatel neúplnost ří,zení v tO,mto smeru 
nevytýká, nemůže se ani soud odvolaci eventuelmm za,::mel;lm Karla 
č-a obírati a odkazuje odvolatele na předpis ~u :302 obc; zak." pod.l~ 
něhož zřetelem k tomu, že by se podíly Jednotlivcu na poskozem určIl! 
nedaly, ručí každý z nich za celou škodu opomenutím způsobenou, a 
ten kdo škodu nahradi má nárok postižný oproti ostatním, Zl'etelem 
k v'ývodům odvolatelovÝm nutno ještě probrati otázku, nelze-li spoluza
vinění přičítati také Václavu S:-ovi. Odv?l~tel spatřuje toto, spoluzavl
nění pouze v tom, že Václav C. nebezpecneho ;ozkazu, ktery: mu Karel. 
Č. dal, bez odmluvy uposlechl. Leč tu pouhe, ~poslechnull !o~kazu 
otcova, aby zapalovače od~esl z dí1~y d? skladl~te, k opodstatnem, s~o
luviny na straně V ác1ava c-a nestacl. Zalov,:nr byl ,by ,?usll ,:vestl a 
prokázati takové okolnosti, z nichž' by bylo zrejmo, ze Vacbv C. UD~
slechl rozkazu jemu daného přes to, že si by} nebezpe;čnosll, jeho ve
dom. Toho žalovaný neučinil'? proto tu nenl skutkoveho ~akladu, by 
Váciavu č-ovi mohlo býti spnluzavinění přičítáno, Podle nazoru SOU(ll1 

odvolacího nelze V ác1avu č-ovi přičítati opomenu,t! náležité opatmo,st! 
ani z té příčiny, že přehlédl, že jeden ze zapalovacu, ktere do skladl,ste 
odnášel, obsahoval v sobě po6noyé pouzdro. Podlesho-ra, uveden,eho 
posudku Dra. Ing. K-a vypadá počinové po?zdw, pko m~la kapshcb, 
která se může snadno přehlédnouti, zvl'ášte kdyz matenal ~akovy ne
bývá v čistém stavu, při čemž nutno u"á~iti i to, že Václav,C. byl P?U
hým dělníkem ve slévMně svého otce, a nedá se t~dy be,ze vseho u neho 
předpokládati, že měl takové odborné znalostI, pn k5~rych,bJ ~y~ ,:,usll 
při náležité pozornosti počinové pouzdro a nebezpecl v nem vez:~l po
střehnouti. Postavení a povinnosti žalovan~ho J,,;k? proda!ele zboz~ byly 
docela jiné, jak již shora dovozeno, a spolehal-lI zalova?y na to, ze m~ 
bylo z Německa dodáno zboží sKutečně des,adjusto'vane, a prm? ZbOZl 
Karlu č-ovi dodané ani neprohlédl am prohlednoutt nedal, Jde vse to na 
ieho vrub a nebezpečí. 
- N e j v y Š š í s o u d zrušil mzsudky obou nižších sondll a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Pokud jde o právní posouzení věci~eshledává dov~lací soud správ
ným dovolatelův názor, že soud clvtlm nebyl opravnen rozh~dovatr o 
zavinění žalovaného, když trestní řízení bylo zastaveno, nebOL Je~1 od
suzující rozsudek trestního ,soudu víže civi1~íh~, soudce .(§ 268,c. r. s.), 
takže v opačném případě JSou soudy CIVI!?1 p,nmo P?,v1l1ny ?tazku tut~ 
zkoumati samy bez ohledu na výsledky nzelll trestmho. Otaz~.a, zda-h 
též někdo jiný, zvláště Karel Č. měl pOvi?nost, by s~ zabezpecll o to,:" 
neobsahuje-li koupený starý kov součastky, k~~ryml h~ mohl:,; byt~ 
ohrožena bezpečnost života nebo zdraví, a zda Jl, nedostal, ,ner:nchazl 
zde v počet a dovolatel poukazuje se v to~to smeru na sp;avne, stavu 
věci a zákonu odpovídající důvody napadeneho rozsud~u. Tlm st~va se 
pro tento spor bezvýznamným tvrzení dovolatelovo, ze Karel C. ne-
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u~ožil II sebe materiál od něho koupený tak, jak snad jako opatrný člo
vek a řemeslník tavením těchto kovů se zabývající učiniti měl, a ne
musely proto mžší soudy okolnost tuto zvláště zdůrazňovati. Ohled:Jě 
otázky, zda-li Václav Č, sám nemá na svém smrtelném úraze nějakou 
vml! nebo spoluvmu, shledává soud dovolací správným názor soudu 
odvolacího, _ že tomu tak není. Václav Č. dle stavu spisů byl l! svého 
otce Karla C-a v jeho závodě zaměstnán. Nebylo proto .ieho povinnos:í, 
by materiál Karlem č-em k tavení určený dále zkoumal a zvláště sám 
zjišťoval, zda-li neobsahuje nějaké součástky život a tělesnou bezpeč
nest jeho ohrožující. Mohl proto a musel uposlechnouti rozkazu svého 
otce Karla Č., by mosazné zapalovače, o které zde jde, odnesl z dílny 
de skladiště, a nemohl ani tušiti, že rozkaz ten je nebezpečný a že 
k jeho vykonání jest potřebí zvláštní opatrnosti. Nedopustil se proto 
zavinění tím, že tohoto rozkaZlli svého otce uposlechl, ani tím, že sporné 
zapalovače nezkoumal co do jejich bezpečnosti, zvláště když jest zji
štěno, že počinové pouzdro jest malé jako malá kapslička, která ne
odborníkem snadno může býti přehlédnuta. Proto názor do'volatelův, 
že také Václav Č. vzhledem na povahu materiálu, o který zde šlo, byl 
povinen při jeho odnášení zachovati péči ve smyslu §u 1299 obč. zák., 
nemá ve spisech opory a proto není správným. V těchto směrech nelze 
tudíž dovolání přiznati oprávnění. Odůvodněno jest však dovolání, po
kud s hlediska důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s. napadá rozsudek odvola
cího soudu, že právě proto, že šlo o mosazné zapalovače, vyžadovala 
povaha tohoto zboží, by je žalovaný dříve, než je 'lal do d a J š í h o 
prodeje, jednotlivě prohlédl anebo, pokud hy k tomu neměl potřebných 
odborných znalostí, dal prohlédnouti odborníku, zda nechová v sobě 
součástky, které by mohly býti nebezpečny životu, zdraví nebo tělesné 
bezpečnosti těch, kdož přijdou s mosaznými zapalovači do styku, -
a že žalovaný, nešetřiv této povinné opatrnosti, zodpovídá za to ža
lobcům nejen podle §§ú 1294 a 1295 obě. zák., nýbrž i podle ~§ú 1297 
a 1299 obč zák., že tudíž ziištěním, že zboží Karlem Č·~em n. žalovaného 
koupené před dodáním do závodu Karla č-a v závodě žalovaného nebylo 
prohlíženo, je prý vyvráceno tvrzení žalovaného, že učinil pInč zadost 
péči řádného obchodníka. S tímto úsudkem nelze v jehO' bezvýhradnosti 
souhlasiti. Žalovaný tvrdil, že zboží (mosazné zapalovače) koupil od 
firmy B. ve Frankfurtu n. M. jako neškodný starý kov, že 
všechny zapalovače, Karlu Č. dodané, byly desadjustované, a sám od
volací soud zjišťuje, že žalovaný objednal od hrmy B. mosazné zapa
lo'vače jako zboží aluminia prosté, v obchodě obvyklé a že této firmě 
také potvrdil, že od ní koupil takové zboží v obchodě obvyklé. šlo-li 
však o zboží v obchodě obvyklé, nelze již z pouhé okolno,sti, že to byly 
mosazné zapalovače, usuzovati, že povaha zboží vyžadovala, by je ža
lovaný dříve, než je dal do dalšího prodeje, jednotlivě prohlédl, pokud 
se týče dal prohlédnouti odborníkem, a že, neučiniv tak, ručí žalobcům 
za škodu z domnělého nešetření této opatrnosti. Pro takový úsudek není 
v rozsudkovýeh zjištěních dostatečné opory. Neníť zjištěno, zda mo
sazné zapalovače, .iež žalovaný koupil jako zboží v obeho-dě O'bvyklé 
od firmy takovým zbožím obchoduiící a z nichž pak část odprodal Karlu 
č-O'vi, jest ve stavu, v jakém byly žalovanému dodány, obecně nebo 
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pro zvláštní okolnosti souzeného případu po~Jádati z~ zbo~í ne?~zpečl1é 
pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost tech, kd<;~ s mm pnJdC:u do 
styku, a že tudíž jíž nebezpečná povaha tohoto Z?OZ! sama ° sobe vy.
žaduje v každém případě a proto lze vždy rozumne. (§. 1297 a 129? obe. 
zák.) žádati, by osoba jím obchodující Je znovu pechve a ]ednothve, pr~.
hlédla bez ohledu na to, že snad mLIze na jeho bezvadnost spolehaLI, 
když bylo eláno do obchodu vojenskými crgány po případě jejím doda
vatelem a dráhou bylo převzatO' k mezwarOUIll uoprave JaKo ~tary kov. 
Kdyby ovšem bylo zjištěno, že zboží tohot~ d~uhu,. v t~n:to sta:,u a za 
zjištěných okolností koupené. a dopravovane v~dy ]e jeste pokladatr za 
zboží SVOE povahou nebezpecné, byl by onen usudek odvolac!ho soudu 
správný a bylo by lze souhlasiti i s dalšín; úsu~~em, že jde na vrub 
a nebezpečí žalovaného jako prodatele, kdy z Z??Z} Karlu C-<;v! d05Ian,~ 
ani neprohlédl ani nedal prohlédnoutI. Toto z)lstel1l nelze vsak UCll,!,! 
bez slyšeni znalcú, kteří podle svých obchodních zkušeností a .P?dle 
s,vé znalostí obvyklého postupu při takových obchodech ]edme JSou 
s to, by poskytli soudu náležitý a bezpečný podklad ,pro úsude~, j~ké 
opatrnosti v souzeném případě při obchodu se zboz!m nazn~ceneho 
druhu, řádnému obchodníkovi ukládal svědomitý po'stup v steJne poctI
vém jak hospodářsky rozumném obchodování. Neposoudil tud!ž ,odvolací 
soud věc správně, když, nemaje, jak dolíčeno, tohoto dostatecneho pod
kladu dospěl k úsudku o zaviněnÍ< žalovaného. 

čís. 6768. 

Pronajímatel nemil.že se domáhati za platnosti ochrany nájemců na 
nájemníku, by byl uznán povinným, dáti svému podnájemníku výpověď 
z bytu. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv I 40/27,) 

žalobě pronajímatelky pwti nájemkyni, by byla uznána povinnou; 
dáti svému podnájemníku výpověď z bytu, pro c e ,s ní s o udp rVe 
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zam!tl. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud neposoudil věc mylně po právní stránce (§ 503 čís. 
4 c. ř. s,), vysloviv náznr, že se žalobkyně, žádajíc, by žal~'V~ná byla 
odsouzena, dáti svému podnájemníku výpověď z, bytu, domaha n~ za
lované plnění, jež je podle právního řádu r:er;r~zne. Podle ~. 1 z~k.l 
nchL náj, mohou pronajímatelé by tú v~povedetr smlo~vu na]em~! neb 
podnájemní jen, svoH-li k tomu okresnI o so,u,d: v Je~o: obvodu ]e byt: 
a okresní soud může svolení dáti jen z dulez!tyc'h, v recenem ustanoven! 
zákona _ třebaže jen příkladmo - uvedených dúvodů, když byl p!:o
vedl potřebné šetření v nesporném řízení. Podle toho ]e na nespornem 
soudu, by zjistil, zda tu je důležitý důvod pro výpově?', a podle vý
sledku svého šetření svolení k výpovědi dal anebo odeprel. Ve spornem I 

I 
;1 ;~ 
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říze~í ,nelze tu~? otázku řešiti ~ nelze tudíž t~ké posuzovati, zda by vý~ 
po.ved byla pnpu,stna, Sporny soudce nemuže proto pronajímateli <1-
loz!tr, by dal svemu nájemníkovi (podnájemníkovi) výpověd' neboť 
mohlo by se udáti, že by nesporný soud důvod pronajímatelem' tvrzený 
neuznal za dúležitý a tudíž svolení k výpovědi nedal. Byly by tu pak 
dva S! navza]em odporující soudní výroky, jeden, že pronajímatel musí 
vr~ověd: dáti, a druhý, že se výpověď nepřipouští. Právní rád by tím 
pmel sam se sebou do rozporu, Výklad zákonů, který by vedl k tako
vému rozporu, nemůže proto býti správný. Rozpor ten nelze odčiniti 
ani výkladem, že rozsudku bude vyhověno, když pronajímatel výpověd' 
jen podá ať již z jakéhokoli - třebas i nezávažného - důvodu, a že 
na tom dále nezáleží, jaký osud ji pak stihne II soudu nesporného. Ne
dalof by se ,srov,nati s vážností výkonu spravedlnosti, by sporný sOlldce, 
ačko!r ~esm! am posuzovati, zda výpověď podnájemníka, již žalovaná 
s!rana Jako nájemnice mu má dáti, je přípustna, žalovanou přece od
soudil, by výpověď podala jen na zdařbůh, a ji tím nutil, by bezdůvod
ným podáním jednak vyvolala soudní činnost a tím zbytečně zatěžovala 
~yk?n;ívání sprave~lnos!i" a je?n,ak ,sebe sama vydávala v nebezpečí, 
~~ JI slIhnou po pnpade ! znacne naklady bezvýsledného, výpovědního 
nzení. Na osudu žaloby, o niž tu jde, by nic neměnilo, i kdyby skutečně 
zněla, jak jí má býti rozuměno podle vývodů dovoIatelčiných že totiž 
žalovaná má býti uznána povinnou podati u soudu jen návrh ~a soudní 
svolení k výpovědi z některého z důvodú uznaných zákonem na ochranu 
nájemníků. Ani tak by nepominulo nebezpečí, že by žalovaná byla od
souzena k podání, jehož důvody nesporný soud neuzná, Ale do podob
ného výkladu žalobní žádosti nelze se vůbec pouštěti. Žalobní žádost 
musí podle § 226 c. ř, s, býti II r čit á, neboť její konečný návrh má 
:?zh~dujíci ,::ý~nam jak pro obs~h rozsr:dku (§ 405 c, ř. s,) tak pro 
nzelll exekllcI1l (§ 7 a 54 ex, 1'.). Pozadavku tomu není vyhověno, 
když žalobní žádost zní tak neurčitě, že z ní nelze ještě ani seznati zda 
výpovědí, k jejímuž podání žalovaná má býti odsouzena, je míněn~ vý
pověď soudní či mimosoudní, ústní či písemní aneb zda vůbec nejde 
o podání výpovědi, nýbrž o podání žádo'st! o její povolení. Rozsudek 
podle takové žaloby upravený byl by proto již pro svou neurčitost for
~nálně nevykonatelný, i kdyby se stal pravoplatným. Názor dovolatelčin, 
z~ by.~ylo lze Jel,vykona!i zaba':,ení,;, nájemních práv žalované, je myl
nym J!Z z toho d~vodu, ze by pr~ vykonu rozsudku toho mohlo jíti jen 
o exekUCI, by neco bylo vykonano neb opominuto, podle III. oddílu 
(§§ 346-369) ex. ř, Oddíl ten však zabavení jako exekuční prostředek 
vůbec nezná. Zákonem je zabavení jako exekuční prostředek vyhraženo 
toliko exekuci k vymáhání peněžitých pohledávek podle II. oddílu (§§ 
87-345 ex. ř,), o niž tu nejde. ' 

čís. 6769, 

. Bylci-Ii na nemovitost vloženo zástavní právo s doložkou »bez újmy 
iideikomisární substítuce«, jest povoliti výmaz zástavního práva bez 
svolení zástavnJhQ věřitele, bylo.\j dostatečně IisutJ\ou prokázl\no že 
nasta~ případ substituce. Měla-Ii nemovitost převmti, provdanl\ dc'era, 
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jest spatřovati připad substituce v tom, že byla nemovitost postoupena 
dceři a jejímu manželu. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, RII 381/25.) 

Na nemovitosti bylo vloženo zástavní právo »bez újmy fideikomisární 
substituce« (viz rozh. sb. n. s. čís. 5052). žádost Josefa a Mane 
N-ových, jimž byla Anna R-ová zavazeno u nemovlto?t postoupIla, ~ 
výmaz zástavního práva s o II d P r V é s t o II c e z a m 1 t 1, reK II ľ snl 

s o U d výmaz povolil. 
Ne j v y Š š í s o U d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Záznam zástavního práva pro· rekurentčinu pohledávku byl povolen 
ve vložce 68 pozemkové knihy pro kat. obec L. ?ne 8. 1istop~.~u 1922 
a vklad dne 23. března 192'4, tedy oboje v dobe, kdy bylo ]!z pravo 
vlastnické Anny R-ové a to co do celé ne~ovitosti o~meze?o fidei~omi
sární substitucí ve prospěch jednoho z d!tek z manzelstv! Frantrska,.a 
Anny R-ových podle odevzdací listiny ze dne 31., prosmce ! 918, kterez
to obmezení bylo dne 8. května 1920 poznamenano na hste B pod pol. 
4 uvedené již vložky. Jaký výzrfam' a účinek má tato P?známka, ~ylo 
vyložcno již v rozhodm,,!í nejvyššího soudu ze dne 19. kvetna 1925 c. J. 
R II 123/25 čís. sb. 5052. . _ '," 

Jde nyní jen o to, zda byl knihovnl s,oud o~rav.nen povol:l! ~yn;~z 
práva zástavního bez svo,lení, pokud se tyče hstmneho prohlasem ven~ 
telky. K otázce tétoiest přisvědčiti. Na~rhovatelé losef a Mane N-~'J: 
předložili odstupní smlouvu ze d~e 8. eervn ~ 1925 a. oddavkovy hSl 
z téhož data, jimiž jest doloženo, ze dovavadm knrhovm vlastmee pod
sedku čís. 38 zapsaného ve vlo·žee čís. 68 pozer;rkov~. kmh'i. kat. obe: 
L., Anna R-ová, postoupila zmíněnou usedlost sv~ ~een ~anr pr;wdane 
N-ové a jejímu manželi Josefu N-ov! Jako prej1ma~~lum. Mel. tedy 
knihovní soucl dostatečný listinný podklad, že nastal pn~ad substr~ce, 
zřízené odevzdaeí listinoLl! ze dne 31. prosll1ce 1918, ktera lest zalozena 
ve sbírce !'stin, tedy knihovnímu soudu rovněž přístupna. P,~něvadž p~k 
zatížení nemovitosti Anny R-ové v roee 1922, pokud se tyee 1924 za
stavním právem pro pohlcdávku stěžovatelčinu mohlo se ,státi j.en ?ez 
újmy práv zalo~enýc,h f,ideikomisární, s~bstitucí, !al11klo zasta":llJ pr aVQ 
a stalo se bezpredmetnym, pkmlle presly nemov!tostr na Mam N-ovou 
a jejího manžela Josefa N-a a nebylo k jeho výmazu, tře?a, prohláš~ní 
věřitelky. V'ímaz zástavníh~ p~áva.n~sled~J~ tu vlastne anr uč.el, by hn; 
právo toto bylo zrušeno, nybrz ma 11m byt! up,:aven skut:čny km~ovn! 
stav. Není na závadu že Anna R-ová postoupIla nemov!co'St soucasne 
také manželu své de~ry Marie, neboť zř<;jmým ~čelem fideikomi~ární 
substituce bylo, by na podsedku manželu. R-ovYC;h ~? s pod a r 1 1 ~ 
některé z jejich dětí. Měla-li tedy, nemo,vl!oS~ prevzIÍ! p r? vd a ~ a 
dcera Marie, odpovídalo smyslu a učelu receneho, ustanove;l1 a zVY~
lostem venkovského hospodaření, aby Mane N-ova hospodanla spolec
ně se ·svým mužem. 
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čis. 6770. 

o nároku obce na zjištění, že na určitých pozemcích jest pro obec 
za účelem veřejného užívání vydržena služebnost cesty, jest jednati 
pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, RII 7/27.) 

Žalobu obce na Mo,ravě proti drži,teJi svěřenského panství, o zji
štění, že na jistých ku svěřenskému pa,nství patřících pozemcích byla 
pro žalobkyni vydržena služebnost cesty ku všeobecnému užívání, 
s o udp r v é s tol i c e k námitce 'nepřípustnosti pořadu práva odmítl, 
rek u r sní s o u d námitku zamítl. Dů vod y: Právem poukazuUe stě
žovatelka na to, že nežádá, by cesty po soukromých pozemcích, o něž 
jde, byly prohlášeny za veřejné, nýbrž pouze, by bylo uznánO' obme
zené užívací právo žalující strany, t. j. právo cesty. Dlužno připustiti, že 
rozhodování o tom, zda cestu sluší považovati za cestu veřejnou, přiná
leží správním úřadům, avšak k rozhodnutí o tom, zda obec n",byla pro 
své příslušníky práva služebnosti cesty na soukromých pozemcích, jsou 
přísJušny soudy, neboť se tu jedná o otázku práva soukromého. 

N e j v y Š š í so II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs odkazuje se na sp~ávné odůvodnění napadeného 
'usnesenÍ. Jest pravda, že nepřípustnost pořadu práva řídí se především 
údaji žaloby a žalobuí prosbou a, že nepřípustným jest pořad práva pro 
žalobu, jíž obec jako představitelka veřejnosti domáhá se práva výkonu 
služebnosti po pnzemku jako cesty veřejné (viz sb. n. s. čís. 1588). Ale 
žalobkyně změnila původní žalobní žádání za odpůrcova souhlasu (§ 
235 druhý odstavec c. ř. s.), a domáhá se nyní zjištění, že při pozemcích 
v žalobě blíže uvedených jest pro obec J. za účelem veřejného užívání 
- správněji snad pro občany - vydržena služebnost stezky. Že takové 
žaloby (§ 523 obč. zák.) patří na pořad práva, neupírají ani rekurenti, 
ale tvrdí, že změna žaloby byla nepřípustna, a vytýkají, že rekursní 
soud nepoložil svému rozhodnutí za základ prvé, jedině rozhodné ža
lobní žádánÍ. Než rekurenti při tom patrně přezírají, že jejich právní zá
stupce při ústním sporném jednání ze dne 2. září 1926 prohlásil, »že 
béře« - ro'zuměj dříve namítanou - »nepřípustnost dop'lnění pokud se 
týče změny žaloby zpět«, čemu nelze· jinak rozuměti, než že se změnou 
souhlasil. Z toho plyne, že výtka rekurentů jest neopodstatněna. Úva
hou, zda žalující obec služebnost stezky vydržela, pokud se týče, zda 
vydržení služebnosti pro obec nastati mohlo tím, že ji vykonávali její 
členové jako právo její a pro ni, nemůže se nejvyšší soud zabývati 
v' tomto meiisporu, nebo,f řešiti tuto o,tázku bude úkolem hlavního 
sporu. 

Civi1nf rozhodnuti IX. 14 
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čís. 6771. 

Pojišť0'vací sml0'uva. 
žaloba 0' zaplacení následující, nikoliv první, P0'jišťo,vací premie ne

?y!a podána - .. ~zhled~m k d0'~lovu pojišťovacích P0'dmínek, 0'dp0'vída
liCíCh §u 29 pOIISf.. zák. - predčasně, byť i reby1a jedn0'měsíČl1í re-
spektní lhůta zvlášť stan0'vena, nýbrž jen poskytnuta. .' 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv II 625/26.) 

žalobě pojišťovny proti pojištěnci o zaplacení pojišťovací premie 
pro C e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v ol a c í s o u d ža
lobu zamítl pro nedostatek splatnosti. O ů vod y: V řízení odv0'lacím je 
meZI stranamI sporno pouze, zda žalující strana jest oprávněna, žádatí 
0'd žalované strany zaphcení prem;e, splatné dne 25. listopadu. 1925. 
Nepopřeně je to třetí premie od počátku pojištění, kdežto pro žalovanou 
stranu je to první premie po".převzetí pO'jištění. Dle názoru žalujíci 
strany (pojistitele) jedná se tu' o placení první premie, splatné dnem 
25. lIstopadu 1925. Tato premie byla žalující stranou uplatňována do,pi
sem ze dne 20. ledna 1926. Tento dopis zní: »Pojistné ..... , lež bylo 
d?.e 25. listopadu 1925 splatným, u n,;s doposud za;praveno nel1í; pro
slme Vás tudíž, abyste nám 520 Kč poukázali, jelikož nemůžeme v této 
záležitosti déle čekati .. Prosíme o bezodkladné vyřízení.« Žalovaný proti 
této části žalobního nároku pouze namítá, že splatnost tohoto nároku 

'nenastala, poněvadž žalující strana nestanovila dodatné lhůty ve výměře 
nejméně jednoho měsíce za současného oznámení právních nášledků 
prodlení. Otázka právní: §§ 26 a 29 zllk. o poj. smlouvě nemají sice 
dosud platnosti (§ 1 nař. ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z .a n.). 
Avša:k článek 7. poj. smlouvy ze dne 21. února 1924 (uzavřené mezi 
stranami) obsahuje veškerá ustanovení §§ 28 a 29 zák o poj. smlouvě, 
takže tyto předpisy mají platnost úmluvou stran. Odvolací stoBce měla 
y tomto případě pouze zkoumati, zda se tu jedná o prodlení počáteční, 
Čl o neplacení premie za po'zdější lhůtu. Při počátečním prodlení má po
]Isbte! dle §u 28 zák. o poj. smlouvě pouze právo odstoupiti od pojišťo
vací snJIlouv~ nebo zažalovati splatnou piremi.i do doby 3 měsíců. Při ná
sledném neplacení premie t. j. při promeškání premiových platebních 
lhůt pozdějších, následních, musí pojistitel pojistníka písemně vyzvati 
k placení v dodatn~ lhůtě nejméně 1 měsíce a současně uvésti právní ná
sledky dalšího prodlení v placení. Zákon žádá tedy od pojistitele: 1. aby 
pojistníka vyzval, 2. aby lhůtu k zaplacení splatné premie prodloužil 
nejméně stanovením jednoho měsíce, a 3. aby následky dalŠího prodlení 
platebního výslovně uvedl (zrušení pojišťovací smlouvy). Do té doby 
není pojistitel povinen platiti své závazky z pojišťovací smlouvy. Dle 
názoru odvolací stolice je tedy pro řešení o,tázky mezi stranami tu 
sporné rozhodna ta jediná skutečnost, zda se tu jedná o promeškání 
první premie či pozdější premie. Při kaMé pojišťovací smlouvě má tedy 
pojistitel právo odstoupiti od smlouvy nebo zažalovati premii do 3 mě
síců od splatnosti premie, jen při první premii, t. j. při počátku pojištění: 
při vzniku ručení pojistitelova. V tomto prípadě jedná se o placení třetí 
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premie. Žalující strana ncjedna!a dle čl. 7. poj. smlouvy (§ 29 zák. o 
poj. smlouvě). Nenastala proto splatnost zažalované premie (srovnej: 
Hermann-Otavský: soukromé pojišťovací právo str. 235.). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolání uplatňujícímu jen dovolací důvod nesprávného právního 
posouzení věci ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s. nelze upříti oprávněnosti. 
Prvý soud zjístil, a tato část jeho rozsudku nabyla již právní moci, že 
pojišťovací smlouva ujednaná dne 19. února 1924 s firmou Eduard L. 
trvá dále až do 25. listopadu 1930, a slUší p,roto souhlasiti s odvolacím 
soudem, že předmětem sporu není premie první, nýbrž premie třetí, 
když -prem-ie prvá a drulhá nesporně byly zaplaceny ještě právní před
chůdkyní žalované firmou Eduard L. a spol. Sluší proto případ posuzo
vati podle čl. 7 odst. 4 obecných pojišťovacích podmínek, jenž stanoví 
v souladu s §em 29 zákona o pojišťovací smlouvě, dosud ovšem nena
byvším účinnosti, že při následném nezaplacení premie má pojistitel 
pojistníka na jeho útraty písemně vyzvati k placení v dodatné lhůtě nej
méně na 1 měsíc stanovené, udávaje spolu právní následky dalšího pro
dlení platebního. Vychází tu zákon, jak tOmu svědčí motivy str. 79, 
z úvahy, že pojistník, zaplativ první premií, pojištění již požívá a nemá 
ho pozbýti prostým promeškáním lhůty platební, nýbrž teprve skuteč
ným prodlením za kautel výzvy výše uvedené. Vykládá-li se pojišťovací 
smlouva, pokud se týče článek 7 odst. 4 obecných pojišťovacích pod
mínek, pod-le praV'idel poctivých styků (§ 914 obč. zák), nemůže býti 
pochybným, že nebyl jiným ani úmysl stmn, když do smlouvy převzat 
byl v tomto bodě doslov zákona. Ale z toho neplyne, že žaloba o násled
nou premii podle smlouvy již splatnou by byla pfedčasnou, pokud po
jistitel pojistníka nevyzval k placení splatné následné premie způsobem 
shora uvedenym a najmč II e'S t a n o v i I mudo-datnou lhůtu, jak mylně 
domnívá se odvolací soud, neboť přes znění §u 29 (1) zák o pojišťo
vací smlouvě pokud se týče čl. 7 odst. 4 zmíněných podmínek, že pojist
níka »jest ..... vyzvati«, nutno pokládati tuto výzvu nikoliv za po
jistitelův smluvní závazek, nýhrž za jeho právo, při čemž ard zůstává 
výzva vyhovující zákonu, v tomto případě smlouvě, podmínkou pro do
stavení se následků prodlení ve prospěch pojistitele podle §u 29 (2-4) 
zákona (čl. 7 odst. 4 obecných po'jišťovacích podmínek). Tomu-li tak, 
nebyla žaloba podána předčasně, když jednoměsíční respektní lhůta ne
byla zvlášť stanovena, nýbrž jen poskytnuta, a nezáleží ani na tom, že 
žalobkyně nevyzvala žalovanou společno.st k placení splatné třetí pre
míe písemně, udávajíc spolu právní následky dalšího prodlení v pla
cení, když ve směru tom neodvozuje z opozděného placení prernie dů
sledků. 

čis. 6772. 

Nedošlo-Ii ku platné smlouvě s 0'dbočkou tělocvičné jednotty "Sokol« 
o užívání světnice ve škole, ježto odbočka neměla právní <lsObnosti, jest 

11" 
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místní školní rada oprávněna domáhati se vyklizení na každém členu 
sdruženi, jenž si osoboval užívání vzhledem k domnělé smlouvě. Netře
ba žalovati všecbny členy sdružení společnou žalobou. 

(Rozh. ze dne 2. února 1927, Rv II 26/27.) 

žalující školní obec L. domáhala se na žalovaném Richardu V-ovi 
členu »Sokola«, vyklizení místno,sti ve školní budo'fě v L. P r ú c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d ža
lobu zamítl. D ů vod y: Žalovaný jest žalován jako representant od
bočky tělocvíčné jednoty »Sokol« v L. Žalobce totiž v žalobě tvrdí, že 
žalovaný za spo,lek vykonává pdvo nájemní v jedné místnosti v majetku. 
Školní obce v L. jsouCÍ a že žaloba jest odůvodněna z toho důvodu, že 
tělocvičná jednota v L. neexistuje a smlouva nájemní v prosinci 1921 
za tento spolek uzavřená jest pro.to neplatná. Ale existuje-Ii tělocvičná 
jednota »Sokol« v L., jak tvrdí žalovaný, tak i kdyby to odvolacím 
soudem jako správné zjištěno bylo., uzavřela-Ii ona se Školní obcí smlou
vu nájemní, nemůže býti za :tu,to jednotu žalován Richard V. jménem 
vlastním jako representant této korporace, nýbrž tato korporace sama.' 
Proto uplatňo"aná neúplnost řízení, že 'první soud nepřipustil o exi_ 
stenci odbočky tělocvičné jednoty »Sokol« v L. další důkazy, jest bez
významná. Neexistuje-Ii tato korporace, jak zjišťuje první soud, ku kte
rémužto zjištění se odvolací soud jako správnému připojuje, pak nelze 
mluviti o tom, že žalovaný jest representantem této korporace a že La 
ni vykonává právo nájemní a není-li representantem a pak-li více osob 
sdružených v domnělé odbočce vykonává neodůvodněně v místnosti 
sporné právO' nájemní, musí býti na vyklizení žalováni všichni a ne to
likojeden jako jejich represen"tant, nýbrž každý svým vlastním jménem, 
nejedná-lise o uzavření sporné smlouvy nájemní o spornou místnost 
právě jen s těmito jednotlivci, s nimiž dosud nájemní smlouva platí. 

N e j v y Š š í s o u d obno"j] rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Odvolací soud vychází při svém ro·zhodnutí z téhož názoru jako soud 
prvé stolice, že odbočka tělocvičné jednoty »Sokol« v L., jež svého času 
lIjednala s místní školní radou v L. pod označením "Tělocvičná jednota 
Sokol v ,L.« spornou nájemní smlouvu a užívání reservní světhice v pří
zemí školní budovy, nemá právní jsoucnosti, zamítá však žalobu z toho 
dů"odu, že v tomto přípaclě nemůže býti žalován jeden člen tohoto vol
ného sdružení, jako jeho representant, nýbrž všichni a to každý z niCh 
vlastním .jménem. S názorem tímto nelze souhlasiti. Především bylo '1-

vésti, že Richard V. jest žalován ve vla,stním jméně a nikoliv jako re
presentant onoho sdružení, totiž odbO'čky, o níž se v žalobě výslovně 
uvádí, že nemá právní osobnosti, a že pasivní jeho Oiprávněnolst k žalobě 
se odvozuje právě z tohO', že on jako representant společnosti právně 
neexistující, tnrá na právech z oné smlouvy a si je pro Dno sdružení oso
buje. Závažno především jest pro rozhodnwtí, zda odbnčka tělocvičné 
jed'notv.»Sokol« v L. má právní osobnost, a v této příčině nemůže nejvyšší 

A 
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soucl, než se přidati k úsudku obou nižších staHe, že tomu tak není a to 
na základě zprávy okresní politické správy, že ani tělocvičná jednota 
»Sokol« v L. ani odbočka tělocvičné jednoty v S. nebyla ntkdy II tohoto 
úřadu hlášen'a. Z okolností, že tato okresní politická správa s odbočkou 
jednoty »Sokol« v L. vskutku jednala jako s. prá~ní os?bnos~í,~emůže 
v té příčině rozhodovati a jsou pro rozhodnuŤ! otazky te nezavazny vy
měry této okresní politické spr_ávy, které byly _ž_al~vanym 'př~dloženy 
k důkazu právní osobnosti odbocky a nebylo rov,:ez treba v temz smys;l~ 
nabízených důkazů, neboť právní osobnost odbocky v L. mohla by byh 
prokázána jen předložením náležitého do~ladu o tom, že ~dboč~a t~ 
vznikla a trvá jako právní osobnost zpusobem ve spolkovem. zak.on~ 
předepsaným (§§ 7 a 10 spolkového zakona). Nelze:~I;. uznaŤ! ~rav~1 
osobnost této odbočky, jest souhlasiti s nazore~ mzslch stolte, z~ 
platná smlouva mezi ní a místní školní radouO' pronalmll shora naznaócne 
místnosti ve školní budově vůbec ani nevzmkla a vzmknoult nemohla, a 
to pro nedostatek právně platnéh~ ~volení k~ smlouvě ~a ~tra~ě této 
odbočky, jež dáno býti nemohlo, lezto odbocka ta nema pravm o·sob
nosti a není tedy schopna k n~bývání práv .. ~mlouva ta byla ~Y snad 
mohla platně vzniknouti, kdyz by byl tehdelsl stamsta .odbocky Petr 
T. jednal v plné m05i jemu udělen_é za tím účelem .tělocvlčno:? jednotou 
"Sokol« v S., jakozto snad matersko,: ]e?notou teto o_~b?'Cky, po~ud 
ovšem tato sama s odbočkou v L. pravm osobnO'stl pozlva; toho vsak 
žalO'vaný ve sporu ani neuplatňoval. Je-li :~mu ;ak: dlužno:. z tah? v'y~ 
voditi závěr, že není tu platné smlou,:y . na]el!'nt vube~ a ~e P':;~ZIV~~1 
oné místnosti ve škole děje se bez pravmho duvodu, cehnz dalslm QU

sledkem jest, že místní ško'lní rad~, o jejíž legitimaci~? ža!o:.bě podle 
§u 25 (3) zákona z 9. dubna 1920 Č1s. 292 ~~; z. a n. nemu:,~.by!J p'ochlb~ 
nosti, jak ostatně bylo vysloveno I ve zdejsl;n roz~odnu!J CIS. 3:6?, le:, 
oprávněna jméne'm školní obce z užívání teto ITI1Istnoslt vylouclh k,,:z
dého z onoho sdružení' kdo si je vzhledem na tuto smlouvu osobUJe, 
aniž je "třeba, by se tak stalo současně společnou žalobou proti všem 
členům toho,to sdružení. 

čís. 6773. 

Pokud ncrtl zjištěno a rmhodnuto, že se dítko zdržuj~_!D~mo otCO'f~ 
domácnost po právu, trvá tQliko povinnost ot<:,ova ku ~ZIV~ naturál~l. 
Projevil-Ii otec souhlas s tím, by se dltko zdrzovalo ~mo Jeho d0m,a
cnost jest mu uloWlti výživné v penězich. V tom, ze otec nepOdlltkl 
soud~ího zákroku by mu bylo navráceno dítkO, nelze za všech okolností 
spatřovati projev'souhlasu s oldnětim dítka. I v tom případě, mzejdou-!i 
se manželé" bez rOlZvodu a rozluky, může soud rozhodn~ti, komu mall 
býti dítky ponechány ve výchově a jak jest upraviti výživu. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, R I 1006/26.) 

Návrh matky, by manželský otec platil .dítěti, jež žije. s ní odlo~
čeně, výživné s o udp r v é s tol i c e zan11t1, rek u r s n I s o u d na-
vrhu vyhověl. . 

N ej vy š Š·í s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 
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Důvody: 

. Stěžovatel napadá rozhodnutí rekursního soudu proto, že není po
v!l1:nposkytovat dítku výživné v penězích, když se bez vážné oříčiny 
:drzu]e ml1110 jeho domácnost, ježto matka je odvedla, opouštějí~ man
ze;a bez ~ážnéhci důvodu. Tvrdí, že nesouhlasí! s jejich odchodem, pro
t?ze Sl navratu přál_a se h?:.domáhal. Zásadně jest manželsl<ý otec po
V!l1en P_oskytovatI detem vyzlvu !11 natura ve své domácností (§ 139 a 
141 obc. zakl. Tato povl11nost otcova nemůže býti pravidelně změněna 
~vémocí třetích osob, aní matky. Ovšem, projevil-li otec souhlas s tím 
z; dítko ~drž~j.e .s~ mimo te-ho d?J11ác~o.st) netrvá na svém právu mítt 
dltko u s,:be, ZI.V!t Je. ve sve_ d?macnostI 111 natura a není závady, by se 
~:u neu}ozllo vyzlvne v penezlch. Jeho případná obrana, že je ochoten 
zlVll! dl.tk_o u s~be, může býti v takovém případě míněna nikoli vážně 
~ ~octIve _ a . Jen na. oko; _ S?lfhlas lze projeviti ovšem i mlčky 
.~ ."63 obc. zak.), nenl-1I vaznych pochybností o souhlasu - a může 

by tJ tak?,vý souh}as shledán i V tom, že otec nepodnikne soudních kroků, . 
by se navratu dltka domoh1. Tu však opomenutí soudního z"kroku ne- . 
musí býti vždy činem. svědčícím souhlasu s odnětím dítěte, ježto' dle 
okoln?s.tr ~lOhou otce vésti k nepodníknutí soudních kroků jiné pohnutkv 
---: nezl1 vule setrvatI na právu po~kytovatí výživu v dOmácností vlastni. 
Naroku n~ poskytování výžívy od otce dítko ovšem nepozbývá tím, že 
Je. _z ?omacnostr .!e~o odvedeno,. ale povinnosti otcovy na poskytování 
VyzlVy" 111 ~atura memh nelze svemocí a; pokud není zjištěnO' a fozhod
l1ut~,) ze dltko ,sv~ z"držuje ~11it:1O domácnost otcovu po právu, trvá toli:ko 
pov!nno~t k VYZl;TC naturalm. Soud poruč,enský Je však povinen učiniti 
potrc!ma opatrenl na?chr~nu nezlctilého dítka, jež požívá zvláštní ochra
ny zakana (§ 21 obc. zakl. Ta plyne z více ustanovení občanského 
zákonníka. Tak § 105 předpisuje, že soud je povinen při dobrovolném 
rozv?~u starati se o dltky. Rovněž podle §u 117 má soud při rozluce 
vymenti v rozhodnutí o ní i dítkám zatlmní výžívné. Dle §ll 142 má 
so~d rozhodnouti, kdo z manželů již rozvedených nebo ro'zloučených 
ma dí!ky vychovávati v prvé řadě s ohledem na zájmy dítka, pak teprv 
Il~volanr, ?sobno.str a ~1astno'Sti n;anželů a pří?in rozvodu neb rozluky. 
Z~~on 0ysem vyslov ne neupravuJe, Jak Sl ma soud počínati ohledně 
vyzrvy dltka, když manželé bez mzvodu a rozluky se rozejdou. Ale zá
sada o zájmu dítka mu,sí i zde rozhodovati podle pravidel vyslovených 
v cltovan,!ch ustano'veních zákona. 1 tuie na soudě poručenském 
(~patrovnlckém), ~y hájí! záimů 'dítka, jež jsou pod zvláštní ochranou 
zakona, a proto muze I tu rozhodnoutr, komu dítky mají býti ve výchově 
P?:nechány a jak výžívu upraviti, dle obdoby §u 142 obč. zák Velí-li 
::;'Jen; dítka, by -,ůstalo u matky a svěří-U, {í soud výchovu, pitk nelze 
n~l, z_e dltko zdrzule se mImo domácnost otcovu: proti právu, bezdůvod-
ne a ze o'tec není povinen, poskytovati výživné v oenězích. leho zásadní 
pOVInnost k výživě in natura není bezprávně měn:ěn'a. V pr(}iednávaném 
případě poklád~ prvý soud za to, že není vážného důvodu: by matka 
s dltkem se zdrzovala mimo otcovu domácnost; rekursní soud sice tomu 
!éž phsvědčuic,. ale ulo'žil přes to placení výživného v penězích proto, 
ze otec nepodl1lkl soudních kroků, by návrat dítka vymohl a tím pro-
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jevil souhlas s tím, že u něho živeno není a že je v zájmu dítka, by bylo 
u matky. Ale v těchto směrech nelze rekursnímu soudu přísvědčití. Nelze 
v tomto případě říci, že dítko nezdržuje se mímo otcovskou domácnost 
proti vůli otcově a že On s tím projevil souhlas. Souhlas otcův, vyvo
zovaný jen z toho, že nepodnikl soudních kroků proti manželce, aby 
se ona a dítko vrátily k němu, není v tomto případě nepochybný (§ 863 
obč. zák.). Vždyť manželka odešla od otce a odňala mu dítko své
mocně; bez vážného důvodu je má II sebe, otec si návrat přál, o·ň se uchá
zel, ovšem marně. Nelze pokládati za souhlas jeho, když za těchto 
okolností nezačal spory s matkou, jež při jeho nezámožnosti 
by snad byly nad jeho síly a poměr k matce zhoršily a setrval jen na 
mimosoudních výzvách. Aní tomu nelze přisvědčiti, že je v zájmu dítka, 
by zůstalo u matky. Matka nemá přednějšího práva na dítko, nevelí-li 
zájem dítka, by bylo v její výchově. Ale je přece v zájmu dítka, by se 
spory mezí manžely lIklidnily, matka, opustivší otce bez vážné příčiny, 
se k uěl11,u vrátila a dítko se otci neodcizovalo; když pak může i bez 
návra tu matky v domácnosti otcově mu býti poskytnuta řádná a pečlivá 
výcbova, jak plyne ze šetření, tu zájem dítka již tříletého nevelí, by zů
stalo u matky, bezdůvodně se zdráhající, vrátiti se k manželi. Jinak by 
se podporoval rozkol manželský. Není tedy zákonného důvodu, aby otec 
výživné platil v penězkh, a dítko bylo vychováno mimo jeho domácnost, 
v níž O' ně může býti dohře postaráno. 

čls. 6774. 

činnost úvěrniho drllŽstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 
70 ř. zák. I1lemůže se vztahovati na obstarávání koupě a llrodeje cenných 
papírů a losů vlastním členům, na opatřolVání informací II porad všeho 
druhu o peněžnictví a úvěmictví. úvěruschoptlllsti osob a firem, j úvěru .. 
schopnosti vlastnlch členů ať již revisi závodů, zaváděním účetnictví 
a pod., vše ,jen pro vlastnf členy, an,iž poskytováním hospodářských, 
právoich a daňových porad všeho druhu twalifikovanými odborníky 
vlastním členům. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, RII 043/26.) 

Úvěrní družstvo, zapsané společenstvo s L O., opavěc1ěl0 k zaplsu 
do rejstříku změny stanov mima jiné v tom směru, že uvedlo další 
účele družstva:c) obstarávání koupě cenných papírů a losů vlastním 
členům, d) opatřování informací a porad všeho druhu o peněžnictví a 
úvěrnictví, úvěruschopnosti- vlastních členů ať již revisí závodů) zavá
děním účetnictví a pod., vše jen pro vlastní členy, e) poskytováním ho
spodářských, právních a daňových porad všeho druhu kvalifikovanými 
odborníky vlastním členům. Rej s tří k o v Ý s a u d vrátil opověď 
k opravě v tom směru. by ze stanov byly vyloučeny jako další účele 
družstva odstavec cl, dl, e). D ů vod y: Z nON'ých stanov jest vylou
čiti z článku 2. iako další účele družstva odst. lit. cl, d), e), I1leboť ad 
c) obstarávání koupě a prodeje cenných papírů a losů, i když by se 
o'bmezoval'O jen na vlastní čl'eny, nesouvisí nijak s činno,stí úvě·rníh::> 
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družstva a neodpovídá aní znĚní firmy. Jde o obchody bankovní. jež pře
sahují svépomocný účel činností družstevní; ad d) I tato činnost sahá 
přes účel úvěrního společenstva ve smyslu §u 1 zák. ze dne 9. dubna 
1873 čís. 70 ř. zák. Při této činnosti šlo by spíše o samostatný podnik 
na způsob informační kanceláře, povahy od svépomocného družstva 
zcela rozdílné, který by nemusel míti jinak s poskytováním úvěru člen
stvu: přímo nic společného; ad e) ani poskytování porad, byť i jen na 
vlastní členy obmezené, nemůže býti předmlětem činnosti úvěrního 
družstva ve smyslu zákona. Rek u r sní s o II d napadené usnesení po
tvrdil, poukázav k jeho důvodům. 

N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek §u 16 nesl'. říz. 

čís, 6775. 

I otázku určitosti a dospělosti vzájemné pohledávky (§ 1438 ohč. 
zák.) dlužno posuzovati podle .okamžiku, kdy se pohledávky střetly. 
Pohledávl<a dráhy na doplacení dovozného nebyla ještě určitou 31 do
spělou ve smyslu §u 1438 až 1440 obč. zák., byl-Ii nárok na doplaceni 
dovozného závislým na budoucím přezkoumán~ papím; určitou a do
spělou stala se teprve Hm, že dráha oznám[la zákazníku, že zjistila omyl 
ve výpočtu dovozného v určité výši; 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 749/26) 

žalující firma reklamovala dne 28. listopadu 1919 u ředitelství stát
ních drah rozdíl v dopravném 676 Kč 69 h. Bylo jí však vyplaceno 
pouze 369 Kč 89 h, zbytek 306 Kč 80 h si dráha srazila uplatnivši za
počtení dopisem ze dne 4. března 1922. Pohledávka, namítaná započte
ním, byla nárokem na doplatek ze zásilky ze dne 22. prosince 1919. ža
lobu proti dráze o zaplacení 306 Kč 80 h pro c e sní s o udp r v é 
stol i c e zamítl, maje za tO', že zbytek pohledávky žalobkyně zanikl 
zapodením na vzájemnou pohledávku žalované. O d vol a c í s o u d 
uznal podle žaloby. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení shledává 
dovol alel v tom, že soud prvé stolice, vzav za zjištěno·, že pohledávka 
žalobkyně 676.69 Kč. která existovala od 28. Hstopadu 1919, střetla se 
dne 22. prosince 1919 s pohledávkou žalované strany 306.80 Kč tohoto 
dne vmiknuvší a podléhající podl:e §u 71 dopravního řácdu jed"omčl1imu 
promlčení, a ziistiv, Že střetnutí obou pohled.ávek nastalo v době, kdy 
pohledávka žalované strany nebyla ještě promlčem, dospěl k názoru, 
že podle {:lu 1438 obč. zák. po:hledávky ty samy sebou zanikly do výše 
306.80 Kč a žalobu pmto zamll1. Napmti tomu odvolatel uvádí, že ni
koHv podle doby střetnutí se nároků, nýbrž podle doby uplatnění práva 
ku započtení po·suzovatí, dlužno, zda jsou tu podmínky §u 1438 a násl. 
obč. zák., a že o'd práva k započtení nutno lišiti účinky řádně provede
ného započtení, které dlužno vztahovati zpět na dobu. kdy všechny zá
konné podmínky pro započtení byly dány, a dodává, že jen tento smysl 
mají slova »0 sobě« v §u 1438 obč. zák Ježto pak žalovaná strana 
uplatňovala svou pohledávku započtením teprve dopisem ze dne 4. břez-

I , 
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na 1922. tedy v době, kdy již byla promlčena, nenastalo vzájemné od
počtení pohledávek a měl prvý soudce žalobě vyhověti. Soud odvolaci 
shledává, že názor odvolatelův jest opodstatněn. Započtení podle §§ 
1438, 1443 obč. zák. jest jedním ze způsobu zrušení obligačních práv 
a závazků, právě tak, jako na př. placení, dání na místo placení, vzdání 
se atd. Střetne-li se dluh jedné strany s dluhem druhé strany, a jsou-li 
oba pravé, splatné a stejného druhu, nastane k žádosti jedné nebo druhé 
strany zrušení obapolných závazků za,počtením. Pouhé střetnutí se dvou 
pOhledávek ne~působí tedy již o sobě jich zrušení, jak by se ze slov »fUr 
sich« v §u 1438 obč. zák, mohlo zdáti, nýbrž jest třeba, by se ta neb 
ona strana započtení dovolala. Vyplývá to z §§ 1441 a 1443 obč. zák, 
které vycházejí z předpO'kladu, že dlužník má tO'liko právo k započtení 
(ias compensandi), jež lřeba uplatniti, máAi vyrovnáiní skutečně na
stati. Bude-li však toto ius conn:pensandi uplatněno, zruší se vzájemně 
nároky ipso iure, t. j. sine arbitrio íudícis s účinkem ex tunc, t. j. na 
dobu, kdy se kom.pensační pohledávky střetly. K témuž důsledku vede 
jednak předpi,s §u 1432 obč. zák., podle něho,ž promlčená pohledávka 
nemá jiného významu, než že jest vy"loučena condictio indebiti, jednak 
předpis § 933 druhý odstavec obč. zák. a čl. 349, 386 a 408 obch. zák., 
pod].e nichž výjimečně nároky pwmlčené m'O'žno j'eště námitkou Ci ná
mitkou započtení) uplatniti, ač byly-li dotyčné vady nebo skutečnosti, 
ze kterých se vyvozují, druhé stra",ě včas ohlášeny. To jsou výjimky 
z pravidla, že promlčený nárok již nijak uplatniti nelze., a jsou odůvod
něny tím, že druhý smluv,ník o námitkách včas zvěděl a že jde o vzá
jemné nároky, ktéré jsou »v právní souvislosti«. Proto přípustna je ta
ková námitkaien proti žalobě z téhož obchodu a nelze ji snad uplatniti 
proti jiné žalobě. Z toho jest tedy zře,j'mo, že jiné nároky, než uvedené, 
jsou-li v době dovo,lání se započtení již promlčeny, ani námitkou již 
uplatníti nelze. Tento názor jest zastáván v literatuře (Cicha, Soudcov
ské Listy 1924) i v judikatuře (Sb. n. s. čís. 1082, 2170, 2780). Dlužno 
podotknouti, že podle §u 70 (1) dopravního řádu ten, kdo jest p'O'vinen 
doplatiti neb oprávněn přeplatek přijmouti, má býti bezodkladně zpra
ven. Na toto ustanovení neni sice v zákoně sankce, jest tedy lex imper
fecta, nelze však přehlížeti, že jest dáno v zájmu speditéra i dráhy. Při 
bezodkladném zpravení bude moci speditér přenésti dodatečně p·řede

. psané dovozné na svého přikazatele, COž by po dlouhé době nebylo 
dobře mo'žno', a dráha jest tímto ustanovením nUCena svůj nárok včas 
uplatňovati a zabrániti tak jeho promlčení. Nedbá-li však tohO'to před
pisu, jde opomenutí v každém případě .iedině na její vrub. 

N e j v y Š š í s o u cl' nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti se stranami a nižšími soudy, že rozhodnutí sporu 
tavisí na rozřešení otázky v nauce i praksi sporné, ale převážně ve smy
slu vývodů žalované strany řešené, zda totiž lze ku započtení podle 
§u 1438 obč. zák. uplatniti také promlčenou pohledávku, nebyla-Ii ještě 
promlčena, když se vzájemné pohledávky střetly. Jenom mimochodem 
se protO' podotýká, že tato otázka nemůže býti vůbec řešena s platnosti 
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pro všechny případy, neboť v jednotlivých případech (§ 933 obě. zák., 
čl. 349, 386, 408 obch. zák., čl. 46 mezinárodní úmluvy železniční) jest 
upravena samým zákonem zvlášť, a nelze mimo tO' v žádném přfpad~ě 
nominouti proievellou ne:bo z okolností zřejmou vůli stran. Souzený přt
p~k dlužno však rozhodnouti proti žalované dráze i tehdy, když se vy~ 
chází z právniho názoru jí zastávaného, ~e se při započte~í pří~adne 
promlčení musí posuzovati podle doby stretnutt se pohledavek, mkollv 
poclle doby uplatnění započtení. Jest-Ii tomu tak, nemůže býti podle 
O'kamžiku střetnutí posuzována jenom jedna z podmínek započtení, to
tiž, by vzájemné pohledávky byly ~ravé, tedy Jmenovitě, bl 9:byly pro
mlčeny, nýbrž také všechny podmmky osta!m. K 111m nalezl podle _§§. 
1438 až 1440 obč. zák., by obě pohledávky byly určité a dospělé. Ze-' 
lezniční správa neměla v rozhodné do:bě, ještě dospělé P?hle~~yky 306 
Kč 80 h. tehdy příslušel jí jenom neurclty, svou jsoucnostr I VySl na bu
doucím 'přezkoumání přepravních ·papírů závislý nárok z nákladních 
smluv, učiněných koncem mku 1919, na případné dop!acení dovoznéhO', 
když bude zjištěno, že omylem bylo mé~ě vybrán?, nez ustanovuJ~ tanf; 
V určitou a dospělou pohledávku 306 Kc 80 h, jez tepr~e byla zPUs,oblla 
k započtení, pramenil se její neurčitý nárok teprve dopIsem z 4. brez,na 
1922, jímž dráha oznámila, že zjistila omyl ve výpočtu dovozneho v teto 
výši a činí se zap-lacenu zapodei}im na pcJhledávkužalobkyně. V této 
době byla pohledávka již promlčena uplynutím jednoho roku od pla
cení podle §u 71 žel. dopL ř" Ku započtení proti vůli žalo?kyně, nemo~l~ 
dO'jíti ani v promlčecí lM!ě, poněvadž teh~y: byla, pohleclavka zele~n'lcm 
správy ještě pouhým neurčitým a nedo:spe~ym narokem, am po l~l, ~o
něva.dž pak byla již proímiJčena. Zapoctem stalo se proto I s pravmho 
hlediska žalované strany samé neprávem. 

čís. 6776. 

Zvrátil-Ii se při kácedí stromů nad tratí kácený strom předčasně na 
přejlidějící vlak, poškodil ho a došlo k úrazu ces!ujlcih~! jde o pří
hodu v dopravě. Na poškozeném jest pouze, by dokazal pnhodu v do
oravě a příčinnou s®vislost mezi touto příhodou a jeho úrazem. N~ 
dráze pak iest by prokázala, že jest tu některy z vyviňovacích důvodu. 
~u 2 z-ák. Jest:U jistO' že úraz byl způsoben příhodou v dopravě, nezá
leží na tom, co bylo příčinOlU oné události, zejména, zda p~čina ~~~losti 
nějak souvisí s provozem dráhy a zda u;dálost l~e uv~s~~ v PrlCI:n~OU 
souvislost s nějakým konáním (OPOlUleflutun) drany (Jejich organll). 
Tím méně jest přípustno dokaClov::,ti, že dráha nezane~b::,Ja <?pa!~enj u!o: 
žených jí bud' výslovnými předpiSy nebo povaho!! veel a ze JI nesttha 
zavinění. Zda náhona ncbo jednání třetí osoby byly pro dráhu nleod
vratnými, dlužno posuzova~ s, hlediska objektivníh? po~d, že s h!ediska 
zákona o ručení drah nema vyznamtt, zda lze spatrovah konlrretm (sub
jektivní) zaviněni dráhy (jejich orgánu) v tom, že náhoda (jednáni tře
tich osob) a tím příhoda v dopravě a úraz VI tom kterém případě neby!y 
odvráceny, polmd se týče, že nebylo použito prostředků k tomu zpu
sobi1ých. 
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Pokud nelze miti za to, že příhoda v dopravě (pádem stromu na 
vlak) byla způsobena neoctvratným jednáním třetích osob. Vzhledem 
k předpisům provozovacího řádu železničního ze dne 16. listopadu 
1851, čís. 1 ř. zák. na rok 1852 (§§ 17, 55, 100, 101, 102), jakož i po
vaze věci jest dráha povinoo postarati se o to, by jakékoliv nebezpečí 
(jakýkoliv úraz) bylO vyloučeno při kácení strol11iŮ nad tratí. Pokud 
drába neučinila zadost této povinnosti. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 893/26 .. ) 

Při kácení stromů na strmé stráni nad trat! zvrátil se strom na je
douci vlak a poškodil vůz, čímž byla žalobkyně poraněna. Žalobní ná
rok na náhradu škody neuznal pro c e sní s o udp r v é s t o li c e 
důvodem po právu, o d vol a c í 's o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d uznal žalobní nárok důvodem pn právu. 

D ů vod y: 

Dovo'lání, opřenému o dovolací důvody čís. 2 a 4 §l! 503 C. ř. s., ne
lze upříti oprávnění, pokud vytýká, že nižšf soudy neposoudily věc 
správne po stránce právní, uznavše, že žalobni nárok svým důvodem 
není po právu. Mezi stranami není sporu o tom, a opovídá též spTáv
nému výkladu zákona, že událost, která přivodila žalobkyni úraz, t. j. 
že při kácení dříví v lese' na strmé, místy skalnaté stráni, na jejíž úpatí 
vede železni·ční trať ze železného Brodu do Tanvaldu, kácený veliký buk 
předčasně se zvrátil právě v době, kdy pod ním přejížděl vlak, takže ten
to byl stromem zasažen, roztříště,no sklo v oknech osobního vozu a vůz 
i iinak po<škozen - pokládati jest za příhodu v dopravě po roZUmiUI §u 
1 'zákona o po·vinnéní ručení železnic ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. 
zák. Podle tého,ž zákonného předpisu dlužno tedy míti za to, že příhoda 
ta nastala zaviněním dráhy nebo těch osob, jichž používá k výkonu 
provo'zu, pokud dráha ne do-káže, že událo'st byla způsobena neodvratnou 
náhodou (vyšší mocí -- vis major) neboneodvratným činem třetí 
osoby, iejíž zavinění dráha nemá zastupoiVati, anebo vlastním zaviněním 
poškozéného. Z těchto důvodú vyviňovacích dovolává se žalovaná stra
na ve sporu ien důvodu uvedeného na druhém místě, tvrdíc. že příhoda 
v doprávě způsobena byla neodvratným jednáním osob třetích. totiž 
majitele pozemllm (lesa) Frantíška B-a, pokud se týče jeho zřízenců, 
jemuž dráh~ nem.ěla možnost zabrániti. Vlastní příčinou nehody byl prý 
chybný postup při kácení buku, na který neměla a nemohla míti dráha 
žádného vlivu. Dle skutkových ziištění soudu prvé stolice, převzatých i 
soudem odvolacím, neukázalo se pravdivým tvrzení strany žaluiící, že 
se kácení lesa dělo za spolupúsobel1í železniční správy a že ředitelství 
státních drah ustanovilo železničního zřízence Františka P-a k dozoru 
při kácení dříví a k tomu, hv zprostředkoval spojení mezi lidmi les ká
cejídmi a orgány dráhy. Nižší soudy nenabyly ani přesvědčení o tom, 
že se kácení lesa dělo za spoluzodpnvčdnosti správy železniční a že 
správa dráhy převzala zodpovědnost za bezpečnost při kácení dHví, po-
1)i'vadž srovnale zjistily, že železniční dělník František P. přikázán byl 
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vlastníku lesa Františku B-ovi, vlastně jeho hajnému Čeňku M-ovi a 
dělníkům při kácení zaměstnaným pouze za tím účelem, by upozorňoval 
ty, kdož káceli, kdy který vlak vyjede bud' z Tanvaldu nebo ze želez
ného Brodu, aby včas od kácení ustali. po případě, aby do stanice hlá
sil, kdyby trať byla zatarasena, aby nebyl vlak vypraven, neb aby mohl 
včas zastaviti, že však s prací při káceni v lese neměl co dělati. Odvo
lací soud v souhlase s prvním soudem dále zjišťuje, že dělník p" sku
tečně hajného M-a a ieho dělníky správně upozorňoval na vyjíždění 
vlaků ze sousedních stánic, že také výjezd vlaku, jenž byl zasažen bu
kem, včas hlásil, načež dělníci přestali káceti, což trvalo do příjezdu 
vlaku 20 až 30 minul. Uváděje dále, že dle výpovědi svědka Č., před
nosty odboru pro udržování dráhy, správa dráhy nemá žádných před
pisů o tom, by vykonávala vIi" na způsob kácení lesa a informovala ve 
směru tom majitele lesa nebo dávala mu návod, jak při kácení 'sí má 
počínati, zejména, že by měla zříditi val podél trati, že v uvedených 
směrech neměla ani povinnosti, ani práva, že mohla pouze dáti k dispo
sici člověka, by pracující v čas. upozornil na příjezdy vlaků, což se 
stalo - odvolací soud dovotuje, že správa dráhy v tomto případě uči
nila vše, co bylo v její moci, "by bezpečnÚ'st provozu a osob po dráze 
jezdících byla chráněna. Soud druhé stolice zjišťuje, že buk byl kácejí
cími dělniky podle pravidel nasekán a naříznut i podklínován tak, by 
musel padnouti podél trati, fQovnoběžně s touto, a že nevčasný pád 
stromu nebyl přivoděn otřesem půdy přijezdem vlaku. K tÚ'mu soud 
podotýká, že i kdyby se připustil účinek oHesu, byl by musel strom, 
když bvl správně naseknut a podřezán, i v· tomtÚ' případě padnouti rov
noběžně s tratí, a že, když se tak nestalo, musily tu působiti př!činy jiné, 
z nichž prý dlužno za jednu pokládati "ziištěnou strouchnivělost stro
mu, který neměl pravidelné soudržnosti, iežto blána na mistě, ve kterém 
měla na,Hznutý strom držeti, byla zpu:chřelá, křehká. Zipuchře:lost buku, 
jež patrně ušla pozornosti dělníku jej porážejících, vyžadovala prý 
zvláštního ještě bezpečnějšího ochranného opatření, než se stalo jeho 
podklínováním, aby zamez.en byl nevčasný a nesprávný pád stromu, což 
se však nestalo. Na základě těchto· zjištění a úvah dochází odvolací 
soud k úsudku, že zejména když nelze ani otřes půdy, způsobený jizdou 
vlaku uvésti v příčinnou souvislost s nevčasným a nesprávným pádem 
stromu - není tu závady, ,iiž odstraniti bylo bylo v moci správy dráhy, 
že tudíž dlužno míti za to, že nehoda (správně příhoda v dopravě) při
voděna bvla neodvratným jednáním osob třetích, za něž dráha neručí, 
a že tím jest dán dovolávaný duvod, pro který dráha podle 1iu 2 zák. 
čís. 27/1869 je sprošt!ěna povinno's!i k náhradě škody. K námitce žalu
jící strany v odvÚ'lállí, že strom stá'i až clo příjezdu vlaku, což trv~to 20 
až 30 minut, a že 'se skácel teprve při je'h'o příjezdu, soud druhé stolice 
konečně ještě uvádí, že není prokázáno, že by se strom nebyl skácel, i 
kdyby vlak nebyl vubec projížděl. Vylíčený poStUip, jímž napadený roz
sudek clospívá k závěru, že správa dráhy v tomto případě učinila vše, 
cO bylo v její moci, by bezpečnost provozu a osob jezdících pO' dráze 
byla chráněna, že také, co se týče kácení stromu, nebylo tu závady, již 
Ú'dstraniti bylo v moci správy dráhy, a že tudíž dlužno míti za to, že tu 
musily působiti příčiny jiné a že příhoda byla přivoděna neodvratnýl'(' 
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je,dnál~ím osob, tře~,íc,h, za něůž dráha 11,cručÍ, - jest pochybený a příčí se 
za.sadam, vyplyvajlclm' z §§u 1 a 2 zakooa o povinném ručeni železnic. 
Predevšín; dlužno vytkn5lUti, že při hlobách, založených na §u 1 uve
dene!,o z~kona nemUSI zalobce prokazati nic více, než příhodu, v do
p:av~, zp!"sob!lo~ při~oditi úraz na těle (a tou byl zde, jak nesporno, 
predca~~y' pad kaC;~,neho stromu na železniční trať, ať se stal z jaké
koliv pnc~ny) a pncmnou souvislost mezi touto příhodou a jeho úra
zem, kl,era ,v tomto případě rovněž není sporna. Naproti tomu jest po
vl,nnosh drahy, ,chce,-li se spmstiti povinnosti k náhradě, by podle §u 2 
z~k. d~kazala, ze príhoda byla způsobena jednou z příčin v tomto §u 
vylučne, uvedených. Je-li jisto, že úraz byl přivoděn příhodou v dopravě, 
a tso~-~ proto splněny předpoklady §u 1 zák. čís. 27/1869 pro přísnější 
rll~e~l zelezmčních podniků, nezáleží na tom, co bylo příčinou příhody, 
z~jmena, zda příčina příhody nějak souvisí s provozem dráhy (otřes 
P?dy) a zda lz~ příhodu uvésti v příčinnou souvisbst s nějakým koná
mm (opomenllhm) dráhY', pokud se týče jejích orgánů (zřízenců ).Tím 
méně pak jest přípllstno dokazovati, že dráha nezanedbala opatrností, 
uložených ji ?U?' výslo;,nými předpisy nebo povahou věci a že ji tudíž 
neslIha zaVl11e11l, Nebol podle §u 2 zakona není dráha prosta ručení ani 
tehdy, když příhoda v dopravě zpusobivší úraz, byla přivoděna náho
dou nebo jednáním třetích osob, za něž dráha neručí, pokud nedokáže, 
že to-lo jednání, pO'~lld s:e týče ona náhoda byly pro ni neodvratnými. 
Zda tomu tak bylo Cll! I1lC, nutno posuzovati s hlediska objektivního po
tud, že vzhledem k předpisům §§ů 1 a 2 zák. čís, 27/1869 s hlediska to
hoto ~á~on~ nemá význam?: zeVa, lze sp~tř?vati konkrétní ('subjektivní) 
zaVmenl drahy, pokud se tyce Jejich organu v tom, že náhoda (jednání 
třetích os~b) a tím příhoda v dopravě a úraz v tom kterém případě ne
byly odvraceny, pokud se týče, že nebylo použito prostředků k tomu 
způsobilých, Dle těchto zásad nutnO' řešiti otázku pro spor jedině roz
hodn~u, z,~a, ž~lo~~ná. strana dok~zala up!atňovaný jí vyviň ovací du
v?d, :e ~jlstena pnho~~ v doprave ~xla zpusoben~ neodvratným jedná
mm trehch osob, za nez draha nerucl. V tomto smeru nelze souhlasiti se 
stanoviskem žalované strany, nižšími soudy schváleným, že správa 
dráhy, . ielikož se nesúčastnila kácení stromů, jež majitel lesa prováděl 
n~ svůJ vrub a své nebezpečí, a je,žto ve směru tom nepřevzala zodpo
vednosh, nebyla povmna, by v zajmu bezpečnosti pmvozu něco zaří
dila, ba že k tomu ani nebyla oprávněna, poněvadž prý vlastníku lesa 
nemohla předepisovati, jak si má počínati při kácení stromů,. Provozo
vaCÍ řád železniční ze dne 16. listopadu 1851 čís, 1 ř. z. z roku 1852 má 
v §u 100 výslovné ustanovení, že jest zakázánO', vymycovati lesy. , , . 
káceti nebo spouštěti jednotlivé stromy ... a vůbec dělati cokO'li, čim 
by něco mohlo na dráhu upadnouti, na oněch částech a mí,stedh po
zemků, jež úřadem k tomu povolaným za tnu příčinou výslovně byly 
označeny. § 101 téhož provozovacího řádu ukládá představeným obci, 
or~ánům bezpečnosti a vůbecpomickým úřadům povinnost, by přihlí
ž:~:k .to:mll, a,~y, se dotyčné, předpisy, bedlivě z~chovávaly, a aby v této 
pncme zelez11lc11lmu personalu, jemuz dohled jest svěřen, poskytovali 
nejúčinnější pomoci. Dle §u 102 j'sou železniční zřízenci oprávněni za
kročiti' proti osobám, jež neuposlechly daných jim napomenutí nebo 
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dopustily se něčeho, co ruší nebo ohrožuje bezpečnost)Jro~ozu~ Dle ,§ll 
17 jsou dráhy povinny použíti při provozu všech prostredku, jez zkuse
nost a věda dává na rUlku aby se předešlo úrazům. Úředníci a zřízenci 
železniční podle §u 55 jso~ povinni užiti vší opa',mosti a pozornosti, by 
se zachoval dokonalý pořádek, pravidelnost a bezpečnost v provozu a 
předešla se veliká neštěstí, byť i ohledně jednotlivého případu, o něJž 
jde, nebylo učiněno zvláštní opatření v předpisech služebních. Ostatně, 
i kdyby nebylo onědh výslovných předpisů, plyne z .povahy věci, ~e 
dráha v případě potřeby vždy jest oprávněna obráhh se na bezpec
nostní úřady, by zařídily, čeho třeba, aby bezpečnost dopravy nebyla 
ohrožována. Měla s-e tedy dráha postarati i v souzeném případě o to, 
by všecko nebezpečí a tudíž i každý úraz byl vyloučen, a, kdyby to jinak 
možno nebylo, tedy v nejzazším případě, v případě nezbytnosti provoz 
na dobu nebezpečí zastaviti. Je zjištěno, že správa dráhy věděla, že se 
bude káceti, a to na místě, kde práce tato byla způsobilá ohroziti bez
pečnost provozu, poněvadž některý strom mohl spadnouti na trať, a že 
příkáza],a osobám při kácení za(l1ěstnaným železničního dělníka, dle ZJI
štění nižších soudů ovšem niko1iv za tím účelem, by v zájmu bezpeč
nosti provozu d 0' Z i r a I na p0'stup při kácení, nýbrž pouze k tomu, aby 
upoz0'rňnval kácející na výjezdy vlaků ze stanic, by včas přestali káceti, 
po přípacdě, aby do stanice hlásil, kdyby trať byla zatarasena, aby nebyl 
vlak vypraven neb aby vlak včas mohl zastaviti. Žalovaná strana do
konce ve sporu výslovně hájila stanovisko, že to byl majit~l pozemku 
František H., který si železničního dělníka P. napl a plahl pro Jeho 
znalost že1ezničn.íh0' provozu, a že tudíž P. při kácení dříví nejednal 
jako zaměstnanec železniční, nínbrž jako zaměstnanec, B-a. ~;e ponecha!i 
stranou otázku) zda ká'cení bylo provedeno odborne se VSI opatrnost~J 
jíž bylo třeba vzhledem k místním poměrům a zejména k blízkosti tI·att. 
V žádném případě však nelze dostatečné opatření k ochraně přijíždě
jícího vlaku spatřovati v pouhém přerušení práce před jeho příjezdem, 
když kác.ený strom v této době byl jiiž značně naříznut. Neboť dalo se 
předvídati, že v takovém případě naříznutý strom, třebaže další práce 
byla přerušena, předčasně může spadnouti (na př. následkem zpuchře
losti, otřesu půdy přejíždějícím vlakem, vlivem včtm a pod.) a takto 
ohroziti přijíždějící již hlášený vlak. Aby k tomu ne~,ohlo d.<:jí!i" b)::o 
nutno strom dokáceti a do té doby vlak zastavlh, coz dle z]lstem mz
ších soudů bylo úkolem přiděleného dělníka P-a v připadl', že by trať 
byla zatarasena. Z toho plyne, že ku škndné události nemuselo dojíti, 
kdyby dráha byla ustanovila zdatného zřízence, by dozíral při kác,ení 
a zařídil, čeho vyžadovala bezpečnost dopravy a kdyby tento byl na!e
žitě konal své povinnosti. Nelze tedy mluviti o neodvratnér:: či~~. os?by 
třetí, t. j. o jednání takovém, kterému by se nebylo dalo predep,Íl na}e
žitou, daným pomě"ům přiměřenO'u péčí (§§ 17 a 55 provo,z. radu.zel: 
ze 16. listopadu 1851, čís. 1. ř. zák. na rok 1852) a prostredky, ]lchz 
použití dráze rozumně může býti ulIO'ženo. Z těcht? úvah ~os~Ívá S~L\lr 
dovolací k závěru, že se žalo-vané straně nep0'danlo dokazatl vyvrnc
vací důvod jehož se dovolávala, t. j. neodvratné jednání osob třetích, 
za něž dráha neručí. I bylo hledíc k předpisům §ů 1 a 2 zákona čís. 27, 
1869 vysloviti, že žalovaná strana není spraštěna povinnosti k náhradě 
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škody, způsobené zjištěnou příhodou v dopravě a že důsledkem toho 
žalobni nárok jest důvodem po právu, aniž bylo třeba zabývati se ostat
ními vývody dovolání, zejména výtkami, jež uplatňuje s hlediska dli
vodu čís. 2 §u 503 c. ř. s. 

čís. 6777. 

Jest na podnikateli pouliční dráhy, by při rOJZkopané tra(i šetřil po· 
zornosti §u 1299 obč. zák. Jest jeho povinnosti, by učinil taková opatře
ní, aby v noci neby'la bezpečno!St lidí a cizího majetku vykopávlmm: 
ohrožena a by k tomu použil prostředků, jež poskytuje věda a zk:uše
nllst a jež i při větru, dešti a nepřízrrivých vliveCh povětrnostních jsou 
způsobilé a neselhají. Pokud nestačí postavení výstražných svítilen na 
místě rozkopávkJy. 

Předpis §u 17 uliČl/iho řádu pro hlavní město Prahu, že se zakazuje 
jezditi po kolejnicích silničních drah, nevztahuje se na dobu, kdy provoz 
silničních drah jest vůbec zastaven. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 901/26.) 

Žalující auto-drožkář vjel v noci do rozkopávky elektrické trati na 
Karlově náměstí v Prazc a poškodil vozidlo. Žalobní nárok proti Elektr:
ckým po'dnikům hlavního města Prahy uznal pro c e sní s o udp r v é 
s t o I ic e důvodem po právu jednou polovinou, o d vol a c í s o u d 
neuznal žalobní nárok důvodem po právu. 

N e j v y Š š í s O u d obnovil rozsudek prvého soudu,. 

D ů vo d y: 

lest sice pfis.vědčiti odvolacímu soudu potud, že žalovaná nemuze 
býti činěna zodpovědnou za nedostatečné osvětlení příslušné části Kar .. 
lava námě'stí uličními lampami, poněvadž toto osvětlování nespadá do 
ObO'ru působnosti žalované firmy. Nelze však přistoupiti k právnímu 
stanovisku odvolacíhO' soudu, jenž vyloučil zavinění, a protO' též ručení 
žalované firmy proto, poněvadž na místě rozkopávky postavila výstražné 
svítilny, které Vojtěch R. rozsvítil, a sice svítilny dobře zasklené, do 
nichž bylo nalito dosti petro-Ieje a které ji-nak dobře ho-řely. Tím ža
lo-vaná dbala snad péče a pozornosti, již lze podle §u 1297 obč. zák. 
očekávati od každého člověka obyčeiné schopnosti. V tomto případě 
nemá však místa ustanovení §u 1297 obč, zák., nýbrž platí přisněiší 
předpis §u 1299 obč. zák. Žalovaná firma. provmuiíc elektrickou dráhu 
~ obstarávajíc veškeré s provozem a udržováním dráhy spojené práce, 
Jest povinna dbáti mimořádně pozornosti a kromobyčejné opatrnosti Ve 

smyslu §u 1299 obč. zák. a jest proto práva z nedostatku této pozornosti 
TentO' nedostatek dlužno shledávati v tom, že si žalovaná neuvědomila, 
že za větru a nepříznivého počasí petrolejové lampy přirozeně mohou 
zhasnO'uti, skutečnost to notorická, již není třeba zvláště dokazovati, 
a že neučinila dalšího vhodného opatření, by vykopávky byly znatelné 
a jimi nebyla ohro-žena bezpečnost lidí a cizíhO' majetku. Nižší soudy 
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zjist~I):, že.': noci k 30. lednu 1925 svítHny pětkrát zhasly a že byly 
s~razmky) JI~ ko~ah na Karlově náměstí službu, znovu rozsvíceny a že 
pred 4. hodlllou ranní vykopávky osvětleny nebyly, poněvadž svítilny 
v t~ dobu již rozsvíceny nebyly. Uvádí-li odvolací soud, že nemttže býii 
od zalované firmy rozumně žádáno, by k dozoru nad svítilnami ustano-
vila zvláštniho hlídače, který by na svítilny po celou noc dozíral, lze 
!O~IU při svědčiti. Než nebylo dokázáno, že ustanovení hlídače bylo 
Je.dmým . vhodným prostředkem, kterým Se mohlo nedostatku petrolej 0-
vych SVl hlen při dešti a větm odpomoci. Povinností žalované firmy 
bylo, učiniti opatření taková, by v nočním čase nebyla bezpečnost lidí 
~ ciziho majetku vykopávkami ohrožena, a k tomu použíti prostředkll,.; 
Jež poskytuje věda a zkllšeno,st a jež i při vHm, dešti a nepříznivých' 
vlIvech povětrnostních jsou způsobilé a neselhají. Že taková opatřeni 
technicky nebyla možná, nelze důvodně tvrditi, ani že žalovaná dle 
svých vědomostí a zkušenosti nemohla seznati, že petrolejové svítilny 
při větru a dešti snadno zhasínají a že osvětlováním vykopávek jest 
ohrožena bezpečnost lidí a Cizího majetku. Odvolacímu soudu nelze 
také přísvědčiti potud, pokud neuznává příčinné soulvislosti mezi 
~kutečností, že výstražné svítilny v době nehody nesvítily, a vzešlou 
skodou. Byloť nižšími sOludy zjištěno, že žalobce pro tmu vykOJpávky ne
pozoroval, že proto silostmjem do ní vjel a že následkem toho bylo 
auto poškozeno . 

. N~z~r, že žalobce vzhledem k §u 17' uličního a jízdního řádu pro 
polIce]'ll! obvod pražský nesměl použíti .prostory mezi kolejemi silniční 
dráhy, že škoda byla přivoděna tím, že nešetřil tohoto nařízení a že 
proto tu není příčinné souvislosti, není správný. Dle doslovu arciť ne
rozeznává jízdní řád mezi denní a noční dobou. Avšak úmyslem jízdního 
řádu nepochybně i'est, zajistiti silniční dráze provoz a zam.eniti j3Jké
kool1v rušení tohoto provozu. Omezovati veřejnou dopravu přes tyto 
meze, není zajisté účelem uličního a jízdního řádu. Tím, že § 17 zaka
zuje jízdu po kolejích silniČ'ních drah toliko tam, kde mimo' koleje jest 
dráha dostatečně široká a sjízdná a že nařizuje, že se dráhy mimo k01eje 
má používati, by motorové vozy mohly volně projížděti, dává na jevo, 
že není zásadně a vůbec zakázáno, používati prostoru mezi koleiemi 
a že zákaz se nemůže vztahovati na dobu, kdy provO'z silničních drah 
jest vůbec zastaven, kdy tedy překážka pro provoz silniční dráhy nemuže 
přicházeti vůbec v úvahu. Správnost tohoto názoru plyne ostatně i z to
ho, že trať silničních drah vedena jest - nikoliv po majetku žalované 
~yhiraženém - nýbrž ulicemi a cestami, jež slouží všeobecné dopravě. 
Ze touto všeobecnou dopravou se kolejnice i prostor mezi nimi poško
zují, nemá významu; neboť provozuie-.Ji žalovaná firma dráhu po ve
řejném statku, sloužícím dopravě všeobecné, musí tutO' škodu nésti. 
Žalobce podle toho neporušil předpis §u 17 cit. řádu, nepouživ před 
4 .. hO'dinou. ranní, kdy nesporně pmvO'z silniční dráhy je zastaven, 
volného prostoru po levé straně mezi okrajem chodníku a mezi narov
nanými kameny z vykopávky, a když jel podle kolejí silniční dráhy. 
Nelze v tom spatřovati ani opomenutí náležité péče a pozorností, poně
vadž žalobce mohl důvodně předpokládati, že je trať volná a bez pře
kážky, když tu nebylo ani osvětlení, ani jinakého výstražného opatření. 
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Nemá tu proto místa ani ustanovení §u 1311 obč. zák., nehledíc ani 
k tomu, že předpisy uličního a jízdního řádu nebyly vydány, by se pře
dešlo takovým škodám, jež se přihodila. Ježto tedy nešetřila žalovaná 
pozornosti a opatrnosti ve smyslu §u 1299 obč. zák. a jelikož je škoda 
žalobci vzešlá, ve příčinné souvislosti s jejím opomenutím, jest žalovaná 
z Who práva. 

čís. 6778. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jest příhodou v dopravě, zastavil-Ii vlak na nádraží tak, že poslední 

vozy stály již mimo nástupiště. 
Jest příhodou v dopravě, dělo-li se vystupování z nákladn/ho vozu, 

dopravujícího lidi, bez použití dřevěných schodů nebo dřevěného prkna. 
Předčasn,~ vystupování cestujících z takového vozu lze pokládati za ne
odvratitelné zavinění třetích Oisob neb poškozeného jen tehdy, věděli-li 
o tom, že jsou pro vystupování připraveny schůdky nebo že budou po 
zastavení vlaku k vozu přístaveny. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 1052/26.) 

Žalobce jel v nákladním voze, jenž byl připojen k osobnímu vlaku. 
Na nádraŽÍ, v němž měl žalobce vystoupiti, zasta!vn vůz, v němž jel, až 
zazvýš,eným nástupištěm. Ježto k vo'zu. nebyly p:řistaveny schůdky, se
skOČIl zalobce s vozu a poranli se. Nahradnt' narok proti dráze uznal 
pro c e sní s 00 udp r v é s t o I i c e důvodem po právu dvěma třeti
nami, o d vol a c í s o u d k odvolání obou stran' napadený rozsudek 
potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalo,vaného eráru. 

D ů vod y: 

Žalovaná strana dovolává se z rozhodnutí odvolacího soudu podle 
§u 503 čÍs. 4 c. ř. s. pro nesprávné právní posouzení, nelze F však dáti 
za pravdu. Příhodou v dopravě bylo již, že vlak zastavil na nádraží v M. 
tak, že poslední dva vozy stály mimo zvýšené nástupiště. Ač i tato. pří
hoda v dopravě byla v příčinné 80u"islosti se žalobcovým úrazem, nebof 
?a zvýšen~m ,nástupi~ti nebyl by. ž~lobce sestupoval do takové hloubky 
jako na mIste, kde pn vystupovam spadl, nepokusila se žalovaná stra
na v tétO' příčině o důkaz některého z důvodů sprošfujících ji ručení po
dle §u.2 z~ko~a ze dne,.s .. bř~zna 1869 č!s. 27 ~. zák., proto dlužno podle 
§u 1 tdroz zakona pnčltatJ toto od predpisu se uchyluFcí zastavení 
vlaku dráze za zavinění. Další příhodou v dopravě bylo, že vystupování 
z vozu, v němž byl žalobce, dělo se bez použití dřevěných sc'hodů nebo 
schodO'vého prk~a, ji~ž má. ?ýti podle předpisu každý nákladní vůz, 
clopravuj~-h sej1m lIde, za ucele;n nastupování a vystupování opatřen, 
by bezpecnost jepch nebyla ohrozena. V tomto směru pokusila se dráha 
o důkaz: že se tak stalo vinou vystupujících a žalobce samého, poněvadž 
vystouplll z vozu dříve, než průvodčí mohl přistaviti schůdky nebo 
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prkno, a poněvadž průvodčí nemohl předčasnému vystoupení zabrániti. 
Zjištěnými skutečnostmi nemůže se tento důkaz pokládati za prove
dený. Aby předčasné vystupování mohlo býti pokládáno za neodvrati
telné zavinění třetích osob anebo poškozeného, musilo by býti proká
záno, že věděli o tom, že jsoul pro vystupování připraveny schůdky a 
že budou po zastavení vlaku k vozu přistaveny. Bylo na dráze, by při
měřeným způsobem, buď ústním upozorněním neb otištěným návěštím 
nebo skutečným přistavováním schůdků na předcházejících stanicích 
upO'Zornila cestující, že mají sečkati s vystupováním až schůdky budou 
přistaveny. Pak-Ii by byli cestující vystupovali dříve, vystupovali ovšem 
na vlastní nebezpečí. Když však nebylo zjištěno, že dráha splnila tuto 
povinnost, naopak bylo prokázánO', že přistaviti schůdky k po'sledním 
třem vO'zům měl průvodčí, který předem musil ll,táhnouti ruční brzdu u 
posledního vozu a nemohl proto své další povinnosti splniti hned, když 
vlak zastavil, a když dráha se ani "epokusila o důkaz, že žalobce a 
ostatní cestující, kteří vystoupili z téhož vozu, také bez upoznrnění vě
děli, že mohou žádati () přistave~í schůdků nebo že schůdky budou i bez 
žádosti přistaveny, sečkají-li s vystupovánim, nezdařil se důkaz neod
vratitelného zavinění třetích owb a poškozeného samého,. I v této pří
čině zůstává v plné platnosti domněnka §u 1 citO'vaného již zákona, že 
předčasné vystoupení žalobcovo bez použití schodů neb můstku zavi
nila dráha. Dovolací vývody nejsou způsobilé, aby sprostily dráhu zod
povědnosti za žalobcův úraz, ani aby bylo uznáno na jiné rozdělení zod
povědnosti dráhy a žalobce, než jak ji rozdělily nižší soudy. 

Čís. 6779. 

Sprostředkovatelská smlouva. 
Nárok na provisi přísluiíí sprostředkovate[i pouze .tehdy, dOlide-li 

zásluhoo a přičiněním jeho skutečně k zamýšlenému výsledku, leč že by 
bylo jinak umluveno. Ujednáním obmýšlené smlouvy přestala však již 
činnost sprostředkovatelova, jenž nepozbývá nároku na odměnu, ne
súčastnil-li se také pmvedení smlouvy nebo sešlo-Ii mezi stranami s je
jího uskutečněni. 

Měl-Ii sprostředkovatel obstarati koupi domu a zavázal-Ii se mu 
zjednlatel, že mu vyplatí odměnu, zakoupí-Ii objekt, na který ho spro
slředkovatel jakýmkoliv způsobem upo!loroi nebo který mu sám naznačí, 
má sprostředkovatel nárok na odměnu, když jednla\ o koupi určitého 
domu se zjednatelem a dosavadním vlastníkem, obstaral zjednateli po
pis domu i lustrum, zřízenci jeho se zjednatelem dům prohlíželi a došli 
k majiteli domu a tam smlouvu dojednali, třebas zjednatel ,iednaljiž 
před tím i po té o koupi domu prostředníctvím jiného sprosrredkovatele. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 1216/26.) 

Žalobě sprostředkovatele o zaplacení provise proti kupiteli nemovi
tosti bylO' vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í rl 
S o ude m z těchto 
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důvodů: 

žalovaný uplatňuje dovolací důvod nesprávného právniho posouzení 
(čís. 4 §u 503 c. ř. s.). Uvádí, že smlouva sprostředkovatelská jest 
smlouvou svého druhu, musí býti přesně dle ujednání posuzována a že 
nárok na provisi přísluší jen tehdy, dojde-li zásluhou a přičiněním sp1'o
středkovatelovým skutečně k zamýšlenému výsledku. Až potud možno 
úplně souhlasiti s vývody dovolání, nikoli však také v té části, kde se 
tvrdí, že žalobcovým sprostředkováním nedošlo k tomuto kýženému cíli 
a že mu pro'to nepřísluší provise. Dohodné, nebylo-li jinak zvláště umlu
venO', přísluší sprostředkovateli, bylo-li jehO' činností dosaženo vymíně
ného výsledku, jenž byl takto uskutečněn, tudíž sjednaly-li se strany 0 
předmětu koupě a kupní ceně. Ujednáním obmýšlené smlouvy přestala 
však již činnost dohodcova, jenž v nároku nepozbývá, nesúč~stnil-li se 
také provedení smlouvy, nebo seslo-1I mezI stranami z JeJI realI,sace 
(rozh. Č. 1146, 1372,2301,3049,3170,3985 a J. ve sb. n. s.). Otazka, 
jakou činnost má sprostředkovatel vyvíjeti, řídí se napřed úmyslem 
stran, jinak pO'vahou v~ci. Dle úmluvy ze dne, I? ledna 1 92,5 měl žalo'?cv~ 
O' b s tar a t i žalovanemu kOUpI domu, hodlclhO' se na dllny pro vetsl 
obllvnictví a zavázal se žalovaný, ž e z a k O' u P í-I i O' b jek t, na 
který hO' žalobce j a kým k 0,1 i v z r ů s o ~e m uvp ~ z O' r ~ í, n ve b 
k t e r)' m u sám n a z nač I, vyplab mu pn uzavrem koupe oclmenu 
2% z ceny. Ze zjištění plyne, že žalobce svými zřízenci jednalO' koupi 
domu Č. 27 se žalovaným i s posavadním majitelem K-em, obstaral ža
lovanému popis domu a IlIstrum, že zřízenci jeho s ním dům proh1'íželi 
a došli k majiteli jeho a tam kupní smlouvu dojednali. I když tedy" žalo
vaný O' koupi téhož domu jednal prostřednictvím kanceláře B-ovy již 
v roce 1923 a pak znova pO' spmstředkovatelské činnosti zřízenců ža·, 
lobcových, nevadí to nároku žalobcovu na zaplacení smluvené odměny, 
došlo-li jen po,tom skutečně ke koupi domu, poněvadž nelze upříti proka- . 
zatelnou příčinnou souvislost mezi tímtO' výsledkem a spmstředkovatel
skon činností žalobcovou. 

čís. 6780. 

Zástupčí moc manželova podle §u 1238 obč. zák. nevztahuje se na 
laková právní jednání, k nimž se podle §u 1008 obč. zák .. vyžaduje 
zvláštní plná moc. Ku sjednání zápůjčky (za účelem úpisu válečné půjč
ky) jest zapotřebí zvláštní plné moci podle §u 1008 obč. zák. Pokud 
nelze v napotomních projevech manželky spatřovati dodatečný souhlas 
se zápůjčkou. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 1238/26.) 

Žaloba žalující spořitelny proti žalované o zaplacení zápůjčky, již 
za žalovanou sjednal její manžel se žalobkyní za účelem úpisu. válečné 
pújčky, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 
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důvodů: 

Dovolatelka napadá názor odvolacího soudu, že žalovaná neni za
vázána ze zápůjčky, protože jeji manžel měl přes ustanovení §u 1238 
obč. zák. nutně zapotřebí zvláštní plné moci znějící na druh jednání. 
Svůj opačný názor snaži se odůvodniti tím, že výklad §u 1238 obč. ZáK. 
Ve spojení s §em 1239 obč. zák. nevede nutně k názoru, jejž hájí na
padené rozhodnutí, a poukazuje na to, že v době úpisu válečné půjčky, 
která tehdy poskytovala plnou jistotu, byla záp,tljčka k tomu účelu úplně 
kryta hodnotou papírů a též úrokování zápůjčky se zapravovalo z do
spívajících kuponů válečné půjčky, takže kmenové jmění žalované ne-.. 
bylo vůbec dotčeno. Než dovolání, uplatňujíc jen důvod podle čis. 4 §u 
503 c. ř. s., nemůže míti úspěch. Jak v nauce, tak i v praxi převládá 
názor, že manželova zástup-čí moc podle §u 1238 obč. zák. nevztahuje 
se na právní jednání, k nimž se .podle §u 1008 obč. zák. vyžaduje 
zvláštni plná moc. Manžel jest oprávněn již podle zákona, pokud man
želka neodporovala, by ji zast'lpoval, ale jeho právo jest již předem ob
mezeno jen na správu jejího volného majetku. Jen tak da'lece sahá jeho 
zástupči oprávnění, nic dále. (Ehrenzweig sv. II, díl 2, str. 149, Krasnoe 

polski sV. IV., str. 101, Krainz III. kniha § 139, Stubenrauch 8 vydáni sv. 
II, str. 540, Kafka v O. Z. z roku 1908 Č. 50 a jiní). Ke sjednání záopůj
čky a tedy zejména též k účelu úpisu válečné půjčky jest však zapotřebí 
zvláštní plné moci podle §u 100'8 obč. zák. (tak v ro·zhodnutí tohoto nej
vyššího soudu ze dne 23. června 1925 Rv I 777/25), podobně jako ku 
převzetí dluhu za manželku, nevzešel Cli dluh ze správy jejího majetku, 
(tak v rozh. nejvyššího soudu ze dne 16. června 1925 Rv I 706/25), 
k uzavírání obchodů na úvěr, které se dotýkají jejíhO' kmenovéhO' jměni 
(Rv 11206/25 ze dne 17. únO'ra 1926) a vllbec k rozhodO'vání o kmeno
vém jmění manželčině (mzh. ze dne 1. července 1924 Rv I 902/24, 
srovnej též rozhodnutí býv. nejvyššího sOUldu Vídeňského ze dne ll. 
listopadu 1913, Ol. Unger XVI 6644 a ostatní, otištěná při §u 1238 obč. 
zák., vydání Manzovo). Nemě1-1i tedy manžel žalované, jak zjištěno·, 
ani takové zvláštní plné moci, aní příkazu své manželky, žalované, a 
bylo-Ii dále zjištěno, že žalo,vaná vůbec o úpisu válečné půjčky a o u~ 
zavření zápůjčky nevěděla, není žalobkyni zavázána. Jest zcela bez 
významu, zda v době úpisu válečné půjčky se dalo O'čekávati, že 
k zúrokování zápůjčky postačí plně výnosy kuponů, když ke sjednání 
zápůjčky za manželku se zásadně vyžaduje, by manžel měl zvláštní 
plnou moc podle §u 1008 obč. zák., protože podle §u 1238 obč. zák. se 
jeho právo na to nevztahuje. Ostatně že tato kalkulace nebyla jistá a 
že úpis válečné pújčky a zapůjčka za tím účelem uzavřená může se 
dotknouti kmenového jmění manželčina, ukázala po,zdější skutečnos!. 
OdvO'lací sO'ud převzal veškerá zjištění prvého soudu a zejména tedy 
i zjištění, že žalovaná až mnohem později se O' úpisu a O' ~ápůjčce do
zvěděla. Dovolatelka z toho a z výroku žalované, potvrzenehO' svědkem 
Lukášem D-em »das halte st Du k6nnen auch gehen lassen, jetzt sind 
wir um das.Oeld au ch noch«, dále z toho, že žalovaná ani pak nepro
jevila k ní svůj nesouhlas, usuzuje, že dodatečně dala svůj souhlas. (§ 
1016 obč. zák.). Avšak právem nižší soudy nespatřovaly v tom doda-
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tečný souhlas. žalobkyně netvrdila, že žalovaná dala dodatečně vý
slovný souhlas,. Avšak jen když není ro:um.néh~,důvodu, aby s~ o ton; 
mohlo pochybovati, lze podle §u 863 obc. zak. t~z z konkludent~lch tm.u 
podle okolností připadu usuzovalI na projev vule. Z vyroku zalovan", 
který ani k žalobkyni nevyjádřila, ~elze ?ijak ?ezp<:,čně na to usuzov~ t~ 
že vše to co za ni a bez jejlho vedeml man zel predsevzal, dodatecne 
schvaluje: naopak spiše byly ji proneseny manželi výtky. 

čls. 6781. 

Domáhala-Ii se nemanželská matka na otci touž žalQbou jednak ná
hrady nákladů na výživné nemanželského dltěte, jednak náhrady nákladů 
šestinedělí, jest oba nároky co do přípustnosti dovoláni posuzQVati 
samostatně. 

(RO'zh. ze dne 3. února 1927, Rv I 1525/26.) 

Žalobě nemanželské matky pmti otci o náhradu nákladů na výživné 
nemanželského dítěte a náhrady nákladů šestinedělí, bylo obě m a 
niž š i m i s o u d y vyhověno. 

Ne j vy Š š í s o u d odmitl dovoláni žalovaného. 

Důvody: 

Předmětem sporu jest jednak nárok na náhradu nákladu na výživné 
nemanželského dítka, jednak na náhradu nákladů šestinedělí podle §u 
167 obč. zák. Oba tyto nároky jsou samostatné svým základem právním 
i skutkovými předpoklady, třeba důvodem obou bylo ustanovení §u 1042 
obč .. zák. Prvý nárok jest odvozen z nároku nemanželskéhO' dítka, d.ruhý 
z nároku nemanželské matky. Oba nároky byly přisouzeny prvým sou
dem úhrnným penizem 2890 Kč. Náhrada z důvoďu poskytování vý
živného 1290 Kč a k ní sluší připočítati i náhradu za nakoupenéstře
víčky, které rovněž patří k výlohám výživy ve smyslIl §u 672 obč. zák., 
takže náhrada za poskytování výživného za otce byla přisouzena 1332 
Kč kdežto ostatní nároky z důvO'du toho, že žalobkyně hradila útraty 
Ře~tinedělí i výlohy dle §u 167 o;bč. zi<k. za nemanželského otce, byly 
přisouzeny prvým soudem penízem 1558 Kč. Přes to, že byly nároky 
spojeny v jednu žalobu, nepřestaly býti samostatnými nároky a roz
hodnutí obou nižších soudů ohledně nich jsou souhlasna. Podle §u 502 
třeti odstavec c. ř. z. jest proti souhlasným rozsudkům nižších stolic 
dovolání nepřípustno, nepřesahuje-Ii hodnota předmětu sporu, o němž 
rozhodo'val odvolací soud, 2.000 Kč. Tomu jest tak v souzeném případě 
a proto' je dovolání nepřípustno a bylo je odmítnŮ'uti. 

čls. 6782. 

Pouze z toho důvodu, že byl neprávem podepsán na směnce, nemůže 
se ten, jehož jméno bylo podepsáno, domáhati 00 držiteli směnky jejího 
vydáni. . 
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Nepravost podpisu na směnce možno s úspěchem namítati proti 
každému i bezelstnému držiteli směnky. 

(Rozh. ze dne 3. února 1927, Rv I 1723/26.) 

Žalobě o vydání směnečného blanketu pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š Š Í s o u d nevyhověl dovolání. 

'D ů vod y: 

žalobce se domáhá žalobou, »aby byl žalovaný uznán povinným 
vydati mu směnečný blanket, na kterém jeho manželka k vyzvání ža
lovaného dne 3. listopadu 1925 vyplnila číslicemi peníz 5.600 Kč a který 
sama podepsala jménem žalobcovým a který si žalovaný odnesl« a to 
proto, poněvadž prý má důležitý zájem na tom, by směnečného blan
ketu, opatřeného jeho nepravým podpisem, nebylo zneužito. Žalobním 
důvodem jest tedy jen hospodářský zájem žalobcův na vydání směneč
ného blanketu. Než takový zájem sám o sobě nezakládá ještě právního 
nároku. žalobce by se mohl dožadovati vydání směnečného blanketu 
určitě poznačeného jen tehdy, kdyby mu k němu příslušelO' právo buď 
věcné neb obligační, na př. kdyby mu žalovaný blanket jako vlastníku 
zadržoval (§ 366 obč,. zák.), neb kdyby byl žalovaný býval k vydání 
blanketu "'.vázán smlouvou. Nic' takového žalobce netvrdí. Ale ani 
z práva směnečného nemohl by žalobce ničeho pm sebe dovozovati, 
poněvadž majitel směnky - a tOl!' se blanket stal po vyplnění - jest 
povinen k jejímu vydáni jen po úplném 'zaplacení směnečného peníze 
(čl. 39 smčn. ř.). Že by byl žalobce směnku vylplatil, nebylO' rovněž 
tvrzeno. Pokud pak jde (} zneužití blanketu tím, že byl z podnětu žalo
vaného podepsán manželkou žalobcovou jménem tohoto »František K«, 
netvoří ani tato okolno.st sama o. sobě ještě p,rávní důvod, by se žalobce 
mohl dožadovati vydání blanketu. Bylo-li jméno žalobcovo podepsáno 
s jeho vědomím a svolením, jak tvrdí žalovaný, byl by podpis ten zcela 
nezávadný, třebaže by pro nedostatek výkazu zmocnění ve smyslu zá
kona ze dne 19. června 1872, čís. 88 ř. zák. nezakládal vůbec smčneč
ného závazku. Byl-Ii však připojen bez zmocnění žalobcova, jest pa
dělkem a nemůže z něho pro žalobce vzejíti vůbec žádný směnečný 
závazek (čl. 75 a 76 směn,. ř.). Nepravost podpisu moh!' by žalobce 
s úspěchem namítati proti každému i bezelstnému držiteli směnky, po
nčvadž ide o námitku vyvírající přímo ze směnečného práva (čl. 82 
smčn. ř.). žalobce není tedY' hospod'ářsky nijak ohrožen. Pokud do
volatel spatřuje hospodářskou ztrátu v tom, že by by,! nucen konati 
různé pochůzky za účelem bránění se platebnímu příkazu, .jenž by snad 
na základě sporné směnky byl proti němu vydán, s čímž by byly spojeny 
výlohy a ztráta času. stačí poukázati k tomu, že stejným újmám by se 
neubránil ani tehdy. kdyby byl bezdůvodně žalován na zaplacení udan
livé pohledávky žalovaného i bez ohledu na směnku. Neoprávněnosti 
žaloby možno vždy čeliti jen dúvodnou obranou v rámci předpisů civil
ního soudního řádu. Zda bv byl nárok žalobcův odůvodněn předpisy 
trestního řádu. netřeba uvažuva.ti, poněvadž by co do podpisu žalob_ 
COva bylo výsledky jednání a dokazování O'podstatněno nanejvýš jen 
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podezření trestného činu. DoplnitiJí~el1í v tO~ltO s!něru llelz~, pon~vadž 
oovolatel neúplnost řízení neuplatnL1Je:nehled!c~ a~1 k tomu,~ ze z duvodu 
trestného činu nebylo žalováno. DodatI Jest Jeste, ze by byl zalobce mohl 
dosíci svého účelu, totiž zabránění zneužití směnečného blanketu, opa
třeného ieho nepravým podpisem - když již měl za to, že by k }ne
užití mohlo dojiti _ po případě žalobou určov~ci dle § 228 c. r.~ s., 
směřujíci k tomu, by byla zjištěna ~epravost one hstmy. O tom ovsem 
v rámci žalobní prosby nemohlo byh rozhodnuto. 

čís. 6783. 

útraty soudní úschovy za exekučního řízení jsou útratarn.i exekuč
ními' přednostní nebo zvláštní uspokO'jeni přlsluší jim pouze tehdy, 
.ide-Ú o poplatky sChovaci, pro n,ěž yázne >;ákonné :zástavn~ právo. nebo 
jsou-li útraty schovací zarlwen utrataml prodeJe z t?hO duvo~u! 
že zabavené svršky byly uschovány za účelem prodeje v prodejnl 
místnosti. . k ' , 

K ustanovení útrat schovacích jako útrat exeku:čnich jest exe ucn~ 
soud po;volón nouze k návrhu vymáhajíciho věřitele s působnosti proti 
povinnému. Ušchovateli, který by! zfizefl ve prospěch vymáhajíciho vě
řitele, lze vymáhati O'dmětl!l! na tomto věřite~i pořadem pr~va6 O l!álr?kU 
na odměnu za uschování toho, kdo uschovaval ve prospech povmneho 
nebo vymáhajícího věřitele zabavené svršky bez soudního po,;:ěřenl, 
ať .iiž z příkazu oněch osob anebO' i bez něho, rO!Zhoduje sou1i jloradem 
práva. 

(Rozh. ze dne 8. února 1927, R I 1174/26.) 

V exekučním řízení byl zabaven a prodán automobil. K rozvrhovému 
roku přihlásila česká akciová ~Iékárna pohledávku za us~hovánJ au~o:; 
mobilu, tvrdic, že výkonný organ ponechal automobIl v uschove v jejl 
garáži. S o udp r v é s t o I i .c e při-znal česk~ akciové, mlé.~árně . p~~ 
platek uschovací. Rek u r s n I s o u d ~apadene usnesem z.rus!l a ul?z!! 
prvému soudu, by znovu rozhodl. D u vod y: Podle smel nIc ?anych 
zdejším rozhodnutím ze dne 8. května 1926 směl soud prvé stohce po: 
platek schovací předem určiti pouze v přípaďě, že by byl. bezpecn<; 
zjistil, že skutečně v projednávaném případě byl automobIl prodany 
dán české akciové mlékárně soudem dO' uschování. Stěžovalelúm dlužno 
~Ině dáti za pravdu, že předpoklad, že Česká akciová mlékárna j~st 
soudní ll'schovatelkou ani zdaleka není zjištěn. Jak plyne ze SpISŮ 
exekučních, i z výpovědi výkonného orgánu vůbec, nikdy neby'1o uscho
vání vykonáno a to ani při prvém výkonu zájmua111 po'zděJ!. Naopak 
záiemní protokoly jasně tomu svědčí, že uschování ne.by.!o pr.ovedeno 
a také je výpovědí výkonného orgánu prokázáno. že 11Ikdy nejednal o 
uschování zabaveného automobilu s českou akciovou mlékárnou. Podle 
§u 259 ex. ř. uschování vykoná ,s,: tím, že věc zabave?á od~vz~~, se 
schovateli kterého zřídí exekucnr soud na nebezpečI vymaha]1clho' 
věřitele' ~áklady na uschorvání uhrazeny býti maíí zatím vymáhajícím 
věřitele~. Že uschování bylo provedeno, musí býti poznamenáno v zá~ 
jemním protokole a zároveň jmenován tam uschovatel. Podle 111strukc! 
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pro výkonné orgány má býti při uschování zabavených věcí potvrzen od 
schovatele řádný příjem' předmětů tím, že schovatel podepíše zájemní 
zápis, nebo zvláštní zápis o uschování sepsaný a v tomto zápise musí 
býti podrobně uvedeno jméno, zaměstnání a bydlgtě; schovatelovo, 
úmluva o odškodnění a v zájemném protokole pak osvědčení o řádném 
příjmu věcí (instrukce pro výk. org. 86, 81, 88, II. odd. 44 a 46). Ničeho 
takového se nikdy nestalo, tak, že jest nade vše nepochyb no, že českou 
akciovou mlékárnu nelze vůbec pokládati za soudllí uschovatelku. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu České akciové 
mlékárny. 

o ů vod y: 

Oo'volací rekurs není opodstatněn. Podle §u 259 ex. ř, má útraty 
uschovací zatím hraditi vymáhající věřitel, je-Ii jich více, všichni po
měrně. Podle §u 285 ex. ř. má exekuční soud předvolati k rozvrhovému 
roku povinného a zástavní věřitele, zřejmé ze spisů, pokud tito nebyli 
dle 'nich již uspokojeni a jeiich právl1' zástavní nezaniklO' podle §u 256 
(2) ex. ř. s vyzváním k přihláškám pohledávek, tedy nikoli pouhého 
schovatele zabavených svršků. Rozvrh má se potom díti podle §u 286 
ex. ř. obdobným užitím zásad v §§.212-214, 229, 231 až 234 a 236 
ex. ř. a z výtěžku jest předem zaplatiti útraty odhadu a dražby a potor,1 
pohledávky zástavní a pohledávky, pw něž bylo povoleno dra.žební 
řízení. Z těchto ustanovení plyne. že Úitraty ,soudní úschovy během řízení 
exekučního považuje zákon za útraty exekuční a nedává jim pravidelně 
nároku na přednostní nebo zvláštní uspokoiení, leda by se jednalo o po
platky schovad, pro něž vázne zákonné zástavní právo iakl1' p'ři celních 
poplatcích skladních nebo soudních poplatcích uschovacích podle §u 14 
cís. patentu ze dne 26. ledna 1853, č., 18 ř. z., nebo by útraty schovací 
bylv zároveň útratamí prodeje z toho důvodu, že zabavené svršky byly 
uschovány za účelem prodeje v prodejní místnosti. K návrhu na ustano
vení útrat schovadch j a k o ú tra t ,e x e k uč n í c h jest ovšem exe
kuční soucl povolán, avšak pl1'uze k návrhu vymáhajícího věřitele s pů
sobností proti povinnému. Uschovateli, který byl zřízen ve prospěch 
vymá'hajícího věřitele (§ 259 ex. ř.), lze vymáhati odměnu 11a tomto 
věřiteli pořadem práva (§ 11 ex. ř., nález Č. 4001 Sb. 01. U. W.). O ná
vrhu u s c h o vat e 111' V ě jakO' osoby třetí z důvodu uplatněného 
pře dno st n í h o nebo z á s t a v 11 í h o práva p'římo na dražební 
výtěžek rozhodne exekuční soud poclle §u 258 ex ř. rovněž pořadem 
práva, je-li nárok sporný (§ 214 a § 286 ex. ř.) . .Jinak však iest tomll, 
uplatňuje-li vymáhající věř i tel útraty uschovací jako útraty exe
kuční a jako příslušenství své pohledávky v rozvrhu. O tom rozhoduie 
soud exekuční podle zásad řízení rozvrhovéhl1', a iest na věřiteli, by je 
účtoval. Ale exekučnímu soudu nepřísluší, by v řízení exekučním rl1'z
hodl o náhradě za uschování zabavených svršků, které výkonným I1'r
gánem nebylo zařízeno, jehož útraty tedy nejsou útratami exekuce. 
Uschovává-li někdo ve prospěch povinného nebo vymáhajícího Vč
řitele zabavené svršky bez soudního pověřen!, ať již z příkazu oněch 
osob, nebo i bez -něho, pak rozhoduje 11' jeho nároku na odměnu za lI-

- Čís. 6784-
233 

schování soud pořadem práva a není rozhodování takové předmětem 
exekučního řízení. Stěžovatelka míní sice, že se stala soudní usehov:l-
telkou via facti proto, že automobil zůstal v její garáži pl1' vykli
zeni vymáhajícího věřitele Josefa Z-a, při němž soudní vykonavatel ode
přel vyklizení zabaveného auta z toho důvodu, že bylo zabaveno pro 
více věřitelír a neměl zálohy pro uschovatele aže stěžovatelka marnč 
vyzvala vymáhající věřitele, by se o místě uschování dohodli. Bez 
ohledu na to, že tyto okolnosti v prvé stolici netvrdila a na to, zda byl 
postup výkonného orgánu správný a jaký význam má, že si stěžovatelka 
do něho nestěžovala, nestala se pouhým ponechánim auta v její garáži 
s o u dni uschovatelkou, ježto auto jí nebylo orgánem soudním do u
schování svěřeno. útratami exekuce jsou však jen útraty úschovy 
s 11' u dní a jde-li o útraty jiné úschovy, ať již ve prospěeh vymáhajících 
věřitelů nebo povinného, není exekuční soud pl1'vO'lán, by spl1'ry z to
hoto poměru vzniklé řešil v říz e n í e x e k u ční m a určoval odměnu 
za takovou. úschovu. Z hl1'řejších ,úvah plyne, že o nároku stěžovatel
čině, pokud uplatňuje nárok na přiznání útrat za uschování v řízení roz
vrhovém přímo na nejvyšší podání, může býti rozhodnuto teprve v u
snesení rO'zvrhovém. Rekursní soud právem také odmítl stanovení 
těchto útrat zvláštním usnesením. Vždyť nejde o stanovení exekučních 
útrat, totiž útrat úschovy soudní vymáhajicímu věřiteli vůči povinnému. 

čís. 6784. 

Okolnost, že nebyl podán tlávrh na exekuci vyklizenún nebo převze
tím nájemního nebo pachtovního předmětu ve lhůtě §u 575, třetí od
stavec, c. ř. 5., lze přivésti ku platnosti netoliko rekursem protí povo
leni exekuce, nýbrž i žalobou podle §u 35 ex. ř. 

Lhůtu §u 575, třetí odstavec, c. ř. s. ku pO'dání niávrhu na exekuci vy
killzením na základě soudního svoleni k výpovědi dlužno počítati teprve 
úd té, kdy usnesení, svolující k výpovědi, nabylo právnl moci. 

(Rozh. ze dne 8. února 1921, Rv I 128/21.) 

Žaloba. domáhající se zrušení exekuce vyklizením, ježto exekuční 
titul (soudní svolení k výpovědi) pozbyl platno,sti, poněvadž nebyl ve 
lhůtě třetíhl1' odstavce §u 515 c. ř. s. podán exekuční návrh, byla za
mítnuta s o II d Y vše c 11 tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s O' ude m 
z těchto 

dlrvodů 

O.,volání opřenému o dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. nelze při
znati úspěch. S napadeným rozsudke'm nelze souhlasiti jen potud, po
kud zamítá žalobu také z důvodu, že nepřípustnost exekuce bylo lze 
uplatňovati jen rekursem proti povolení exekuce a nikoli žalobou. Nepo
dání návrhu na exekuci na vyklizení nebo převzetí nájemníhO' nebl1' 
pachto'vního předmětll ve lhůtě v § 515 odstavec třetí c. ř. s. může býti 
uplatněno netolikl1' rekursem proti povol'ení exekuce, nýbrž jako sku-
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tečnost nastavší po vzniku exekučního titulu a nárok zrušující také ža
lobou podle §u 35 ex. ř. (srovnej sb. n. s. čís. 548). Nebylo tedy po 
právu, když odvolací soud zamítl žalobu též z onoho důvodu. Naprod 
tomu přisvědčiti jest odvolacímU! soudu, že čtrnáctidenní lhůta §u 575 
odstavec třetí c. ř. s. k podání návrhu na vyklizení nebyla žalovanou 
stranou promeškána a že tedy zrušení exekučního nároku nenastalo. 
Do usnesení ze dne 5. června 1926 svolení k výpovědi udělujícího a 
den 1. července 1926 k vystěhování žalobci jako straně vypovídané u
stanovujícího byla podána žalobcem stížnost a usnesení reknrsního 
soudu ze dne 16. července 1926, povolení výpovědi potvrzující, bylo 
nynější žalované jako straně vypovídající domčeno dne 22. července.:. 
1926. Návrh na exekuci vyklizením byl podán dne 23. července 1926. 
Ježto podle §u 4 poslední odstavec zákona o ochraně nájemníků ze dne 
26. března Úl25, čís. 48 sb. z. a n., teprve pravoplatné usnesení o svo
lení k výpovědi nahrazuje výpověď a ježto se také v §u 575 odstavec 
třetí c. ř. s. předpokládá výpověď. pokud se týče rozsudek právní mod 
nabyvší, byl návrh na exekuci:vyklizením žalobce z vypovězeného' bytu 
podaný dne 23. července 1926 učiněn zavčas ve lhůtě §u 575 třetí od
stavec c. ř. s. a nárok žalované na vyklizení podle tohoto místa zákona 
nezanikL Pokud dovolatel uvádí, že jeho stížností do povolení výpovědi. 
vykonatelnost výpovědi nebyla sta)'ena, a opírá toto své tvrzení o § 524 
c. ř. s., jest k tomu uvésti, že výpovědní řízení jest podle §u 4 odstavce 
druhého zákona o ochraně náie'mníků čís. 48/25 řízením nesporným, že 
následkem! toho nepřichází § 524 :c. ř. s". nýbrž § 12 nesp. pat. v úvahu 
a podle tohoto §u se výkon -usnesení podáním rekursu staví. Žaloba, opí
rající se O' to, Že lhůta v §u 575 odsta\(ec třetí c. ř. s. k podání návrhu 
na exekud byla promeškána a že nárok žalované na vyklizení žalobce 
tím zanikl, není dle toho opodstatněna a byla zamítnuta nižšími so-udy 
právem. 

čís. 6785. 

Jest-li úkolem soudu prostý Yýklad listin podle všeobeCllých pravi
del vykládacích, jde o právní posouzení věci. Tvrdí-li však: strana, že 
se obsah listiny neshoduje s její vůH, nebo je neúplný nebo na oko 
nebo že jde o vadnost vůle, a uvádí-li v tomto směru skutkové okolnosti 
a nabizí důkazy, jde o otázky skutkového zjištění. 

(Rozh. ze dne 9. února 1927, Rv I 1194/26.) 

Žalobě o zaplacení za dodané zboží pro c e sní s o II d P r v é s t o
l i c e vyhověl, o d v o- I a c í s o- u cl žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátJI mu 
věc s po-ukazem, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Dllvody: 

Dovolatelka uplatňuje výslovně dovolací důvody podle čís. 2 a 4 §u 
503 c. ř. s., ale z jejích vývodů je zřejmO', že jí jde také o dovolacídů-
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vod podle ČÍs. 3 §u 503 c. ř. s. Vytýká totiž druhé stolici jako neúplnost, 
že, neopakovavši podle §u 488 c. ř. s. důkazů v prvé stolici provede
ných, uchýlila se od zjištění prvého soudu a že praví, »že procesní soud 
z j i s t i I podle předložených listin a výpovědí slyšených svědků, že 
jest zde komisionářský obchod (§ 1086 obč. zák.) a že proto žalovaná 
byla oprávněna vrátiti cokoliv z dodaného zboží, kdyby se jí nezamlou-' 
valo, že však prvý soud dospěl k tomuto názoru neprávem, že z předlo
žené korespondence nic podobného není zřejmo«, a dále, že »pokud se 
týče svědeckých důkazů nedal prvý so-ud výpovědi svčdka Richarda 
W-a víry, poněvadž jako na podniku žalující firmy súčastněný společ
nik není úplně nepodjatý«, k čemuž dodal, že »totéž dá se namítati 
proti věrohodnosti svědka Roberta E-a, který jest obchodvedoucíl11 a 
prokuristou žalované firmy, obchod, o kterí' jde, sám uzavřel a jako za
městnanec má nesporně zájem na příznivém výsledku rozepře pro jeho 
chela«, a že, ježto výpovědi svrchu vzpomenutých svědků v otázce, 
jde-li o kup, či o komisionářskou smlouvu, prímo si odporují. nepřihlíží 
vťtbec k těmto důkazúm a obmezil se na dúkazy a zjištění listinná, která 
pro posouzení věci jeví se mu úplně postačujícími«, a »že má podle ob
sahu příloh lit. C, čís. 2 a 3 prokázáno, že došlo ke kupní smlouvě na 
pevno, a nikoliv ku komisionářské smlouvě. Leč odvolací soud přehlédl, 
že v souzeném prípadě jde o to, zda-Ii to, co bylo vysloveno řečenými 
listinami, podle kterýchiedině učinil svůj závěr, odpovídá také srovnalé 
vůli str"u po vnitřní stránce, že kdyby nebyla rozlišována tato obojí 
stránka listin, nebylo by lze, je-li listina slohově bezvadna, vůbec u
platňovati ani vadnost vůle podle §u 870 obč. zák:. a násl., ani namí
tati, že iednáno' bylo na oko (§ 916 obč. zák.),. Tomu:to rozlišování ne
odporují předpisy civiJm'ho řádu soudníhO', týlkající se formální průvodní 
moci listi'n. Podle §lJ 292 druhý odstavec c. ř. s. jest i při veřejných li
stinách připuštěn důkaz nesprávnosti dosvědčeného příběhu, nebo do
svědčeného skutku, nebo nesprávného dotvrzení. O soukromých listi
nách je v §u 294 c. ř. s. stanoveno pOlr~e, že podávají, pokud jsou po
depsány vydateli, úplný důkaz o tom, že prohlášení, v nich obsažená, 
pocházejí od vydatele. Ale vnitřní pravdivost projevu musí býti zkou
mána iinými prostředky. Pouhá okolnost, že určitý pm.iev je vtělen do 
listinné formy, neposkytuje ieště záruky za vnitřní pravdivost materielní 
a úplnost tohoto projevu. Při zjištění této vnitřní pravdivosti není soud 
vázán ani předpisem §u 294 c. ř, s. V tom případě tedy, kdeie úkolem 
soudu pro-stý výklad listin podle všeobecných pravidel vykládacích (&§ 
863,869,914,915 obč. z;rk. a čl. 278 a 279 obch. zák.), jde o pouhé 
právní posouzení věci, a up,latní se tu formální průvodní moc listiny, 
která jest svým doslovem iasná a zřetelná. Tvrdí-li však strana, že se 
obsah listin'! neshoduje s její vůlí, nebO' je ue)úiplný nebo na oko, nebo 
že jde o vadnost vůle - a to je právě souzený případ - uvádí-Ii v tom
to směru skutkové okolnO'sti a nabízi ďůkazy, neide .iiž o prostý výklad 
listiny, nýbrž o vyšetření vnitřní pravdivosti toho, O' čem mlnví listina, 
jde tudíž o otázky skutkového ziištění, při kterém soud je vázán před
pisem §l:: 272 C. ř. s. Praví·-'Ii tedy odvolací soud, že prvý soud z j i s ti 1 
podle předložených listin a výpovědí slyšených svědků, že zde jest ko
misionářský obchod (§ 1086 O'bč. zák.), je to do té míry správné, že 
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skutečně jde o zjištění, poněvadž prvý soud měl při tom za úkol vyše
tření pravdivosti projevu obsaženého ve svrchu vzpomenutých listinách, 
a poněvadž právě z této příčiny prováděl také důkaz svědky. Tedy ne
šío o otázku právního posouzení, jak by se zdálo na prvý pohled, pra
ví-Ii odvolací soud, že má prokázáno, že došlo ke kupní smlouvě na 
pevno, nikoliv ku komisionářské smlouvě. Odvolací soud, neopako
vav důkazů podle §u 488 c. ř. s., ačkoliv bylo v jeho řízení vytýkáno 
prvé stolici nesprávné hodnocení průvodů, ačkoli dospěl k odchylnému 
zjištění, zhostil se úko.Ju, jenž mu byl ukládán odvoláním, způsobem, 
který nelze uvésti v soulad s předpisy procesního práva, proto' odvo
Jací důvod nesprávného ocenění důkazů není dO'sud vyřízen zákonitě a 
odvolací řízení trpi mezerou dosahu §u 503 čís. 2 c. ř. s. 

čís. 6786. 

Vzala-Ii podporovaná strana do"olánj zpět, poo:byl0 účinnosti i do
"oláni, podané ved1ejšimintervE)nientem, leč že by šlo o vedlejšího in
tervenienta s právy neroz!učného společníka ve sporu. 

(Rozh. ze dne 9. února 1927, Rv I 1395/26.) 

Do rozsudku odvolacího soudu,' jímž bylo vyhO'věnO' žalobě, podala 
dovoHní žalovaná banka J. i vedlejší intervenientka banka B. Banka J. 
vzala napO'tom dovO'lání zpět. . 

N e j v y Š š í s o u d se usnesl, že se zpětvzetí dO'vo,lání žalO'vanou 
béře na vědomi, a že s rozhodnuti o d:Qvolání vedlejší intervenientky 
schází. 

D ů vod y: 

Z rozsudku odvolacího soudu dovola'ly se žalovaná banka J. a k ní 
přistoupivší vedlejší intervenientka banka B. podáním ze dne 2. února 
1927 prohlásila žalovaná, že bere dO'volání zpět, poněvadž byl ujednán 
mimo;soudní smír. Dle §§ 484 a 513 c. ř. s. má zpětvzetí dovolání za 
následek kromě ztráty opravného prostředku také závazek nésti ná
klady, vzešlé opravným pmstředkem, zejména všecky náklady, způ
sobené dovoláním' odpůrci. Dovolání žalované pozbylO' tudíž zpětvzetím 
svého významu a účinku. Jde jen o to, jaký vliv má skutečno'st, že žalo
vaná vzala dovo,lání zpět, na dovolání, podané vedlejší intervenientkou. 
Otázku tuto zákon přímo neřeší, avšak odpověď na ni plyne ze vše
obecných zásad ovládajících právni ústav vedlejší intervence. Podle 
§u 17 c .ř. s. může každý, kdo má právní zájem na tom, by ve sporu, 
zahájeném mezi .iinými osobami, zvítězila ta neb ona stmna, přistoupiti 
k ní jako vedlejši intervenient, a to v každém období rozepře až do je
jího právoplatného rozhodnntí. (§ 18 c. ř. s.). Podle §u 19 c. ř. s. musí 
vedlejší intervenient přijati právní mzepři v tom stavu, v jakém jest 
v čase jeho přístupu, a má právo činiti všecky procesní úkony na p o d
por u strany, k níž se byl přidružil. Tyto úkony jsou však jen potud 

. právně účinné pro hlavní stranu, pokud neodporují jejím vlastním pro-
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cesním jedlláním. Jestliže tedy hlavní strana - zde žalovaná - vzala 
lIovolání zpět, dala tím vzhledem k uvedeným již účinkům zpětvzetí do
volání (§§ 484 a 513 c. ř. s.) zřejmě na jevo, že se podrobuje rozsudku 
odvolacího soudu, což jest totéž, jakoby se byla již původně zřekla dal
šího opravného prostředku. Tím pozbývá však účinnosti také dovolání 
vedlejší intervenientky, klerá není stranou, poněvadž by bylo v roz
poru s procesním úkonem (vzdáním se dovolání, pokud se týče jeho 
zpětvzetim) hlavní strany. Jen vedlejší intervenient s právy nerozluč
něho společníka ve sporu zaujímal by i tu postavení samostatnější (§§ 
14 a 20 c. ř. s.). Procesní úkony strany, které by odporovaly dovoIání 
t a k o v é h o vedlejšiho intervenienta, neměly by účinku na ieho do
volání, neboť právě proto, že takovému vedlejšímu intervenietÍtovi pří
sluší postavení nerozlučného společníka ve sporu, platí při odporují
cích si úkonech onen, jenž jest na prvý pohled straně příznivější, právě 
tak jako při nerozlučném společníku. O takový poměr však v tomto pří
padě nejde. (Ve věci srovn. Hora, Odvolání str. 18, Neumann, Kommen
tar zur Zivilprozessordnung ,str. 494, 495, Ott, Soustavný úvod ve stu
dium nového řízení soudního I. dil, str. 187 a rozhodnutí bývalého nejv. 
soudu vídeňského ze dne 10. listopadu 1908 Č. 1229 úř. sb.). 

čís. 6787. 

Příslušnost podle §u 76 j. n. vztahuje se i na cizozemce. 
Mezinárodní manlielské právo. 
Byl-Ii sňatek mavřen v cizozemsku ve formě, jež tam v době sňatku 

platila, byl mavřen i podle tuzemského práva pllitně. 
»Osobní způsobilost« ve smyslu §u 4 obč. zák. ku sňatku znamená 

oprávnění ku sňatku, nedostatek jakékoliv překážky manželské. Před
pisu §u 4 obč. zák. dlužno použiti nejen ohledně uzavření manželství 
nýbrž i ohledně rozluky jeho. Výrazem »úkony a jednání« v §u 4 obě: 
zák. mlní se všechny právní akty, na nichž jest zdejší příslušník úča
sten jako strana. Rčení v §u 4 obč. zák., že »právní účil1ky v tuzemsku 
se jeviti mají«, nezl1tamená, že účinky musí býti pří uzavření sňatku ob
mýšleny, nýbrž že sitnace jest takového rázu, že účinky nutně pro tu
zemsko plynou, musí se očekávati. 

Rozluka manželství cizozemce proti zdejší příslušnici provedená 
v cizozemsku spadá pod § 4 obč. zák., třebas zdejší příslušnice byla ža
lovanou a nebyla ve sporu osobně přitomna. 

Byl-Ii některý z manželů zdejšún státním příslušníkem, má rozluka, 
vyslovená cizozemským soudem, účinnost v tuzemsku pouze tebdy 
jest-Ii použitý důvod roo:luky uznán i tuzemským právem. ' 

V tom, že rozvedená manželka opustila společnou domácnost, nelze 
spatřovati rozlukový důvod ani podle §u 115 obč. zák. aní podle §u 13 
písm. c) rozl. zák. 

Haagská dohoda ze dne 14. listopadu 1898, čís. 85 ř. zák. na rok 
1899 nemůže býti v tnzemsku pramenem práva, dokud nebyla zdejším 
státem pří jata • 
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Tuzemské soudy mohou vysloviti neplatnost manželství cizozemcú 
v cizo:zemsku uzavřeného, odpírá-Ii mu tuzemské právo v tuzemsku 
platnost z ohledu veřejného práva nebo pořádku. Tak jest tomu v otázce 
dvojího .manželství. 

Různí-Ii se právo platící v historických zemích a právo platné na 
Slovemku a v Podkarpatské Rusi v otázce platnosti manželství, rozho
duje o platn/llsti (neplatnosti) manželství a to pro celou oblast česko
slovenské republlky právo, platné v oné části území republiky, v níž 
manželé bydeli v době státníhoi převratu. 

(Rozh. ze dne 9. února 1927, Rv I 1535/26.) 

Pro C e sní s o udp r v é s t o líc e (krajský soud v Liberci) pro
hlásil neplatným manželství uzavřené dne 14. ledna 1913 mezi Janem 
K-cm a Emmou Wcovou před stav.ovským úřadem v Budapešti z viny 
Jana K-a a to vzhledem k dřívějšímu manželství, uzavřenému Janem 
K-em a Friedou K-ovou dne 16. prosince 1894 v Coschiitz v Sasku. O d
vol a c í s o u d napadený roZsudek potvrdil. D ů vod y,: Jak úředním 
přezkoumáním rozsudku a řízení shledáno, není tu uplatňovaných dů
vodů odvolacích. Jde 0' platnost sňatku mezi Janem K-em a Emmou 
W-ovou, což závisí na rozhodnutí otázky předběžné, zda Král. soud. 
tabulí v Pešti dnem 15. října 1912 vyslovené rozloučení civ. manželství 
Janem K-em s Friedou J-O'VO'll dne 16. prosince 1894 v Coschiitz 
(v Sasku) uzavřeného mělo právní účinnost. Není pochybnosti, že pokud 
se týče uzavření manželství platí všeobecná zásada »locus regit actum« 
a že manželství v cizině řádně uzavřené jest pokládati, jako' by v tuzem
sku právoplatně uzavřeno bylo. Jeliko;, první manželka Frieda K-ová 
roz. J-ová sňatkem v tomto' státě nabyté státní občanství podržela a 
rovněž tak Emma W-o'vá před uzavřením manželství s Janem K-em 
zdejší státní příslušnicí byla, zaujal prvý soud správné stanovisko, že 
i pro posouzení platnosti druhého manželství jest směrodatné zde platné 
právo. Dále jest poukázati k tomu, že Jan K v době uzavření obou 
manželství hyl římsko-katolického vyznání, které po dnes podržel, 
kdežto prvá jeho choť byla vyznání evangelického-Iutherského, že 
manželstvi prvé právoplatným usnesením krajského soudu v Liberci ze 
dne 29. května 1909 pouze od stolu a lože rozvedeno bylo, kdežto druhé 
manželství uzavřeno bylo v Peští dne 14. ledna 1913, takže pro posou
zení sporné otázky jedině zákony tehdy v královstvích a zemích v říšské 
radě zastoupených platné v úvahu přicházejí. I kdyby se uznati mělo, 
že, posuzuje-li se shora vytknutý rozsudek o rozvodu podle ustanovení 
v Uhrách platících, jest druhé manželství s Emmou W-ovou před pří
slušným uherským soudem a za příslušných v Uhrách platících formalit 
uzavřené v Uhrách právoplatné, an každý stát jest oprávněn pro právní 
pomčry, které v jeho území platnými býti mají, podmínky platnost; té 
předpisovati, jakmile na území jeho povstaly, lze přece jen řešiti otázku, 
podle jakého práva po,suzovati hy bylo rozluku manželství v cizině 
uzavřeného, vzhledem k okolnosti, že oba manželé v době jednostranně 
domáhané se rozluky měli řádné bydliště v tuzemsku a je do dnes zde 
mají, pouze a jedině dle zákonů tuzemských, tedy podle ustanoveni 
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všeobecného zákona obČanského. Uváží-li se pak, že manžel, jsa si toho 
dobře vědom, že vzhledem ku tehdejším faktickým í, právním poměrům 
nebyl by dosáhl rozluky svého prvého manželství s hiedou J-ovou u 
tuzemských soudů již vzhledem k tomu, že teprve rozlukovým zákonem 
ustanovení §§ III a 115 obč. zák. byla zrušena, kdežto ustanovení §u 
62 o'bč. zák. zmeny nedoznalo, a že pouze na základě uherského stát
niho příslušenství za tím účelem nabytého dosáhl před uherským sou
dem rozluky svého soudně rozvedenéhO' manželství, nemůže tato rozluka 
v tuzemsku míti právni následky, jelikož je s výše zmíněnými tuzemský
mi tomu příčícími se zákony v zřejmém rozporu a vyslovena byla mimo 
to ve formě dle min. nař. ze dne 9. prosinee 1897, čís. 28'l ř. zák. ne
přípustné rozsudkem pro zmeškání, ostatně i ustanovený obhájce svazku 
manželského dle §u 16 cit. min. nař. odvolání event. i dovo,lání podati 
opomenul. NevykonatelnO'st shora uvedeného uherského rozsudku ohled
ně rozluky vyplývá však i z obsahu nař. min. sprav. ze dne 13. prosince 
1897, čís. 285 k §u 86 ex. ř. vydaného v souvislosti s případnými usta
noveními všeobecného zákona občanského,. Vzhledem na zásadu reci
procity a předpis uherského zák. čl. 4 X ex 81 »že v otázkách osob
ního statutu uherského stát. příslušníka rozsudky cizozemských soudů 
proti příslušníkům státu' uherského v tuzemsku vykonatelné nejsou« 
ustanovilo totiž cit. výše zmíněné nař. mun. sprav., že se předpisy §§ 81 
a 83 ex. ř. nevztahují na exekuční tituly v zemích koruny Uherské zří
zené »jedná-li se o výkon rozsudku proti stát. příslušníku rakouskému 
ohledně stavu osobního«. Také o tom pochybovati nelze, že se uherským 
soudem vynesený rozsudek o rozluce nesrovnává s ustanoveními §§ 62, 
111 a 115 obč. zák. zvláště, když jedině za prokázaný vzatý rozlukový 
důvod zlomyslného opuštění ·soudně rozvedenou manželkou věcné i 
právní podstaty postrádá. Je-li shora zmíněná rozluka pro prvé manželstvi 
manželky v tuecmsku bydlící a zdejší příslušnosti požívající bez práv
ních následků, pak trvání jejíhO' třeba soudně rozvedeného manželství 
v úvahu již nepřichází a muselo vzhledem na ustanovení §u 62 obč. zák. 
druhé v Pešti uzavřené civilní manželství pro území tohotO' státu býti 
prohlášeno za neplatné. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.· 

D ů vod y: 

Vzhledem k poznámce prvého soudu o příslušnosti podotýká se, an 
prvý soud otázku příslušnosti nadhodil, aspoň tolik, že dle náhledu nej
vyššího soudu je tu, když Jan K. i Emma W-ová bydlí v JablonCi n/N., 
pří"slušnost podle §u 7,6 j. n., !který se vztahuje i na cizozemce, jímž 
ovsem Jan K. nesporně jest, a není třeba sahati ku předpisu dekretu ze 
dne 23. října 1801, č. 542 správně 452 sb. z. s., o němž by teprve vy
šetřováno býti musilo, zda-li vzhledem ku platné jurisdikční normě jest 
posud účinným. 

Ve věci samé jsou rozhodny dvě otázky: 1. zda prvé manželství 
Jana K-~, tedy jeho manželství s Friedou rozenou J-ovou, uzavřené dne 
16. prosmce v místě Coschiitz v Sasku civilním sňatkem má platnost i 
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pro tuzemsko, a pak-li se k této otázce při svědčí, 2. zda má platnost 
i pro tuzemsko také rozluka tohoto manželství vyslovená rozsudkem 
královského soudního dvoru v Budapešti dne 15. října 1912, neboť od 
toho závisí v tuzemsku platnost, pakud se týče neplatnost druhého 
manželství téhož Jana K-a s Emmou rozenou W-ovou, o' niž pávě jde 
(~ 62 obč. zák.), protože, bylo-li manželství jeho s Friedou pro tuzem
sko neplatné, právně neexistovalo a nemohlo, býti překážkou pro jeho 
druhé manželství s Emmou, byť jinak i rozluka jeho nebyla dle zdejšího 
práva platnou, neboť neplatné manželství nepotřebuje ke své právní 
neexistenci rozluky, a protože, bylo-li manželství ad 1. naopak pro tu
zemsko platné, tedy přestalo býti v tuzemsku překážkou manželství ad 2. 
jen tehdy, byla-li jeho rozluka ad 2. i pro tuzemsko platná. 

Ad 1. Již prvý soud si otázku tuto jako předběžnou položil - odvo
lací soud se ií vůbec nedotkl a obírá se jen otázkou ad 2. - a uznal 
manželství s Friedou za platné, p'Oněvadž prý v Německu, kde U!zavřeno, 
byl civilní sňatek již tehdáž obligatorní. Jak to první soud myslí, není 
jasno, neboť neopírá se o žádné zákonné předpisy, ačkoliv teprve jich 
rozborem se uvidí, zda a kdé jest závada a jaká. Poněvadž Jan K. v Čase 
uzavření sňatku toho byl tuzemským státním příslušníkem, Frieda však 
byla příslušnicí říšsko-německou. dopadá tu § 37 obč. zálk., jenž na
řizuje, by platnost takového sňatku posuzována byla podle práva místa, 
kde byl uzavřen, zde tedy říšsko~německého, ale to jen pod tou pod
mínkou, že předpis §u 4 není na závadu. Tím jest pro spornou otázku 
vindikován tento předpis §u 4 obč. zák" dle něho'ž byl K. při sňatku tom 
vázán na tuzemské zákony, pokud šlo o jeho osobní způsobilost ku 
sňatku a pokud sňatek měl v tuzemsku jeviti iít:činky. Tato druhá pod
mínka. iak níže ad 2. při podrobném výkladu. tohoto ustanovení ukáže, 
by tu byla, neboť sňatek měl při nejmenším ieviti pro tuzemsko' ten 
účinek, že se jím Frieda stala tuzemskou příslušnicí, což mělo platiti 
i o dětech z to:ho manželství. Co. však se týče prvé podmínky ukáže se 
tam že, že »osobní způsobilo'st« ku sňatku znamená tolik, co' oprávnění 
ke sňatku, a že tedy jde o tO', nebylo-li u K-a, jenž na tuzemské právo 
vázán byl, žádné překážky manželství. A tu by šlo o tuto: K. bvl katolík 
a Frieda evang;elička a tehdá byl 11 osob křesťanského vyznání civilní 
sňatek v tuzemskul připuštěn jen jako tak zvaný nouzový podle zákona 
ze dne 25. května 1868, čís. 47 ř. zák. (čl. 11.), když duchovní správa 
církevní sňatek z důvodu zákonem neuznaného odpírala, k čemuž dlužno 
srovnati výnos minísterstva vnítra ze dne 1. srpna 1876 č: 6879, dle 
něhož šlo~1i by o platnost civilního manželství v Německu zdeiším 
občanem bez církevního sňatku uzavřeného (souzený případ), náleží (o 
řešiti soudům, se stanoviska správních úřadů však že také manželství 
pokládáno býti má za platné. Tato neplatnost by se zakládala tedy na 
nedostatek »slavnostního prohlášení« podle §u 75 obč. zák. čl II. a nI. 
zákolla z 31. prosince 1868, čís. 4 ř. zák. pro rok 1869, jenž nastoupil 
místo § 77 obč. zák., a tu podle § 94 obč. zák. bylo neplatno-st manžel
ství, jemuž vadila překážka §u 75 obč. zák. (nedostatek předepsaného 
slavnostn,ího prohlášení) vyšetřovati z ú ř e cl n í p o v i n n o s t i (t. zv. 
veřeinoprávní překážka) a nikoli pouze na žádost postižených, a proto 
právě dlužno se otázkou zabývati, třeba žádný z účastníků ji nenaď-
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hoclil. Nyní sice na místo §u 94 obč. zák. nastoupil § 28 zákona rozl., 
dle něhož vyšetřovati jest neplatnost manželství z úřední povinnosti, 
vadí-li překážka §u 8 (§ 12 odst. 3) téhož zákona, a tento § 8 před
pokládá právě civilní sňatek, ovšem fakultativni (§ 1 téhož zákona) a 
nevyžaduje již, jak to činil § 75 obč. zák., obligatorně sňatek církevní. 
Sl'iatek pouze civilní nečini tedy ani mimo případ nouze dnes již manžel
ství neplatným ani u osob vyznání křesťanského a tato překážka man
želství tedy odpadla. Ale zákon rozlukový (ze dne 22. května 1919, čís. 
320 sb. z. a n.) nepraví nikde, že by působil v Wo příčině zpět (§ 31 
rozl. zák.), takže platí § 5 obč. zák., že nazpět nepůsobí, a dlužno proto 
tuto překážku posuzovati podle tehdejšího práva, platného v době, kdy. 
sňatek byl uzavřen, tedy dle §u 75 obč" zák. a zákona ze dne 31. pro
since 1868, čís. 4 ř. zák. pro rok 1869 nastoupivšího na místo §u, 77 
obč. zák., dle niohž bylo sňatek katolíka s nekatoličkou vykonati před 
duchovním správcem toho neb onoho a jen v případě, že duchovní sprá
va by byla akt ten odpírala z nezákonného důvodu, směl se státi před 
světským úřadem, takže by se musilo zjistiti, zda-Ii toto odepření se 
stalo a tato podmínka občanského sňatku byla splněna. Tím, že forma 
povýšena jest na podmínku platnosti manželství a nabyla tudíž vý'
znamu materielněprávního, nepřestala nicméně býti formou. Podobně 
na př. forma notářského spisu předepsaná pro některé smlouvyie pod
mínkou materielní platnosti jejich a přece také nepřestává býti formou. 
\! mezinárodním právu soukromém se všeobecně uznává zásada, že 10-
CllS regit actum t. j., že forma právních jednání se řídí právem místa) 
kde se uzavírají. Sice se také uznává, že ohledně sňatku pro to vlastně 
není předpisu - vskutku není obsažen ani v §u 4 obč. zák. ani jinde -
naopak, že i předpisy, upravující formu právních jednání, jsou obsaženy 
ve výraze »občanské zákony«, na které tento § 4 zdejší státní občany za 
podmínky tam udané i v cizině váže, nicméně činí se výjimka pro formu 
jednomyslně. Nelze sice OdLlvodňovati jí ministerskými výnosy, na něž 
se Ehrenzweig I. c. str. 110 dovolává, neboť výnosy zákona měniti ne
mohou, ale důvod je správně ten, že se to pravidelně prováděti ani nedá, 
by občan v cizině dbal formy předepsané právem svého, domovského 
státu. Vskutku dospělo by se k nemožným důsledkum, kdyby zdejší 
občan i v cizině vázán byl na př. na formu no.tářského spisu, ale právní 
řád cizí země, o niž by šlo, instituce veřejných notářů vůbec by neznal. 
Musí se tedy příliš všeobecný předpis §u 4 obč. zák. rozuměti pod zor
ným uhlem praktikability a vyložiti tedy restriktivně, takže zásada locus 
regit actum jej prolamuje. Otázka je ovšem velice důležitá, vždyť sama 
Haagská dohoda, ačkoliv zásadu locus regit actum pro sňatky uznala, 
ni,cméně státům, jichž zákonodárství žádá církevní sňatek, vyhradila, 
by nebyly nuceny ji držeti (čl. 4). Patrně však myslí na státy, jež občan
ský sňatek neznají ani podpůrně. Dle těchto vývodů byl sňatek K-a 
s Fríedou dle zdejšího práva platně uzavřen, byv uzavřen ve formě 
v Německu tehdáž platné. Zda již (ehdáž byl tam sňatek občanský obli
gatorní, jak první soud praví, aniž by citoval příslušný zákonný před
pis, nelze zde vyšetřovati, protože občanský zákon pro německou říši, 
jenž v §u 1317 a násl. předpisuje sice obligatorně občanský sňatek, 
nabyl platnosti teprve 1. ledna 1900, nejvyšší soud však nemá pomůcek, 
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by m?hl vyšetřiti, starši právo, zda obligatornost civilního sllatku pře
depsanabyla v Nemecku také již roku 1894. Není toho také třeba, pro
toze ob~lgatornost tu nerozhoduje, stačí i fakultativnost (jako dnes zde) 
a lze pr~sta!t na obsahu oddací listiny Standesamtu Coschiltzského ze 
dne 14. cervence 1915 vysvědčující civilní sňatek o nějž jde. 

Ad 2. Nižší soudy opíraji se tu o § 81 Č. 3 ex. i., o kterémžto názoru 
vyslovIl se, nej;,yšší soud podrobně v rozhodnutí Č. 5997 přes opačnou 
~auku z~mrta~e,a ?dkazuje se p;ostě n!, rozh~dnutí to. Podotýká se jen, 
ze

o 
~ oduvodn~~~ vety v nauce haLene, ze manzelství zdejšího příslušníka 

muze jen zdejslml soudy rozlouceno býti, nelze se odvolávati ani na 
~ ID? J; n. jak Ehrenzweig System 1., Allgemeiner Tei! 1925 str. 104 
c. 2,cml, neboť § 100 J.,~1. ~bsahuje jen předpis, kdy jsou zdejší soudy 
pro za!obu n~ rozlukupnsIusny a které jsou důvody místní příslušnosii, 
pro otazku vsak" zda Je ro;zluka cizozemským soudem vyslovená platn" 
I zde

o 
a pod pkyml podmmkami, není v něm ani nejvzdálenějších ná

znaku. Ve sgorn,é otázce neid~ nejen o exekuci (§ .81 čís. 3 ex. ř.), ale 
t~ke ne,o 'pnsl~snost (§ IDO J. n.), nýbrž jedině a čiře o'právo ma tc
rl e 1 n 1; Jesthze tedy Ehrenzw,eig n. u. m. pravÍ, že »manželství rakou
ských příslušníků mŮže .ien od rakouských soudů platně býti rozloučeno. 
neb rozvedeno (§ 100 J .. n.; § 81 č.3 ex. t.) a SIce jen dle rakouského 
prava«, Je v tom Jen tohk pravdy, pokud právě v tom obsažen odkaz 
na materielní právo rakouské, poku;d jde jen o otázku, zda tu jest důvod 
rozl~ky. platny ~Ie rako~skeho práv,a, 1. j. zda ten důvod rozlukový, 
jehoz cIzozemsky soud UZll, Jest uznan i v rakouském právu. Zda třeba 
zkoumah I to, zda byl důvod rozlukový i skutkově opravdu dán, netřeba 
z~e ;Oz?lfah, neboť o to v souzeném případě už nepůjde, když se uzná, že 
L1Zlty duv5'd rozluky není v tuzemském právu uznán v tom způsobu, jak 
ho bylo uZltO. Nelze nepodo,tknouti, že otázka, je-Ii rozluka cizozemským 
soud~m v.~sl~vená zde platna) vynořuje se vžc1y nutně 'ien iako otázka 
p reJ ~ d I cle I n í ve sporu o platnost manželství jí následujícího a že 
tedy Uz ~roto formální otázky (příslušnosti soudní a přípustnosti exe
kuce) n~Jsou na místě, nýbrž jde jen o to, pod jakými podmínkami roz
luk~ ta. ! zde platí, když cizozemský rozsudek nemá tu prostě významu 
rel judlcatae a proto podléhá přezkumul zdejšího soudu. jenž rozhoduje 
o platnosti následujícího manželství, a jde jen o to, pokúd a v kterých 
bode,ch byla rozluka v clzozemsku provedená vázána na zdejší mate
mim ~!:,vo (~ 4. obč. zák) Rozdíl od případu čís. 5997 sb. ie ten, .l;e 
tam 111ZS1 stoltce uznaly, ze rozluku vysloviti může jen· zdeiší soud a 
rozluk~ vyslovená soudem cizozem$kým že jest neúčinná, byť důvod 
z ktereho vyslovena, byl i zdejším právem uznán kdežto v souzené~ 
p'řípadč)en pr;,ý soudna to naráží, že »přísně vzato« by tornu tak byl.o, 
Jll1~k v,sak obe stohc~ roz~odují věc jen na základě úvahy, je-Ii buda
pestsky rozsudek mentornc dle zdejšího práva správný, při čemž ovšem 
zabí~,ají i"do práva !ormálního, na př., že kontumační rozsudek je dle 
~deJs.lho nze~1 v~, ve<;ech rozlukových nepřípustný. Podotýká se dále, 
ze mll11sterske nanzenl ze dne 17. prosince 1897, čís. 285 ř. zák. k §u 86 
~x. ř. '?~ obs;,;h právě opačný, ~ež.iak Jej odvolací soud cituje, pokud 
Jde, prave o clslo 3 §u 81 ex. r., Jehoz ustanovení je v nařízeni t0111 
vynato, ne sice citováním čísla, ale ovšem vypsáním jeho obsahu. Pokud 
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se nižší stolice zabývají §em III obč. zák. a tudíž neplatností druhého 
siíatku K-a z důvodu nezrušitelnosti jeho sňatku jako katolíka s Friedou, 
dlužno odkázati na to, že sňatek s Friedou byl občanský, nebyl tedy 
uzavřen »dle zásad katolické církve« (min. nař. ze dne 14. července 
1854, čís. 193 ř. zák.), mimo to K. již před sňatkem byl a Emma stala 
se právě sňatkem, platnost jeho předpokládajíc, příslušnicí tehdejšího 
státu uherského (§ 5 zák. čís. 50 z roku 1879), takže ani ona, třeba dle 
všeho do té byla zdejší občankou, ač to výslovně ve spisech uvedeno 
není, nespadala už pod § 4 obč. zák., jenž jistě předpokládá, že osoba 
zůstává zdejší příslušnicí i po aktu. Tím je § III obč. zák. vyřazen vůbec 
z úvahy a není ho také k vyřešení věci třeba. Jestliže dovolací s'pisy 
obou stran opírají se o protichůdná rozhodnutí bývalého, vídeňského 
nejvyššího soudu, dlužno na to odvětiti, že rozhodnutí ta ne}sou pro nej
vyšší soud československý závazna, i kdyby právní stav po převratě 
se ani nebyl změnil, pokud se týče třebaže nastalé změny nepřišly 
v úvahu. Možno jen doložiti, že jmenovaný vídeňský soud naopak do'šel 
dnes dle Ehrenzweiga str. 103 k výsledku, že opětný sňatek cizince je 
platný i tehdy, když jeho první sňatek (dle tuzemského. mezinárodního 
práva soukromého') ještě trvá. Dle toho. by byl sňatek s Emmou platný 
i kdyby byl platným pořád ještě sňatek s Friedou, takže by vlastně § 62 
obč. zák. byl z platnosti vyřazen. Věc by tak byla ske z míry .iedno
duchá, ale nejvyšší soud nemůže sek tomuto náhledu ostatně veškerou 
literaturou u Ehrenzweiga citovanou mzhodně odmítnutému přikloniti, 
nýbrž musí se držeti platného zákona a dáti mu vlastní svůj nejlepším 
uvážením řízený základ. Zůstává tedy pořád otázkou jen, zda rozluka 
manželství K-ova s Friedou rozsudkem budapeštským vyslovená platí 
i zde. Jak už také v citovaném rozhodnutí Č. 5997 sb. uvedeno, jedná se 
tu o otázku tak zvaného soukromého práva mezinárodního', které obsa
ženo iest v kusých předpisech §§ 4, 33 až 37 obč. zák. nehledě k §u 38 
a 300 téhož zákona, jež vzhledem k dané otázce podle své povahv vůbec 
zde v úvahu nepřiidou. Předeslati jest, že jak ze spisů vychází" i Jan i 
Frieda K-ová bydlí aspoň od roku 1909 v čechách a že bydlela i bydlí 
zde i Emma W-ová a konečně, že i Frieda K-ová od' svého sňatku 
s Janem K-em je tuzemskou státní příslušnící. Rozluka manželství K-ova 
s Friedou vykonána byla v Budapešti rozsudkem ze dne 15. říina 1912 
a té doby byl lan K. již uherským státním občanem od 10. února 1912. 
Na rozluce účasten byl tedy K., cizí příslušník, a Frieda, zdejší pří
slušnice [viz níže ad b) J. A tu praví § 4 obč. zák., že zdejší příslušníci 
zůstávají v úkonech a jednáních - »in Handlungen und Geschiiften« -, 
které v cizozemsku pfedsebemu, na zdeiší zákony vázáni, pokud: a) 
ieiich osobní zpllsobi1ost tyto úkony neb jednání »podniknouti« (unter·· 
pehmen) zdejšími zákony omezena jest, a b) úkony a iednání ta i v tu
zemsku právní účinky jeviti maií. Ad a) Výraz o s ob n í z p Ů s o b i
los t k úkonům a jednáním, o něž jde, ie příliš úzce v01ený, neboť zřej·· 
mě nejde jen o způsobilost k právním činům na př. svéprávnost, nýbrž 
očitě o i zplrsobi!ost k právům, tedy, pokud jde o' sňatky, i o způsobilost 
neien ku sňatku vůbec, nýbrž i k tornu určitému sňatku, o nějž jde, tedy 
zkrátka o všecky překážky manželství, neboť tyto zahrnují v sobě iak 
nedo·statky způsobilosti k právním činům (nezletilý, marnotratný a pod., 
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P?dle §~49 ,a násL obč, zák,), tak nedostatky způsobilosti k manželství 
vu~ec ,( sIlem" blbí a ned~spělí podle §u 48 obč, zák" impotentní § 60 
O?C, ~ak, a, dnv 1 duchoVlll podle §u 63 obč, zák., jenž však §em 25 rozl. 
zak. J~ z~us~~), jakož ~ k tomu kteréomu určitému manželství (všecky 
osta~11l prekazky), takze »osobní zpusobilost« k sňatku k uzavření 
lTI,d"l1zelství }namená op r čÍ vně ,n í k němu, nedostatek' jakékoli pře
kazky ,,:,,an~elstvL Ale § 4 obč, zák neváže zdejší příslušníky v cizině 
na ~deJsl zakony je~ pokud jd~ o ~p~ávněnf: nýbrž také pokud jde o P 0-

Y 1 L n ,o Stl" ne~o~ u~onY".a Jednam, o ,nez Jde, nemusí zakládati vždy 
Jen prava, nybrz, Jak Je pnrozeno, take povinnosti, a to buď výlučně 
ne?o vedle práv, a výraz »osobní způsobilost« stejným právem jak~ 
zpusŮ'b:l,ost k oprávněnosti zahrnuje v sobě i způsobilost k povinnosti: 
A rovnez tak platí předpis nejen když zákon neb jednání zakládá práva 
neb povmno'stl, t;dy p;ávní PO!?'''', ní'brž i kdy~ je zrušuje, Tak tedy, 
po~ud Jde ~ manzelstvl, platr predpls nejen, kdyz jde o založení manžel
skeho ~omeru, o' uzavření manželství)) n)rbrž i když jde o jeho zrušení 
teely ;,eJen při,sňatku, nýbrž i;při r o z I u c e, a o tu právě ve sporu běží: 
Co vsak se týce pojmu »úkonů a jednánÍ« tu i kdyby výrazem '»jednánÍ« 
byla ~a krásně mín,ěn; jedná~í pr~vni (R~chtsgeschafte), přece již vý
raz »u~on« dostaiecne naznacu1e, ze se predpls na právní jednání ne
on;ez~J~, ,nýbrž že z;hrnuje všecky juristi,cké činy, L j, činy, jež mají 
pra~l1l ucrnky; ale ovsem Jen čmy dovolene, na rozdíl od činů nedovo
lenych, delrktu,' J~ž sem ~epatří, jinak však že jest lhostejno, zda při 
čmL< J~e o ~r,av~1! dlSpOS1Cl dvoustrannou či jednostrannou a zda čin 
dlSpOS1Cl tu J1Z sa,':' představuje anebo prostředečně k ní směřuje, ježto se 
dlSp,oslce uskutecnuJe teprve aktem 0'l0by třetí neb úřadu (soudu), ien 
kdyz,o?;n čln strany jest nezbytnou podmínkou tohoto aktu .iako na 'př, 
prave za;d?st o rozluku nezbytnou podmínkou výroku soudního rozluku 
vysl?~Ul!clh~, ,Zk,rátk~ tedy jsou tu míněny p r á v n í a k t y, na nichž 
zdeJ Sl prfslusnrk Jest učasten jako strana, Jaký to akt jest a zda se koná 
so~kro,mě ~~ před něj,akým veřejným funkcionářem na př, notářem nebo 
vereJnym urade':l, zel'nena soudem, jako na př, dobrovolný rozvod, jest 
lhostejno, Rovnež tak nezáleží na tom, je-Ii zdejší přísluŠník při něm 
~tr~nou akhv,ní ,či pasivní, jen když stranou, nositelem právního poměm, 
Jen~,~e :.akl~d,a n~bo rušL A nezáleží konečně také ani na tom, je-li 
Z?eJSl pnslus11lk pn t,:,:, akt,u v cizíně přítomen, jen když Se akt v ci
zme deJe a on Je Jeho ucastmkem jako strana, Tedy v souzeném případě 
r~zluka prová~ěná soud~ě v Bud~peš,t}, b}l,a aktem spadajícím pod 
predpls, pro;oze Fneda J~ko zdeJSl pnslusmce byla stranou právního 
P?meru, Jenz byl aktem tlm rušen, a nevadilo, že byla stranou pasivní 
(zalovanou), proti níž rOzluka čelila a že tam nebyla osobně přítomna, 
~d~by byla sama v Budapeští za rozluku žádala (byla žalobkyní), za
.lIste ze by nebylo pochybnosti, že by to byl akt §u 4 obč, zák a že tedy 
by byla vázána na zdejší právo, avšak platí zásada rovností stran a 
proto jedno je, že byla odpůrkyní žadatele (žalovanou), a že byla kon
tumacována, je docela n~,~odilé ~ pro věc nepodstatné; vždy musí jíti o 
to, zda-Ir ~~la po?le ~deJslho prava, k rozluce povinna, zda tedy rozluka 
podle zdeJslho prava Je platna, kdyz se chce, by zde platila, Tak zajisté 
musí předpis býti vyložen, má-li se dojítí cíle, který jím zákonodárce' ob-
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rn~'šlel, a tu teprve je možno dobře vystihnouti výraz »GeschaJt«: když 
zákon neřekl Rechtsgesch1Hte (jako v §u 34) v jehož smyslu pak už míní 
výraz »Geschafl« i v §§ 35 a 36, u nichž nepotřeboval atribut »právní« 
ostatně přidávati proto, žc výslovně praví, Že se jím poskytují práva 
nebo že je vzájemně závazným nebo že »se uzavírají«; což právě platí 
jen o právních jednáních, kdežto v §u 37, kde těchto parafrasí není, jíž 
opět objevuje se plný výTaZ ,)RechLsgeschaft«) možno už o sobě a dle 
hořejšího výkladu dokonce nutno pojímati výraz ten ve smvslu obecné 
mluvy, kde znamená tolik co »záležitost« a smysl předpisu je, že před
scbéře-li zdejší příslušník v cizině právní čin neb je účasten na něiaké 
právní záležitosti jako strana, musí ten čin neb vybavení té záležitosti 
za podmínek ad b) ohledně něho odpovídati zdejšímu materielnímu 
právu, má-Ii zde míti platnost Tak předpis kryl tedy původně všecky. 
potřeby, o nichž ,isou nyní státní smlouvy s cizími státy neb zvláštní 
předpisy, mezi něž patří zeiména předpisy §~ 79-86 ex ř" jimiž jest 
v materii jimi upravené derogován; pokud však záležítost nespadá pod 
tyto předpisy a státní smlouvy, mezi něž by patřila i Haagská dohoda, 
kdybychom ji přijali, je posud jediným pramenem ochrany, Jak řečeno, 
'předpisy zdejšího mezinárodního práva soukromého jsou velmi kusé a 
musí tedy mezery vyplněny býti výkladem, který ovšem musí zařízen. 
býti tak aby výsledek odpovídal jeiích duchu a presumptivnímu úmyslu 
zákonodárce, Jak zjevno; těžisko předpisu neleží zákonodárci ve výrazu 
»úkonya iednání«, tedy v povaze aktu, nýbrž v podmínce, že jde ° zdej
šího příslušníka a že věc má jeviti právní účinky i ve zdeišfm území, i 
nutno tedy v duchu zákona rozuměti tu nejen všecky právní činy strany 
samé, nýbrž, aspoň v právu manželském, které zásadně jest právem ve
lícím, nezůstavujícím stranám volnost disposice, všecky akty v cizo
zemsku zmístněné, ať jsou předsebrány oběma stranama nebo jen jed
nou, kteroukoliv, jen kdy ž a s p o ň jed n a jez cl e .i š í m p ř í-
s 1 UŠll í k ern a a k t m á i e v i t i vez dej š í múz e Dl i P r á v n í Ú'"" 
čin k~, neboť akty mající za účel disposíci manželskou, jež jest spo
lečenstvím dvou osob, jsou vždy záležitostí oběma manželům steině 
společnou, věc níkdy se nedá děliti neb různiti a účinkYisou pro obě 
strany stejné, Ad b), Rozluka manželství Jana K-a s Friedou měla jeviti 
právní účínky ; pro tuzemsko, protože se týkala právě i Friedy, jež zde 
bydlíla a bydlí a zdejší příslušnicí byla a ie~st, ježto iako rozvedená K-a 
v ieho nově nabytém uherském státním občanství nenásledovala (§ 11 
zákona ze dne 3, prosince 1863 čís, 105 ř, zák srov, tl 5 zákona z g, 
dubna 1920 čís, 236 sb, z, a n,), Zbývá jen uvědomiti si, co znamená vý
raz, že právní účinky v tuzemsku se jeviti »mají.« Repertorní nález čís, 
198 mfní, že účinky ty musily býti v čase uzavření sňatku O> b m v
šle n y, . proti čemuž se literatura (Walker, Ehrenzweig a L) jednol1lV
~Ině ?hražuje a m,á pravdu, Ale také má pravdu nále'z, když 'praví. že 
ICst-1r o'Sud později přivede manžely do tuzemska a účinky se v tuzem
sku obieví a soudy manželství za neplatné prohlásí, kteráž neplatnost 
však oIirozeně na dobu uzavření manželství zPět vztažena býti mu sL 
vznikla by anomalie, že manželství teprv následkem napotomrÍě nasta
lých okolností bylo by anullováno také pro ptrvodní dobu, kdy bylo 
platno, Tyto rozpory srovnati lze jen tak, že sice vyraz »mají« (soHen) 



- Čís. 6787 -
246 

neznamená, jak nález míní, že účinky musí -býti při uzavření sňatku ob
myšleny, ný"brž že situace je takového rázu, že účinky nutně pro tu
zemsko plynou, očekávati se musí, a to je vskutku i pravý" význam slova 
»míti" v mluvě. Při jiných aktech bude to dosti řídké, při sňatku však 
pravidelné tehdy, když manžel jest tuzemec a manželka cizinka, neboť 
tato sňatkem nabývá pravidelně zdejšiho občanství, což plati i o dětech 
a to je pro tuzemsko účinek vždy, dokonce velmi důležitý. Ad a) a bl. 
Jestliže tedy manžel v souzeném připadě předsevzal v Budapešti akt 
mající za účel rozluku manželství (podal žalobu za rozluku), musila 
rozluka budapeštským soudem vyslovená, když manželka byla zdejší 
příslušnicí, býti odůvodněna i dle tuzemského práva, měla-Ii v tuzem
sku míti platnost. Aby měla tuto platnost, musila by i zde býti přípust-': 
nOll a, byla-Ii připustnou, musel by užitý důvod rozluky býti uznán i ve 
zdejším právu. Možno nechati stranou, byla-Ii rozluka ta, když šlo o 
manželstvi mezi katoHkem a evangeličkou, dle §u 115 obč. zák., jenž ji 
dopoušti jen nekatolickým křesťanům, přípustna, stačíť úplně, že dů
vod, ze kterého budapeštský rQzsudek rozluku vyslovil, n e byl (a není) 
v tuzemském právu v tom způsobu, jak ho užito, u zná n. Neboť roz
sudek ten zakládá rozluku na tom, že žalovaná manželka (Frieda) ža-

, lujícího manžela před tím, než nabyl roku 1912 uherského státního ob
čanství, na dobu více jak 6 měsíců opustila a společenstvi manželské 
neobnovila, a to přes výzvu k návratu roku 1912 a přes to, že k odpíráni 
společenství oprávněného důvodu prý neměla. To je vše nepravdivé a 
dle zdejšiho práva niwtné, neboť manželka, byvši již v roce 1909 soud
ně rozvedena, nebyla povinna manželské společenství sdileti, nýbrž pl~ě 
oprávněna hned po rozvodu je přerušit.i a neobnovovati, a nemohla vy
zva k obnovení s právním účinkem proÍi ní hýti vydána, což platí i po
dle dnešního československého práva, neboť tak jako dle §u 115 obč. 
zák, jenž tehdy platil, tak i dle §u 13 lit. g) zák. rozlukovéhŮ' musí 
opuštění, by bylo důvodem rozluky, býti »zlomyslné« t. j. neoprávněné 
a důvodu toho tedy nebylo a není, odešla-Ii manželka od muže právem, 
na základě po'vŮ'leného rozvodu. Rozluka ta, nemajíc důvodu v tuzem
ském právu založeného, nemá tedy v tuzemsku platnosti, manželství 
Jana K-a s Friedou trvá a nemůže tedy manželství jeho s Emmou býti 
zde platné. Jak řečeno, dle §u 4 obč. zák. záleží jen na právu hmotném, 
zda platný zde důvod rozluky tu je, nikoliv však na právu, fonnelním, 
zda rozluka vyslovena v řízení, v jakém by i zde byla platne vyslovena. 
Proto zbytečně Z<l!bývaly se nižší stolice, vycházejíce z předpisu §u 81 
čís. 3 ex. ř., nejvyšším soudem shora odmítnutého, touto formální otáz
kou, opírajíce 'se o to, že budapeštský rozsudek brl roz~~dkem kontu
mačním, jímž v tuzemskll rozluka vyslovena hýlI nemuze. Kdyby tu 
platný důvod rozluky dle zdejšího' práva byl, nevadilo hy to. To ·se 
srovnává i s Haagskou dohodou (cit. roz. čís. 5997 sb.), jejíž znění uve
deno u Stubenraucha 8 vyd., str. 32 a která sice dle náhledu nejvyššího 
soudu nemůže býti zde pramenem práva, dokud nebyla zdejším státem 
přijata (neni dohře rozuměti Ehrenzweigovi str. 102, § 28, jenž jí 
v »mnohém« i přes nedostatek ratifikace za platné právo uznává), ale 
může přece posloužiti jako zkouška správnosti výkladu zdejšího zákona. 
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Nastává však ještě otázka, mohou-Ii zdejší soudy vyslovit neplat
nost manželství c i z o z e Dl C II v c i z o ze 111 s k II II Z a vře TI é h 0', o 
jaké jde, když J.an K. i Emma jsou u!",erští ,(nyní maďarští) s:átní o?c 
čané Emma ovsem jen dle maďarskeho prava a pod tou podmmkou, ze 
sňat~k její je v Mad'arsku platný, o čemž pochybovati není vzhleden; 
k tamnímu právu příčiny. Ovšem dle .výsledku toholo o sporu jest je)' 
sňatek pro území zdejšího státu neplatny a podle toho zus~ala dle zdej
šího práva zdejší příslušnicí, avšak k tomuto vysle?k~ hled,eh nelze, po
něvadž pak by se věc točila v ch~bnem kruhu" ~lybrz ,dluz:,?' se. ta:;ah; 
iak se věc měla při z a v e den 1 t o. hot o. rl z e n 1, p r 1 po. d anI 

~ zná m e n í, že manželství její je neplatné, kdy se ,nev~děls, jaký 
hude výsledek. Tu dlužno vycházeti ze zásady §u ,99 obc. :;ak., ze ~ 0-

mně n k a m 1 u v í v ž d Y prO' plat n o s tma n z e I s tVl, a m.us.1 se 
tedy s ním nakládati jako s platným, dokud ne~latnost ,nepmka~ana; 
proto při počátku toho,to sporu musilo se vychazett z teto domnenky, 
manželstvi pokládati tedy za platné a následkem to~o ~m:,:u ::a maďa~~ 
skou státní příslušnici. Ona Olázk~ tedy trvá. Form.alne pnslusny.}dej~l 
soudy jsou (§ 76 j. n.), avšak otazka .Ie mate;lelll1, ma-Jr zgeJs1 stat 
k tomu legitimaci. Ehrenzweig str. 103 prav1 doslova (v prekladu): 
»Cizozemec může sice manželství, které se příčí veřejné překážce, avšak 
je přípustno dle jeho domO'vského práva, platně uzavříti, ale ne v Ra
kousku« (mz. ný"hrž v cizině). »Je mu volno za účelem sňatku zd, za
kázaného schválně do ciziny se odebrati a po sňatku hned se zase vrá
titi« (doklady z judikatuf)T bývalého. vídeňského nejvyššího soudu). »Že 
i manželství od cizozemcll v cizině uzavřené je neplatné, když se p.říČí 
zákonu <1bsolutně nutícímu, rozumí se samo sebou« (to' je souzený 
případ), ale totO' »rozumí se samo sebou« zasluhuje otazníku, když to 
není opřeno o žádnou normu a když Bhrenzweig v poznámce 7 sám po
dotýká, že Haagská dohoda má právě účel toto hledisko vyloučiti). 
»Jako absolutně nutící platila naší judikatu,ře až do nejnovějšího času 
pfekážka stávajícíhO' svazkn manželského, hylo-li první manželstvíien 
rozvedeno, ale ne platně rozloučeno« (to je souzený případ). »Nyní však 
nechává nejvyšší soud opětný sňatek cizozemce platit i když první 
manželství (dle našeho mezinárodního soukromého práva)« - roz
uměj dle §ů 33 a 36 obč. zák. - »ještě platně trvá!« Nenajde-Ii se hle
daná norma ,je tentO' výsledek přes to, že jej Ehrenzweig a ostatní lite
ratura zavrhuje, zcela logický, jenže věc musí býti domyšlena, čímž 
pak ztrácí to', co na ní jest závadné; dlužno totiž říci, že, je-li druhé 
manželství platné, tím samým pozbylo platno,sti manželství prvé, dvě 
současně existovati nemohoU'. Hledaná norma, O' kterou se opříti lze, je 
§ 81 čÍs. 4 ex. f., jenž stanoví, že exekuční provedení jest ciwzemskému 
rozsudku přes všechny jinak splněné form'ální podmínky o cl e pří t i, 
má-Ii jeho pfŮ'vedením dojíti uznání právní poměr neb uskutečnění ná
rok, jemuž tuzemský zákon v tuzemskn z ohledů ve ř e j n é hop o
ř á cl k u a mra v n o s t i platnost odepírá. To není pouze norma práva 
formálního,jako číslO' 3 tého'ž §u, je'hož, jak řečeno, nauka užívá, odepí
rajíc cizozemskému rozsudku rozInkovému platnost v tuzemsku bez 
ohledu na to, je-Ii dle tuzemskéhO' práva wzluka oprávněna čili nic, a 
v němž nikterak se nepředpokládá rozpor cizozemského . rozsudku se 
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zdejším hmotným právem; naopak je Č. 4 v Ý 1 II Č 11 ě Jl o ľ 111 o II II ľ fJ.
vah mot n é h o, neboť jí jde o to, aby tu nedošel uznání neb uskuteč
nění nárok neb poměr zdejším hmotným právem z dli vodu veřejného 
(pořádku neb mravnosti), tedy z důvodu veřejnéh oblaha neuznávaný" 
Předpis §u 62 obč" zák., že platný svazek manželský jest veřejnoprávní 
(§ 94 tamže) překážkou druhého svazku manželského, že bigamii nelze 
trpěti, je však jistě předpisem daným z důvodu veřejné mravnosti a po
řádku a nemožno tedy poměru (manželství) normě té se příčícímu do
pustiti v tuzemsku ani uznání, neřkuli uskutečnění, a proto jest v duchu 
této normy vzíti jej do vyšetřování a vynésti o tom, zda se zdejšímu 
řádu příČÍ, nález. 

Konečně je tu ještě jiná rozhodná otázka, které rovněž ani strany an'i: 
nižší stolice 11epos"třehlý, že totiž v území československé republiky jest 
dvojí oblast právní, oblast práva dříve rakouského, nyní zemí českých, 
a oblast práva dřív uherského, nyní území slovenského, a že slovenské 
právo jest totožné s bývalým uherským právem, podle něho'ž budapešt
ský rozsudek vydán, takže podle tohoto tuzemského práva měla by se 
věc podstatně jinak, neboť byla by rozluka platna i podle něhO', pak-li 
byla platna dle tehdejšího uherskéhO' práva. Bylo tedy v hořejších vý
vodech, kdekoli bvla řeč o právu tuzemském, míněno vždy jen bývalé 
právo rakouské, l{yní právo historických zemí, a bylo by proto ještě 
zkoumati, zda rozluka byla platná dle druhého práva tuzemského, práva 
oblasti slovenské. Ale ačkoli je, jak řečeno, platnost ta dle slovenského 
práva na snadě, přece není třeba touto obšírnou otázkou se zde zabý·
vati, neboť i když se platnost rozluky dle slovenského práva předpo
kládá, nedojde se k výsledku pro platnost manželství, o niž jde, přízni
vému. Otázkou je tu, co má rozsudek vyslovit, když rozluka je platna dle 
práva slovenského území a neplatna dle práva českých zemí. Jsou různé 
možnosti a dlužno je po řadě zkoumati. První mo·žnost je, že by se 
uznala platnost rozluky pro oblast práva slovenského a neplatnost její 
pro oblast práva českých zemí. Jakkoli se to zdá plně logickým, přece 
je to dokonale absurdní. Manželství s Friedou by trvalO' v českých ze
mích a netrvalo by na Slovensku, následkem toho zase manželství 
s Emmou naopak by trvalo na Slovensku a netrvalo v českých zemích. 
Takové rozpoltění obou manželstev podle území není možné, toho práv
ní povaha manželství nepřipouští, aspoň ne, když obě oblasti jsou jed
ním nedílným státem. Tuto možnost nutno tedy zavrhnouti. Druhá 
mO'žnost je, že se rozluka s Fríedou a tudíž i manželství s Emmou uzná 
za pia t n é pro území celé republiky, tedy pro obě oblasti právní, a 
třetí možnost je, že se rozluka ta a tudíž i ono druhé manželství uzná 
naopak za n e pia t n é pro obě oblasti právní. Zdánlivě mají obě 
možnosti stejný nárok na uznání, ale protože řešení nesmí býti libo
volné nebo nahodiléiak řešení 100sem, dlužnO' přece zkoumati, zda tu 
nejsou múmenty, které by oúeimny, k .čemu vede cit spravedlnosti a co 
tedy musí býti právem. Je to jeden z případů, na které sebe mocnější 
obrazotvornost zákonodárná nemohla mysliti, a které tedy řešiti dlužno 
dle t. zv. práva pHrozeného (§ 7 obč. zák.), pro které hledati dlužno 
pravidlo, jaké by zákonodárce ustanovil, kdyby mu případ předložen 
byl (§ 1 švýc. civ. zák.). Převratem spojila se jedna část býv. Rakouska 

-- Čis. 6787 -
249 

(zemI' české) a jedna část býv. Uherska (Slovensko a Podkarpatská 
Rus) v jeden stát, jedno nedílné území republiky československé, a zů
stalo v každé této dvojí oblasti tohoto státu dle základního jeho zá
kona ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a 11. v platnosti její posavadní 
právo. Právní cit praví, že pro spornou otázku musí býti rozhodna, kek 
tento převrat účastníky zastihl, zda v oblasti českých zemí či v oblasti 
slovenskoruské, hlavně, kde v kritickou dobu byli noví manželé (0<1 

a Emma), neboť toto nové manželství, jeho platnost, je hlavní otázkou, 
o tu jde, kdežto otázka platnosti rozluky je prejudicielní, otázkou před
běžnou, ne hlavni, ač to v souzeném případě ani na to nedojde, ježto i 
Frieda byla v téže oblasti jako noví manželé. Ovšem by se otázka kom
plikovala, kdyby noví manželé byli bývali co do bydliště převratem 
zastiženi každý jinde a různost jejich bydliště byla právně založena, 
na př. manželství jejich bylo rozvedeno (srov. §§ 66 a 70 j. n.), ale 
v souzeném případě je věc jednoduchá. Kdyby byl převrat zastihl nové 
manžele bydlištěm (ne přechodným pobytem na př. v lázních) v oblastI 
slovenskoruské, dle jichž práva bylo manželství jejich platné, zůstalo by 
i na dále platným a to v celé republice, tedy i v českých zemích, ale on 
je zastihl bydlištěm v českých> zemích, dle jichž práva bylo neplatné, 
a pro t o z ů s tal o i nad á len e pia t n é, a t o O' vše mop ě t 
v cel é r e.p ubl i c e, Le d y i v obl a s t i s loven s k o-r u s k é. 
Převrat nebyl skutečností, na které by závisela platnost nebo neplatnost 
manželství (nebo již rozluky), neměl na spornou otázku vlivu: co ale 
způsobil, bylo to, že se státní území, v nčmž manželství bylo, r o z š í
řil o o novou oblast, tedy se rozšířilo' i území platnosti nebo neplatnosti 
tohoto m<tnželství. Dejme tomu, že taková věc se odehrála mezi osobami 
na Slovensku, které tam vždy žily a nikdy je neopustily - možná že 
takových případli našel by tam celé desítky. - Otázka: stala se ta 
manželství neplatna tím, že území slovenské, území platnosti takových 
manželství, se jako území státní rozšířilo o oblast zemí českých? Nikoli! 
Zůstala i nadále platna, jenom že když státní území, v němž byla plat
na, se rozšířilo, jsou' platna i na území přifO'stlém, tedy i v českých ze
mích. A tak by to bylo i s manželstvím, o něž ve sporu jde, kdyby man
želé bývali bydlili na Slovensku. Na obrat ale zase logika vyžaduje, aby 
to bylo tak i s neplatností, a aby to bylO' tak i s druhou územní oblastí. 
Oblast platných manželstev existovavších v' českých zemích se pře
vratem rozšířila i na státní územní přírustek této oblasti, tedy na území 
slovensko'ruské, byť by dle tamního práva do té byla tam bývala Zil 

platná uznána býti nemohla: ale zrovna tak se mzšířila oblast n e
pia t n Ý c h manželstev existo,vavších v zemích českých i na oblast 
slovenskoruskou, byť do té doby dle tamního práva byla by tam musila 
pokládána býti za platná. A to je právě souzený případ. 

Na konec nelze nepodotknouti. že nejvyšší soud nezneuznává, že 
manželství Jana K. s Emmou eXÍ'stuje až od roku 1912, tedy řadu let, 
a že situace by vyžadovala, by bylo ratifikováno. Ale to je vada, kterou 
judikatura nemůže odstranit, neboť tkví v zákoně, v němž by potřeba 
bylo předpisu, jehož však není, že manželství to jistou dobu bezzávadně 
existující nelze potom bráti v odpor pořadem neplatnosti. Dnes je na 
př. možno, by i padesátileté šťastné manželství takto rozpojeno bylo 
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násilně ba snad až i na smrtelném iO'ži jednohO' z manželů a ta i, byť 
snad třeba první manželství, jež je překážkou tohoto druhého, už ne
eXIstovalo, ježto druhý člen jíž zemřel, neboť věc posuzuje se dle doby, 
kdy druhé manželství uzavřeno. Z této svízelné situace není východiska 
leč otázkou, může-li manželství nyní za platné uznané býti aspoň platně 
obnavena, a tu mažno paukázati na to, není-li možno docíliti rozluky 
prvního manželství dle §§ 15 a 16 rozl. zák., načež by novému sňatku 
nynějších manželú v neplatném svazku žijících nebylo nic na překážku. 

čís. 6788. 

Pojem »přestavby« a »nástavby« ve smyslu §u 31 (1) čís. 1 zákona 
ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. Vymalování bytu a postavem 
kamen nájemníkem není úpravou neobytného bytu v obytný. 

Nařízení ze dne 26. června 1924, čís. 172 sb. z. II n. není v rozporu 
s §em 560 c. ř. s. 

Nejde o zmatek podle §u 477 čís. 9 c. ř. s., dána-Ii z bytu výpověď 
čtrnláctidenni, soud však, uznav výpověď účinnou, stanovil výpovědní 
Jhůtn čtvrtletnlÍ. Postup tento'odporuje však §u 575 a §u 405 c. ř. s. Žalo
vaný nemůže se domáhati nápravy, měla-Ii při správném postupu soudu 
býti ponechána v platnosti kratši výpověď. 

(Rozh. ze dne 9. ú.nora 1927, Rv I 45/27.) 

žalobce dal žalovanému čtrnáctidenní výpověď z najatých místností, 
nepodléhajících prý ochraně nájemců, ježto šlo o přestavbu. K námitkám 
žalo'vaného ponechal pro c e sní s Ó udp r v é s t o I i c e výpověď 
v platnosti s tím', že se povoluje výpověď čtvrtletní ku dni 1. listopadu 
1926. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil mimo jiné z těch
to d ů vod ů: Bylo zjištěno, že z domu žalobcova byla snesena střecha, 
bylo ziištěno, že před stavbou nebyly v podkroví byty, nýbrž pouze jed
noduché, dřevěnými stěnami oddělené podkrovní komory, že nad pří
zemím byla zřízena zcela nová střecha a za tím účelem v přízemí na 
stranč východní a západní byly na místo dřevěných stěn postaveny zdi 
z cihel, že v podkroví byly vybudovány na východní straně 3 světnice 
dvouokenní, že střecha nad těmito třemi světnicemi byla předsunuta, 
aby světnice měly ko,lmé stěny, že komín byl znovu vybudován až od 
přízemí, že na jižní straně byla vbudována prostora se třemi kolmými 
a jednou šikmou stěnou, že schody v podkroví byly přeloženy do zadu, 
takže v předu mohla býti ještě pmstřední světnice vbudována jako třetí 
a z komory proti jihu byla zřízena další světnice, jež byla bytem žalo
vaného. Z těchto zjištění, jež nebyla žalovaným napadena, vyplývá, že 
jde o přestavbu ve smyslu §u 31 (1) čís. 1 zák. na ochr. naj. a obzvláště 
ohledně světnice, obývané žalovaným o místnost, jež byla učiněna oby
vatelnou teprve přestavbou. Okolnost, že žalovaný dal světnici sám vy
mal'Ovati a opatřil ji kamny, jest bez významu, ježto' vymalování světnice 
a postavení kamen do ní nespadá pod pojem »upraviti z neobytné na 
obytnou« ve smyslu §u 31 (1) čís. 1 zák. na ochr. náj. Rovněž jest lho~ 
stejno pro rozhodnutí tohoto sporu, že bylo se uchýleno v nepodstatných 
bodech od stavebního povolení. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D ů vod y: 

S právního hlediska posoudily nižší soudy věc bezvadně, když na 
základě zjištěných skutečností o provedení přestavby a nástavby domu 
žálobcova, dle nichž byt žalovaného hyl zřízen nově v půdní nástavbě 
domu žalobcova >úředně povolené, dospěly. k úsudku, že tento byt jest 
podle prvého odstavce §u 31 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 
sb. z. a n. vyloučen z ochrany zákonné, takže v tomto směru lze odkázati 
ku správným důvodům jejich rozsudků. Dovolací soud souhlasí i s názo
rem odvolac. soudu, že všeobecným výpovědním a stěhovacím řádem pro 
Čechy ze dne 26. června 1924, čís. 172 sb. z. a n. vydaným nařízením 
presidenta zemské politické správy v čechách, byly upraveny i výpo
vědní IhtIty v obci Dolním E. a že žalovaný nemůže se dovolávati proti 
tomuto nařízení místní výpovědní zvyklosti. Nařízení toto není ani 
v mzporu s §em 560 c. ř. S., jak do'volání mylně doličuje, - nýbrž 
v úplné shodě s ustanovením jeho prvého odstavce, který stanoví, že 
n e n í-l i z v I á š t n í ú m I u v y stran o lhůtě výpovědní, 111 II s í se 
státi podle vydaných předpisů a jen, kdyby těchto nebylo, bylo by lze 
teprve použíti místní zvyklosti pro vyklizení najatých předmětů. Bylo-li 
odvolacím soudem zjištěno, že žalo,vaný najal byt za měsíční nájemné 
IlO Kč, předem měsíčně splatné, a že zvláštní úmluvy o výpovědi neměl, 
bylo při výpovědi použíti ustanovení §u 6 všeobecného výpovědního a 
stěhovacího řádu pro Čechy (nař. čís. 172 z roku 1924 sb. z. a n.) a 
žalobce byl podle něho oprávněn k výpovědi čtrnáctidenní ku 1. nebo 
16. dni měsíce, i k návrhu na vyklizení podle §u 7 téhož nařízení. Tím 
jest vyvrácen názor žalovaného, přijatý prvým soudem, že žalobce měl 
dle místní zvyklosti v Dolním E. jen právo k čtvrtletní výpovědi. 

Ani dovolací důvod dle §u 503 čís. 1 c. ř. s. není opodstatněn. Do
volatel odůvodňuje tuto výtku tím, že prvý soud ve svém rozsudečném 
výroku uznal sice výpověď žalobcovu za účinnou, saučasně však uznal 
- vycházeie z názoru, že platí čtvrtletní výpovědní lhůta - na jinou 
výpovědní lhůtu, totiž čtvrtletní, jsoucí ve iřejmém rozporu s výpovědí 
žalobcovou, která zněla pouze na čtrnáct dní a mohla tedy jen v tomto 
svém znčnÍ býti v účinnosti zachována. Z tohO' dovolatd usuzuje, :Ze 
v rozsudečném výroku jest zřeimý rozpor, zakládající zmatečnost podle 
!'lu 477 čís. 9 c. ř. s., ku které bylo i odvolacímu soudu po připadl' z ú
řadu přihlédnouti, a že jest i jeho rozhodnutí zmatečným, když rozsudek 
prvé stolice ve výroku potvrdil. Dovolateli nelze pfisvědčiti. O zma
tečnosti rO,zsu;lku ve smy~lu. §.u 477 ČÍs. 9 c. !. s. může býti řeč jen 
tehdy, kdy;: vyrok rozsudecny lest sam o sobe v rozporu obsahuje 
výroky,iež vedle sebe nemohou logicky obstáti, takže nelze z' něho bez
pečně seznati) co má býti právem. Touto vadau není však rozsudečný 
výrok prvého soudu stížen. Výrok, že výpověd' žalobcova se zacho,vává 
v účinnosti s dodatkem, že se výpověd' povoluje čtvrtletně, jest zcela 
jasný a logický, byť i výpověď sama o sobě zněla jen na čtrnáct dní, 
neboť oním dodatkem jest iasně naznačeno, že z této lhůty má sejíti 
a že na její místo vstoupí lhůta čtvrtletní, již pokládal prvý soud -
ovšem mylně - za správnou. takže jde vlastně o zmčnu a< nikoliv o po
tvrzení dané výpovědi. Výrok prvého soudu není tedy zmatečným pro 
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rozpor a odvoléCÍ soud neměl příč:nv jej zrušiti. Postup prvého sOEdu 
jest ovšem v jiném směru ncsprávll)'Tl1. Nižším soudúm bylo ve sporném 
řízení řešiti rozsudkem jen otázku, zda soudní výpověď žalobcova ze cin', 
31. července 1926, kterou žalovanému vypověděl v clomě Č, 26 v Dolním 
E. najatý byt na čtrnáct dní cine 1. srpna 1926 ku 15. srpnu 1926 s pří
kazem, že jest povinen vypovězené místnosti vykliditi a. nejdéle do 16. 
srpna 1926 o 12. hodině polední odevzdati - uznává se buď za účinnou 
anebo za zrušenou (§ 572 c. ř. s.) a v prvém případě, když již v době 
vynesení rozsudku prvým soudem byla nájemní doba prošlá, vyřknouti 
zároveň podle §u 573 c. ř. S., kdy najatý předmět má býti odevzdán. 
Prvý soud měl proto zkoumati výpověď tak, jak byla dána, a dospěl-Ii 
k přesvědčení, že žalobce nebyl oprávněn vypověděti nájemní smlouvu 
na 14 dnťI, nýbrž ve lhůtě čtvrtletní, měl rozsudek uznatí, že se žalob
cova v.ýpověď zrušuje a nikoli, že jest pn právu a tedy účinnou., avšak 
S jinou výpovědní lhůtou. Když, přes to tak učinil. octl se v rozporu, 
ovšem ne sám se sebou (§ 477 čís. 9 c. ř. s.), jak dovolatel mylně míni, 
nýbrž se zákonem a to v qstanovení §u 572 a 405 c. ř. s., přisoudiv 
něco, CO nebylo navrženo. Napravy této vady nemohl se však dovolatel 
v opravném řízení domáhati, ježto by to vzhledem k tomu, že při správ
ném posouzení věci, jak bylo shora dolíčeno, platí pro sporný najemní 
poměr výpovědní lhúta uvedená ve výpovědi žalobcově, mohlo vésti jeh 
k výsledku, že se výpověď uznová za účinnou bez onoho dodatku, což 
by bylo zřejmě v neprospěch žalovaného. Odvolací soud, jemuž bylo 
rozhodnoutI o odvo,lání žalovaného, posoudil proto věc správně, když 
rozsudek prvého soudu potvrdil. 

čís, 6789. 

Závazek nájemníka ve světových láznlch, že se v době saison~ vy
stěhuje z pokoje v nižším poschodí dOl pokoje ve v~ššim poschodí téhož 
d<Jlmu. 

(Rozh. ze dne 9. února 1927, Rv I 101/27.) 

Na základě nájemní smlouvy z roku 1920 domáhal se pronajímatel 
na nájemci, by 15. dubna každého roku vyklidil pokoj obývaný ve tře, 
tím poschodí žalobcova domu v Karlových Varech a přestěhoval se po 
dobu saisony (od 15. dubna do 15. září) do pokoje ve čtvrtém po,schodí 
téhož domu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u d žalobu zamít1. 

N e j v y Š š í s o u d obnovH rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolatelé spatřují nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací 
soud nevyložil správně nájemní smlouvu, jak ji měl obsahově ziištěnu 
svědeckou výpovědí Rudolfa K-a, jemuž i jím bylo věřeno úplně,kte
roužto celou výpověď položil za z"klad svému rozhodnutí. Dovolatelům 
sluší dáti za pravdu, podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovo
lací jest opodstatněn. Odvolací soud založil'svůj pTávní závěr, že nedo-
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šlo k ujednání, v žalobě tvrzenému, mezi stranami, na části svědkovy 
výpovědi, znějící doslovně: »Tenkráte mysleli jsme se zřetelem na to co 
bylo pověděno nahoře, pouze na saisonu 1920«, a z toho odvozuje: že 
ujednání to vztahovalo se pouze na saisonu 1920, nevztahovalo se však 
na další, pozdější saisony a podpírá tento svůj právni závěr dále svě
deckou výpovědí téhož svědka, znějící doslovně: »Ale když pak žalo
vanýi v dalších letech zústal v bytu, požádali jsme ho opětně o výil1ěnu 
pokOje na dobu salsony a žalovaný vždy vyhověl této žádosti zejména 
nás ujišťoval pokaždé, že se vystěhuje co nejdříve.« K to~u dodal 
svědek: »Připomínám, že po každé opětované vyzvání bylo vlastně u' 
po m í n k o u, by výměna byla provedena opětně.« Leč při výkladu 
smluv neslUŠÍ podle §u 914 obč. zák. lpěti na slo,ném znění výrazu, níc
brž je vyšetřiti úmysl stran a rozuměti smlouvě tak, jak to žádá obyčej 
poctivého obchodu. Bylo zjištěno, že na saisonu 1920 myslely strany je·· 
nom se zřetelem na to, co bylo pověděno nahoře, totiž, že náiemní 
smlouva uzavřena byla jenom proto, poněvadž žalovaný ujistil žalobce 
že" v n~ja:ém "bytě nez"ůstane dl~uho, ž"e se pravclěp9dobně vystěhuje n~ 
jare,"p;l cemz u]lshl zalo"bc~, ze kdyz, se nevystěhuje na jaře, že jim 
vymel1l jeden pokOj ve tretJm poschodi za pokoi ve čtvrtém poschodL 
Bylo-li v nájemní smlouvě přes opětující se ujiŠťování žalovaného že 
se vystěhui,e, po?le j 1114 "o~č. zák. 'po~račováno, nebyla tím pův~dní 
s~louv~ .;naJemn: neJ~k zmene!1a, . zejrnena ~e ve p,říčině smluvní po
vmnost: zal?vaneho, ze, v d.obe salso~y pokOJ ve třetím vymění za po
kOj ve ctvrtem poschodl, a Je lhosteJnym, zda žalovaný musil býti poža
d?v~n, p,:k~d s~. týče, upomínán, b~ vr~ověl tomuto smluvnímu ujed
nal1l, k,dyzte Je )lst?, :: t? ?ylo ~ouča.stl jeho nájemní smlouvy, na jejíž 
splnel1l mohl by tJ uspesne zalovan. Vyklad druhé stolice příčí se zřejmě 
o,by~~jůn: poctiv~ho o:b~hodu, llV~~í-li se,}e jde a šlo, jak dovolatelé 
tvrdlh uz v prve stOhCI, o pronajem zanzeného pokoje: pm lázeňské 
hosty pro přechodnou dobu a uváží-li se všeobecně II soudu známá 
ok?ln~st (§ 2~9 c. ř. :,-l, že jde o světové lázně, v nichž ubytování lá, 
zenských, hostu vytvonlo zcela zvláštní poměry, jimž se i žalovaný po
d;o?I1 svym smluvním, zákonu o ochraně nájemců se nepříčícím ujed-
namm. " 

čís. 6790. 

Příslušnost podle §u 49 čís. 5 j. n. 
, Pro žalob~ o odškodnění za úrodu, jež byla při vráceni pachtova

nych pozemku na pozemcich, jest výlučně příslušným okresni soud. 

(Rozh. ze dne 10. únOra 1927, R 143/27.) 

P:, skončení pachtu žaloval pachtýř propachtovatele: na okresním 
sou?e o odškodnění za lú[odu, jež zůstala pO' skončení pachtu na vrá
c~nych, pozemcích; K námitce věcné nepříslušnosti s o udp r v é s t o
II ':. e zaJobu

o 
odmlt!. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné nepří

slus~ostJ. D u vod y: Podle §u 49 čís. 5 a 83 j. n. náležejí spory z pach
tovmho poměru k výlučné příslušnosti okresního soudu podle polohy 
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věci bez ohledu na to, zda poměr pachtovni v čase podáni žaloby ještě 
trvá, čili nic. Takovým sporem jest též projednávaný spor, jehož zdro
jem je pachtovní poměr, již se skončivší, jak patrno z §u 1109 obč. zák., 
i· když jeho obsah strany nepojmou do pachtovní smlouvy. Okolnost, 
že v §u 49 čís. 5 j. n. mluví se o sporech ze smluv pachtovních, neni 
rozhodna, neboť úmyslem zákona bylo zde právě tak jako v §u 83 j. n. 
slovy »rozepře z pachtu« označiti spory z poměru pachtovního. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Duvody: 

Stěžovatel odkazuje se na správné důvody napadeného usnesení, 
k nimž hledě k vývodům dovolacího rekurSlr se dodává, že žaloba se 
domá!há odškodnční za úrodu, která po skončení pachtu na vrácených 
pozemcích zůstala, že tedy jde" spor, který vzešel z pachto·vního po
měru, totiž ze vráce.ní pachtovnich pozemků (§ 1109 obč. zák.). Kdyby 
nebylo bývalo tohoto poměr\!, nebylo by došlo "ni k tomuto sporu. Po
dle §u 49 čís. 5 j. n.' náležejí veš ker é spo·ry ze smluv nájemních nebo 
pachtovních - až na dvě výjimky, o které tu nejde - před okresní 
soudy. Pro žalobu o náhradu za úrodu ponechanou na pachtovaných a 
propachto-vateli vrácených pozepcích není výjimky, takže i tato žaloba 
náleží výlučně před okresní soud. 

čís. 6791. 

Zavázal-li se manžel smírem při dpbrovolném rozvodu, že bude pla
titi manželce výživné měsíčně předem, že jeho vyživovací závazek trvá 
i pro případ následujki manželské rozluky, že zaniká, provdá-li se man
žetka opětně nebOl je-li na její stralllě sDudné z jištlěna skutková pod
stata §u 502 (525) tr. zák., trvá jehOl vyživovaci povinnost i pOl roziuce, 
ale jen pokud se manželka neprovdá anebo pokud v jejím chování ne
bude soudně zjištěna skutková podstata buď §u 502 nebOl §u 525 tr. zák. 
PodnlÍnka tato nenl ani nemmvn10u ani nemmnou. 

Pokud dlužno spatřovati v chování se manželky porušení manželské 
věrnosti podle §u 525 tr. zák. 

Vyživovací povinnost manželova nezanikla již vznikem SkUtkDvé 
pOldstaty porušeni manželské věmlosti pDdle §u 525 tr. zák., nýbrž te
prve prvého měsíce následujícího pOl té, kdy byla podána žaloba o ur
čení, že zanikla vyžjvovací povinnDst· manželova, již měl manžel plníti 
měsíčně předem. 

(Rozh. ze dne 10. února 1927, Rv I 694/26.). 

Smírem při razvodu manželství od stolu a laže zavázal se manžel. 
že bude platiti manželce výživné měsíčně předem. Povinnost k placení 
tohota výživné ha měla, jak smír výslov,ně uvádí, trvati i pro případ raz_ 
luky manželství stran, měla však zaniknouti ve dvou případech: v pří
padě, že se odpůrkyně znovu provdá, avšak také v tom případě, že se 
dopustí činu, v němž bude zjištěna soudně skutková pavaha přestupku 
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§u 502 tr. zák., pokud se týče přestupku §u 525 tr. zák. Tvrdě, že ža
lo-vana se chovala takovým způsobem,. že jeji chOVání naplňovalo 
skutkov?~ pod~tatu §u 525 tr. ~ák., domáhal se manžel žalobou, o niž 
tUJde, z]lstem, ze Jeha vyzlvovacl povinnost zanikla dnem 30. června 1923 
v~hledem k p!'o,kázané . skutkové podstatě přestupku podle §u 525 tr. 
zak.. na strane zalo~ane. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamltl, o d vol a c I s ou d uznal právem, že závazek žalobcův k vy
živov,áni žalo~ané zanikl (doba, od k~y zani~l, nebyla ve výroku roz
sudecnem udana) a uvedl ku konCI d u vod u: V jednom směru není 
však od,:v0lání, oprá~něno. Není oprávněno potud, pokud vytýká, že ne
~ylo urceno, ze vyzlvovacl pov1l1nost odvolatelova zanikla již dne 30. 
cervna 1923. V tom ohledu napadený rozsudek zákonu i spisům úplně 
vyhOVUJe. V souzeném případě jde o žalobu, kterou se domáhá odvolatel 
toho, by právní stav byl změněn. Poněvadž jde o změnu právního stavu 
jen! byl zal?Že~l z~~&Obem platným, nemůže se odvolatel domáhati jeh~ 
zmeny s pravmm ucmkem ode dne, kdy událost, jež dala příčinu ke 
změně právního stavu" nas,ta!a, nýbrž teprve ode dne, kdy byla rozsud
kem ,so~du p;avoplatnc zJIsten~. To plyne z povahy žalob tohato dmhu, 
~yplyva, to vsak I z obsahu smlru. Smír nemá ustanovení o tom, že vy
zlvovacl ~ovm~.osto odvolatelova zanikne již tím dnem, kdy nastala udá
lost, ,k~era tvon duvod ?ro~~z~o,dnu'lí o povinnosti té, nýbrž naopak 
pravl, ze zamkine soudmm zJlstemm skutkové povahy přestupku §u 502 
tr. zák., pokud se týče přestupku §u 525 tr. zák. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované, dovolání žalob
CO~U. vYvho~ěl pot~d) ~e napadený rozsudek změnil v ten rO'zu111, že se 
UfcuJe, ze zalobcuv zavazek zanikl dnem 31. srpna 1923. 

D ů vod y: 

I. Do rozsu~ku odvola~íh~ soud? p.odaly dovolání obě strany a obě 
~platml2' Jen duvad nespravnehG pravl11ha posouzení věci podle §u 503 
c. 4 c. :: s. I. K d ~ vol á níž a I O' van é: Jest nespomo, že seža
~abce pn dob;ovolnem razvodu manželství zavázal smírem ze dne ll. 
cervna 1920, .ze bude žalované platiti výživné 600 Kč měsíčně a že smír 
O?sahUle take (v d,:~lovném překladu) to-lo ustanovení: »Alimentačni 
zav~zek trva I pro pnpad' následující manželské rozluky. Zaniká jestliže 
pam ~denka L-O~á .(~a!o~aná) se opětně pravdá, nebo jestJiž~ na jeH 
strane J~st saudne z]lstcna skutkavá povaha §ů 502 příp. 525 tr. zál'. 
Dovolacl soud s~uh!así s odvolacím soudem, že loto' ustanovení smíru 
~elzep?dle ~rave vule st~an (§ ~914 obč. zák.) vyložiti jinak, než že vy
ZlvovaCl ..,pov!nnost m~nzeloyg( měla trvati i por o zlu c e, kterou 
strany predvld:ly, ale Jen: a) pokud se žalovaná znovu neprovdá nebo 
b) ~okUd v Jepm chování nehude SOlU dně zjíštěna skutková povah~ buď 
§u oO~. l1~bO' §!-' 525 tr. zák. Mohla jíti jen O' objektivní skutkovou po
va,h,u Cmu v techto 5ech uvedených, neboť rozloučená manželka ne
mltz~ Se ~oP,usÍlÍ1 prestupku clzolažství, a tím méně přestupku porušení 
~l1a.?zelskc ver.nosl!. Pokud dovolání - třeba jen mim'och'odem _ tvrdí, 
ze sl? o podm1I1ku ned,ovolenou nebo nemOžnou (§ 698 obč. zák.) ,není 
v pravu. Srovnalou vulí stran mahl býti vyživovací závazek žalobcův 
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obmezen rozvazovací výminkou v ten rOZUlll, že jeho povinnost přesta
ne, jakmile by se žalovaná znovu provdala, nebo jakmile by bylo soud
ně zjištěno takové její chování, které by o sobě zakládalo porušení man
želské věrnosti. Není v tom nic nedovoleného, vymíní-li si manžel při 
rozvodu, že jeho manželka i po zrušení manželského společenstvÍ, ano 
i po zrušení manželského svazku povede život tak bezvadný, jak by Je 
slušelo pro věrnou manželku. Není v tom však také nic nemožného, ne
boť ve smíru není řeči o tom, že by vyživovací závazek trval jen, pokud 
by se žalovaná nedopustila pře s tup k u podle §ů 502 nebo 525 tr. 
zák., (které by ovšem po rozluce možny nebyly), nýbrž že by byla 
soudně zjištěna s k u t k o v á P o vah a, která by u manželky tvořila 
ten neb onen čin trestný. Byť i výminka byla pro žalovanou tvrdá, musí 
ji přece proti sobě dáti platiti. protože ji smlouvou přijala. Žalobce opřel 
žalobu o tvrzení, že se žalovaná před rozlukou i po rozluce, (která byla 
povolena dne 25. listopadu 1922) chovala takovým způsobem, že by II 
ženy vdané byla splněna skutková povaha porušení manželské věrnosti 
podle §u 525 tr. zák. Dlužno tedy zkoumati, zdali možno takový závěr 
vyvoditi ze skutkových zjištění, jež nižší soudy učinily. I tuto otázlm 
nutno v souhlasu s odvolacím soudem zodpověděti kladně. Nižší soudy 
zjistily co do styků žalované s Drem. Karlem Seh-em, že tento velmi 
často navštěvo'val žalovanou v jejím bytě a Ona ho navzájem v jeho 
bytě a to i v době, kdy jeho manželka dlela v lázních; že manželka dra. 
Sch-a svěřila žalované v době své nepřítomnosti klíče od bytu; že dr. 
Sch. podnikal se žalovanou jízdy autem; že ji často pozdě v noci domů 
doprovázel; že jí tykal; že dne 7. listopadu 1922 až po půlnoci ji do
provodil k domu, kde bydlela, a že při něžném rozloučeni jí šeptal: »Tak 
se hezky vyspi a zítra o půl 3 h«; že ji při tom obejmul a snad i políbil 
a že druhého dne na nádraží před odjezdem manželů Sch-o'vých dr. 
Sch. také žalovanou obejmul a políbil. Uváží-li se všechny tyto skuteč
nosti ve své souvislosti a nikoli - jak to činí dovolání - každá jednot
livá skutečnost o sobě, nutno souhlasiti s odvolacím soudem, že cho
vání žalované by zakládalo objektivně skutkovou povahu porušení 
manželské věrnosti podle §u 525 tr. zák., protože věrná manželka takto 
chovati by ,se nesměla. Dovolání žalované samo připouští, že při vdané 
ženě byl manžel oprávněn shledávati v takovém chováni porušení man
želské věrnosti, ale domnívá se, že v tomto případě - kde šlo o ženu 
rozvedenou a pak rozloučenou - nu~no použíti měřítka mírnějšího; 
uvádí dále, že manželka dra. Sch-a o těchto stycích věděla, tykání mezi 
jejím manželem a žalovanou sama podnítila a nic zlého v tom neshledá
vala a uvádí konečně, že skutková povaha porušení manželské věrnosti 
předpokládá vztahy sexuelní a erotické, kterých prý tu nebylo. Ani tyto 
vývody nejsou způsobilé, by vyvrátily správné posouzení odvolacího 
soudu. Bylo již shora řečeno, že zmíněné podmínce smíru nelze jinak 
rozuměti, než že žalobce žádal na žalované, by i po' rozvodu a po roz
luce chovala se tak, jak by se chovala věrná manželka, a že žalovaná 
s touto podmínkou souhlasila. Nelze tedy její chování posuzovati sho
vívavěii, než by bylo posuzováno u vdané ženy. Jak na věc pohlížela man
želka dra. Sch-a v poměru ke svému manželovi, jest zcela nerozhodno pro 
posouzení, zda tu bylo závadné chování žalované v jejím poměru k ža-
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lobci. I kdyby chování, které bylo II žalované zjištěno, nevyvčralo z ero
tických pohnutek, nýbrž třeba jen z čistých pohnutek přátelských, bylo 
by je u 111 a n žel k y označiti za }akové, .kte,:é poruš~je •• manželsk~u 
věrnost. Ostatně bylo by vždy mozno tvrdlÍ!, ze takove neznostJ a du
věrnosti mezi osobami různého pohlaví vytryskly z nejčistších pohnutek 
a těžko by bylo dokazovati opak. I kdyby tomu tak bylo, nesměla by si 
věrná manželka takových důvěrností s cizím mužem dovoliti. , Že byl 
onen muž ženat, nelze pokládati za okolnost polehčující, nýbrž spiše 
přitěžujícÍ. Byla tedy rozvazovací výminka splněna (§ 699 obč. zák.) a 
závazek žalobcúv pominul. 

2. K o d vol á níž a lob c e: žalobce zastává ještě nyní názor, že 
jeho vyživovací povinnost zanikla již v z n i k e m s k.liTí<: o.V é p o
vah y porušení manželské věrnosti podle §u 525 tr. zak., tedy samot
nou událostí, na kt€ré byla žaloba založena, že výrok soudcovský má tu 
jen význam deklaratorní a nikoli konstitutivní a že tedy měl odvolací 
sC'ud vyhověti plně žalobnímu návrhu na zjištění, že vyživovací záva
zek žalobcův zanikl již dnem 30. června 1923. Dovolání není v právu 
a možno dovolatele odkázati v podstatě na důvody napadeného rozsud
ku, podle kterých již dle znění smíru jest třeba §,,? u dně z j i š t ě n é 
skutkové povahy §u 525 tr. zák. Strany zřejmě ne'ChWy, by. žalobce 
sám a podle své libovůle posuzoval, zdali tu taková skutková povaha 
porušení manželské věrnosti jest, a k ochraně žalované bylo to pře
necháno rozhodnutí soudu. Přes to však neposoudil odvolací soud věc 
po stránce právní potud správně, pokud vynechal v rozsudkovém vý
roku den, od kterého žalobce má býti vyži.vovacího závazku sproštěn, 
předpokládaje - jak z důvodů vidno - že tento účinek nastane teprve 
pravoplatností jeho rozsudku. Právní účinek soudního rozhodnutí jest 
po pravidle vztahovati zpět k onomu dni, kdy se bylo soudního výroku 
domáháno a nikoli snad až ke dni rozhodnutí. Nemůže záleželi na tom, 
od které doby !ll ohlo býti soudní rozhodnutí žádáno., když žádáno ne
bylo, ani na tom, na jaké překážky snad naráží provedení soudníhO' ří
zení, které konečné rozhodnutí oddalují. Správnost tohetO' názoru plyne 
jednak z úvahy, že by v prvním případě žalobce mohl bez jakékoliv 
újmy otáleti s uplatněním svého nároku a přes to výživné neplatiti nebo 
platiti, ale po-zději zase zpět žádati, a ve druhém případě, že by zase 
naopak odpůrce žalobcílv mohl nevěcnými návrhy nebo opravnými pro
středky oddalovati dobu, podle které by se právní účinek rozhodnutí 
posuzoval. Plyne to také z předpisu §u 232 c. ř. s., podle něhož stačí 
ku zachování a přetržení lhůty zpravidla podáni žaloby; konečně to 
plyne i z předpisu §u 42 čís. 5 ex. ř. o odkladu exekuce, který slouží 
k tomu, aby účinek soudního ro·zhodnutí byl pro případ úspěchu za
bezpečen již pro dobu, kdy o soudní rozhodnutí bylo žádáno,. V tomto 
případě byla žaloba podána dne 16. srpna 1923. Před tí!ll dnem nemůže 
býti stanovena účinnost úspěšného rozsudku. Protože pak žalobce m<'l 
platiti výživné každého 1. dne v měsíci na 'měsíc napřed, bylo vysloviti, 
že jeho vyživo.vací povinnost zanikla koncem měsíce srpna 1923. 

Ci"i1nl rozllOdnutl IX. 17 
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. Od okamž.iku, kdy POiSt~p (cese) stal se hotovým, nemůže postu
I?ltel ~akIadab svou pohledavkou. Pokud ne,lze v prohlášení stran spa
trovab postup pohledávky. 

!lakoup~l-~i manžel. st!lvební hmoty a použil-li jich ku výstavbě sta
vem, ~pO!lecneh.o manzelum, lze se domáhati zaplacetllÍ ceny stavebních 
hmot 1 na manzelce (§ 1041 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 10. února 1927, Rv 11017/26.) 

František H. koupil od žalobce cihly jichž použil k výstavbě staveni 
spo~ečného jem.u a teho ma~želce Růže'ně H-ové. Proti žalobě o zapla~ 
cem CIhel n~mltal z~lova~y FranÍIšek H. najmě, že postoupil žalobci 
svou pohledavk~ protI pozustalosti po Františce L-ové, žalovaná Růžena 
H-o,va pak n~!l1Jtla nedostatek pasLvniho oprávnění ku sporu, ježto cihly 
koup~1 FranÍIsek H .. O? a t:, i ž š í s,o u d y uznaly podle žaloby, o d v o
l ~ C I ~ o u.d mnno ]!nc:- tech,to d u vod ů: Postup podle §u 1392 obč. 
zak. pusobl P?u~e premenu ~ráv přistoupením nového věřitele. Postupní 
smlou~ou vzmk~ pou~e mez: postUpItelem a postupníkem, nikoli však 
mezI hm to a p.revzatym .dluzníkem nový závazek (§ 1395 obč. zák.). 
Pokud postupmk neobdrzl z postupu uspokojeni, zůstává závazek po
st~p~lkuv. v pl~tnOSÍI, pk tomu dokonce jest v pochybnoMi i při sku
tecnem pr~vzeh dluhu (§ 1406 obč. zák.). Z tvrzeného postupu nemo
hou te?y zal?van,1 odvozo,:ah osv<;bození od dluhu, a tedy též ne zá
vazek zalo?c~v az d? skoncem pOZllstalosti po Františce L-ové nedomá
hah. se pInem protI zalovaným, zejména když podle bezvadného zjištění 
prveho soud~ !,~bylo mezI stranamI smluveno posečkání. 

Ne] v y s S I S o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dov?lál~f napadá právni názor (§ 50'3 č. 4 c. ř. s.) odvolacího soudu, 
podle n:hoz pry postup podle §u 1392 obč. zák. působí pouze přeměnu 
prav p r I s t o u pen í m nového věřitele, takže, pokud neobdrží po
stupn;k z postupu .uspokojení, zůstává závazek postupitelův vůči po
stupmku v platnostI. Tento právní názor ovšem sdíleti nelze neboť po
st!-'P poh!~dávky působí, že ten, kdo dosud byl věřitelem, 'přestal jím 
bylI, a ventelem se stal kdosi jiný. Odtud se podává, že od okamžiku 
kdy ,P'0;s.tup ~e stal ho~o~ým, nemůže postupitel pohledávkou nakládati 
(Krcm~r, PraVD oblIgacm 1924str. 88). To plyne z ustanoveni §u 1395 
obč. zak., dle něhož nemůže .dlužník platně platiti postupiteli, jakmile 
ZVI o ~ostupu. PostupItel ruČI přece postupníku při úplatném postull'n, 
o ktery zde Ide,. pouze. za pr,avost oa. doby~nost postoupené pohledávky 
. (§ 13~! .obč. za~)- :<Icmene nemuze prvzalovaný z postupu, tak jak 
lest z]I.sten. ~rohlasenlln ze dne 25. srpna 1924, vyvozovati nedostaiek 
paslvm legltm;ace ~e SP?fU, n.ebo'ť ujednání, které bylo uzavřeno mezi 
stranami na. ",klade. nab;dky zalo~a.n~~o ze dne 25. s~pna, vlastně po
stupem nel1J a pouhe pO,lmenovam ]e]1 postupem nemuže založiti mezi 
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stranallli účiHky postupu, když se podmínek postupu nedostává. V na
bidce tvrdi totiž procesní zmocněnec žalovaných, že v pozůstalostní 
věci po Františce L-ové byla m:zi ,dědici uzavřena ?ohoda, dle níž při
slu,ší Františku H-ovi mimo podll dedlcky a muno narok na nahradu na
k'ladů za Františku L-ovou vynaložených, ještě nárok na část směneč
ných pohledávek, které na něho byly L-ovou 'přeneseny ve výši asi 
72.000 Kč, z čehož aspoň 50.000 Kč bude hotove vyplac,:no (doby~no), 

d d · a' z'e H tento nárok žalobci postoupIl a z moc n e n c I s v e m 11 a o av , . v" ." 

(D r u. W~o v i) u děl i 1 P ř! k a. z, aby z.~ 1 ~ b c I vy P 1 ~t Jl, do!~e
li k jich výplatě, cel Ý n a n p r I pad a J I C lob n o s ~ z. d o v Y s e 
. e hop ohl e d á v k y. Tímto prohlášením nebyl vlastne zalobcl po
~toupen nárok H-ův na vydání směnek z po,zůstal?sti L-ové postoupe: 

. ch H-ovi zůstavitelkou Františkou L-ovou, am pravo samostatne 
ny .• 1 . b ' 1 b . 1 . s l1ěnky zažalovalI, nýbrz bylo p o u z e s len o za o' CI z a ll' a cen I 
j~hO pohledávky, jakmile budou směn.e?né pohledá~ky Fr~ntišku H-ovi 
zaplaceny. Nešlo. ani o postup k za]Istem, pk m1111 prvm soud, neboť 
onim prohlášením nebyl zmocněn žalobce ani k eskontování směneč
ných pohledávek, ani zde není zajišťovacího pos5upu, neboť ne~ylo 
umluveno, že směnečné pohledávky má vydobýb zalobce postnpmk a 
přebytek vydati Františku H-ovi. Konečně ~ebyl umlu~en ~ni pravý za
jišťovací postup, dle něhož by postupník. (zalobce) mel PZ~.vo UČ!llIb se 
uspokojena z postoupené pohledávky tohko, pak-lI p~stupltel vcas n;
zaplatí. (Srv. Ehrenzweig, DasRecht der Schuldverhaltlllsse 1920 S •. Y. 

240 a 241.). Nelze pmto mluviti o postupu, ve smyslu §§ 1392'---1399 
obč. zák. a nemohou též nastati účinky postupu, o. nichž dovoláni se 
zmiňuje; žalobce nemůže" totiž se. učiniti přímo jak~ postupník zap.Ja
cena z dědických nároku FranÍlska H-a pmlI pozus!alostl Franbsky 
L-ové. neboť se ve skutečnosti nestal postupníkem. zalobce muze se 
proto' domáhati zaplacení své. pohl~dávky .. na. žalova~~m Františku 
!-I-ovi, ježto dosud nebyl uspokOJen. Tlm pada]l vsak rovnez pochybnosl! 
ve příčině splatnosti žalobcovy pohledávky, pokud jest jim platnost 
zmíněného postupu předpokladem. Co se tkne spolužalované Růženy 
!-I-ově, jest sice správným tvrzeni dovolání, že žaloba nárok žalobcův 

. nroti ní neopírala o předpis §I' 1041 obč. zák., dovolatelka však pře
hlíží, že žalobce za sporu ještě před skončením líčení před pmcesním 
soudem opřel žalobní nárok proti spolužalované též o ustanovení §u 
1041 obč. zák. a to právem. Pokud nejde o důvod §u 1238 obč. zák., 
neboť první žalovaný koupil cihly pro společný dům též jako zákonný 
zástupce mariželčin, bylo správně přihlédnuto k tomu, že cihly prvžalo
vaným od žalobce koupené byly, jak bylo prvním soudem výslovné 
zjištěno, upotřebeny na zbudování domu oběma žalovaným společného . 
Poněvadž pak cihly ty se staly nyní součástí nemo,vitosti žalovaným 
patřící a nelze jich in natura zpět žádati, může žalobce podle §u 1041 
obč. zák. žádati jich skutečnou cenu též na tom, v jehož prospěch byly 
vynaloženy. Že by jich cena se neshodovala str h o vou cenou žaloh
cem pnžadovanou, nebylo žalovanou stranou namítánO'. 

17' 
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P?k~d 1!-ení neplatnou úmluva mezi pivovarem a hostinským, že hude 
odeb!ratt. pIVO jen od pivovaru a nikoliv odjinud. Pivovar jest oprávněn 
do:.:'~att se na hostinském odškodnění proto, že neodebíral od něho 
ur.clte m,nožství piva, ač se k tomu zavázal. Lze platně ujednati též pod
m1l1.ku, ze hostinský bez svolení pivovaru nesmí se ani vzdáti hostinské 
koncese ani ji převésti na jinou osobu a že musí přiměti svého nástupce 
ve vlastnictví anebo v držení koncese, by plnil závazky jež mu ukládá 
smlouva s pivovarem. Disposice hostinského ohledně koncese s třetími 
osobami zůstanou ovšem mezi nimi platny. Smlouva mezi pivovarem a 
hOiStinským jest pro hostinského závazná, byly-Ii všechny podmlnky 
smlouvy stanoveny ve prospěch a neprospěch obou stran. Naložil-Ii ho
stinský s koncesí proti úmluvě, nemůže proti nároku pivovaru na od
škodněni s úspěchem n!a.mítati, že zanikla jeho povinnost neodebírati 
pivo jinde než-li u ;Jivovaru. .. 

Smluvní pokutu nelze sice ;zmírniti z úřadu, nevyhledává se však 
by se zavázaný dovolával výslovně práva na zmirněni, nlýbrž stačí kdyŽ 
popřel vůbee nárok na plnění smluvní pokuty, stalo-Ii se tak z takovéhO 
důvodu, z něhož jest patrno, že ve skutkovém přednesu lze spatřovati 
námitku j proti příměřenosti smluvni pokuty. Okoll1lo1>ti směrodatné při 
stanovení výše smluvní pokuty.. 

(Rozh. ze dne 10. února 1927, Rv I 1827/26.) 

Žalující pivovar v L. uzavřel se žalovanými majiteli hostince v H. 
dne 30. prosince 1920 smlouvu tohoto. doslovu: »My podepsani Josef 
~ Marie S-ovi, majítelé do,;1U a hostince .čp. 6 v H. potvrzujeme tímto, 
ze koupIlI Jsme dnes od Vas a Vy Jste prodali nám pro ho'stinee čp. 6 
v H. 4800 hektO'litrů, slo,vy čtyřitisiceosmset hektoHtrů píva výčepného 
(kvasnIcové, aneb stáčené) dobré jakosti za následujících cen: Jeden 
hektolitr piva za 140 Kč, slovy jednostočtyřícet korun loko pivovar L., 
t. j. bez dovozu. Cena piv zvláštních bude vždy zvláště ujednána a musí 
býti cenou konkurenční. To,to množství jsme my podepsaní majitelé do
mu Č. 6 v H. po,vinni od Vás odebrati běh'em asi osmi po sohě jdoucích 
roků, počínaje 1. lednem r. 1921 až do 31. pwsínce 1928, ročně nejméně 
así 600 hl. Ceny tyto rozumí se proti hotovému placení, beze srážky' 
předem při objednávce. Dodatkem ku závazkům těmto prohlašujeme: 
že pouze od Vás z Vašeho pivo,varu v L. pO' ujednanou dobu pro náš 
hostinec v čp. 6 v H. aneb v případě přestěhování se pro hostinec jinde 
provowvaný pivo odebírati budeme, a platí povinnost ta i pro naše 
nástupce v naší hostinské živnosti aneb ve vlastnictví čp. 6 v H. Zá
vazek tento, pouze od Vás odebírati pivo" po trvá tak dlouho, pokud ono 
množství piva, které dle uzávěrky této' odebrati máme, zúplna odebráno 
a zaplacenO' nebude. Zavazujeme se po tu dobu, než-Ii uzavřené množ
ství piva odebereme, žádné jiné pivo 'pro náš hostinec neodebírati a 
v našeml domě neprodávati" V případě tom, že bychom pivo' z jiného 
než z Vašeho pivovaru bez Vašeho písemného svolení před odebíráním 
uzavřeného množství odebralí, aneb v našem domu čp. 6 v H. prodávali, 
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aneb prodávati dan. zavazujeme se ,Vá~1,1 ,zaplatj~iv.konven"ciol1áJn! po
kutu soudcovskému zmírnění nepodlehaj1cl, ve vysl 20 Ke z kazdeho 
hektolítm cízího piva. V takovém případě jste oprávněni vyzvat nás, 
abychom odebírání cizího piva zanechali ~ V ám ~a cizí piv.o konven
cionální pokutu zaplatili. Kdybychom. oc~ebIralll CIZ;~O plV~ zupln~ hne? 
nezanechali, máme povinnost zaplatrtrVam co .n;Jdnve a sIce. d~ "O dl;U 
po učiněném v předešlé větě Llvedenem vyzvant k?nVenCl~na.}l1~ pOkthU 
ve výší 3.000 Kč slovy tři tisíce korun, soudcovskemu zmlrnelll nepod
léhající a mimo to jsme povinni zaplatíti Vám po 20 Kč, slovy dvacet 
korun každého posledního dne v meSlC1 z tolIka hl piva, mnoho-II )'me 
Vašeho píva neodebrali v dotyčném ~ěsíci ,do 50 ~l pro J!nenovany h~
stinec. V případě, že bychom piVO vyhrad~e od ~a~. o?ebnalI.,a pro .ne
příznivé okolnosti méně než 50 h.l pí~:; Vaseho: l~eslcne p;o ~as hostmec 
odebralí, pak nejsme pOVllllll ~al2' zadnou na!:ladou, .~ybrz se, o. toto 
menší odebírání doba této uzaverky prodlouzl. Taktez prodluzuJe se 
odebírací doba této uzávěrky pro ten případ, kdJbyste ~zhlede':1 k~ 
vyjímečným poměrům nemohli dodati pivo v pozadovanem. mnnzstvI; 
V případě, že byste tuto smlouvu nedodrželi, pak budeme Vam povl~m 
tak dlO'uho platiti náhradu, až souče~, piva odebraného: a

o 
zaplar;enrch 

konvencionálních pokut bude odpovldatr počtu hektolItru uzavreneho 
množství piva. špatné pívo máme právo pozastaviti pouze ihned po 'na
čepováni, pokud v něm neschází více n~~ 5,%. V. případě k~~~ého no
vého zdražení výroby piva, ať jest to zvysem potreb, dam, dave", mzdy, 
dovozného na dráze, cen surovin a různých po,třeb, výloh po'vstalých do
dáním píva do hostinců, režie a pod., neb v případě nepředvídanýc~' 
okolností, které by měly vliv na zdražení výroby pIva .neb plvova:sk~ 
režíe, pak máte právo ceny piva zvýši!i. Kdyby velkopl.':,o,:ary I;razske 
ceny piva snížily, pak Jste povlllm nam. cenu, pIVa .sn}zlÍ1 a. sIce dle 
slevy toho velkopivovaru pražského, ktery sleVl ne]mene. ~'Vlll. krejcar, 
zemskou dávku a jiné podobné dávky a poplatky z dodavanehO' pIva 
budeme platiti ze svého. Nejsme oprávněn} vzdáti se ko.ncese hos~ins.k~." 
jejíž přítomnou majitelkou jest padep~ana Man~ S-ova, aneb I;renes.! 
ji do jiného dOnlU bez Vašeho písemneho svolem a Jsme povl~m ~ t?111 
případě, kdy;bychom s Vaším souhlasem této k,,~nce~e ve prospech ]1~ych 
osob se vzdali nového majitele koncese a v pnpade prodeje domu cp. 6 
v H. nového ~Iastníka tohoto domu zavázati ku převzetí a plnění touto 
smlouvou oproti Vám převzatých závazk,ů a ku vyd?bytí. sO?ě k?nces:; 
Ku splnění těchto závazků, j~kOŽ,í co: zal~ha n,: prazdne n,:d~bl SIO~ZI 
kauce 2.000 Kč ve spořítelnr kmzce jakoz I nase vlastnoruclll podpISy 
obou rukou nedíInou<<. Žalovaní odebralí od žalujícíhO' pIvovaru pouze 
2.084 hl načež hostínec propachtovali a na dále pivo od žalujícího pívo
varu ne~debíralí. Žalující pivovar, vyhradiv si příslušné dalši nároky 
proti žalovaným, domáhal se na nich ..zaplacení kon~enční pokuty 3.000 
Kč. Za řízení v prvé stolici vznesly obe strany mezlÍlmm urcovacl navrh, 
že smlouva ze dne 30. prosince 1920 jest platnou (neplatnou). P r 0-

c e sní s o udp r v é s t O' I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d 
uznal právem, že se zjíšťuje, že smlouva ze dne 30. p~?smce 1920, 
uzavřená mezi stranou žalující a stranou žalovanou, dle mz tato' zava
zala se odebratí od žalující strany 4.800 hl piva během asi 8 roků, po-
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čínaje 1. lednem 192 J a po tuto dobu pro hostinec čp. 6 v H., nebo 
v případě přestěhování se pro hostinec jinde provozovaný, pivo ode
bíratI pouze od žalující strany z jejího pivovaru v L., že povinnost tato 
platí pro nástupce strany žalo'vané v její živnosti hostinské ve vlastnic
tví čp. 6 v H., kterou dále převzala závazek odebírati pivo od žalující 
strany po tak dlouho, pokud 4.800 hl piva zúplna odebráno a zaplaceno 
nebude, že při menším množství než 50 hl piva měsíčně prodlouží se 
odeblracl doba o toto menší odebírání až do úplného vyčerpání 4.800 hl 
pIva" dále po tu dobu žádné jiné pivo pro hostinec žalované stra,ny ne
odebuatI a v ,iejím domě neprodávati" dále kteroužto smlouvou zavázala 
s~ žalovaná strana nevzdáti se koncese hostinské, neh přenésti ji do- ji
neho domu bez písemného svolení žalující strany a v případě vzdání se, 
nebo prodeje koncese, nebO' prodeje domu nového vlastníka domu za-' 
vázati ku převzetí a plnění touto smlouvou oproti straně žalující pře
vzatÝ,ch_ zá,:~,;ků, - jest p~atnou a že jsou žalovaní povinni, 'zaplatiti 
str~ne zaluJlel rukou spolecnou a.nerozdílnou zažalovaných 3.000 Kč. 
D u vod y: Soud odvolací shledal odvolání opodstatněným. Nelze pře
d,evším. upříti oprávněnosti odvolacímu důvodu neúplnQsti řízení, spa
trovanemu odvolatelkou v toní, že soud prvé stolice nerozhodl rozsud
kem o mezitjmním určovaCÍm návrhu obou stran zda smlouva mezi 
nimi uzavřená jest platna, čili nic. Návrh stran odtlvodněn jest ustano
vením §§ 236 a 259 c. ř. s., ježto rozhodnutí sporu v tomto případě zcela 
závisí na zjištění sporné platnosti nebo neplatností smlouvy a tím i 
~l11Juvního právního poměru stran smlouvou tou upraveného. Ježto zá
Jem stran na onom ziištění oceněn byl žalovanými na 5.000 Kč, žalobci 
p~k n~ 3.000 Kč, takže soud prvé stolice "k rozhodnutí o tomto zjišťova
cml navrhu byl též věcně příslušným, a ježto o návrhu nebylo nutno 
Dojednávati vSrlučně ve zvláštním řízení"' a ježto konečně soud prvé sto
lice o návrhu, tom též jednal, hyť i ne odděleně od věci samé, měl ve 
smys!u ,citovaných ustanovení zákonných o platnosti, neb neplatností 
zmmene smlouvy a tím vlastně i o existenci neb neexistenci smluvního, 
poměru, dle obsahu smlouvy té mezi stranami uzavřeného, rozhodnouti 
v rozsudku. Nemusel tak ovšem učiniti, jak se odvolatelka mylně do
mnívá, mezitimním rozsudkem, neboť o návrhu nejednal odděleni!', I1\r
brž měl toliko rozhodnutí své pO'jati dO' výroku rozsudku, iežto iinak 
rozhodnutí to nemůže nabSrti právní moci a nesměl opříti pouze rozhod
nutí své O zažalovaném: plnění O' dllvody, v nichž se spornou otázkou 
platnosti neb neplatnosti smlO'uvy uvedené obírá" Rovněž oprávněnou 
jest další výtka neúplnosti řízeni, spatřovaná žalobkyní" v toni, že prvý 
soudce nepřihlížel k tomu, že žalobkyně rozšířila původní žalobu do
máhající se zaplacení 1.000 Kč a nárok na zaplacení další částky 2.000 
Kč. Ježto, soud prvé stolice napadeným rozsudkem nevyřídil úplně ná
vrhy ve věci, jest tu dána neúplnost podle §u 496 čís. 1 c. ř. s. Přes to 
však soud odvolací neshledal potřebným a účelným vraceti věc soudu 
prvé stoh ce k projednání a vynesení nového wzsudku, ježto shledal při
měřeným, by místo toho sám rozhodl ve věci samé, aby vyřízení bylo 
urychleno a by stranám byly uspořeny náklady. Pro rozhodnutí to 
ovšem třeba zabývati se dalším odvolacím důvodem nesprávného práv
ního posouzení věci, žalující stranou uplatňovaným, a spatřovan)rm 
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V tOlE, že prv}' soudce ncpráv~m ?o~ažuje ,smlouvu za neplat~ou'".a ř.e
" " '" orné právní otázky je-II cltovana smlouiva platnoL, Cl nIC, 
semn, "I' , "'tk ' I ... t ny I v tomto směru shledal odvolací soud opravnenou vy u za UjICI s!a . 
Poněvadž skutkovému zjištění napade.neho ,rozsudku al11 ohledne n,e
sporného obsahu smlouvy, ani v ostatnnTI smeru nebylo o~porovano, pn: 
:. .. d odvolacl' tato skutková zj'ištění za podklad sveho rozhodnutI. 
!lma I sou ..., 'h· cl ' 
Soud odvolací souhlasí ovšem s pravmm nazorem prv~ o ~ou. u, ze 
smlouvu vykládati jest podle ustanovení §u 914 obč. za~., l11koh po.d1e 

'e"ho doslovu nýbrž podle skutečného úmyslu stran, a ze smlouve jest 
;'cil~Ul1lěti tak jak vvžaduje toho obyčej poctivého obchod.u. Z dOISIOVU 
smlouv' i z povahy věci jest patrno, že jedná se tu nelen, o sm ?uv,u 
ku )ní 1 dodací (§ 1053 občě zák. a čl. 337 a násl. obc~: zak.) , nybrz, 
že lúčelem smlouvy bylo zavázati žalovanou stranu ,po urcI!oť ~O?U tOde-
bírati pivo z pivovaru žalující firmy, byť I tento umys} za UjICI .s r,,;nr 
neb 'I zřejmě vyslo,ven. Ze smlouv~ v:,ak plyne, ze o,~sahuje La_ 
opr1vnění, tak i závazky oboustranne a ze ?prott P?VI'nn~stl stran~ za, 
lované pivo za ujednanoul cenu odebrati, Jest povl11nosÍ!, strany, zal~
iící kO~lpené pivo, jehož množství: cena i jakost ve

o 
smlo'~ve ro:~e~ bltze 

'iSOll urteny, naproti tO'mu dodatI. ~elze pr?tc: dU,,:o~d.ne t~rdltt, z; ve
Škeré výhodv ze smlouvy plynuly Jen strane za!Uj1CI, k,dezt? ~e~yhody 
že stihají střanu žalovanO'u. Vždyť sama strana zal,ovana uvadl,. ze k u
j'ednání smlouvv došlo v době vázané výroby pl~a, kdy o, ?lVO. byla 
nOuze a kdy se 'žalovaná strana před ,tím m~rně na~nahala dostel tl .I}ny€~ 

. u· obJ'edna'vky piva Že by ulednana kupm cena byla nel11lrnou·, pIvovar· " 'bď ' , 
strana žalovaná ani nenamítala a jest tudí,Ž patrn,o, ,ze v do' e u~,avren: . 
smlouvy bylo pro žalované, jak ostatně též napad,eny rozsudek Pvnpad~~ 
dovO'Zl1ie, dosažení větší dodávky piva velkou vl:"'~;odou. tes.thze tUdlZ 
oproti této výhodě žalovaným vzhledem k tehdeJs!m, ~?meru,m smlou" 
vou získané uzavřena byla dodací smlouva ohledne vetsl d;:>davkl:" pIva, 
nelze v tomto zajištění si odběratel Ll žal~jící ,stranou sp~trovat~ ~edno
str"nnou výhodu žalulÍÍcí. Do smlouvy popto I LlstanOVel11 ohledne po~: 
mí;ek případného zvy-Šení neb ~níže~~ ujednané kup,ní ceny, jež ~rovnez 
dlužno pokládatí za ustanovem ~ zajmu obou ,stran,mvno~enne .. Na
staly-Ii později 1M trhu pivním zmeny v tom sme:u, ze ~,,;bl~ka pIva s,e 
zvětšila a že smlouva uzavřená z počátku pro zal ovane jlste vy}10d~a; 
stala se delší vázaností iejich na odb~r piva z pi~ova~u ,strany zalul,lcl 
nevýhodnou, došlO' tu jen k následkum, s ~11111Z kaz9~ z~ smluvl11ch 
stran mDhla a musila počítati. V této oko,]nosÍ! nelze jeste l11k!erak spa
třovati důvod neplatnosti smlouvy, která dle názoru odv?laClho s?ud~ 
nepříčí se žádnému zákonném~. z~kazu, ~ni, dobrým ,mravll,m. Omez!la-h 
strana žalující, by sobě zaustrla p!ne11l, smlL!v11lho . :;a:-:azku,. zalo
va'1é ve vO'lné disposici osobní ohledne odberu pJ,va 'pr~, lejIch ~ostrn~c, 
u!oživši Hm, dO' splnění smluvní pov1l1nosÍ! odeblra!1 pIVO .t~'!lko z Je
jíhO' pivovaru a ustanovivši tuto pOVInnost I pm nastupce }ej:ch v '~o
stinské živnO'sti neh ve vlastnictví domu čp. 6 v J:I., ,v kteremzt? smeru 
ovšem žalovaní dle dalšíhO znění smlouvy převzah zavazek nO'veho.,ma
jitele koncese, v iehož prO'spěch koncese by se vzdah, neh, pro pnpad 
prodeje zmíněného domu nO'vého vlastníka toho dom~ ku ?revzetr a pl
nění smlouvou touto převzatých závazků a k vydohytr sobe koncese za-

. " 
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vázati, neodporuje uložení dotyčné smluvní povinnosti zákonu. Jedná 
se tu o závazek čistě osobní a toliko dočasny, ktery není nikterak nc
rozlučně spojen s držbou nemovitosti (hostince). Nebylo také ani tvr
zeno, že by byl závazek ten na nemovitosti té knihovně vtělen. Záva
zek ten není tudíž břemenem reálním, nýbrž jest to závazek rvze obli
gační. Se zřetelem na jeho dočasnost nelze mluviti ani o závazku rov
najícím se povahou tehdejší t. zv. právům donucovacím, nehledě ani 
k t~rnu, že s držbou nemovitosti, jak již svrchu uvedeno, není trvale 
spoJen. Není proto převzetí zmíněného smluvního závazku žádným zá
k~nným předpisem zapovězeno. Rovněž není zapovězeno žádnýl;' tako
vym předpisem obmezení disposičního práva spolužalované Marie S-ově. 
její koncesí hostinskou. Koncese zmíněná jest majetkovým právem ď 
Jako takovéto právo, zajisté též předmětem právního obchodu. Ani po
sléze uvedená smluvní zápověď nepříčí se dobrým mravÍ!m. V pouhé 
zápovědi zmíněného vzdání se hostinské koncese nelze spatřovati ještě 
že by byli žalovaní donucováni živnost hostinskou trvale provozovati ~ 
nepříčí se zápověď ta nikterak ustanovením §§ 107 a 108 zákona 'úlstav
ního, stanovícím právní zásadu osobní svobody, jakož i výdělečné čin
nosti. Jedná se tu toHko o povinnost smluvní, která se zákonu nepříčí. 
P?dob~é smlouvy, jakou v tomto případě smluvní strany uzavřely, .jsou 
vzdy razu odvážného a právě jako se ziskem dlužnO' každé ze smluv
ních stran počítatí i s možnou nevýhodou. Došlo-Ii k nevýhodě, nelze 
důvodně tvrditi, že smlouva jest proti dobrým mravům. § 879 obě. zák. 
stanoví sice ien příkladmo případy neplatnosti smluv dobrým mravÍ!m 
se příčících. Dle odstavce 4. citovaného § neplatnou jest zejména smlou
va, když někdo kořistí z lehkomyslnosti, tísně, slabého rozumu, nezku·· 
š:l1osti, nebo vzrušení mysli někoho jil)ěho tím, že dá sobě, nebo osobě 
tretí za plnění slíbiti nebO' poskytnouti vzájemné plnění, jehož hodnota 
jest v 'nápadném nepoměru k hodnotě jeho plnění. že by žalující strana 
podobně vÍ!či žalovaným! se byla zachovala v tomto případě, vzhledem 
k tomu, co již svrchu uvedeno, tvrditi právem nelze, a nelze proto ani 
uvedenou smlouvu z těchto důvodů považovati za smlouvu dobrým 
mravům se příčící a jako tako·vO'u za neplatnou. Okolnost, zda bylo po 
uzavření smlouvy dodáváno žalující stranou žalovaným pivo špatné 
nemůž~ míti vlivu na platnost smlouvy, neboť bylo věcí žalo,vaných: 
stalo-li se tak, by SI na straně žalující vymohli buď patřičné plnění 
smlouvy, dle níž koupili pivo dobré jakosti, neb by se domáhali zrušení 
smlouvy. Rovněž nemůže rozhodovati o platno,sti smlouvy, stalo-Ii se 
snad pivo žalující méně oblíbeným, právě tak, jako nemohla by se žalu
jící stmna domáhati neplatnosti uvedené smlouvy z tohO' důvodu, kdybv 
se. stalo pivo její zvláště oblíbeným. Není tu konečně důvO'dnou ani ni
nlltka absolutní nemožnosti plnění žalovanou stranou uplatňovaná a o
důvodněná tím, že následkem toho že žalovaní, pmnajavše I. ledna 
1926 hostinec Václavu K-ovi, při čemž spolužalovaná vzdala se kon
cese hostinské, nemají vůbec možnost hostinskou živnost provozovati 
a ~ívo od žalující odebírati a protO' že nejsou povinni žalovaní platití 
anI smluvenou pokutu. Co se týče této námitky, jest ovšem pravda, že 
absolutní nemožnost plnění sprošťuje plnění smluvních povinností (§ 
] 447 obč. zák.), než o této absolutní nemožno'sti na straně žalovaných 

Čís. 6793 -
265 

nelze tu dobře mluviti, neboť to, co tvrdí, nesvědčí nikterak o tom, ž~ 
by jimi bylo absolutně nemožno, koup.ené, pivo ?clebrati a z~pl,atitl. 
Ostatně žalovaní, tím že živnost pronaph a zal ovana Mane S-ova, ze se 
vz.dala koncese, aniž by byli zavázali pachtýř;, svého ku převzetí .své 
smluvní povinnosti, tvrzenou nemož.?ost pln;n~ svveho ?aml za,vtnll1 
svým protismlllvním jednáním, .. takze n.a ml~t~ prevzate .s,;,luvlll .po
vinnost! nastupule tu zavazek JeJIch k nahl acle skody, pr~ve .\ak, pko 
kdyby mohli plniti svou povinnost a neplnili. (§ 1295 obc: zal~). Po
něvadž mezi str~nami není sporno, že žalov~111 o(~ebrah od }a~uJl,cl st~a
ny pouze 2 . .084 hl piva, načež propacht~v~l: host;~ec osobe treÍ! a d~l~ 
žádného piva neodebírali a že po vyzvalll zal,ullcl stra~y, b~ odeblra~1 
cizího píva zanechali, odpověděli dopisem sv.eho pravn!ho za_stupce, ze 
tak neučiní a že dotyčné ujednání neuznávali za platne a Jezto am po 
doručení žaloby, kterou jest též p,~važovati za vy~vání ~ zap!acení za; 
žalované konvencionální pokuty, leto nezaplatili, lest narok zalobkync, 
v tomto směru uplatňovaný, obsahem citované smlouvy plně odÍ!
vodněn. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol~ní, pok~d slr:dovalo pl~oti ur-· 
čovací části napadeného rozsudku, ve vyroku oaSUZU]lCl111 k plnel11 na
padený rozsudek i s rozsudkem soudu prvé stolice zrušil a tomuto sou
du uložil, by o věci zno'lU jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovo,lávání shrnuje, provádějíc dovolací důvod rozporu se spi~y (9 
503 čís. 3 c. ř. s.), domnělé skutkové předpoklady rozsudku, ktere pry 
jsou v podstatném rozporu se spisy v prv~ím odst~v~istati ~d 1 .. Av~ak 
podle doslovu a vývodů celé staÍ! napada dovolal11 .ten. pravnr zavory 
odvolacího soudu z obsahu sporné smlouvy, nedohcullc rozpor mezI 
obsahem této smlouvy, jak skut:čně zní, a ob~ahem, jejž odvolací sou,d 
tvrdí. Výjimkou ,byla by snad ,vytka v tom smeru, z.~a ce?a pwa .Ie ~l 
není ve smlouve určena. Nez, pokud .Ide o cenu vycepneho piva, Je 
cena přesně stanovena hned v prvním odstavci smlouvy a na Jiném mí
stě je v ní pamatováno také na možnost změny cen, pro který případ 
jsoú stanoveny přesné směrnice. PrO' zvláštní piva c~na O'všem ne~í 
st~novena určitě, než na tom nezáleží, proto,že i cena ta ]e alespO'Ď určl
telna podle ustanovení, že musí býti cenou konkurenční. MimO' to není 
povinnost dovolatel~, odebí;ati zvláštní pivo, v:"sn;lo~vě stanovena, 
takže nelze z domnelé nepresnO'sh smlouvy v pncme te usuzovatr na 
její neplatnost. Není proto vytýkan~ rozpor pr~ rozh?dnutí sporu p~?
statný. Jinak jsou vy vody ~ovolatelu k dov?laclmu du~oclu §~ 5.03 CIS. 
3 C. ř. s. v pravdě provedemm dovolaclho duvodu mylneho pravmho, po
souzení věci podle §u 5.03 čís. 4 c. ř .. s. Než ani ten není opodstatněn, 
alespoň pokud jde o otázku platnosti smlouvy. Že není jen kupní (do
dací) smlouvou, nýbrž zakládá též jiné závazky ž,alo~a~Í':h, .v tom Je 
odvolací soud s dovolateli za ledno. Ale nelze pnsvedclÍ! nazoru do
volatelÍ! že to byly závazky na nekonečnou a nedozírnou řadu let. Zá
vaznosť smlouvv je zásadně obmezena na odběr 4800 hl píva během 8 
let do konce rokli 1 928. Ovšem se povinnost k odběru piva mohla pro-
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~loužiti, až do vlčcrpánÍ ~~lé~10, smluvené!lO I11no~ství 4800 hl, kdyby 
z~loval1l J1em~hh pro nepnzl1lve okolnosti alespon 50 hl měsíčně ode
blrat! a~eb zalobkyně nemohla pro vyjímečné poměry požadované 
~m~zstvI Jl1va dodati. Ale žalovaní ani netvrdí, že by z posléze nazna
ceneho _du~odu na straně žalobkyně bylo mohlo dojíti k podstatnému 
prodl~u~el1J smlouvy. A stejně netvrdí, že by jim podle poměrú v době 
ll]ednam. smlouvy bylo bývalo nemožné za příznivých okolností odebrati 
smlu~enych 4800 hl neb dokonce že by množství to bylo pro rozsah je
]lch ZlvnosÍJ tak nepoměrně velké, že bylo vlastně určeno jen na oko 
ale v pravdě jeho určením měla býti zastřena smlouva na dobu podl~ 
li?skéhů úsudku nekonečná neb nedozírná. Naopak tvrdí sami, že ze 
vs;ch dO' konce roku 1925 odebraných 2 084 h I připadá ne j vět š<í 
dl I n a r o k 1 9 2 1 a d a I š í m ě s í c e po něm, mluví v dopise o »n e
po měr I] ě vel k é m obratu« a o »neděli, kdy bude odpoledne zá
bava a kdy pivo poteče nepřetržitě« a tvrdí, že z viny žalobkyně hosti
nec upadal, takže odběr piva klesl z t Ý d en n í h o čep o v á n í 1 4 h I 
na 7 až 5 hl. Není tudíž smlouva, pokud zavazuje žalované, by odbírali 
pIVO od nI, neplatna, protože: je prý časově neobmezena. Není však ani 
nej)latna pro závazek, že žalovaní budou pro dobu jejíhO' trvání odebí
r~lJ plVO z plvov~ru žalobkyni' a II i kde j i n d e. Žalovaní se v příčině 
te samI dovolávají rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu Č. 1039 a 4425 
podle nichž právní řád uznává záv~zky tohoto druhu za platné a účinné' 
pokud s~ týkai.~ zavázanéhO' osobně a, oč tu právě jde, mají jen obsah 
neg~lJvl1l, tUdlZ .P?vahu č~stých J'rá," "ápovědních, ukládajíce povin
nostI, nekupovalJ jll1de nez v urcenem pivovaře. Netřeba proto otázku 
tu z.de blíže rozebírati. Pm její řešení je také bez významu, že žalob
~yne se domáhá v souvislosti s porušením závazku, neůdebírati pivo 
Jinde, na žalůvaných odškodnění za to, že neodebírali piva u ní. TO' by 
se mohlo zdáti na první pohled v rozporu s právní zásadou vyslovenou 
v právní větě k rozh. Č. 4425. Ale žalobkyně neopírá svůj nárOk o pouhé 
tvrzení, že žalovaní odebírali pivo z jiného pivovaru, nýbrž o. tvrzení 
že ~eodebírali určité smluvené mno·žství piva od ní, ačkoli se k tom~ 
zavaz~!I, a to bylo hlavní jejich smluvní povínností. Vedlejší povinností, 
po b!lze naznačenou dobu neodebírati pivo, jinde, měl býti zřejmě jen 
zarucen hlavní závazek po. té stránce, že odebrání smluveného množství 
piva bude nezávislé na Iibovťtli žalovaných, zároveň čepovati i jiná piva 
a tak bude nejrychleji uskutečněn. Ze stejného důvodu _ t. i. zabez~ 
pečeni hlavního závazku - byla zřejmě sjednána a je stejně bezvadná 
s hledIska mravnostJ a obchodní poctivosti též podmínka, že žalovaná 
b~z SVOle?.' žalobkyně nesmí ani vzdáti se hostinské koncese ani .ÍÍ pře
ves tJ na ]lnou osobu a že musí přiměti svého zástupce ve vlastnictví 
~10111U a~eb držení koncese, by plnil závazky, jež sporná smlouva ukládá 
zal~v~ny~ .. Ustanovením tím .nenížal?vaná strana nijak nucena, jak do
~'olal1l m111l, by svou konceSI vykonavala. Jím je toliko, přikázáno, by 
jS?UC P?V111na. odebírati od žalobkyně jisté množství piva, svévolně ne-
111clla. zrekl~uÍl-m se 11eb přenesením koncese základ podniku, jenž jí po
skytUje moznost, zamluvené množství piva zužitkovati a by se nezbavila 
l1~j~enl]ějšího předmětu, ze kterého žalobkyně mtlže - půdle povahy 
vecl způsobem pro ni nejúčelnějším - dojíti l>spokojení i v případě. 
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že by se stalo nutným vésti exekuci. Jestliže zákon sám povinnému 
zakazuje, by se na újmu věřitele nezbavoval majetkových předmětů (zák. 
z 25. května 1883, čís. 78 ř. zák. o maření exekuce) a věřiteli dává 
možnost, by se domáhal zapravení svých pohledávek i z koncesí a živ
nostenského oprávnění dlužníkových (§§ 331, 341 ex. č.), nemUže v tom 
býti nic nel11ravného ani protizákonného, když strany, ujednávajíce 
smlouvu, do ní pojmou již předem ustanovení, která směřují i k zabez
pečení smlouvy právě pomocí těchto zákonných možností. Závazek 
povinných vyžádati si k disposicím S koncesí souhlas žalobkyně, za
ručuje jí jen, že nebude z nenadání postavena pfed skutečnost) že tento 
podle okolností pro ni po případě snad cennější předmět, z něhož 
múže dojíti exekučního ukojení svého nárnku, se stal z vúle žalovaných 
pro ni nedosažitelný, nýbrž že bude moci včas hledati v něm úhradu. 
Zakládajíc jen čistě obligatorní závazek mezi súčastněnými osobami 
nemá ono ustanovení pro třetí osoby a pro platnost smluv s mml vý
znamu. Disposice žalovaných s koncesí zůstanou tudíž - nehledě 
k předpisluTI odpůrčího řádu, o něž tu nejde - pro ně a jejich smluvníky 
přes ujednání se žalobkyní platné. Nějaké nedovolené obmezení svobody 
neb dokonce donucení žalovaných k provo'zování živnosti nelze v tomto 
uiednání shledati. Neprávem se žalovaní dovolávají neplatnosti smlouvy 
také z důvodu §u 879 čís. 4 obč. zák. I kdyby bylo pravda, že žalobkyně, 
ujednávajíc v roce 1920 smlouvu, kořistila z nezkušenosti a tísně žalo
vaných, není v přednesu žalovaných obsažen další předpoklad, že by si 

. byla dala poskytnouti plnění vzájemné, jehož maietko'vá hodnota je 
v pat r n é mne p o měr u k hodnotě plnění, nebo'f vývody do vola tel Li 
vrcholí v tvrzení, že důvodem nevýhodnosti smlouvy byla v podstatě 
jen vadno,st dodávaného piva. Stejně nelze smlouvu míti za nemravnou 
a tudíž za neplatnou, protože prý zabezpečuje všechny výhody jen 
žalobkyni, ale žádné žalovaným a že je vylučuje ze všech výhod, které 
plynou odběrateli z volné soutěže dodavatelú. Marně odkazuií tu žalo
vaní na mzhodnuti Č. 5084 sb. n. s. Tam šlo o smlouvu ujednanou na 
dobu 20 let a byl vzájemný závazek pivovaru tak povšechně naznačen, 
že bylo vlastně zůstaveno volnému uvažování dodavatele, zda, kdy, zač 
a jaké pivo hodlá dodati. Tu však jsou všechny tyto' podmínky smlouvou 
přesně stanoveny ve prospěch a neprospěch obou stran. Jednostrannou 

'výhodou pro žalobkyni není ani výhrada nedodání piva pro výjímečné 
pqměry, neboť obdobnou výhodu stanoví smlouva možným přerušením 
povinnosti k odběru piva za nepříznivých okolností i pro žalované. Zne
užití oné vúhrady pro žalohkyni stanovené netřeba se obávati, protože 
hl' záviselci po případě na soudním výroku, zda takové výjímečné po
měry nastaly. Stejně by záviselo po případě na správném výkladu 
smlouvy so'udcem, zda by se žalobkyně mohla, jak dovůlání míní, prá
VEm d,ovolávati zákazu odebírati pivo jinde než u ní) kdyby sama pivo 
dodávati nemo'Ma. Bezpodstatná je také výtka, že odvolací soud prý 
neprávem praví o sporné smlouvě, že je rázu odvážného. Odvolací soud 
nevyvozuje z tohoto poznačení smlouvy nic pro její platnost, nýbrž na
značuje jen, že při obdobných několikaletých dodacích smlouvách vždy 
spoluplisobí jistá složka nejistoty 0' dalším vývo.ii poměrli rozhodných 
pro její prospěšnost, že každá strana musí do jisté míry počítati s mož~ 
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llOU jejich zlllčnOl1 pro ni nepříznivou, a že by se příčilo zásadám pocti
vého obchodování, kdyby" nepřízniv)', původním nadějím smlouvy ne
odpovídající v)Tsledek směl b\Tti důvodem, by ta neb ona strana se zho
stila závazku ze smlouvy pro tuto. její domnělou nennavnost. Nelze 
prnto míti za mylný právní názor odvolacího soudu, že sporná smlouva 
je pro žalované závazná. Zavázali-li se žalovaní v ní mimo jiné i k tomu 
že povinnosti jimi převzaté platí také pro nástupce, že žalovaní i jeh~ 
musí zavázati k jejich plnění a že se nevzdají koncese, a nedostáli-Ii 
žalovaní slovu, nýbrž naložili s koncesí proti svému závazku jinak, ne
mohou popírati žalobkynin nárok s odůvodněním, že zanikla jejich po·· 
Vl11nost nenakupovati pivo jll1de než u žalobkyně, protože přestali ho
~tinec provo'ZOvati. Nemožnost tu zavinili si samÍ. Její důsledky jdou n'i\ 
JejIch vrub. S otázkou, stalo-li se žalovaným plnění smlouvy původně 
platné později nemožným (§ 1447 obč. zák.) změnou poměru a zejména 
i vadným plněním se strany žalobkyně netřeba se v souzeném případě 
obírati, neboť právem uznal odv01ací soud, že vše to, cn žalovaní tvrdí, 
nesvědčí nikterak tomu, že \ly jim bylo absolutně nemožno, zamluvené 
pivo odebrati a zaplatiti, zejména když ani sami netvrd.í, že by byli ode
přeli přijetí špatných dodávek piva a se byli pokusili, žalobkyni donutiti 
soudem, by svým závazkům dostála, dodala řádné pivo a nahradila ško
du způsobenou jim dodávkami piva vadného. Odvolací soud neposoudil 
tudíž věc mylně (§ 503 č. 4 c. ř: s.), když, uznav spornou smlouvu za 
platnou, určovacímu návrhu žalobkyně vyhověL 

Z platnosti smlouvy a jejího nesplnění žalovanými plyne také zá
sadní závazek dovolatelů platiti smluvní konvenční pokutu. Ale právem. 
vytýká dovolání odvolacímu soudu, že odvolací soud v příčině té ne
zjišťoval podklad pro její přisouzení částkou 3.000 Kč. Částka ta od
povídá sice smlouvě. Než smluvní pokuta podle §u 1336 obč. zák. a čL 
284 obch. zák. podléhá soudcovskému zmírnění (srv. rozh. čís. 1975 
a 5278 sb. n. s.). Nelze ji sice zmírniti z úřední moci, nýbrž je třeba, by 
se strana tohoto svého práva na zmírnění dovolávala. Avšak nemusí 
tak činiti výslovně. Stači, když dlužník popře v řízení první stolice nárok 
žalobců, na příklad pro nedostatek vlastniho provinění, pro objektivní 
neb nezaviněnou subjektivni nemožnost a pod., ovšem vždy z důvodu, 
z něho jest patrno, že ve skutko'lém přednesu lze spatřovati i námitku 
proti přiměřenosti smluvní pokuty. Námitku tu žalovaní takto nepřímo 
vznesli, nebo,f plyne zřejmě z jejich přednesu, že se plnění smlouvy stalo 
nemožným nikoli jejich vinou, nýbrž vinou žalobkyně, jež jim dodávah 
špatné pivo. Odvo,lací soud nevzal okolností, které jsou podle obsahu 
spisů rozhodnými pro řešení správnosti této námitky, že a pokud ie 
zmírniti smluvní pokutu, ani na přetřes (§ 496 čis. 3 a § 513 c. ř. s\ 
Pro jejich zjištění (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) bude třeba jednání v první 
stolici. Nezbývalo proto než zrušiti oba nižší rozsudky, ovšem jen, po
kud jde o výrok, zda žalo'vaní jsou povinni zaplatiti rukou společnou 
a nerozdílnou 3.000 Kč, a naříditi, by věc v tomto rozsahu byla znova 
projednána. Při stanovení smluvní pokuty (§ 273 c. ř. s.) bude zeiména 
přihlížeti ke škodě skutečně nastalé, pod niž smluvní pokutu, není-li tu 
spoluzavinční spolusmluvníka, ovšem zmírniti nelze; k případnému spolu
zavinění žalobkyně (§ 1304 obč. zák.); k jejímu zájmu na splnění zá-
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vazkú při několikaletém trvání smlouvy a za případné možnosti neod~
brané pivo jinde zpeněžiti; k zisku žalovaných z porušení smlouvy; 
k stupni jejich vlastního zavinění; k jejich hospodářské mohoucnosti; 
k okolností, že žalovaná se hostinské koncese vzdala, tedy plnění smlou
vy' není již možné, takže není již účinným onen důvod smluvního' trestu, 
jenž je význačným pro smluvní pokutu, pobízeti liknavou stranu k přes
nému plnění smlouvy! nýbrž účinným je již jen důvod skutečného ma
ietkového zájmu, který byl dotčen porušením smlouvy (SL rozh. čís. 
·5278 sb. n. s.), a k podobným okolnostem, pro které by ta neb ona 
strana z nesplnění smlouvy získala výhody neb utrpěla újmy, příčící se 
zásadám slušnosti a poctivého obchodování. 

čís. 6794. 

Spotuvlastník. jenž fakticky spravuje společnou věc, pokládá se za 
zmocněnce jen dotud, pokud tomu jitilý podílník neodporuje (§ 1020 
obč. zák.). Nároku na ustanovení společného správce nebráni okolnost, 
že celá společná nemovitost jest pronajata jednomu z podllníků. 

(Rozh. ze dne 10. února 1927, Rv J 41/27.) 
Žalobu jednoho spoluvlastníka nemovitosti proti druhému spolu

vlastníku, by byl ustanoven správce nemovitostí, pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. . 
O ů vod y: 

jak nespo'rI1a, jsou žalobce a žalovaný spoluvlastníky nemovitostí, 
o něž jde, každý v jedné ideální polovici. Žalobce domáhá se rozsudku, 
že jest žalovaný povinen trpěti, by byl ustanoven společný správce ne
movitosti, a uvádí již v žalobě, že žalovaní' některé inístnosti ve spo
lečném statku má v nájmu, že jiné místnosti jsou jinak pronajaty, že 
žalovaný svémocně a proti vůli žalobce užívá zahrady a restauračního 
pavilonu, ačkoli ho žalobce opč'ně upozorňoval, že s jeho počínáním 
nesouhlasí, že žalovaný nechce dáti žalobci vyúčtování, aČ ho někoH
kráte o ně žádal se sdč·lenÍm, že není srozuměn, by žalovaný vedl správu 
společných nemovitostí, že žalovaný ke všemu ještě zanedbává společn~ 
nemovitosti ke škodě obou a že se nemůže se žalovaným dohodnoub 
o správě společné nemovitosti. žalovaný ve věci namítal, že jest správ
cem společné věci podle §u 837 obč. zák proto, že ji i za předchůdce 
žalobcova spravoval, a že má mimo to celý objekt najatý a platí správně 
nájemné, úroky, pojistné, daně a pod. Jde tu tedy o spor,;da má býti 
zřízen společný správce. Tento spor lze rozhodnoutI len poradem prava 
(srv. na pL rozhodnutí čís. 558 sb. D. s.). Nižší soudy zjistily, že před
chúdce žalobcúv ve vlastnictví i·deální polovice trpěl, by žalovaný celé 
nemovitosti spravoval, že mu do správy nemluvil a proti ní kroků nečinil 
a že žalovaný od té doby správu vede. Jde tedy o případ §u 837 poslední 
věta obč. zák., podle níž sluší považovati podílníka, jenž sice bez příkazu 
~ ale také bez odporu - ostatních podílníků společnou věc skutečně 
spravuje, jakoby býl zmocněncem. Správně mohl by se takový podílník 
pokládati toliko za jednatele bez příkazu (§ 1035 obč. zák), ale zákon 
vychází z domněnky, že neodporující podílníci mlčky souhlasí. I takový 
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faktický správce společného statku pokládá se za zmocněnce všech spo
iuvlastníků se všemi právy a závazky a platí o něm předpisy o zmocnění 
jak v poměru podílníků mezi sebou, tak i vůči třetím osobám, zejména 
také předpis §u 1020 obč. zák. o možnosti odvolání plné moci kdykoliv. 
Odporuje-Ii tedy spo'luvlastník tomu, co až dosud mlčky trpěl, totiž aby 
druhý spoluvlastník vedl společnou správu, přestává tento býti vůči 
odporujícímu podílníkovi společným správcem. Nelze připustiti, by 
spoluvlastník, jenž se správy fakticky uchopil, zůstal správq;m tak 
dlouho, dokud by mu bylo libo. Přestal tedy žalovaný býti společným 
správcem, jakmile tomu žalobce odporoval, což se stalo nejpozději ža
lobou o ustanoveni společného správce, v níž opětovně tvrdí, že se 
správou žalovaného není srozuměn, jak odvolací soud správně vY"odiL 
Nemůže tudíž žalovaný s poukazem k §u 837 obč. zák. odporovati žá
dosti, žalobce o zřízení společného správce, když se oba spoluvlastníci 
o způsobu správy dohodnouti nemohou (§ 828 obč. zák.) a když .
jsouce podílníky stejným dílem - jeden druhého přehlasovatí nemůže 
(§§ 833 a 836 obč. zák.). Zetoho je vídno, že nebylo třeba prováděti 
důkazy o tom, zda žalobce již dříve svůj souhlas odvolal, a že není (u 
neúplnosti řízení podle §u 503 čís. 2 c. ř. s., když se tak nestalo. 

Aní další námítka žalovaného, že má celý objekt najatý, nemůže 
vyloučiti požadavek žalobcův, by byl společný správce zřízen, neboť, 
i kdyby tomu tak bylo a kdyby'nebylo správné' tvrzení žaloby, že ně
které místnosti jsou jinak pronajaty a že některých částí statku užívá ža
lovaný svémocně, nebrání to žalobnímu žádání, protože správa společ
ných nemovitostí pro oba spoluvlastníky nestává se bezpředmětnou 
pronáimem nemovitostí, naopak i v takovém případě jest třeba správce, 
který by vykonával dohled a správní úkony, jež jinak vykonává vlastník 
pronajaté věci. 

čís. 6795. 

Zavázal-li se kupitel nemavitosti prodateli, ž,e zaplatí dávku z pří
růstku hodnoty, nemůže proti žalobnímu nároku prodatele, by zaplatll 
dávku výběrčímu úřadu, namítati započtením vzájemné peněžité pohle
dávky proti prodateli. 

(Rozh. ze dne 10. února 1927, Rv II 65/27.) 

V kupní smlouvě, jíž žalovaný koupil od žalobce nemovitost, zavá
zal se žalovaný, že zaplatí dávku z přírůstku hodnoty. Když byla ža,· 
lobci dávka z přírůstku hodnoty předepsána, domáhal se na žalovaném, 
by ji zaplatil výběrčímu úřadu. Pro,ti žalobnímu nároku namítl 'žalo
vaný započtením vzájemné nároky proti žalobci O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů v od ů: Přede
vším dlužno uvésti, že žalovaný nenapadá rozsudek, pokud jím byl u
znán povinným zaplatiti výběrčímu úřadu dávku z přírůstku hodnoty. 
Tímto výrokem je tedy nepochybně zjištěna povaha zažalované pohle
dávky. V důsledku toho nejsou splněny předpoklady §u 1438 obč. zák, 
iežto neide tu o pohledávky vzájemné. Tomu není na překážku, že dáv
ku z přírůstku hodnoty zažalovala žalobkyně, již byla tato dávka pře
depsána k zaplacení, jako nabyvatelce nemovitostí při nedobytnosti 
dávky u zcizitele - žalovaného - (§ 13 odst. (3) vl. nař. čís. 545/20). 
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Vždyť žalobkyně nedomáhá se, by tato dávka byla zaplacena jí nýbrž 
výběrčímu úřadu, jak zní též rozsudkový výrok. . , 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání podané jenom z důvodu nesprávného posouzení právníhO' 
poněvadž neměly prý býtí odmitnuty kompensačnÍ námítky žalovaného' 
není v právu. Pohledávky 42.000 Kč, 20.000 Kč a 5.000 Kč, jež si oso~ 
b~je žalovaný. proti žalobkyni, nemohou býti uplatněny započte
nim al11 protI pohledávce Moravského zemského výběrčího úřa
du na dávce z přírůstku hodnoty 10.776 Kč 15 h, neboť Moravský zem
ský úřad není dlužníkem žalovanéhO' a započtením mohou býti zrušenv 
jenom vzájemné pohledávky, ani proti zažalovanému nároku žalobkyně 
by žalovaný zaplatil svůj dluh Moravskému zemskému výběrčímu úřa~ 
du, poněvadž tento náro'k není peněžitou pohledávkou, a ku započtení 
lze uplatnití jenom pohledávky stejnorodé (§§ 1438, 1440, 1441 obč. 
z~k). Hmotný. zájem. ž~lobkyně na. zapl~cení dávky žalovaným může 
byt I uspokOjen jenom jejlm zaplacelllm. Namltka započtení byla nižšími 
soudy právem zamítnuta. 

čís. 6796. 

Spolkový zákon ze dne 15. listopadu 1867, čis. 134 ř. zák. 
Odvolání proti rozpuštěni spolku má účinek odkladný. Ro,zpuštěním 

přest~v.á ,os'?~nost spolku teprve, když se nAI,ez stal pra:voplatným a 
nepo<ll.eha jlZ odporu postupem stohc. Do te není důvodu ku zřízení 
opatro~nika. 

(Rozh. ze dne 15. února 1927, R I 1203/26.) 
S o u cl p r v é s t o I i c e ustanovil rozpuštěnému spolku opatrov

níka. Rek u r sn ís o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému sou
du, by ustanovil opatrovníkem jinou o'sobu. 

Ne i v y š š í s o II d k dovolacímu rekursll osO'by, již prvý soud u
sta~ovil opatrovníkem, zrušil napadené usnesení, jakož i řízení II prvé 
stol1ce s usnesením v něm vydaným. 

D ů vod y: 
Z listin, které Nejvyšší soud z příčíny tohoto dovolacího rekursu ke 

spisům opatřil, vysvítá, že rozpuštění spo,lku, jež vysloveno bylo zem
skou politickou správou dle jejího výnosu ze dne 8. dubna 1926, inti
movaného spolku výnosem policejníhO' ředitelství v K. ze dne 17. dub
na 1926 bylo na odvolání spolku výnosem ministerstva vnítra ze dne 
22. listopadu 1926 čís. 66.249/6 jako zákonem neodůvodněné zrušeno. 
Dle §u 25 spolk. zák. ze dne 15. listopadu 1867 čís. 134 ř. zák. může 
býti nálezu o wzpuštění spolku odporováno ve lhůtě 60denní odvolá
ním a z druhého odstavce cit. §u, v němž se praví, že nižší úřady jsou 
však oprávněny činnost spolku až do pravoplatného rozhodnutí o roz
puštění zastaviti, plyne jasně, že odvolání proti rozpuštění má účinek 
odkladný a že rozpuštěním jakožto aktem právo ničícím právní o,sob
no,st spolku přestává teprve, když nález stal se pravoplatným a nepod
léhá již odporu cestou instanční. Nebylo tedy dle tohoto' právního stavu 
správným tvrzení návrhu na zřízení opatrovníka, že odvolání proti roz-
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puštční nc-má odkladného účinku, \' návrhu nebylo. též ani tvrzeno, že 
byla spolku činnost dle §u 25 odsl. 2 spolk. zák. zastavena a dosavad
ním statutárním zástupcům oprávnění za spolek jednati odňato, což 
nevyplývá ani z předložených listin. Vzhledem k tomu nebylo vůbec 
podnětu ku zřízení opatrovníka, což platí nyní tím spíše, když dle usne
sení bylo rozpuštění spolku nadřízenou správní stolicí zrušeno. Vzhle
dem k tomu jest řízení v nižších stolicích o onom návrhu zmatečné, tyto 
zakročovaly ve věci, v níž dle zákona ještě zakročiti oprávněny nebyly 
(§ 1 nesp. říz.) a bylo z tohoto důvodu k dovolacímu rekursu napadené 
usnesení i řízení v první stolici v této věci provedené zrušiti. 

čís. 6797. 
Úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, podle níž zamě~f

naflec (závodvedoucí) přejímá zodpovědnost za veškeré škody, které 
by vzešly zaměstnavateli jeho disposicemi jakéhokoliv druhu, zava
zuje} vztahujíc se pouze na škody zaviněné, k náhradě škOdy. Na zá
klaaě takové úmluvy uzavřená další úmluva, že zaměstnavatel jest o
právněn činiti srážky ze služného zaměstnancova, nepříčí se dobrým 
mravům. 

(Rozh. ze dne 15. února 1927, Rv I 1068/26.) 

žalobce byl zaměstnancem " žalovaného. Byv žalo,vaným ze služby 
propuštěn, domáhal se na něm zaplacení služebních požitků. žalovaný 
namítl proti žalobnímu nároku vzájemné pohledávky na náhradu škody, 
ježtO' žalobce se služební srnlouvou zavázal, že ručí za veškeré škody 
nesprávnými disposicemi žalovanému zpusobené. Pro c e sní s a u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. a neuznal uplatňované pohledávky 
po právu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil a uvedl ku 
konci d ů vod ů: Co se týče potvrzení ze dne 10. října 1921, jímž se ža
lobce zavázal žalovanému, že mu nahradí zpusobené škody, vzal první 
soudce na základě výpovědí žalobce jako strany zjištěno, že žalobce 
prohlášení to podepsal z toho důvodu, že byl v peněžní tísni, a že bylo 
podepsání onoho závazku učiněno podmínkou vyplacení peníze žalova
ným žalobci dlužného. Toto skutkové zjištění v odvolání napadeno ne
bylo a jest dle §u 498 c. ř. s pro odvolací soud závaZným. Ujednání ta
kové však nejen iest protizákonné, neboť nárok žalobce na vyplacení 
služného byl pohledávkO'u splatnou a likvidní, kdežto nároky žalm'a
něho proti žalobci na náhradu škody byly nezjištěné, nelikvidni a ne
splatné, takže mezi pohledávkami takovými jest dle §u 1439 obč. zák. 
započtení nepřípustným, nýbrž ujednání to příčí se také dobrým mra
vům, jelikož by zaměstnance vydávalo úplně libovůli zaměstnavatele a 
ujednání to byio uzavřeno žalobcem toliko následkern jeho peněžní tísně 
a jest proto dle §u 879 obč. zák. neplatné. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) spatřuje do
volatel v tom, že písemné ujednání ze dne 7. července '1921 a ze dne 10. 
října 1921 bylo prohlášeno, ppkud obsahuje závazek žalobcův nahra-
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diti žalovanému, jako zaměstnavateli veškeru škodu, jež by vzešla to
muto činností žalobcovou v oboru jeho působnosti v závodě) za příčící 
se dobrým mravům a tudíž podle §u 879 obč. zák. za neplatné a prohlá
šení ze dne 10. října 1921 nad to vzhledem k tomu, že prý bylo žalobci 
před výplatou řečeno, že bez jeho podpisu mu služné. nebude vypla
ceno za vynucené a tudíž neplatné dle §§ů 870 a 875 obč. zák. Prvým 
prohlášením ze dne 7. července 1921 prohlásil zaměstnavatel (žalo
vaný) vůči žalobci, že ho ponechá v závodě i na dále jako závodvedou
cího, že mu, počínajíc 1. červencem 1921, zvyšuje plat na 2.500 Kč mě
síčně a přiznává mu mimo to' i roční remuneraci ve výši měsíčního platu 
proti tomu, že odpadne jeho províse z obratu, kterou mu až do té doby 
poskytoval, že však ho činí úplně zodpovědným za veškeré škody, které 
by mu vzešly jeho disposicemi jakéhokoliv druhu, takže mu musí škody 
tím vzniklé nahraditi, a že doufá, že od nynějška zamezí zvýšenou po
zorností škody jakéhokoliv druhu. Na znamení souhlasu podepsal ža
lobce prohlášení toto, a prohlášením ze dne 10. října 1921 projevil ža
lobce souhlas s tím, by mu jakékoliv srážky ve smyslu smlouvy byly 
odečteny ze služného. Z prvního prohlášení jest zřejmo, že se jím ža
lobce zavázal hraditi všecky škody, které by vznikly nedostatkem zvý
šené pozornosti (tedy nedopatřením) při jeho disposicích, které v zá
vodě učiní jako závod vedoucí, tedy škody jím zaviněné jako odborní
kem (§ 1299 obč. zák.) a nelze vykládati úmluvu tu v tom smyslu, že 
ručiti chtěl za škody vzniklé vinou osob třetích nebo za škody naho
dilé. V tom směru vykládá obsah smlouvy odvolací soud správně a dluž
no jeho náhledu při svědčiti. Výklad ten lze opříti o větu, že doufá (za
městnavatel), že žalobce od nynějška svou zvýšenou pozorností veške
rých škod se vyvaruje (§§ 1332, 1324 obč. zák.). že tudíž žalobce bude 
zodpověden za nedostatek této zvýšené pozornosti, za nedopatření. Po
dle §u 1295 obč. zák., jest každý oprávněn požadovati náhradu škody, 
kterou mu pachatel svou vinou způsobil, ať se tak stalo porušením po
vinnosti smluvn!, nebo bez ohledu na smlouvu. Když takto občanský 
zákon zavazuje pachatele k náhradě škody, kterou zavinil, lze zajisté i 
sml o u vou týž závazek stanoviti. Oba nižší soudy vyslovily právní 
názor, že smlouva ze dne 7. července 1921 příčí se dobrým mravům a 
jest podle §u 879 obč. zák. neplatnou jen potud, pokud by stanovila ža
lobcovo ručení za ško'dy nahodilé neb škody jím nezaviněné. Vzhle
dem' však k tomu, že smlouva ta má, jak shora dolíčeno, na mysli pouze 
škody zaviněné, netřeba se dále názorem tím obírati. Že si smlouvu tu 
v tO'l11to směru vykládá i dovolatel, plyne z jehlO vývodů, dle nichž uplat
ňuje, že za vyšší služné si mohl též vymíniti lepší výkon, zvláštní bedli
vost a zvláštní výkonnO'st, k níž se žalobce hlásil (§ 1299 obč. zák.). 
Dle toho měl ručiti žalobce podle smlouvy za nedostatek této bedlivosti 
a nedostatek slíbené výkonností, nikoli však za škody .iím nezaviněné, 
způsobené osobou třetí, neb vzníklé náhodou. Podle §u 1295 a nás\. 
obč. zák. musí však ten, kdo o náhradu vzešlé mu škody žaluje, doká
zati nejen škodu, nýbrž i odpůrcovo' zavinění. V tom směru však učinily 
nižší soudy na základě důkazu znaleckého zjištění, že se žalovanému 
nezdařil důkaz zavinění žalobcova na škodě. Pokud jde o právní názor 
odvolacího soudu, že právní ujednání ze dne 10. října 1921 se příčilo 
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dobrým mravům z důvodu, že zaměstnancc vydalo úplně libovúli za
městnavatele a že bylo uzavřeno toliko následkem jeho peněžní tísně a 
jest proto dle §u 879 obč. zák. neplatným, nelze tento názor odvolacího 
soudu sdíleti, neboť ani peněžní tíseň nezbavuje spolusmluvníka vol
nosti projevu vůle. Pak-li byla závaznou smlouva ze dne 7. července 
1921, nelze mluviti o podstoupení nějakého dalšího závazku smlouvou 
ze dne 10. října 1921, neboť oprávnění žalovaného odečísti si částku 
odpovídající škodě žalobcem zaviněné z jeho mzdy, vyplývalo již ze zá
vazku k náhradě škody podstoupeného smlouvou předchozí a byl by 
tedy žalovaný k tomu oprávněn býval i beze smlouvy z 10. října 1921. 
Ostatně dlužno podotknouti, že jest nepřípustno, by ten, kdo smlouvu 
služební uzavře, vybral si z ní jen kusy v jeho prospěch smluvené (vyššh 
mzdu, remuneraci), naproti tomu však odmítal závazky, jej zatěžující. 
Domáhá-li se žalobce z téže smlouvy vyššího platu a remunerace, dříve 
mU nepřísluševší, musí si dáti též líbiti, uplatňuje-li druhá smluvní 
strana započtením závazky, jež dle téže smlouvy postihují žalobce. 
Vzhledem k tomu, že zamítnuty byly vzájemné nároky náhradní žalo
vaným uplatněné pro nedostatek zavinění žalobcova, není rozhodno, 
zda smlouva z 10. října 1921 vznikla následkem nespravedlivé výhrůžky 
(§§ 870, 875 obč. zák.) čili nic. 

čís. 6798. 

Dopravní řád železniční. 
Ustanavel1iÍ tarifu nejsou zákonnými předpisy, k nimž by odvolací 

soud mohl přihlížeti z úřadu. 
Odesilatel ručl pouze za údaje v nákladním listu, jež pocházejí od 

něho, nikoliv i Z!I údaje, jež učlinila dráha, aniž za údaje, jež byly při
pojeny bez jeho vědomí. 

(Rozh. ze dne 15. února 1927, Rv ! 1079/26.) 

žalobce domáhal se na zasílateli zboží náhrady škody, ježto v ná
kladních listech byla nesprávně uvedena čísla vagonů, čímž se stalo, že 
příjemce obdržel méně zbo,ží. O ba niž š í s ° u cl y žalobu zamítly 
v podstatě z toho d ů v o' cl ll, že vadné vy:p,ravení zboží nezavinil žalo
vaný. nýbrž dráha chybným o'značením vagonu. O d v O' 1 a c í s o u cl 
uvedl ku konc.i důvodů: §u 57 žel. dorpr. ř., n,a nějž se žalobce odvO'lává, 
nelze ro'zuměti tak, že jest odesíla:tel pO'vinen kontrolovati "Ldaje, při
pojené dráhou. Onen § praví pouze, že odesílatel ručí za své údaje v ná
kladním listu, třebas tyto, úda'je zaviněním dráhy jsou nep'ra"é. 

N 'e j v y Š š í s o u d ne"yhověl d'Ovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatel vidí vadu řízení v tom, že se odvolací soud neobíral usta
noveními tarifu, platnými na překladišti v Krásném Březně. Na tato 
ustanovení tarifu· odvolal se však dovolatel také teprve v odvolacím 
řízení, takže p'Cá"em k nim odvolací soud podle §u 482 c. ř .s. nepři-

-- Čís. 6799 --
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hlížel. Směrodatná ustanovení tarifu nejsou zákonnými předp-isy, k ni,m~ 
by odvolacímu soudu bylo přihlížeti z l,,:o;i ú~~dní: njbrz sll;luvn1llll 
ustanoveními iež měl dovolatel uplatmÍ1 J1Z v nzem pred prvym s,:u
dem. Dovola~(důvod podle §u 503 čís. 2 c. ř. s. není tedy opodstatne!!. 
Nesprávné právní posouzení sporné věci spatřuje (~ovolatel, v tÚ'm. ze 
odvolací soud míní, že schodek při vozech, zaslanych h;me P~ve1 S., 
nepovstal pochybeným odesláním a že t~idíž, do!yčný nahr~dm narok 
již z těchto důvodů je neodůvodněn. Ponevadz ~sak odvol~cl soud do
spěl k úsudku, že žalovaná nesprávné v~pravy vube:.~~zavlmla, Je zby
tečno obírati se tím, zda dlu~no vzmkly schodek pncltatJ na vrub P,o~ 
chybenému odeslání čHi nk Další nespr~"né 'práv~í posouzem V:Cl 
sporné vidí do'volatel ve výkladu §u §u 57 zel. oopr. r. sou~el\11 odvola
cím. Ani tu nelze přisvědčiti názoru dovo'latelovu, do::,olacl ~oud so~~ 
hlasí naopak s právním názorem od~olací~o soudu,. z~. ~des1ila~el ru~: 
tÚ'liko za s v é údaje v nákladním ltste ,od n~ho poch~ZeJ1Cl, na .vsaJk tez 
za údaje, jež byly připojeny bez jeho vedo'\1l'! (srovnej Ege:r: »Dle Elsen
bahnverkehrsordnumg« § 57). 

čís. 6799. 

Vzhledem k §u 1383 obě. zák. není dotčena platnost smíru, byl-li 
podstatný obsah paslední vůle v době S~!ru účastníkům znám, byť i 
posledmí vůle nebyla dosud u soudu vyhlasena. 

(Rozh. ze dne 15. únOra 1927, Rv I 1162/26.) 

Při pmjednání pozůstalosti pO'přela ž~lovan.á jsou~n?st dědické d~
hody ze dne 7. prosince 1924a ?yh p;oto zalobc~ pouka~all1, by se .doma
hali pořadem práva platnoslt dedlcke dohody. Zal ovana na,,!ltla Jm~no
vitě, že dědicům nebyl v den uzavření dohody znám obsah zustavltelOv~ 
závěti, jejíž obsah. zvěděli teporve dne 9. proslnce 1924. Pro C ';' snl 
s o udp r v é s tol i ce uznal podle žaloby a uvedl ku koncl d u vo
d ll: Žalo,vaná proti děclické dohodě ze dne 7. proslllce 1924 slce, po
ukázala k tomu, že 7. prosince 1924 vlastně žádná. ze str3';n --: za!o
vanou nevyjímajíc - ještě and neznala obsah posledl11ho pon~el11; 1 avsak 
neprokázala napmstou nemo,žnost. tO'ho, by obsahu posled1l1 vu,e, ne
zvěděl nikdo mimo uschovatele JeJlho, Adolfa E-a, naopak .lest doh rze~ 
no svědectvím Rudolfa š-a, svědka, O' jehož věrohodn?,stt ~oud ne~a 
příčin pochybovati, že ž~lovaná j~ž ':: listopadu 1 ~24 pred .!tmt,? sve~
kem se vyjádřila, jak zm posledm vule otco'va a ze sama Ja~,ozto un:
ve'[sální dědička pone,se náklady upravení hrobu otcova, tudlz v dobe, 
"dy zůstavitel ještě byl na živu a to ještě v o,tcovč přítomnost!. Nebylo 
tudíž absolutního zaéhování tajnosti obsahu posled~í vůl':',kte~·a, ~yla 
v rukou AdoUa E-a ncisouc za,pečetěna, a mohli o nem zvedeh 1 ,.a,ob
cc a Františka P-o~á z·úst zů,stavitele samého, jak svědkyně P-ová také 
potvrdila a nelze ani ze svědectví Adolfa E-a těžiti pro

o 
důkaz op,:ku; 

O d vol a c í s o u ll, na.p'aclený rozsudek potvrdl!' D u ': ody: N~l11 
v tom nesprávné právní powuze~í, že prvý .soud u:zn~l přtpustno::t za
loby určovací, neboť právoplatnym usnesel11m okres111ho soudu Ze dne 

18' 
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9. srpna 1925 byli dědícové, kteří se dovolávali dědického narovnání 
přím~ na pořad práva poukázáni a bylo pozůstalostní řízení až do právo~ 
pl~tneh~ rozhodnutí sporu přerušeno. Jest tu tedy podklad pro žalobu 
urcovaCI, nebof žalobce má zájem na brzkém uróenÍ právního- pomčru 
mezi dědíci, a nemohlo žalováno býti o plnění, poněvadž pozůstalost 
dosud ani projednána, ani odevzdána nebyla. Vývody odvolatelky, že její 
prohlášení bylo by slibem darovacím, k jehož platnosti nedostává se for
my notářského spisu, jsou mylné, poněvadž jedná se tu O zvláštní narov
nání dědické po rozumu §§ 1380, 1381 a 1383 obč. zák. Pokud se týče 
tvrz.ení odvolatelky, že dne 7. prosince 1924 obsah závěti stranám znám 
nebyl a že" nemohly platného narovnání dle §u 1383 obč. zitk. uzavříti, 
stačí poukázati na správné a věci"odpovídající důvody napadeného roz~ 
sudku, že strany obsah závěti znáti mohly. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

-. 
Důvody: 

D,ovolací c1l!vod nesprávného právního posouzení podle §u 503 čís. 
4 c. r. s. není opodstatněn, neboť soud posoudil věc po stránce právní 
zcela správně. Při tom ovšem nutno vycházeti ze slcutkového zjištění 
soudú nižšfch stolic, že strany uz.avřely dne 7. prosince 1924 porovnání, 
tvrzené ~~lobcem, a že jim podstatný obsah posledního pooříz.ení zůsta
vltclo'va JIŽ tehdy byl znám. Pokud dovolatelka brojí proti tomuto zjiště
ní, napadajíc ocenění důkazů odvolacím soudem, nelze se zabývati do
tyčnými jejími vývody, poněvadž ocenění důkazů nelze napadali žádným 
z důvodů dovolacích, výčetmo uvedený·ch v §u 503 c. ř. s. Odvolací sóud 
vyslihl zcela správně, že dohodu dne 7. prosince 1924 dlužno považovati 
za narovnání ve smyslu §u 1380 násl. obč. zák., a nikoli za smlouvu 
dam-vací, a že tudíž nebylo potrebí k jeho platno-sti spisu l1otářského. 
Neprávem se tedy dovolává žalovaná ustanovení §u 1383 obč. zák., že 
o obsahu posledního pořízeni nelze učiniti před jeho vyhlášením narov
nání. Jak lze seznati z Zeillerova komentáře mělo býti tímto zákonným 
předpisem zabráněno tomu, by účastníci porovnání o poslední VLIli ne
známého obsahu nebyli nějak zkráceni ve svých právech. Podle smyslu 
tohoto ustanovení nemiiže tudíž býti do-tčena platnost narovnání, byl-li 
obsah poslední vůle účastníkům znám, byť i tato ještě u soudu vyh'lá
še~a neb~la. Komentář Stubenrauchův, jehM se žalovaná dovolává, jest 
ovsom nazoru opačnéhO'. Avšak liž Winiwarter »Das osterre.ichische 
Biirgerliche Recht« svazek 5 str. 49 zastává názor, že ve smyslu ~u 1383 
obč. zák. nemůže nedostatek soudního vyhlášení posledního poHzení 
býti na úkor platnosti narovnání, dozvěďěli-li se účastníci o jeho obsahu 
způsobem jiným, a tento názor zastávají též Krainz § 148 Haseniihrl 
»ObIigationenrechí« II. str. 315 a May!" »Biirger1iches Recht</ I. str., 315. 
a i soud dovolací s ním souhlasí. 

čís. 6800. 

Prodatel byl oprávnel1 odstoupiti od smlouvy, nevyhověl-li nejistý 
kupítel jeho žádosti, by mu zřídil neodvolatelný akredjitiv, a nebyl ani 
jinak ochoten kupní cenu zajistiti. 
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Předpisem §u 57 Vyf. ř. nejsou odstraněny účinky započtení podle 
§u 1438 obč. zák. a složení dluhu na soudě podle §u 1425 obč. zák. 
Složení dluhu na soudě nemá však účinku, nestalo-li se řádně. Tak jest 
tomu neplatil-li dlužník pOhledávku proto, že namítal vzájemnou po
hledávku, jíž však věřitel neuznal a jejíž správnost dlužník ve sporu 
neprokázal. 

(Rozh. ze dne 15. února 1927, Rv I 1348/26.) 

Proti žalobě o zaplacení celé pohledávky, ježto dlužník nedodržel vy
rovnacích splátek, namítal dlužník započt<;ním vzáj~m~ou pohl~dávku I;" 
náhradu škody, ježto žalující fIrma v dob~ po uzav:cm ~yrovnai11 n,e~l.a·
vem odstoupila od dodací smlouvy, pročez žalovany sl,~z~1 na soude cast 
vymvnací kvoty, jíž SVOo\l vzájemnou pohledávku zapoclt.aval. Pro. c e s
n í s o II d p r v é s tol i c e neuznal vzájemnou -pohledavku, namltanOL\ 
započtením, po právu; ve věci samé pak žalobu zamítl. O,d,,": o I a Cl 
s o u d nevyhověl odvolání ani té ani on~ ~tr!,ny.", Ne) v y s s, I,S o II u 

nevyhověl dovolání žalovaného, k do·volam zalU]loCI frrmy zmsll roz
sudky obou. nižších sou dÍl ohledně žalobního nároku a vrátil věc prvému 
soud'u, by:, doplně řízení, znovU O· ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolání žalované, opírajíd se o dovolací dÍ1vod §u 503 ,čís., 4 c. L 
S., není opodstatněno. Jest otá~kou, ~da by'la žalobkyně opravnena od
stoupiti od smlouvy dodací, ujednane meZI stranan;l v. 1I.~to:p;adu 1924 
o'hledně 1.390 párů obuvi, když žalo'vaná .nevyh~'vela JelI, zado-st,!" by 
jí otevřela u banky neodvolatelný akredltrv. Po·zadavek zalobkyn.e o 
otevření neodvolatelného akreditivu opíral se zřejmě o- ust~novel11, §l\ 
1052 obč. zák., když dOvolatelka sama připustila v žalob111 odpoveďl, 
že žalobkyně nebyla povinna dodati jí zboží na úvěr, kd~ž se stala 1~
solventní a o- j'ejím jmění bylo' zahájeno vyrovná~í: hm uznala, ze 
předpoklady pro pouiŽití práva v tomto llst~n?Vem za~o;ra pm~avateh 
vyhraženého jsou splněny. Ve sv~m, do,::c;Jam n;bw]l zal?v~n,a 'P,w:; 
náwm že žalující strana byla opravnena zadal! predem za]lstem, nyblz 
namít; jen, že by byla žalobkyné do-sti zajištěna, kdyby se to bylo stalo 
tak, jak ona (žalovaná) chtěla, ~O'tiž slož~ním pe~ěz r: 'banky ve pro
spěch žalobkyně. Nižší soudy ovsem zJIsÍlly na zaklade dop1su ze d~e 
16 února 1925 že se žalovaná nabízela, že uloží pro žalobkym u ne
kt~ré brněnské' banky fakturovaný peníz, ~tel} si, žalobkfně ,mů~e ".,y
zvednouti po převzetí tboží. Soudy tyto zJls.t~l~ vs~k ,t"'ke, dale, z:, z3;
lovaná v dopise ze dne 6. dubna 1925 prohlaslla, jednak ze. nema pn
číny otevírati žalob:k~ni jí pož~do~aný neodvolatel~ý a~r~d~!iV, dokud 
jí nebude zaslán pmtrvzorek, ackoh tento, Jak na z«kla(le je]lho dopISU 
ze dne 16. února 1925 bylo zjištěnc;, v r~kou měl!" a !aké pr~to, že chce 
zboží u ní osobně převzíti a zaplalIt!. Tlm odeprela zalovana neje~ vy
hověti poža.davku žalohkyně, nýbrž nesložila am, P~ z:prvu nabl~ela, 
fakturovaný peníz pro žalobkyni u .někter,é bc:n.ky . .lezt?, ~s~anovem §u 
1052 obč. zák. poskytuje pro-datelI Jen pravo zadaÍ! za]1ste111, ale mkoh 
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právo je vynutiti: byla žalobkyně oprávněna, když žalo'vaná jí zajištění 
nedala, odepříti p.JněnÍ, neboť zákon praví výslovně, »že může své plnění 
odepfíti až do té doby. kdy bude poskytnuto neb zajištěno plnění vzá
jemné.« Neporušila tudíž žalobkyně smlouvy dodací, žalované nevznikl 
nárok na náhradu škody ani podle §u 1295 obč. zák., ani podle čl. 355 
ol,ch. zák., jehož předpokladu tu není, když se žalobkyně neocitla v pro
dlení, tím méně v zaviněném prodlení. 

Dovolání žalobkyně, opírající Be o dovolací důvod podle §u 503 čís. 
4 c. ř. s., jest odůvodněno. Jde o tázku, zda nastalo v projednávaném 
případě obživnutí původní pohledávky žalobkyně podle §u 57 vyr. ř., 
když žalovaná, jak není sporno, nesplatila žalobkyni 40% kvotu její 
k vyrovnání přihlášené pohledávky, jejíž výše není sporná, úplně ve 
lhůtách soudním vyrovnáním stanovených. Řešení otázky, zda měla 
oko·lnost, že žalovaná si srazila z pohledávky žalobkY'ně dobropisy 2201 
Kč 54 h, vliv na obživnutí původni pohledávky, odpadá, když první soud 
uznal, že žalované pří-sluší proti žalobkyni dobropisy ve výši jí 1l1čto
vané a žalobkyně odvoláním. tuto část rozsudku prvního soudlu vůbec 
nenapadla. Jinak se má věc s námitkou žalované, že o obživnutí pohle
dávky žalobkyně nelze prý mluviti jednak proto, že jí příslušela vzá
jemná pohledávka ve výši 9.659 Kč :z důvodu náhrady škody neplněním 
dodací smlouvy, jednak že částku ve výši vzájemné pohledávky složila 
na soudě. Při řešení této' námitky jest předně vycházeti z ustanovení 
§u 57 vyr. ř. ve znění čl. III. zák. ze dne 26. dubna 1923 čís.. 99 sb. z. a 
11., jež pravÍ, že dlužník, nesplní-H včas a plně potvrzené vyrovnání, ztrá
cí výh'ody z vyrovnání. Dle výkladu, který dal nejvyšší soud tomuto u
stanovení zákona ve svý,ch če'tných rozhodnutích, nemá významu, z ja
kého důvodu se nedodržení stalo. Přes to nelze však říci, že hy tímto u
stano'venílm byl.Y' odstraněny účinky předpisu o zapo'čtení podle §u 1438 
obč. zák. a o složení dluhu na soud'ě podle §u 1425 obč. zák. Neboť 
v obou případech ilde o placení, které spwšťuje dlužníka dl.uhu. Avšak 
v souzeném případě dovolává se žalov"ná neprávem těchto účinků. Ná
mitkou započtení nemohla žalovaná zabrániti obživnutí pohledávky ža
lobkyně, kdyžiest ziištěno, že namítaná jí vzájemn.á pohledávka není 
důvodem po právu. Ale žalovaná nebyla sproštěna dluhu ani tím, že pe
níze složila na soudě. Složení na soudě jest podle §u 1425 obč. zák. též 
placením a sprošťuje dlužní,ka dluhu dnem, kdy ,peníze byly slohmy, 
avš"k .ien tehdy, stalo-li se způsobem v zákoně předepsaným, totiž 
řádně. Nižší soudy mají za to, že tomu tak bylo v souzeném případě, 
ale názor ten je mylným. Důvody, pro něž lze s účinkem dluh pl!1liti s.lo
žením na soudě, musí tkvíti v osobě věřitelově. Odvolací soud vyslovil, 
že důvod tento tkvěl v osobě žalobkyně proto, že neuznala vzájemné ná
roky žalované, čímž zřejmě mínil důvod, že věřitel byl nespoko'jen s tím, 
co se mu nabízí. Avšak důvod ten p,ředpokládá, že dlužník sám nabídl 
plnění řádně. V souzeném případě měl dlužník (žalovaná) plniti nepo
přenou pohledávku žalobkyně přihlášenou k vyrovnání ve lhůtách podle 
ujednaného vyrovnání. Pak-li však žalovaná pohledávku neplatila z dů
vodu toho, že namítala vzájemnou pohled'.ávku., kterou neien že žalob
kyně neuznávala za správnou, nýbrž iejí správnost se jí (žalované) ne
podařilo ani ve sporu prokázati, nelze tvrditi, že dlužník sám nabídl 
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plnění řádně. Byl proto věřitel (žal?bkyně) s tí~, c9 s~ 1"1ll n~bízelo, 
právem nespokojen a složení na soude nestalo se rad~e, člmz tak~ ne~a
stal V jeho účinky, totiž sproštění dlužnika dluhu. Duvody, kterym! za
lováná strana chtěla zabrániti obživnutí pohledávky žalobcovy, odpadly 
a toto nastalo podle §u 57 vyr. ř. Přes to však nemohlo dojiti k odsou
zení žalované, když nižšími soudy nebylo_ bezpečně vyřčeno, :da p~~ 
hledávka žalobkyní uiplatňovaná 49.937 Kc 99 h Jest ,on~u obz!v~m':.~l 
pohledávkou., na niž má tato nárok. Ne11l sporu o tom, ze zalobkyn! pn
hlášená pohledávka k vyrovnání činila is úrokem do 10. ledna 1925 
69.600 Kč 37 h. Avšak podle výpočtu žalobkyně činí její pohledávka po 
srážce splátek hotově učiněných 17.342 Kč 02 h a po srážce 7.879·57 Kč, 
o niž žalobní žádost omezila, ještě 49.937 Kč 99 h. Tolik také žádá se 
12%níl11 úrokem, ač omezila žalobní nárok na 49.937 Kč 99,h.se 
6%ním úrokem. Žalovaná však uznala j.en 69.704,Kč 09 ~ ~ pro'l:Jla~:la, 
že veškeré údaje žalobní popírá, pokud le výslovne neuznava. Po .srazee 
splátek hotově učiněných 17.342 Kč 02 h a uveden~ch 7.879 K~ 57 n 
činila by dle údajú žalované obživnuvší pohledávka Jen 44.482 Kc 50 h. 
Při tom se ovšem nepřihlíží k dobropisům právoplatně ve prospěch ža
lované uznaným. Dle toho není dosud bezpečně zjištěn~, ko1ik čin! ob~ 
živnuvší pohledávka žalobkyně. Tato .vada zamezuje uplne, vysv~tlen! 
a důkladné po'souzení rozepře a bude JI odslral11Ťl provede111m duka~~ 
stranami v tom směru nabídnutých, a to prvním soudem, když Jest Jlz 
řízení první stolice jí strženO'. 

čís. 6801. 

Usneseni, jim2 byla po vyhlášet1lí úpadku po.volena exekuce nl! dluž· 
nlkpvo. jmění n.ení zmatečnvm. Dlužník mUže se s úspěchem brániti po
volení exeku~e bud' rekursěm do povolujícíhol usneseni anebo. návrhem 
na zrušení exekuce podle §u 39 čís. 2 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 15. února 1927, RII 41/27.) 

Usnesením prvního soudu ze dne 7. listopadu 1926 povolena ·?,yla 
vymáhající straně proti straně povinné pro v~ko~a~e~nou 'Pohl;d~vku 
exekuce jednak mobilární jednak zabave11Jm a pnkazamm k vybra11J po
hledávky příslušející povinné straně proti dlu.žníku. :,a jmění pO'vin~é 
strany byl však usnesením prvního soudu ze dne 15. unma 1926 vyhla
šen úpadek. P r v n í s o u d nicméně povolil žádanou exekuci a byl,; 
povolující usnesení doručeno povinné straně dne 26. lIstopadu 1 9?,6 ,ph 
v}'konu exekuce. Sp.rilvce úpadkové podstaty podal proh pOVO·IUIJ1clmu 
usnesení rekurs a bylo pak usnesením s o u dur e k u r!, n ! h o rekur
su vyhověno) změněno usnesení prvního soudu a};ávrh na po'Vo'1.en5 exe~ 
kucí zamítnut z důvodu, že podle &u 10 konk. radu nelze prah upadc! 
nabýti soudco·v.ského práva zástavního k věcem, které náležejí do úpad
kov;' podstaty. 

N e j vy š š í s o u d nevvhověl dovolacímu rekursu. 
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DLlvody: 

Vymáhající věřitelka stěžuje si do změňujícího usnesení rekursního 
soudu tvrdíc, že mělo usnesení soudu prvního b)'ti zrušeno jako zma
tečné a že měl návrh na přísoczení útrat býtí zamítnut podle §u 51 c. ř. 
s. To činí neprávem. Soud rekursní musil se, vyřizuje rekurs, postaviti 
na stanovisko, které měl po zákonu první -soud k exekučnímu návrhu za
ujati, a musil vyřídíti návrh exekuční, tak jak jej měl první soudce vyří
diti. První soud měl dvoji možnost, buď návrhu vyhovětí, byl-li odů
vodněn, nebo návrh zamítnouti, byla-li v cestě nějaká překážka, v tomto 
případě řízení úpadkové, zahájené protí dlužníku. Důsledkem toho musil 
i soud rckursní rozhodnouti, zda bylo právem návrhu exekučnímu vy-' 
hovčl1o, čili nic, a shledal-li, že povolena 'exekuce neprávem, musil re-' 
kursu vyhověti a změnou usneseni prvního soudu Ulznati, tak jak to měl 
po zákonu učiniti první soudce, totiž že se návrhu na povolení exekuce 
nevyhovuje, že se návrh ten zamítá. O zmatečnosti usnesení prvé stolice 
nelze mluviti, neboť ani úpadl;:ový ani exekuční řád neoznačuie povolení 
exekuce po prohlášení úpadku za zmatečné, Exekuční řád poskytuje 
v tomto případě nápravu buď cestou rekursu p.roti povolení exekuce, 
neb návrhem na zrušení exekuce již provedené podle §u 39 čís. 2 ex. ř. 
(viz Dr. Bartc'h Koml. ke korrk. t, str. 101). 

čís. 6802. 

Právní povaha prozatímního opatřenií podle §u 382 čís. 8 ex. ř. 
Vyživovací příspěvky, mamelce .iiž zaplacené, nelze vzhledem k vý
sledku sporu požadQVati zpět. 

BylO-li prmatimní opatření povoleno po dobu sporu Ol placení výživ
ného manželce a k napotom podané žalobě o rozluku bylo ro"hod
nuto dříve, než-Ii o žalobě o výživné, v ten rozum, že bylo uznáno na 
rozluku manželství z vill,y obou stran, může se sice mallžel domáhati 
zrušení prozatimlliho opat~eni, nemůže však žádati vrácení vyživova
cích příspěvků, placených po rozluce, za dobu před zrušením prozatim
ního opatření. 

(Rozh. ze dne 15. únOra 1927, R II 42/27.) 

Manželce bylo pravoplatně povoleno prozatimní opatření placením 
výživného až do pravoplatného rozhodnutí o její žalohě na placení vý
živného. Ro'zsudkem nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 1925, Rv II 1 i9; 
25, doručeným manželům dne 13. května 19Q5, byla pravoplatně vyslove
na rozluka manželství z viny ObOLl stran. Dne 30. stpna 1926 zažádal man
žel O' zrušení pwzatimního opatření, počínajíc 13. květnem 1925. S o u ci 
p r v é s tol i c e žádostí vyhověl, rek II r sní s. o u d vyhověl rekursu 
manželky potud, že vypustil z usnesení prvého soudu dodatek: »počí
najíc 13. květnem 1925«. D Ů vod y: Nesprávným jest názor stěžova
telky, že návrhu na zrušení prozatimního opatření nebylo, zapotřebí, 
ježto nsnesením okresního soudu ze dne 2. května 1926 byla na základě 
prozatimniho opatření povolena exekuce do 31. května 1926. Neboť ne
záleží na tom, pro kterou dobu byla povolena exekuce, ·nýbrž na tom, 
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pro ktcroll dobu bylo prozatímní opatřcní povoleno, a v tomto ohledu 
stěžovatelka sama přípoušti, že prozatímní opatření povoleno bylo až do 
pravoplatného rozhodnutí o žalobě stěžovatelky o placení výživného. 
O tomto návrhu však v čase podání žádosti o zrušení prozatimního opa·
tření, t. j. clne 30. srpna 1926, nebylo pravoplatně rozhodnuto, neboť po
slední rozsudek zemského soudu v této věci byl vydán teprve 4. září 
1926 a nabyl právní moci ještě později. Poukazuje-li stěžovatelka na 
to, že žalovaný mohl proti případnému, povolení exekuce podati stížnost 
s odůvodněním, že prozatimní opatření není již po· právu a že bylo po
voleno jen až do právoplatného rozhodnutí sporu, sluší připomenouti, 
že žalovaný nemohl věděti, kdy spor o placení výživného bude pravo
platně ukončen, a že ustanovení §u 399 ex. ř. mu dává právo, by v pří
padech tam uvedených již dříve žádalo zrušení prozatimního opatřeni. 
O tom, že právo žalobkyně na placení výživného ode dne 13. květm 
1925 počínajíc pomínulo, nemůže býti vzhledem k rozsudku nejvyššího 
soudil ze dne 19. května 1926 č. j. Rl' II 169/26 doručeného stranám dne 
1. června 1926 pochbynosti; právem tudíž zemský soud pmzatimni opa
tření zruši,l dle §u 399 čís. 4 ex. ř. Avšak sluší přisvědčiti stěžovatelce 
v tom, že zemský soud nebyl oprávněn vyřknouti, že účin,ky zrušen í na
stávají iiž dnem 13. května 1925, neboť prozatímní opatření trvá až d~ 
uplyn·utí doby, pro kterou bylo povoleno' aneb až do dřívějšího jeho 
zrušení; zrušeno bylo však teprve dnem, kdy se stalo dotyčné zrušovací 
usnesení, tedy dne 4. září 1926. 

Ne j vy Š š í s o tu d nevyhověl dO'volacímu rekurSU' manžela. 

D ů vod y: 
Prozatímuí opatření podle §u 3,82 čís. 8 ex. ř., jímž se manželce po

voluje prozatímní výživné, má zcela odlišný právní podklad od jiných 
prozatímních opatření. Právo na prozatímní výživné kotví v hmotně
právních předpisech občanského zákona, v §u 91 obč. úk., dle něhož 
manžel miá tak dlouho živiti manželku, pokud od této povinno'sti není 
soudem osvobozen, po případě i v §§ech 108 a 117 obč. zák., dle nichž 
za sporu o rozvod nebo mzluku manželství jest manželce vyměřiti 
slušnou výživu. Tento hmotněprávní podklad opatření zračí se i v jeho 
účincích. lak Neumann v komentáři k ex. ř. III. vyd. str. 1104 praví, jest 
toto opatření jen potud prozatimní, že jest omezeno' na určití' čas, ale 
nikoli v tom směru, že vyživovací příspěvky mají bÝli jen prozatímně 
plněny a že byie bylo dle výsledku, sporu vrátiti. Čás,tky na základě 
prozatímního opatření zaplacené mají přísluišeti manželce pro vždy. 
Jest pravda, že v tomto případě manželka domáhala s,e podáním ze 
dne 6. prosince 1923 prozatímně výživy na dobu sporu o výživné, jejž 
zamýšlela teprve podati, a že .ií bylo usnesením okresního soudu ze dne 
15. prosince 1923 na tuto dobu povoleno. Jest též pravda, že teprve 
za tohoto sporu o výživné vznesl man'žel žalobu o rozluku manželiství 
a že rozlukóvý spor skončen byl dříve než spor o výživné a to dne 13. 
května 1925, tak, že bylo na rozluku uznáno z viny obou stran. Připustiti 
jest beze všeho, že okresní soud v F" povoluje prozatímní opatření »na 
dobu až do pravoplatného mzhodnutí o nároku na výživné«, neměl na 
mysli možnost případu, že rozluka manželství též Z viny manželky bude 
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vyslovena c1!ive než bude rozhodnuto o žalobě o vyzlvné, a že, kdyby 
s~ to byl uvedomll, byl by povolil prozatímní opatření též s výslovným 
zretelem na možnost dřívějšího rozvázání svazku manželského. Stěžo
vatel ovšem domáhal se již v červenci 1925 na základě rozluky zrušení 
ex~kuce vedené k vydobytí zadrželých a k zajištění budoucích příspěvků 
~yzlvovacích, při čemž se odvolával na § 39 čís. 1 ex. ř., a jest pravda, 
ze re,kursní soud zamítl tento návrh, ježto podle jeho názoru bylo třeba, 
by dnve bylo podle §u 399 ds. 4 ex. ř. zrušeno samo' prozatímní opatře
ní. ~Ie tím vším není' stěžova teli pomoženo,. ,kdy'ž návrh podle §u 399 
ex. r. podal teprve dne 30. srpna 1926 a nemůže mu býti pomoženo 
ani tím, že současně žádá, by zrušení prozatimního opatření bylo PO"' 
voleno s účinností o'd 13. května 1925. Podle §u 399 ex. ř. lze vysloviti 
p'0uze zrušení prozatímního opatření, čehož následkem jest, že nemůže 
JIŽ býti na dále exekučním titule111 (§ 1 ex. ř.) k dobývání výživneho. 
Ale soud vyslovující zrušení prozatímního opatření, není povolán, by 
rozhodovalo platnosti nárok,! do té doby již založených. Jde'-li o pro
zatímní opatření povolením prozatímní výživy podle § 382 čís. 8 ex. ř., 
nepŮ'sobí jeho zrušení po rOZl/mu § 399 ex. ř. ex tune, nýbrž pouze ex 
llunc. Stěžovatel míní, že opozděným svým návrhem nepozbyl práva, 
by se na základě hmotněprávních předpisů domáhal vrácení příspěvků, 
kter~ po rozluce platil manželce j<ako osobě jemu již cizí a ne jako své 
manzelce. Samo sebou se rozumí, že mu není bráněno, by tentO' domnělý 
svůj nárok neuplatňoval pořadem práva. Usnesení, jež jest vydati podle 
§u 399 ex. ř., není však oním prostředkem, jímž by stěžovatel mohl 
dosíci v tomto směm výsledku jím žádaného. 

čís. 6803. 

Směnka s několika platebními místy jest neplatnou. Pojmenovati 
několik směnečníkU jest přípustno. jen tehdy, jest-Ii platební místo jedno. 
jediné. 

(Roeh. ze dne 15. únOlfa 1927, Rv II 82;27.) 

K námitkám žalo'vaného zrušil pro ce sní s o udp r v é s tol i c e 
směnečný platební příkaz, o ď vol a c í s o u d ponechal směnečný pla
tební příkaz v platnosti<. D ů v O' d y: První soud zjistil, že ve směnkách 
není zvláštního platebníhO' místa, nýbrž že jsou na nich pouze adresy 
obou směnečných dlužníků, akceptantů, u žalovaného Eduarda O-a 
udánO' bydliště Přerov, u druh'ého směnečníka Bohumíra T -a Kroměříž. 
Podle čl. 4 čís. 8 sm. ř. platí', jak správně první soud uvádí, místo 
v adrese směnečníka uvedené za mí,sto platební. Není nejmenší po'chyby 
o. tom, že směnečných dlužníků může býti více a je tO' též neičastější 
zjev u směnek, a také je pravidlem, že na směnkách, neisou-li domi
cllo,vá!1ly, není platební místo uvedeno, nýbrž pouze adresJ1 dlužníků. 
První soucl dovO'zuje, že j-sou tu, dvě platební místa, wž je v rozporu 
s po'jmem a bytím směnečného práva, které vyžaduje přesnost a určitost. 
MístO' platební musí prý býti jedno, ježto ustanovení kumulativních neb 
alternativních mist platebních příčí se požadavkům lehkého zrealisO'vání 
směnky, když by majitel směnky výkon svého postižního práva na rilz
ných místech a daleko od sebe vzdálených místech hledati musil. Leč 

-- Čís. 61303 -
283 

odvolací soud nesdílí názor prvního soudu. Tento názor by vedl k tomu, 
že by všecky směnky, na nichž je podepsáno více akceptantů s různými 
bydlišti, byly neplatny, čímž by celý směneční' obdhod byl nadobro 
podvázán a lehkost, které se první soud dovolává, učinila by směnečné 
obchody a závazky nemožnými. Nemůže býti na závadu platnosti směn
ky. je-Ii více dlužníků s ruznými geograficky rozlišnými bydlišti, neboť 
věřitel má volnost požadovati zaplacení směnečné pohledávky, před
loživ směnku (čl. 39) kterémukoliv z dlužníků směnečných solidárně ru
čících (čl. 23 sm. ř.). A odpovídá jen zásadě čl. 39 o předložení směnky, 
když u každého z obou dlužníků uvedeno je místo platební, t. j. jeho 
bydliště. Ve směnkách je u každého z obou dlužníků uvedenO' jeho bydli
ště, a to je místo platební a jest pro každého jen jedno místo platební 
jeho bydliště. žalovaný D. měl platiti v Přerově a druhý žalovaný v Kro
měříži, žalováni mohou býti ovšem u soudu jednoho podle §u 93 druhý 
odstavec a § 89. j. n. a ježto jsou oba hlavními dlužníky, nemůže nikdo 
namftati ani místní nepříslušnost (repertorium čís. 208 úř. sb. Č. 1448). 
Nejde o vke míst platebních, nýbrž O' více dlužníků s nlznými místy 
platebními. V tomto případě sporném nemá pak uvedení dvou různých 
bydlišť, jež je pokláda·ti za místa platební, vůbec významu, neboť ná
mitky podal pouze prvý žalo,vaný, u něhož je jen jedno místo platební, 
druhý směnečník odpadl, nepodav námitek. Je tu tedy jen jedno místo 
platební, a směnku je poklád'ati za platnou. Ostatně je otázka přípust
nosti více míst platebních, ie-li více akceptantů, jak v literatuře tak i 
judikatuře sporna, a praktické potřebě hoví spíše názor připouštějící i 
více míst platebních ovšem II každého směnečníka jen jediné, takže je tu 
pak skutečně jen jedno místo platební u toho kterého směnečníka. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), a to. právem. Dovolatel vznesl 
proti směnečnému platebnímU' příkazu také námitku, že zažalované 
směnky jsou neplatné, poněvadž mají několik platebních míst. Námitce 
této nelze upříti oprávnění. čl. 4 čís. 8 směn. řádu žádá, by ve směnce 
bylo udáno platební mí,sto, a, není-li zvlášť udáno, pokládá se za platební 
místo' bydliště směnečníka, udané ve směnce. Pojmenovati někoJik 
směnečníků .ies't přípustno' jen tehdy, je-li platební místo jedno iediné. 
V zažalovaných směnkách jsou však udáni dva směnečníci s různými 
bydHšti, tuelíž dvě místa platební, což odporuje onomu ustanovení smě
nečného řárlu, podle něhož může býti udáno ve směnce pouzeiediné 
místo platební, neboť jinak vůbec nelze určiti, kde směnka jest splatná, 
a směnka by pak postrádala žádoucí určitosti obzvláště při výkonu 
práva postižní'ho. Alby směnka byla splatná na několika mí'stech, jest 
již z toho důvO'du vyloučeno, že v mnohých případech by ani nebylo 
možno směnku včas presentovati a protestovati na všech místech pla
tebních, ve směnce uvedených, obzvláště jde-Ii o větší pO'čet oříjemců, 
bydlících na různých, daleko od sebe vvdálených místech. Aby vša,k 
platnost směnky byla posuzována podle větš( neb menší vzdálenosti 
několika platebních míst, jest vyloučeno, neboť by tím byla vnesena 
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do směnky povážlivá neurčitost, což se příčí povaze směnky a duchu 
směne,čného řádu, jenž vyžaduje, by byly zachovány co nejpřesněji 
formanty v něm předepsané, by právě veškerá neurčitost a pochybnost 
byla pokud možno zamezena. Zažalované směnky dlužno tudíž pro ne
dostatek náležitosti čl. 4 čís. 8 směn. řádu považovati za neplatné 

. (srovnej rozh. nejv. soudu ze dne 21. dubna 1914 Rv V 882/14, uve
řejněné v juristische Blatter 1914, str. 290, Griinhut Wechselrech t, str. 
410, Hermann-Otavský: »československé P.rávo směnečné« 1926 str. 
31, Mayer: »Weltwechselrecht« str. 114, Resch: »Wechselrecht« str. 
54, šikl: »Právo směnečné« str. 48, Staub-Stranz komentář str. 57 a 
61). Správnosti tohoto názoru nasvědčuje také úvaha, že některé cizk. 
směnečné řády, vyciťujíce patrně vyskytnuvší se pochybnosti, postaraly 
se o zákonnou úpravu tím, že učinily výslovné ustanovení - jako na 
příklad uhersk)' směnečný zákon v. §u 3 čís. 7 - v tom smyslu, že,je-li 
na směnce uvedeno několik míst, pokládá se první z nich za místo pla
tební, kteréžto ustanovení bylO převzato i do vládního návrhu budoucího 
čsl. sjednoceného zákona směnečného (§ 3 čís. 7). Bude tedy platiti 
teprve po uzákonění této osno,vy; do té doby nutno pro nedostatek zá
konné úpravy šetřiti zásad, vyslovených v tomto rozhodnutí, z důvodů 
pro ně uvedených. Byly-Ii směnky z počátkU' neplatné, zůstaly neplat
nými, byť i druhý žalovaný nevznesl námitek proti směnečnému pla
tebnímu příkazDl. Je-Ii na směnce několik směnečníků s různými bydlišti, 
třeba pouze připsati platební místo, by směnka byla platnou, a netřeba 
se tudíž obávati, že by směnečný obchod! byl nadobro podvázán, kdyby 
bylo zaujato stanovisko, že směnka s několika platebními místy jest ne
platnou. 

čís. 6804. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sh.z. a n.). 

Souhlasný názor nižších soudů, že nestačí souhlas manželova opa
trovníka k rozluce (§ 16 písm. b) rozl. zák .. ), neodporuje zřejmě zákonu 
(§ 16 nesp. říz.). 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, R I 65/27.) 

Návrh manželky, by byla povolena rozluka manželství, s o udp r v é 
s t o II c e pro tentokráte zamítl a poukázal navrhovatelku na pořad 
práva. D Ů vod y: Vyšetřováním bylo zjištěno, že manželství rozvedeno 
bylo dne 23. října 1920, tedy po působnosti zákona ze dne 22. května 
1919, čís. 320 sb. z. a n. a že od rozvodu toho uplynul více než jeden 
rok. Podle §u 16 písm. b) zákona jest podmínkou rozluky, že oba man
želé souhlasí s rozlukou. Jelikož bydliště manžela navrhovatelky Leona 
D-a, jest již od května 1925 neznMno, jaM vyšetřením bylo zjištěno', 
bylo navrhovatelkou žádáno za U'stanovení opatrovníka pro Leona D-a 
a byl jako opatrovník ustanoven JUDr. Hynek K., advokát v J. Opa
trovník tento ovšem souhlasí jménem Leona D-a s rozlukou pro nepře
konatelný odpor. Dle názoru soudu nelze však nahraditi souhlas man
žela k rozluce pro nepřekonatelný odpor prohlašenírn opatrovníka 
k činu, protože podle výslovného znění §u 16 písm. b)ci!. zák. jest pod-
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mínkou rozluky souhlas:12anželů. Jedná se zde totiž o osobní projev 
strany, na ~ákla~ě něhož se změní statu~ový poměr strany. Všeobecna 
tendence zakonnych ustanovení ohledně opatrovníků směřuje k tomu že 
j~st povinností opatrovníka, by chránil práva jím zastoupené strany: ne 
vsak by svým prohlášením nahradil projev nepřítomné strany, kterým 
by se tato vzdala práva, zejméno práva statusového. Ježto tu tedy není 
podmínky §u 16 písm. b) ci!. zák., že druhý manžel s rozlukou pro ne
pi'ekonatelný odpor souhlasí, bylo návrh zamítnouti. Výrok. že se na
vrhovatelka odkazuje na pořad práva, opírá se o čl. ll. čís. ll. nař. vládv 
ze cine 27. června 1919 čís. 362 sb. z. a n. Rek u r sní s o' u d napa'
dené usnesení potvrdil, poukázav k jeho dúvodům a dodal vzhledem 
k obsahu stí ž n o s t i: Opatrovník ustanovený manželu podle §§ 270 
a 276 obč. zák. má dle zákona právo zastupovati ho ve všech věcech, 
zejména majetkových, vyjmouc však případy, kde jde o osobní právo 
v nejvlastnějším toho slova smyslu. V případech těch nutným jest SOll

hlas o,;,anžela samého, což, zejména platí i v projednávaném případě, a 
nemuze souhlas ten nahrazen býlI prohlášením opatrovníka. Při tom jest 
nerozho?no, že s rozlukou souhlasila matka Leona D-a a jeho příbuzní. 
AnI dopIS ze dne 29. ledna 1925, podpIsem Leona D-a opatřený a stě
žovatelkou předložený tu nepadá na váhu, neboť dopís ten no souhlasu 
k rozluce výslovně nemluví, nehledě ani k tomu, že jedná se o dopis rylO 
soukromý. Souhlas k rozluce musel by býti dán osobně u soudu, třeba 
v cestě právní pomoci, pokud se týče před úřadem povolaným v pro-
jednávaném případě soud zastupovati. . 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Výrok nižších soudů, že prohlášení opatrovníka Lva D-a a Dra. 
Hynka K-a k povolení rozluky manželství nestačí, a názor rekurs!1ího 
soudu, že ani nestačí dopis Lva D-a ze dne 29. ledna 1925, nelze vzhle
dem k ulstanovením §§ 16 a násl. rozlukového zákona a čl. II vládního 
nařízení ze dn, 27. června 1919 čís. 362 sb. z. a n. považovati za zřejmě 
nezákonný. Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 957 sb. n. s. dovolává se 
stěžovatelka neprávem, jelikož se netýká rozlukové věci a má jiný skut
kový podklad. 

čís. 6805. 

Do rO'zhodnutí rekursního sO'udu O' poplatcích ootářů v obotu jejiCh 
vlastni působnosti (§§ 5, 179 not. ř.) jest nepřípustným dO'lVo[aci re .. 
kurs. 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, Rl 91/27.) 

S bor o v Ý s o udp r v é s t o I i c e určil poplatky notáře za se
psání fideikomisních dohod na 63.020 Kč. Rek Ll r sní s Oll d snížil 
poplatky na 28.500 Kč. 

N e j vy Š š í s o Ll d odmítl dovolací rekms notáře. 
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Dúvody: 

Poplatky notáře upravuje sborový soud prvé stolice podle §u 179 
110-t. řádu ve zvláštním řízení, které nutno považovati za řízení mimo
sporné a proto podlébá, pokud v notářském řádu není ustanovena úchyl
ka, povšechným zásadám, vysloveným v prvé hlavě patentu o mí 010-

sporném řízení. Platí tu tedy c\ruhý odstavec §u 14 tohoto patentu, po
kud se týče čl. X císařského' nařízení ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. 
zák. o úlevě soudům, podle kterého rekursy do rozhodnutí soudů druhé 
stolice v otázce útrat jsou nepřípustny. Povšechné znění toho,to ustano
vení nutí k tomu, by bylo vztahováno také na rozhodnutí soudu druhé 
stolice o poplatcích notářů ve vlastním jejích oboru působnosti ve SOly'" 
slu §§ 5 a 179 not. řádu. že tento § 179 mluví o poplatcích, níko,liv o ú
tratách, nevadí, neboť také v §§ 15 a 16 vládního nařízení ze dne 3. 
května 1923 čís. 95 sb. z. a n. o sazbách pro výkony advokátlt a jejich 
kanceláří mluví se o poplatcích advokátů, ačkoliv není pochybnosti 9 
tom, že tyto poplatky jsou útratami ve smyslu §lf 528 C. ř. s. Nehledíc 
k tomu, je výraz, jehož používá § 14 (2) pat. O' mimosporném řízení: »im 
Kostenpunkte« tak povšechný, že dlužno jej vztahovati také na poplatky 
notářů ve vlastním jejich oboru působnosti, které se v podstatě nelíší 0(1 

útrat, jež účtují advokáti svým mandantům. Pro vyloučení dovolacího 
rekursu mluví v obou případech' tentýž zákonný důvod. (Viz rozhod
nutí nejvyššíhO' soudu čís. 634 sb. n. s.). Snížil-li tedy rekursní soud sF'
žovatelův palmární účet na 28.500 Kč, vYidal rozhodnutí v otázce útrat 
ve smyslu §u 14 (2) pat. o nespO'rném řízení s konečnou platností. 

Čís. 6806. 

Zákon o silostrojich ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
Majitel automobilu ručí za zaviněni osob, jichž používá při prONozu, 

třebas nebyly v jeho službách, jen když řídily automobil za jeho vědomi 
a on to tmě\, 

S hlediska §u 1304 obě. zák. nepřichází v úvahu zaviněni třetí osoby. 
Spoluzaviněni třetí osoby p,išl0 by s hlediska §u 1302 obě. zák. v úva
hu pouze tehdy, kdyby bylo lze určiti podily škíl.dců na poškození. 

Spoluzaviněni poškozeného automobilQvým úrazem dlužno spatřo
vati v tom, že se súčastnil jízdy, ač věděl, že řidič neni způsobilým. 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, Rv 1 927/26.) 

žalobkyně jela v automobilu, náležejícím Adolfu K-ovi a meném 
Annou K-ovou, jež neměla ani předepsané řídičské zkoušky ani vůdčíhO 
listu. Na ostré zatáčce řídila Anna K-ová automobil tak, že by se byl 
zřítil se stráně. Muž žalobkyně Jaro,slav B., sedící vedle Anny K-ové, 
strhl v poslední chvíli volant, čímž se stalo, že se vůz překo,til, žalob
kyně byla z vozu vymrštěna a pádem se poranila. žalobní nárok na n,l
hradu škody proti AdoUu K-ovi a Anně K-ové uznal pro e e sní s o li cl 
P r v é s t o I i e e solidárně důvodem z polovice po právu. O cl vol a c í 
s o u d nevyhověl odvO'lání ani té ani oné strany. 

-- tis. 6806 -
287 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných, k dovolání že
lobkyně změnil rozsudky nižších soudů v ten rozum že uznal žalobnÍ 
,:-árok. proti oběma žalovaným solidárně důvodem po' právu dvčma ne- -' 
tmamI. 

Důvody: 

Pokud )de o,?,nrotněpráv~í dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., sluší 
so~hlas'Í! s, !1Izs.m. soudy, ze v tomto případě nemá místa ručení podle 
§§u 1-;-3 ~,,;kona z; dne 9~ srpna 1908 čís. 162 ř. zák., protože žalobkyni
no pravo, zadal! nahradu ~kody podle těchto zákonných předpislt, již za
n.klo pod!e §~ 6~oho~? za~ona pro,mlčením. To uznávají ostatně i samy 
stranr, PnchazeJI tud.z v uvahu predp.sy občanského zákonníka o ná
hrade skody, a právem tudíž zdůrazňuje dovolání žalovaných. že bylo na 
žalobkyni, by prokázala zavinění žalovaných (§ 1296 obč. ;ák.) škodu 
tímto zaviněním způsobenou a příčinnou souvislost mezi zavinění~ žalo
vaných ~ zpús?~el~ouov~~odou.~ež důkaz ten se žalující straně podle 
skutkovych zJlstem m71s1ch soudu podařil. Podle těchto zjištění řídib 
aut01;lObll druhá žalovaná Anna K-ová, která neměla ani předepsané 
zkousky ve smyslu §u 23 prvý odstavec min. nař. ze den 28. dubna 1910 
čís. 81 ~'. zák., ani vůdčího listu podle §u 22 dmhý odstavec tohoto naři
zem,. a. r~dlla automobil tak neodborně a neopatrně, že při tom narazila 
na silmcl na dva patníky a na strom, čím dala podnět k tomu že vedle 
ní s;dící žalobkynin n:anžel Jaroslav B., by zabránil hro'zíCímu ~ebezpečí. 
za;ahl k vO,lantu, arCI tak neopatrně, že následkem toho vůz se překo,ti! 
a zalobkyne byla z vozu vyho'zena a na těle poškozena. Zavinění druhé 
~~lov,ané na ~razu žalobkyně jest tudíž zřejmé a neomloEvá jí, že prý 
nzem ,,;uta prevzala na domluvu třetích osob. Prvý žalovaný Adolf 1<. 
byl majltelem automobdu, a není sporu o tom, že přes počáteční Sv LIj 
odpor elp vozu sedl, z čehož dlužno usuzovati, ž·e dodatečně přece ieon 
s tím souhlasil, že vůz bude říditi jeho manželka, druhá žalovaná. Zda 
prvý žalovaný se tak Tozhodl o své újmě, či, jak tvrdí žalovaná strana 
na doml~vu. a naléhání, tř:tích osob, nepadá' na váhu, pokud nebyl~ 
tvrzeno, ze Jeho dodatecne svolení nebylo svobodné. Třebaže tudíž dru
~á žalovaná nebyla ve službách prvého žalovaného, byla přece 
]e,ho P?mocl1lcí v provozu,. a třebaže nejednala z přímého jeho příkazu, 
pre.ce nehla automobIl za Jeho vědomí. I v takovém případě ručí však 
ma.Jltel au10mobllu za zavinění osob, kterých při provozu používá, ne
boť služební poměr ve smyslu §§ů 1153-1164 obč. zák se v §u 8 
autom. zák. nepředpokládá, najmě nemluví automobilový zákon v §u 8 
o }avl!1ění osob služebnfch, nýbrž o zavinění osob, jichž užívá vlastník 
pn provozu. Nezáleží tudíž na tom, že druhá žalovaná nebyla ve služ
Mcch prvého žalovaného', nybrž na váhu padá, že řídila automobil za 
jehO' vědomí a že prvý žalovaný to trpěl. Také nezáleží na tom že prý 
podle úmluvy říditi měl automobil Jaroslav B., neboť takovou Ómluvou 
nemohl by vlastník automobilu svou zodpovědnost přesunouti na osobu 
]l?OU. (§ 13. a,ut?m zák.). Ručí. tudíž prvý žalovaný podle §w 8 autom. 
mk. za zaVll1enr své manželky, pk správně uznaly nižší soudy, a ne-
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Ucba proto obíratí se otázkou jeho zavinění, které)e,st ?statně jíž v to,;" 
že řízení automobilu svou manželkou trpěl, ač vedel, ze k tomu neb~ra 
ani oprávněná ani způsobilá. Ohledně příčinné sou::,rslostr j,:st ~"k zjr
štěno, že bezprostřední příčinou, že automobIl s~ prekotrl a ze trm byly 
některé osohy v něm sedící vymrštěny, bylo zasahnutr Jaro~!~va B-a ~~ 
volant, pokud se týče nesprávné zatočení volantem. ~l~ mZSl soml~ tez 
zjístily, že podnět k tomuto zakroče~í dala, neopatrna. ]lzda dr~he zalo
vané a že Jaroslav B. svým zasahnutrm chtel jen z~,bral11tr ?rozrcrmr; n,e
bezpečí. Zakročení Jaroslavem B-em b~~? tudlZ ~yv?lano lednan:~ 
druhé žalované a právem proto usoudIly '.llZSl soudy, ze uraz jest V pn-

II
I činné souvislosti s jednáním druhé žalované. Ručí tudíž oba žalovaní ža

lebkyni za škodu, již utrpěla, a jelikož 'podPy škůd~ů !,a škod~ nelze mé 
čiti, jest toto ručení podle §u 1302 obc. zak. sohdarm (V!Z tez s~. n. s. 

III čís. 4940). Pokud jde O zavinění pokud se týče zodpovednost zalova-

li 
ných, byla tudíž věc posouzena po právní strán~e spr ávnč: " , .. , 

" Ale jinak má se věc, pokud jde o připadne spoluzavrnem ZalUjlCl 
strany. Tu dlužno předev.šÍ!]1 zdůrazniti, ~e spolm;avrnění $řetí, ~soby, 
zde Jaroslava B-a, s hledrska §u :304 ohc. za~. v,uP.~c nepncha,Z1 v u
vahu. Tento právní názor dovolaclm soudem opetne jlZ vysloveny plyne 
zřejmě z doslovu §u 1304 obč. zák., jenž stano'!í, ž~ j:,-li při poš~oz:ní 
zároveň zavinění poškozeného, nese tento škodu se skudcem pomeme, a 
nelze-li poměr určiti, rovným dílem, Spoluzavinění ]arosl!,va,B-a mohlo 
tudíž v úvahu přijíti jen tehdy, kdyby p,odle §u 1302,?bc.}ak. byJo lze 
určiti podíly škůdců na poškození. To v!sak v tomto pnpade, pk jr;,: bylo 
řečeno není možno. neboť zavinila .překocení vozu a tím celou skodu 

I žalohkyně činnost k'aždé jednotlivé z ,,:sob, .v t,?rnt? příp~dě se 'p~o~iniv-
1 šich a třebaže není vyloučeno, odsh~pnovatI pnbhzne mlTU zavmenl, ne~ 

'
I lze přece rozdělití škodu na části, jež by připadaly na jednotlivé čin?o,st~ 

škůdců. Pochybil tudíž odvolací soud, kdJ:.ž v~hleden: ~ spoluzavrne~l 
',',I Jaroslava B-a uznal s prvým soudem, na de!~~e zavl~ei;l, ve .~n;yslu §u 
. 1304 obč. zák. Přes to nehylo lze pIne vyhovetr dovolanr zalUi]1cr strany, 

I neboť nelze souhlasiti s nižšími soudy v tom, že žalobkyně na úrazu ne~ 
má vlastní viny. Jest nespomo, že žalobkyně věděla, že dru?á žalov,:na 
není ani oprávněná aní způsohilá, říditi automobIl. Súčastmla-lr. se za
Jobkyně přes to jízdy automobilem, řízeným dru~ou žalo."anou, j,:dnala 
na vlastní nebezpečí a to i tenkráte, spo'léhala-h, jak tvrdl, na to,. z~,v~~ 
dle druhé žalované seděl její manžel,ienž, jak nesporno, automobIl ndltr 
byl oprávněn a způsohilf Třebaže míra zavinění na str"ně .ža~ujíc~,byl~ 
menší než mira zavinění na straně žalované, bylO I toto. ]elI pocmam 
neopa'trné a lehkovážné. Pochybily proto nižší soudy i v tom, že ne
Sihledal:r zavinění na straně žalující. Míru toho,to zavi?~ní slušel~ pak 
odstupňovati tak, jak shora uvedeno .. Za tO,h~t~ naZiran} t;a v~c po 
stránce právní slušelo ovšem vyhovětr 1 dovolanr zalobkyne, trebaze jen, 
částečně, 

čís. 6807. 

Zákon o silostrojích ze dne 9. srpna 1908, čis. ~62 ř. zák. • 
Poškozenému jest přisorudlti podle §u 2 poslednt odstavec, zak, pou-
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ze část škody také tehdy, když mu proti třetí osobě, z jejíhož spoluza
vinrění škoda vzešla, nepřísluší vůbec žádný nárok. 

Okolnost, že poškozený byl hostem těch, kdož automobil na svůj ná
klad zjednali, nevadí závěru, že šlo o jízdu za plat a v dopravě provo. 
zc.vané po živnostensku. 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, Rv 1 1219/26.) 

Žalobce (svatebčan) jel v automobilu žalovaného autodrožkáře. Za 
iízclv na fre·kventované silnici skočil kůň mlé'kařského vozu, náležejíctno 
B-ové, do jízdní dráhy automobilu, řídič strhl automobil k okraji silnice, 
kde narazil na strom, čímž žalobce utrpěl úraz. Zalpbní nárok na ná
hradu škody proti autodmžkáři a řidiči uznal pro c e sní s o II d P r v é 
s t o I i ce důvodem po právu, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Je-li žalo
vanÝ .Jaromír V. aL-todrožkářel11~ je zřejmo, že provozuje autodopravu 
osob po živnostenskl' a, ježto byl automohil k jízdě zjednán, šlo o jeho 
použití za plat. jakže podle &u 4 odst. 1 posl. věta zákona ze dne 9. 
srpna 1908, čís. 162 ř. zák. platí v tomto připadě i ohledně osob a věcí 
automobilem dopravovaných' předpisy §§ 1 a 2 cit. zák. žalobce při 
ji zdě nebyl hostem žalovaných, nýbrž hostem těch, kdo automobil na 
svůj náklad obiednali. O d vol a c í s o li d vyhověl odvolání žalovac 

nýeh potud, že uznal žalobní nárok důvodem po právu pouze z polovice. 
D II vod y: Po právní stránce dos,pěl odvolací soud k závěru částečně 
odchylJ~rmu od názoru soudu první stolice Sdílí sice míněni soudu první 
stolice, že žalovaní nepodali důkazu, jenž by je podle zákona spmstil 
povinného ručení vúbec, jest však toho názoofU, že škoda z ,části zpelso
bena byla zaviněním osohy třetí, mlékařky B-ové. Nemůžeť býti pochyb
nosti o tom, že příčinu toho, že žalovaný řídi'č strhl automohil na levol] 
stranu směrem své jízdy k okraji silnice a zde narazil na strom, 
zavdal skok koně na pravou stranou ,iízdy do jízdní dráhy a ieho nára7 
na automobil. Na události této má zavinění majitelka koně Božena B-ovil 
a záležíjeji zavinění v tom, že s koněm tím vůbec jezdila na frekvento
vané silnici, ač jí byla vlastnost koně, otáčeti se přímo hlavou proti 
autamobi1ůtn, známa, a ač byla varována, že nedávala žalovanému řídiči 
vý-straž1))Tch znamení, že koně pevně nedržela. Leč ne1ze v ,tétO' Boženou 
B-ovou zaviněné události spatřovati jedinou. p1íčinu škodlivé událosi'i 
(nárazu na strom). Neboť tento náraz mohl býti žalovaným řidičem au
tomobilu při zachování všech předepsaných a věcných opatrnosti od
vrácen. Třebas řídiř zachoval se až do okamžiku srážky s koněm bez
vadně a nelze mu, jak to činí soud stolice první, vytýkati, že jel nedo
volenou rychlostí, přece po srážce nebrzdil ihned, nezmírnil rychlost a 
neovládal při řízení vozidlo, čemuž náraz 11a strom sám 9 sobě na
svědčuje. Jde tedy zřejmě ° případ, kdeškoda nebo její rozsah jen z čá
sti plyne ze zavínění osoby třeti a kde. tudíž lmtno za uvážení všech 
okolnosti uznati ien na část nároku žalohního (§ 2 poslední odstavec aui. 
zák.). Soud odvolací má za to, že za zjištěných poměn\ třeba oceniLi 
poctíl zavinění Boženv B-'ové polovicí. Další výtka po stránce právní, že 
proti ustanovení Stl 4 aut. zák. použito bylo předpisů §§ 1 a 2 aut. zák., 

Civilni rozhodnuti IX. 19 

I: 
! 



- čís. 6807-
290 

ježto žalobce za jízdu níc neplatil, byl pouhým hostem a jízdu nezjednal,_ 
jest nedůvodna a sdílí soud odvolací po této stránce úplně právní sta
novísko, jež zaujal soud první stolice. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ů vody: 

DovolaCí soud jest vázán skutkovými zjištěními odvolacího soudu. 
že Božena B-ová jela po frekventované silnici, ač jí byla známa vlast
nost jejího koně, otáčeti se přímo hlavou pro-ti automobilům, že nedávab, 
ačkoliv byla varována, žalovanémn řídiči automobilu včas výstražných 
znamení, že koně pevně nedržela a že příčinu toho, že řídič strhl auto
mobil k okraji silnice a zde narazil na strom, zavdal krok koně Boženv 
B-ové clo jízdní dráhy automobilu a jeho náraz na tento. Božena B-ová 
jed~ala tedy neopalrně a lehkomyslně a proto dlužno souhlasiti s od
volacím soudem v tom, že škoda, tvrzená žalobcem, byla z části způso .. 
bena jejím zaviněním, které je Jedno z příčin škodlivé událostí, t. j. ná
razu automobilu na strom. Tím je ospravedlněno použítí posledního od-. 
,:tavce §u 2 zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., který nařizuje, 
ze Je přIsoud,ti poškozenému část jeho nároků, pochází-li jeho- škoda 
částečně ze zavinění třetí osoby. Ž,e by poškozenému musila býti proti 
vlastníku a řídiči automobilu přiznána nMuada škody potud, pokud po
škozený dle obecných norem občanského zákoníka nemá právního ná
roku na odškodnění proti třeti osobě, v _ tomto případě proti Boženě 
B-ové, nelze dovozovati z uvedeného §u automobilového zákona, ktenÍ" 
pouze nařizuic 1 že se poškozenému má přisouditi část škody za llvažo-
vání všech okolnosti. Jen část škody mlá tedy býti přisouzena poškoze
nému také tehdy, když mu po případě proti třetí osobě vůbec žádný 
nárok nepřísluší. Že poměr po'ško,zeného k třetí osobě zde nemá roz
hO'dnéhO' významu, plyne také z úvahy, že zákon v uvedeném /:lu mluvr 
nejen o zavinění třetí osoby, nýbrž také o zavinění pOiškozeného. Do
volatel řeší protO' v dovolacím spisu zbytečně právní poměry mezi ním 
a Boženou B-oVO'u. Odvol. soud neocenil libovolně podíl Boženy B-O'vé 
na žalobcově škodě polovicí, nýbrž, jak zřejmo z jeho důvodl1, »za zji
štěných poměrů,« tedy, jak zákon nařizuie, za uvažování všech okolností. 
Dovolací sou:d přidává se také v tomto bodu k názoru napadeného roz
sudku s dodatkem, že zavínění Bo-ženy B-ové nemůže býti menší, než 
zavinění žalovaného řídiče již proto', že její hrubá nedbalost byla prvotní 
příčinou žalobcova úrazu. Jeho dovolání, uplatňující dovolací důvod 
nesprávného právního posouzení věci, nemohlo se tedy setkati s úspě
chem a poukazuie se po právní stránce na správné důvody napadeného 
rozsudku, které hoví skuitko'vému a právnímu stavu věci. 

Dovolací soud sdílí právní názor odvolacíhO' soudu, který nebyl vy
vrácen dovolacími vývody. Uváží-li se, že žalovaný řídil' podle zjištění 
odvolacího soudu, jimiž dovolaCí soud je vázán, po srážce s koněm Bo
ženy B-ové ihned nebrzdil, rychlosti automobilu nezmírnil a při jeho 
řízení vozidla neovládal, čemuž nasvědčuje náraz automobilu na strom, 
dlužno míti za to, že ztratil duchapřítomnost a že tedy, jak u'suzuje 
správně soud prvé stolice, nebylo příčiny, <rby strhl automobil až na 
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sam,ý' okraj silnice asi 9 111 široké. Omluvného dCtvodu, že žalobcúv úraz 
odvrácen býti nemohl ani náležitou opatrnosti při vedení a ovládání 
automobilu, žalovaní tedy neprokázali. Co do ocenění podílu Boženy 
B-ové na škodě, tvrzeué žalobcem, .poukazují se dovolatelé k důvodÍlm, 
týkajícim se žalobcova dovolánÍ. Tai;~ § 4 automobilového zákona vy
kládají nižší soudy správně, majíce za to, že okolnost, že žalobce byl 
hostem těch, kdož automobil na svůj náklad zjednali, nevadí závěru. 
že v den úrazu šlo o jízdu za plat a v dopravě po živnostensku prvým 
žalovaným p'rovozované. Tato okolnost stačí k rozřešení sporné otázky. 

čís. 6808. 
Výklad služební pragmatiky bankovních úřednlků o právní účinnosti 

výpovědi z důvodu likvidace banky. 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, Rv 11291/26.) 

Žalobce, zaměstnanec žalované banky, dostal vzhledem k Iikvidaoi 
banky dne 14. května 1923 výpověď. žalobě, již se domáhal na žalované 
zaplacení služebních požitků až do konce roku 1923, vyhověl pro c e s
n í s O udp r v é s t O I i c e potud, že mu přiznal služební požitky do 
konce září 1923. O d vol a c i s o u d k odvolání žalobce napadený roz-_ 
sudek potvrdil. D ů vod y: Odvolání nelze přiznati oprávněnÍ. Usnese
ním odvolacího soudu ze dne 21. ledna 1925, potvrzeným k rekursu obou 
stran nejvyšším soudem bylo vyřčeno, že žalobci tehdá, když byl v mě
sících červenci, srpnu a září 1923 ve smyslu §u 43 čís. 3 služebního řádu 
bez zaměstnání, přináleží v každém případě služební požitky za tuto 
dobu, že mu však za měsfc říjen, listopad a prosinec 1923 tyto požiiky 
nenáleží v žádném případě, jelikož výpověď, daná mu podle §u 43 čís. 
4 služebního řádu proto, že banka vstoupila clo likvidace, uplynula v kaž
dém případě cine 30. září 1923 a jelikož úředníci při výpovědi z tohoto 
důvodu po-dle služebního řádu nemají nároku na další odškodnění. Tímto 
právním názorem byl soud prvé stolice, jak přiléhavě sám uvádí, podle 
§u 511 c. ř. s. vázán a nelze proto v tom, že přiřkl žalobci již jen služné 
za měsíce červenec, srpen a září 1923, spatřovati rozpor s procesními 
~pisy. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolací důvod podle čís. 4 §u 503 c_ ř. s. není opodstatněn. Ža
lobce provádí tento dovolací důvod v podstatě v ten smysl, že, ačkoliv 
neivyšší soud v rozhodnutích již vydaných v této sporné věci z 15. dubna 
1925 R I 156/25 a Rv 249/25 nevyslovil právního názoru Clhledně otáz
ky, za kterou dobu má žalobce -požadovati služební požitky, jakož i 
o tom, zda-Ii; když výpověď, daná dne 14. května 1923 s působností 
od 30. června 1923 podle §u 43 čís. 3 služební pragmatiky z důvodu 
omezení činnosti banky, byla právně účinnou, jest pokládati výpověď 
též z dúvodu likvidace za danou a účinnou, - nižší soudy, vycháze.iíce 
z mylného předpokladu, že právní názor, vyiádřený odvolacím soudem 
v rozhodnutí z 21. ledna 1925 ohledně žalobcových nároků byl dovo· 
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lacím soudem v citovaných rozhodnutích schválen, nevešly v právní po
souzení stavu věci, vytvořeného dodatečným doplněním řízení a že ná
sledkem toho také věc nesprávně posoudily a rozhodly. Dovolatel vy·· 
chází z názoru, že nižší soudy vyslovily, že výpověď, daná 14. května 
1923 s působností od 30. června 1923 podle §u 43 čís. 3 služeb ni prag
matiky, tudíž z důvodu omezení působnosti banky, stala se právně účin
nou. Pak ale byl prý služební poměr zrušen dnem 30. června 1923 a již 
jednou zrušený slui'ební poměr nemohl býti vypovězen znova z jiného 
důvodu, pro likvidaCi (§ 43 čís. 4 služební pragmatiky,). Přichází-li 
však v úvahu jen výpověď podle §u 43 čís. 3 služební pragmatiky, je 
pn·', ježto nižší soudy zjistily, že žalobce má více než dvacetiletou za- . 
počítatelnou služební dobu a že byl až do 31. května 1924 bez zamest
nání, nárok na služební požitky za dobu 12. měsíců, počítajíc ode dne, 
kcly výpověď byla účinnou, tudíž za dobu od 15. února 1922 do 31. květ
na 1924 oprávněným. K tomu jest podotknouti toto: Jest ovšem správné, 
že v rozhodnutích dovolac. soudu z 15. dubna 1925 č. j. Rl 156/25 a Rv 
I 249/25 nebyl vysloven právní názor o tom, za kterou dobu patří ža
lobci služební požitky, a nemůže tudíž také právní názor, vyslovený 
v rozhodnutí odvolacího soudu z 21. ledna 1925, podle něhož žalobci. 
byl-li v měsících červnu, srpnu a září 1923 ve smyslu §u 43 čís. 3 slu
žehné pragmatiky bez zaměstná!],í, v každém případě patří služební 
požitky za tuto dobu, že mu však v žádném případě nepatří tyfo služební 
požitky za měsíce říjen, listopad a prosinec 1923, poněvadž výpověd', 
daná mu podle §u 43 čís. 4 služební pr;lgmatiky v důsledku likvidace 
banky za všech okolností uplynula dnem 30. září 1923 a úředníkům při 
výpovědi, dané z tohoto podnětu. podle služební pragmatiky nepřísluší 
další odškodnění, pokládán býti již proto za schválený dovolacím sou
denl a nižší soudy vížící, že tento právní názor vyslovující usnesení od
volacího soudu, jímž zrušen rozsudek prvého soudu, bylo potvrzeno. 
Dovolací soud ve svých rozhodnutích z 15. dubna 1925 č. j. R I 156/25 
a Rv J 249/25 pouze vyslovil, že je správný předpoklad odvolac. soudu, 
podle něhož jest služební pomh žalobcův a .ieho žalobou uplatněný nárok 
posuzovati podle platné kolektivní smlouvy, dále že odvolací soud 
správně položil počátek likvidace společnosti do okamžiku usnesení 
valné hromady akcionářů (čl. 242 obch. zák.), že správně vyloti! usta
novení 'in 43 služ. pragmatiky a p o k u d to výpověď podle ~n 43 čís. 3 
služební pragmatiky připouští, také správně vypo·čítal služební dobu 
žalobcovu, konečně, že v případě likvidace výpovědní lhllta nemá počíti 
běžeti teprve od okamžiku, kdy byla likvidace po zákonu potvrzena. Jen 
v -tomto ro~sahu múže se tudíž mluviti o rozhodnutí nejvyš,'šího soudu, 
pižší soudy vÍžícím. Ve věci samé, tudfž ohledně otázky, které nároky 
vyplyuuly pro žalobce ze skutečnosti výpovědi a z okolnosti, že jeho 
služební poměr jest posuzovati podle kole.ktivní smlouvy, dovohcí soud 
výslovně odmítl rozhodnouti. Z mylného pojetí odvolacího soudLÍ neplyne 
však to, co z toho dovolat~l dovozuje, totiž že právní názor, vyslovený 
odvolacím soudem již v jeho rozhodnutí z 21. ledna 1925 a zachovanÝ 
v rozhodnutí, nyní napadeném, musí býti proto bezpodmíneb1ě pochybe
ným, poněvadž nedbal nových, po doplnění řízení naievo vyšlých okol
ností a odvolávaje se na rozhodnutí dovolacího soudu. nevešel znova 
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v právní posouzení věci. Odvolací soud odůvodnil ve svém usnesení z 21. 
ledna 1925 právní názor tam vyslovený a jest proto pOllze zkoumati, 
zda-Ii toto právní posouzení, zachované v napadeném rozsudku, obstojí 
podle nynějšího stavu spisll. Při tom jest především dbáti toho, že odvo
lací soud nevyslovil, že výpověď, daná dne 14. května 1923 s působností 
od 30. června 1923 podle §u 43 čís. 3 služební pragmatiky, se stala práv
ně účinnou, a že tudíž služební poměr -"žalobcův byl zrušen dnem 30. 
června 1923. žalobce to také ve sporu sáfn popřel. Odvolací soud ve 
svém rozhodnutí pouze dovodil, že výpověď, daná dne 14. května 1923 
z důvodu likvidace, nemohla sice projeviti svou účinnost se lhůtou od 30. 
června 1923, ale zajisté se Ihlttou ke dni 30. zář í 1923, poněvadž usne
sení o likvidaci banky stalo se teprve 30. června 1923, a že tudíž měl by 
žalobce, kdyby přicházel v úvahu p o u z e předpis §u 43 čis. 4 služební 
pragmatiky, podle §u 29 zák, o obchod\lích pomocnících ještě nárok na 
požitky, připadající mu za měsíce červenec, srpen a září 1923, poku.d 
nepřesahují 24.000 Kč. Odvolací soud zabývá se pak, ale jen poněvadž 
žalovaná opřela své právo, vypověděti služební poměr žalobcltv podle 
zákona, též o předpis §u 43 čís. 3 služební pragmatiky, také otázkou, 
které nároky by příslušely žalobci také podle tohoto předpisu. Poněvadž 
v tomto směru byly významny jak trvání služební doby tak i nezaměst
nanost žalobcova, nařídil doplnění řízení. Na otázku, zda-li výpověď 
daná dne 14. května 1923 z dllvodu likvidace banky byla účinnou dnem 
30. září 1923, odvolací soud tudíž odpověděl kladně, a to právem, poně
vadž byla také podle usnesení z 30. Června 1923, jímž byla usnesena 
likvidace, ponechána v platnosti. Stala-li se ale výpověď podle §u 43 čís. 
4 služební pragmatiky právně účinnou se lhůtou od 30. září, odpadá nut
nost, zabývati se otázkou, jaký účinek by měla výpověď ve smyslu §n 
43 čí-s. 3 služební pragmatiky, jaké nároky by byl žalobce oprávněn z ta
kové výpovědi vyvozovati a za jakých předpokladů. Že v případě právně 
účinné výpovědi z dltvodu likvidace banky (§ 43 čís. 4 služební pragma
tiky) nemají místa ustanovení §u 43 čís. 3 služební pragmatiky, vysvítá 
z úvahy, že každá likvidace musí míti v z<'lpětí omezení působnosti pod
niku, tudíž zvláštní ustanovení o možnosti a následcích výpovědi pro pří
pad likvidace by bylo zcela zbytečným; § 43 čís. 3 služební pragmatiky 
má na mysli ten případ, že podnik při zachování svého stavu a své pů
sobnosti tuto omezí, kdežto § 43 čís. 4 služební pragmatiky upravuje 
zvláštní případ, když se následkem likvidace neb úpadku působnost pod
niku skončí. Ježto v případě likvidace banky nepřísluší >úředníkům při 
výpovědi, dané z tohoto podnětu dle služební pragmatiky další odškod
nění, má žalobce nárok na služební požitky pouze za dobu až do zrušení 
služebního poměru, a poněvadž tento byl zrušen dnem 30. září 1923, 
nemá nároku na služební požitky po této době. 

čís. 6809. 

Jde o samostatný závazek, nikoliv o rukojemství, zavázala-li se třetí 
osoba, že nahradí zaměstnavateli veškerou škodu, již mu zaměstnanec 
způsobl, 

(Rozh. ze dne 16. února 1927, Rv í 1615/26.) 
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, Žalobce propustil syna žalovaného z učení pro krádež. Na prosby 
zálov~neho v,zal syna Jeho opět do učení, když byl žalovaný napřed vý
slovne prohlasrl, že stojí za všecko, že ručí za všecko, zejména kdyby 
Jeho syn opětně se dopustil krádeže, a že nahradí veškerou škodu, kle-
rou by, Jeho syn snad zase způsobil. Ježto syn žalovaného dopustil se po 
té opět krádeží, domáhal se žalobce na žalovaném náhrady škody. P r 0-

c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal žalobní návrh důvodem po právu, 
o d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po právu. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Dllvody: 

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu dovolacím důvodem 
nesprávného právního posouzení věci ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s. 
plným právem. Nižší soudové zjišťují, že žalobce Josefa D-a ml. z učení 
propustil pro krádež a že jej na prosby jeho otce, žalovaného, opět do 
učeni vzal, když žalovaný naPřed v Ý s lov n ě byl pro h I á s i I, Le 
stoJíza všecko, že ručí za všecko, zejména, kdyby jeho syn opětně se do
pustll krádeže, a že nahradí veškerou škodu, kterou by jeho syn snad 
zase způsobil. Podle zjištění prvého soudu, jež odvolací soud nenahradil 
z.iištěním jiným a které si tudíž mlčky osvojil, potvrdil žalovaný tento 
slrb žalobci podáním ruky. Jest pravda, že z toho neplyne, že žalobce 
chtěl se vzdáti svého případného nároku proti Josefu D-ovi ml.. a že to 
neplyne ani z trestního spisu. Ale okolnost tato jest pro rozhodnutí této 
právní rozepře naprosto nerozhodná, neboť, vykládá-li se obsah smlou
vy, již podle .u~édenýcho zjištění nižších soudů dojednaly strany, podle 
pra~ldel pocÍlvych styku (§ 914 obč. zák.), nelze jí rozuměti jinak, než, 
ze .zalovaný pro případ, že by jeho syn žalobce opětně poškodil a ze
Jmena Jel Jako učeň znovu okradl, nahradí žalobci veškerou škodu iiž bv 
tímto způsobem utrpěl, a že slib tento podmíněn byl právě jen '~znik~ 
nutím takové škody, Nepřichází tudíž § 1344 obč. zák. vůbec v úvahu 
neboť žalovaný nezavázal se žalobci z a dl II Ž 11 í k a, totiž za svéh~ 
syna, jenž mu tehdy ještě ničeho nedlužil, nýbrž přislib i! žalobci zcela 
samostatně a neodvisle od případného závazku svého syna Josefa ná
hradu škody, kterou mu týž snad zase způsobí. Nejde tu najmi' ani o 
rukoioemství ve smyslu §ll 1346 obč. zák., jelikož podle zjištění uižších 
soudu žalovaný se nezavázal k uspokojení věřitele pro pří pad, o že 
prvý dlužník - jeho syn Josef - nesplní závazku, nýbrž pro pří pad 
že týž žalobci opětně způsobí škodu. Nebylo proto pro platnost smlou~ 
vy ani zapotřebí písemností (§ 1346 druhý odstavec obč. zák.). Ale slib 
byl také vážný. což plyne již z toho, že byl potvrzen dáním ruky, a by! i 
obsahově zcela jasn)r, přesný a určitý, najrně, když se uváží, že přislíbena 
byla náhrada veš ker é š k o d y, která synem žalovaného žalobci bude 
snad způsobena. Nezáleží na tom, že tato škoda, iiž žalobci nahraditi 
žalovaný se zavázal, v době slibu pokud se týče dohody ještě nevznikla 
a přirozeně tudíž ani její výše tehdy ještě nebyla známa. Zejména nebylo 
zapotřebí k platnosti smlouvy, by žalobce nezl. Josefa D-a z jeh o zá
vazku propustil. 
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čís. 6810, 

Měla-li kupt1Í cena za dodané zboží býti zaplacena v německých 
markách, prodatel ihned plnil a poskytl kupíteli k zaplacení lhůtu, v niž 
pak tento v německých markách zaplatil, jde pokles jeiich hodnoty na 
vrub prodatele. Lhostejno, že v účtech byla kupní cena označena též 
v Kč. Valorísace jest tuzemskému právu neznáma. , 

(Rozh. ze dne 16. únOra 1927, Rv 11773/26.) 

Dne 25. listopadu 1920 nabídla žalující tuzemská firma žalovanému 
okresu ku koupi lékařské přístroje. žalovaný nabídku přijal s tím, že mu 
bude zaplacení kupní ceny sečkáno do 31. prosince 1921, na eož žalující 
firma přistoupila. Žalující zaslala žalované přístroje v březnu, červnu a 
červenci 1921. V účtech byly ceny vyznačeny v markách a kromě toho 
v Kč. žalovaný zaplatil do konce roku kupní cenu v markách, Žalobou, 
o niž tu ide, domáhala se žalobkyně na žalovaném zaplacení tolika Kč, 
kolik činil rozdíl v kursu marky ku Kč v době dodání zboží a v době pla
cení. Pro e e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v o
l a c í soud žalobu zamítl. Důvod y: Mezi stranami došlo k uzavření 
kupní smlouvy, jíž Odptlrkyné slíbila odvolateli 2Jboží za určitou cenu 
v markách a jež, pokud jde o zboží v ceně 209.493.92 M .. byla oběma 
stranami úplně a to odvolatelem ve slíbené lhůtě splněna. Tím však jsou 
závazky ze smlouvy pro obě strany plynoucí úplně vyrovnány a jedna 
strana nemá za druhou ničeho více k požadování. Dostala-li odpůrkyně 
následkem poklesu marky méně, je to náhoda, která jde na její vrul" 
právě tak, jako by to šlo zase na účet odvolatelův, kdyby byla hodnota 
marky zatím stoupla. Za pokles marky byl by odvolatel odpůrkyni zod
povědnýmien tehdy, kdyby se byl s placením kupní ceny ocitl v pr,o~ 
dlení, což však vzhledem k uvedenému říci nelze. Za tohoto stavu veel 
měla však býti žaloba, pokud ide o samostatnou kupní cenu, zamítnuta. 
Neprávem má soud procesní za to, že odvolatel je povinen k zaplaceni 
zažalovaného peníze také proto, že nepozastavil hned faktury, v nichž 
ie vyiádřena kupní cena neien v markách, nýbrž i v československých 

. korunách a z nichž dvě mají dokonce doložku, že jsou splatny v česko
slovenské měně I kdvby byl odvolatel obdržel dotyčné faktury hned DO 
iich vystavení - to bv arci musilo býti teprve zjiištěno ~ nebylo by 
;nožno z okolnosti, že ie ihned nepozastavil, ještě souditi, že mlčky sou
hlasil s tím. by kupní cena bvla zaplacena v korunách českos!., neboť pře
devším není ve fakturách těch obsažen požadavek, aby byly zaplaceny 
jen v korunéch československých, nýbrž kupní cena ve měně českoslo
venské ie uvedena vedle měny' markové a pak, i kdyby požadavek ten bvl 
i iasnč vysloven, příčil by se v~Tslovné úmluvě stran a v takovém případě 
nelze v pouhém mlčení strany smlouvající spatřovatí tichý souhlas s ~o
datkem, ienž znamená změnu smlouvy. Na druhé straně nelze zase pre
hléclnouti. že odpůrkvně placení v markách, ač to po' iejím názoru smlou
vě neocloovídalo, přiiala a ie odmítla. To mluví proti ní. Oprávněnost 
nároku žalobního nelze však čerpati ani z nařízení ze dne 28 listopadu 
1919 čís. 644 a 645 sb. z. a n., iak to činí soud procesní. Především nc-

1" 
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bylo zákonné překážky, by strany neumluvily kupní cenu ve měně cizn
zem.ské, neboť, nebylo-li umluveno placení efektivní - a o takové pla
c.e~l se v tomto případě nejedná - má kupující právo, platiti dluh, zn<"'
JIC~ na _~lzo~emskou měnu, ve měně tuzemské (čl 336 obch. zák.). Ona 
dve nanzel1l byla snad na překážku, by bylo placeno v markách, nebyla 
~'šak na překážku, aby v této měně byla kupní cena umluvena. Ostain'" 
I kdyby úmluva taková byla neplatna - správně by šlo o nicotnost clle 
§u 879 obč. zák. - nemohlo by žádání žalobní zníti na doplacení kupní 
ceny, nýbrž na obnovení dřivějšího stavu a tedy vrácení věcí prodanýcíl 
a dodaných. Podobně by musila zníti žádání i v tom případě, kdyby šlo 
o bezdůvodné obohacení, neboť i při tomto musí žádání žalobní směřo
vati k tomu, aby byl původní stav obnoven (§§ 1431 a 1435 obč. zák.), 
KdY'by měl nabýti vrchu názor soudu procesního, že odpůrkyně musí do
stati v československých korunách tolik, co svého času na opatření věci 
v markách vynaložila, znamenalo by to valorisací, která však je tuzem
skému právu cizí a kterou zákon, pokud jde o měnu korunovou, přímo 
zakazuje (§ 6 zák. ze dne 10. dllbna 1919 čís. 187 sb. z. a n. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhóvěl dovolání. 

D ů vod y: 

• Po stránce právní (§ 503 čís. 4 c:'ř. s.) posoudil odvol. soud věc správ
ne. Strany sjednaly kupní smlouvu, podle níž měla kupní cena býti účto,· 
vána a tudíž i zapravena v tehdejších říšskoněmec. markách. Jiný smysl 
n:~lalí I,istiny vyměněné mezi stranami, t. j. písemná nabídka, písemné 
prljelI teto nabídky a poshovění s plac,ením kupní ceny, jakož i účty 
zaslané žalobkyní žalované straně. Rozmluvy s drem. B. nemají pro 
spor významu, ježto podle skutkového zjištění nebyl tento lékař zmocnén 
jednati při sjednání kupní smlouvy za žalovanou stranu, a žalobkyně ne
prokázala, že by tato byla souhlasila se změnou kllpní smlonvy v ten 
rozum, že kupní cena má býti splacena v Kč podle určitéhO' kursu. Lze 
proto věc posouditi jen podle dopisů a účtů, které znějí přesně a mčitě, 
nelze proto pochybovati, že úmysl stran směřoval jen k tomu, co strany 
projevily uvedeným způsobem. Podle smlouvy měla kupní cena býti za
placena v udaném počtu německých marek, žalobkyně, jež sama hnen 
plnila, poskytla k zaplacení kupní ceny lhůtu, v níž žalovaná strana na
vzájem podle smlouvy plnila. V čase placení byly ještě v oběhu německé 
marky, na něž zněla účtovaná kupní cena. Pokles jich hodnoty je tudíž 
náhodou udavší se ve jmění žalobkyně jako věřitelky. V čase kupní 
smlouvy odpovídala smluvená kupní cena hodnotě prodaného zboží, 
nelze proto mluviti o porušení zásady poctivosti a víry. Platební lhůta 
byla poskytnuta v době, kdy kurs německé marky spíše stoupal než 
klesal, nepříčí se proto poshovění ani uvedené zásadě ani dobrým mra
vům. Pokles hodnoty mark~ mohla anebo nemohla žalujlci firma stein<' 
předvídati jako žalovaná strana. V žádném z těchto případů nelze dovo
diti nic ve prospěch žalobkyně, kterou stihají účinky náhody, t. j. po
klesu peněz, jimiž byla smluvena kllpní cena. Odvolací soud nevytkl 
žalobkyni spekulační úmysl, jest proto nemístné ohražovati se proti 
výtce, jež se nestala. O použití §§ 988 a 989 obč. zák. nemůže býti ře:'i 
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již proto, že \~,čase placení byly říšskoněmecké marky ještě v oběhu. 
aniž byla hodnéHa jejich změněna zákonem. Dalši vývody odvolatelčll1)' 
o náhradě vnitřní ceny vyvrátil odvolací soud správně poukazem na ne
možnost valorisace, tuzemskému právu nejen neznámé, nýbrž přímo se 
příčící (sr. zákon Č. 187/19. a rozhodnutí Č. 4662. sb. n. s.). I v dalším 
postači poukaz na správné důvody uvedené odvolacím soudem. Účtoc 

vala-li žalobkyně nehledíc ke smlouvě vedle něm.n}arek kupní cenu té? 
v Kč, poskytla tím nejvýše žalované straně možnos{, zaplatiti ji v tét0 
měně, k jiné změně kupní smlouvy tím však nedošlo. zalovaná byla na
dále ne-li povinna, zajisté oprávněna zaplatiti cenu tu v markách, ne
měla proto příčiny, proč by faktury pozastavila. 

čís. 6811. 

PříslušnO'st podle §u 55, druhá věta, j. n. 
Dílčí nároky z téhož skutkového a právt1!ÍhO' podkladu dlužno sečísti 

za účelem zjištěni věcně příslušného soudu, třebas hyly uplatňovány 
samostatnými žalobami. Jde o clilči nároky z téhož skutkovéhQ a práv
niho podkladu, domáháno-li se v jedné žalobě vydáni sena, které si za
městnanec nasušil na louce, jejíž užívání mu jako zaměstnanci žalova
ného příslušelo, ale jež si žalO'vaný zaměstnavatel dal sám odvésti, 
ne b o zaplacení příslušného peníze, v druhé žalobě pak náhrady ostat
ních slU!Žebních požitků jak v hotovQsti tak v přírodnínách a náhrady 
nákladu na pozemky, jichž užívání mu příslušelo. 

(Rozh. ze dne 17. února 1927, R I 51/27.) 

zalabu o vrácení 30 q sušeného sena nebo zaplacení 2.700 Kč zadal 
žalobce pod C I 92/26 na okresním soudě. K námitce věcné nepříslu5-
nosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o II d za
mítl námitku věcné nepříslušnosti. 

N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

zalobce podal na žalovanou u okresního soudu dvě žaloby. Co jest 
právním důvodem žalobních nároků, t. j. o jaký právní poměr !alobc2 
své nároky opírá, jest vidno ze skutkového přednesu žalobcova. Zalobce 
tvrdí v obou žalobách, že byl po řadu let na velkostatku žalované vedo\!
cím lesního hospodářství (žalovaná naproti tomu tvrdí, že byl obyčej
ným lesním hajným), že byl dne 16. dubna 1926 bez výpovědi a bez 
důvodu ze služby propuštěn, že však mu měla býti dána šestinedělní 
výpověd' před skončením kalendářního čtvrtletí a že mu tedy patří slu
žební požitky za dobu až do 30. června 1926, jichž náhrady se domáh:'. 
zal obce domáhá se z tohoto důvodu: a) v žalobě C I 92/26 vydání 30 q 
sena, které si -nasušil na louce, jejíž užívání mu jako zaměstnanci ža
lované příslllšelo, ale které si žalovaná sama dala odvézti, ne b o (altec -

nativně) zaplacení 2.700 Kč, b) v žalobě C I 93/26 náhrady ostatních 
služebních požitků jak v hotovosti, tak v naturáliích do konce června 
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1926 a náhrady za náklad na pozemky, jichž užíváni mu patřilo, kterýžto 
náklad však »předčasným a neoprávněným zrušením služebního poměru« 
byl pro něj ztracen, vše v celkové sumě 3.941 Kč 12 h, kteroužto sumu 
obmezil při ústním jednání na 3.041 Kč 12 h. Z tohoto děje jest již zjev-
110, že všechny požadavky žalobcovy jsou založeny na témže skutkovém 
a právním podkladu, totiž na tvrzeném předčasném a bezdůvodném 
zrušení služebního poměru, al' již se tento poměr posuzuje podle zákona 
ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. (na který se žalobce odvolává), 
nebo podle předpisů občanského zákona. Marně snažil se žalobce vy
líčiti věc tak, jakoby první žaloba byla žalobou vlastnickou, jíž prý se 
domáhá vrácení sena, odňatého z jeho vlastnictví, neboť i tu jest práv
ním dllvodem, z něhož toto vlastnictví se vyvozuje, zase jen smlouv-a 
služební a její předčasné zrušení, jak žalobce sám v rekursu uvedl a 
jak sám již v podání ve sporu C I 92/26 zdůraznil, uváděje, že jeho ná
roky proti žalované vzníkly právě následkem jeho zaměstnání na velko
statku. I rekursní soud uznává, že '»nároky žalóbce mají týž základ, totiž 
tvrzenou služební smlouvu a tvrzené její bezdůvodné porušení a z toho 
vzniklé náhradní nároky«; pd)dádá v'šak přes to, přikloniv se k vývodům 
rekursu žalobcova, jednotlivé nároky za zcela samostatné - totiž jed
nak samostatný nárok na doplatek služného,jednak nárok na náhradu 
škody za náklad na pozemky, jednak nárok na vlastnictví k senu -
a odkazuje na předpis §u 227 c. ř. s., podle něhož prý bylo žalobcovým 
právem, ale nikoli jeho povinností. shrnouti několik nárokll v téže žalobě 
a podle něhož ostatně hromadění jest přípustno ien potud, pokud týž 
soud jest věcně příslušný jak pro každý jednotlivý nárok, tak i pro 
jCllch souhrn; poklác1á tudíž dovolaný okresní soud za příslušný pro oba 
samostatnými žalobami zahájené spor)". Rekursní soud jest potud na, 
omylu, pokud přehlíží, že všechny uplatněné nároky vyvěrají z téhož 
skutkového i právního podkladu, že jsou to jen části jediného a jednot
ného nároku, které nutno vzíti v úvahu jako celek pro každou ze žalob, 
.jimiž jsou jednotlivě uplatňovány (srv. také rozhodnutí čís. 2451 a 5222 
sb. n. s.) a že zejména nelze sestroiovati pro každý jednotlivý dílčí nárok 
samostatný právní dúvod podle toho iakou hospodářskou újmu má od
činiti. Věc se má tak iakoby při náhradě škody pro tělesné poškození 
rozložil poškozený svůj náhradní nárok proti škůdci na iednotlivé v §u 
1325 obč. zák. uvedené náhrady a domáhal se samostatnými žalobami 
na nř. ná.hrady za poškozený šat tvrdě, že' ide o žalobu vlastnickou, za 
ušIj' výdělek. tvrdě, že jde o náhradu škody. za bolestné tvrdě, že ide 
o zvláštní nárok ze zákona a pod. Nelze tudíž použíti předpisu qu 227 
~. ř, s ... iehož předpokladem .ie hromadění r ů z n Ý c h nároků, jež ne
JSou an~' ve skutkové ani v právní souvislosti, nýbrž nutnO' zde použíti 
předpisu §u 55 druhá včla i. n., podle níž pro příslušnost je rozhodn<1 
suma iist'inné pohledávky ještě nezapravené, i když se v dotyčné žalobě 
žádá jen část jistinné pohledávky . .listinou nutno tu rozuměti souhrn 
všech z dotyčného právního důvodu žalobcem uplatněných nároků. Ne
záleží na tom, že v první žalohě žádá žalobce, alternat.ivně vydání sena, 
nebO' zaplacení 2.700 Kč, nd'oť t2tO peněžní částk;:l. musí se při rozho
dování otázky příslušnosti připočísti k ostatnÍm- částkám žadaným ve'· 
druhé žalobě (§ 56 prvý odstavec j. n.). Také na tom nezáleží, že ža-
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lov3ná podle svýCJl námitek složila k soudu nějaké částky (315 Kč a 118 
Kč 88 hl, když ž"j:obce O tyto částky prosbu žalobní neobmezil a když 
žádá v první žaloť* 2.700 Kč a ve druhé žalobě 3.041 Kč 12 h. Ale, 
i kdyb)' se složené 'částky odpočetl)', přesahuje souhrn nárokú žalob
cových 5.000 Kč, t. j. hranici věcné příslušnosti okresního soudu. Roz
hodnutí čís. 32 sb. n. s., na něž rekursní soud odkazuje, týká se práv': 
nároků nesouvisejících ani skutkově ani právně, tedy pravého opaku sou
zeného případu. 

čís. 6812. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
V tom, že se vůz pouliční dráhy srazil s chodcem a odhodil ho pod 

koně, dlužno spatřovati pnhodu v dopravě. Jde o neodvra!noll náhodu 
ve smyslu §u 2 zák., byl-li chodec zasažen vozem pouliční dráhy v té 
chvíli, když vůz pouliční dráhy ho již předjížděl, a k poranění chodce 
došlo jedině proto, že koně ve vcne chodcem řízeném se splašili a srazili 
ho ku kolejím pouliční dráhy. 

(Rozh. ze dne 17. února 1927, Rv I 752;25.) 

žalobce řídil nákladní povoz jako kočí, jda po levé straně vozu. Když 
na této straně předjížděl vůz pouliční dráhy a na pravé straně vozu ph
blížilo se protijedouCÍ auto, splašili se koně zapřažené do vozu, vzepjali 
se, žalobce se dostal ke kolejím elektrické dráhy, vůz elektrické dráhy 
cio něho narazil a pod koně ho odhodil, Č'Ímž žalobce utrpěl poraněni. 
Žalobní nárok proti elektrickým podnikům o náhradu škody neuznal 
pro c e sní s o udp r v é ·s t o I i c e důvodem po právu, o d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Odvolací soud nesdílí 
právního názoru soudu prvé stolice, že v souzeném případě nejedná se 
o příhodu v dopravě podle §u 1 zákona ze dne 5 .. března 1869, čís. 27 
ř. zák. proto, že vlIz elektrické dráhy mohl vůz žalobcův předejeti, aniž 
bl' se při tom dotekl žalobcova vozu, a přisvědčuje odvolateli, že jde 
o příhodu v dopravě. Příhodou v dopravě jest V souzeném případě, že se 
Vlh elektrické dráhy srazil s tělem zalobcovým. Ph provozu pouliční 
dráhy jest zjevem zcela obyčejným, že chodci i vozidla se pohybují po·
blíž kolejí a přes ně, ale pravidelná doprava i na pouliční dráze jest 
možnou jen, je-li prostor, v němž se vlak pohybuje, volným. 'Neodstraní
li se překážka, jež jest v cestě volnému pohybu vozu, v čas, takže se 
vozidlo s ní střetne, jest to odchylka od obyčejného normálního průběhu 
věcí. Dlužno proto v tomto případě spatřovati příhodu v dopravě v ne
nadálé dopravní překážce, která se v osobě žalobcově postavila v cestu 
nepředvídaným způsobem další volné jízdě vlaku, takže se vlak srazil 
s tělem žalobcovým a pod koně ho odhodil, čímž žalobce zranění utrpěl. 
Jest tu proto použíti předpisu § 1 zák. O· ručení železnic. Naproti tomu 
dlužno přisvědčiti soudu prvé stolice, že tu jest vyviňovací dúvod podle 
§ 2 cit. zák., že úraz žalobcův způsoben byl neodvratnou náhodou. Úraz 
žalobcúv stal se tím zpúsobem, že když vůz elektúké dráhy na jedné 
straně vůz žalobcův předjížděl a na straně druhé proti vozu žalobcovu 
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jedoucí auto se přiblížilo, koně clo vozu zaprazení se plašili, vzcpjali, 
čím žalobce ke koleiím elektrické dráhy se dostal, takže do něho vůz 
elektrické dráhy narazil, pod koně jej odhodil a tím zranění utrpěl. 
Okolnost, zda žalobce předkem vozu pouliční clráhy či jeho stranou byl 
zasažen, jest nerozhodnou. Rovněž jest nerozhodn)T111, zda se koně 
splašili a vzepiali následkem jetí vozu pouliční dráhy či auta proti nim 
jedoucího a se přiblíživšího, jak to žalobce sám v žalobě tvrdí. \; ýpo
vědmi svědkú jest prokázáno, že vlakvedoucí D. včas dal znamení zvon
cem, že se žalobce ohlédl, iedoucí vůz viděl, že se včas na pravo zahnul. 
že kolej byla volnou a že vůz elektrické dráhy jel normální rychlostí. Že 
se žalobce kolejím dráhy, když viděl auto přijíždčti, poněkud přibiíŽil,. 
jest bez významu, jelikož věděl, že vůz pouliční dráhy za ním jede, dráha 
byla volnou, takže vúz pohodlně mohl předjeti. žalobce sám uvádí, že 
plašením a vzepjetím se koní byl ku koleiím stlačen. Svědek A. potvrdil, 
že žalobce koně vzepjavší se na levo strhl a tím ke kolejím se přiblížil. 
V plašení a vzepjetí se koní a v stlačení tím žalobce ke kolejím v oka
mžiku, když vůz pouliční dráhy jej již, iak svědky jest prokázáno, před
jížděl, jest neodvratná náhoda, kterou úraz žalobcúv byl zpúsoi,en a jež 
žalovanou stranu vyviňuje. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

DL{vody: 

Po právní stránce shledává dovolací. soud správným úsudek soudu 
odvolacího, že jde o příhodu v dopravě. Souhlasí však rovněž s názo
rem soudu odvolacího, že žalovaná ve smyslu §u 2 zákona ze dne 5. 
března 1869 čís. 27 ř. zák. je vyviněna, poněvadž se příhoda stala neod
vratnou náhodou. Vývody dovolání v tomto smčru nejsou způsobilé, by 
vyvrátily nebo seslabily správnost důvodů napadeného rozsudku, neboť 
žalobce dle zjištění soudu odvolacího byl zasažen vozem elektrické 
dráhy a to ieho zadní částí v té chvíli, když vůz elektrické dráhv jei JIZ 

předjížděl, a k poranění žalobce došlo ien proto, že koně žalobcovi ve 
voze zapřažení svým plašením a vzepětím jej ke kolejím elektrické dráhy 
srazili tak. že prostora k předjetí elektrické dráhy potřebná, která zde 
byla, súžila se tím tak, že žalohce byl k zemi svalen a následkem to h~ 
poraněn. Když soud odvolací toto' přiblížení se žalohce k vozu elektncke 
dráhy za svrchu uvedených skutkových ziištění označil neodvratnou n,1-
hodou ve smyslu §u 2 svrchu uvedeného zákona, která žalovanou od ná
hrady škody vyviňuie, jest právní posouzení věci odvolacím soudem 
bezvadným a dovolání žalobcovo neodůvodněným. 

Plašení žalobcových koní, ať stalo se z té neb oné příčiny, jest ná
hodou, která se stala v osobě žalobcově, a její následky musí žalobce 
sám nésti. když jest jísto. že koně se plašili teprve, když vllz elektrické 
dráhy žalobce předjížděl a když podle ziištění odvolacího soudu ža
lobce to byl, který vzepnuvší se koně na levo strhl a tím ke koleiím se 
přiblížil, takže řídič vozu elektrické dráhy úrazu žalobcovu nemohl za
brániti. Pro otázku, zdali elektrická dráha jako moderní dopravní P:'o
středek jest povinna žalobci náhradu poskytnouti, rozhodny jsou před
pisy zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. zák. a nepomohou proto ža- I 

I 

- čís. 6813-
301 

lobei úvahy, zdali by b)'lo~lušno, by v každém 
elektrická dráha škodu žal;;lbci nahradila. 

případě, tedy i v tomto, 

!Jj/ . 

fl , čís. 6813. 

Při jednání a rozhodování o účinností výpo:vědi jest přihlížeti jen 
k námitkám zavčas (§ 562 c. ř. s.) vzneseným. 

(Rozh. ze dne 17. února 1927, Rv II 75/27.) 

K námitkám vypovězeného proti výpovědi, dané mu 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e výpověď zrušil, 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d uznal výpověď účinnou. 

Důvody: 

\",. 

oBcí z bytu, 
odvolací 

Dovolání, opřené o dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., jest opod
statněno. Podle §u 570 c. ř. s. nemohou býti lhůty v §§ 560 až 569 c. 
ř. s. stanovené tedy ani lhůta k podání námitek proti výpovědi (§ 562 
c. ř. s.) prodlouženy. Podle §u 571 prvý odstavec c. ř. s. jest položiti rok 
k ústnímu iednání o námitkách v č a sně podaných a pozdě podané ná,· 
mitky proti výpovědi jest podle téhož §u odstavce 3 z úřední moci od
mítnouti. Navrácení k předešlému stavu pro zmeškání lhúty k podání ná
mitek není podle téhož §u odstavce 4 přípustno. Z těchto ustanovení 
iasně plyne 'a není také o tom podle nauky (srovnej Neumann ke. ř. s. u 
~u 562 Hora: československé civilní právo procesní III. díl str. 180) ani 
clle iudikatury žádné pochybnosti, že při iednání a rozhodování o účin
ností výpovědi iest přihlížeti jen k námitkám zavčas vzneseným. 
V tomtó případě' vznesla obžalovaná zavčas, to jest v osm; dnech 
(§ 562 c. ř. s.), toliko jedinou námitku, že prý podle ujednání s obcí 
trvá iejí náiemní poměr až do 30. září 1927. Ostatní námitky, které 
žalovaná přoti výpovědi vznesla, že výpověď mohla jí býti dána ien se 
svolením soudu (§ 1 zákona o ochraně nájemníků ze dne 26. března 
1925, čís. 48 sb. z. a n.) a kdyby ani toho nebylo, že výpověď nemá zá
konem požadované náfežitosti, protože se nestala na základě pravoplat
ného usnesení obecního zastupitelstva (§ 31, (1) čís. 3 zákona a ochraně 
náiemníkú) a posléz že jí příslušela výpověď měsíční, byly žalovanou 
uplatněny až po lhůtě k podání námitek stanovené, totiž až při ústním 
jednání dne 12. října 1926, tedy opozděně. Podle toho, co shora bylo u
vedeno, nemělo tudíž k těmtO' námitkám býti přihlíženo a když nížší 
soudy na základě provedených důkazll onu zavčas vznesenou námitku o 
trvání náiemního poměru za opodstatněnou neuznaly, bylo výpověď po 
rozumu §u 572 c. ř. s. uznati za účinnou. Nižší soudy pochybily, kdy' 
vzalv zřetel i na námitky teprve při iednání dne 12. října 1926, tedy opoz
děně žalovanou uplatňova-né a pochybily, když vzhledem.k nim a to 
první soud z důvodu, že prý k výpovědi bylo zapotřebí soudního svolení 
podle §u 1 zákona o ochraně náiemníkll a druhý soud proto, že prý usne.
sení obecního zastupitelstva o výpovč,di, ježto nebylo žalované doručeno, 
11ení pravoplatné, výpověď za účinnou neuznaly. 
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čís. 6814. 

Osmihodinná praCúvní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

V tom, že zaměstnanec neuplatňoval za trvání služebního poměru při 
výplatách nároku na odměnu za práci přes čas, nelze spatřovati vzdáni 
se nároku na odměnu za práci přes čas. 

(Rozh. ze dne 19. února 1927, Rv I 396;26.) 

Žaloba řeznického dělníka proti bývalému zaměstnavateli o zapla':: 
cení odměny za práci přes čas byla o-b ě 111 a 11 i ž 'š í rn i s o II d Y za
mítnuta. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou niŽších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by v jednání pokračoval a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovola'e!. prováděje iediný dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. na
padá názor nižších soudů, že žalobce tím, že se nedontáhal náro.ku na 
odměnu za hodinv přes čas a že'se nikdy o tom při výplatě nezmínil, 
projevil mlčky šouhlas se mzdou jemu vyplacenou a že tudíž" rovněž 
mlčky sOl:hl"sil, že ve mzdě jest obsažena též náhrada za případné další 
práce přes čas vykonané. Názor tento výslovi1 prvý soud a soud odvo
lací mu přisvě~ičil) doloživ, že, nečiní-li zaměstnanec po delší dobu ná
mitek proti mzdě jemu vyplácené, jest .podle §u 863 obč. zák. za to míti, 
že přijímá mzdu jemu vyplácenou jako přiměřenou náhradu za všecky 
nároky za dobu, o kterou jde, čímž veškeré nároky jeho jsou plně vyrov
nány. Dovolateli, pokud dovozuje, že nároky tyto jsou v rozporu se zá
konem ze dne 19. prosince 1918 Č. 91 sb. z. a n. a že není možno, by 
došlo mlčky k takové dchodě, již nižší soudy· mají na zřeteli, nutno dáti 
za pravdu. Zákon stanoví, že pracovní doba nesmí trvati zásadně déle 
než 8 hodin (§ I), že přípustná práce přes čas musí se platiti zvláště (§ 
6, čís. 3, § 7, čís. 4), zakazuje zaměstnavateli obcházeti zákon (§ 2) a 
stanoví tresty na přestupky jeho (§ 13). Veškeré tyto předpisy jsou 
rázu velícího a nelze o tom pochybovati, že k nim vedla úvaha, že by za
městnavatel jako hospodářsky silnější mohl jinak svého postavení vůči 
zaměstnavatelům zneužiti a věc zaříditi tak, by se zaměstnanec nepla
cené práci přes čas výslovně nebo mlčky podrobil, čehož nebylo by 
zvláště v době nadbytku pracovních sil nesnadno docíliti, pončvadž za
městnanec bude se snažiti, by dosáhl zaměstnání, jež by mu jinak po
skytnuto nehylo, a dosáhnuv ho, bude se obávati, by o ně nepřišel, a 
proto nebude míti odvahu, aby své byť i zákonem zaručené nároky na 
zvláštní odměnu za práci mimo osmihodinnou dobu pracovni vykonanolt 
ohlásil a jich se domáhal již v době, pokud jeho zaměstnání trvá. Zřej
mou intencí zákona čís. 91/18 .iest, by zaměstnanec jako hospodářsky 
slabší a na zaměstnavateli závislý byl proti obcházení tohoto zákona 
chráněn. Proto byly k dosažení tohoto sociálně politického účelu vydány 
předpisy rázu velícího a důsledkem toho nutno také každou úmluvu ať 
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mlčky učiněnou, jež by těmto přecipisúm odporovala, považovati za n~
cotnou (§ 879 obč. zák.). I když je tedy zjištěno, že žalobce při týden
~ích výplatách svého nárokl,:?na odměnu za práci přes čas nikdy neuplat
nov,al,. n~he :; toho. ve pr01Jěch žal~vaného těžiti, neboť přes to, že by 
v pnJlmam tydenl1l mzdy ,-' - bez vyhrady onoho nároku - mohl býti 
spatřován souhlas žalobcův s výší mzdy jemu nabídnuté (§ 863 obč. 
zák.), nedošlo tím z důvodů právě uvedených ku platné dohodě a není 
přI posllzovánÍ věci po stránce právní zajisté bez významu, že žalobce 
podle svého předl~e~u neuplatňoval svého nároku právě z obayy, hy ne-
byl z prace propusten. \ 

čís. 6815. 

.. ~rozat~mní vÝvživné podle §u.382 čís. 8 ~x. ř. přísluší za sporu o vý
zlvne manze1ce az do pravOi!llocl rozhodnuti o rozluce manželství. 

(Rozh. ze dne 22. ún01"a 1927, R I 64/27.) 

Ve sporu II výživné zamítl s o udp r v é s t o I i c e návrh manželky. 
by ií manžel platil výživné po dobu trvání sporu. D II v o cl y: Manžel
ství stran bylo rozvedeno od stolu a lože právoplatným rozsudkem ze 
dne 24. března 1926. Bylo vysloveno, že na rozvodu nemá viny žádná 
strana. Usnesením ze dne 9. říina 1926, které jest v soudní kanceláři k vy
hotovení, bylo manželství str&n podle svazku rozloučeno s tím, že na 
rozluce žádná strana nemá zavinění. Podle toho chybí pro žalobní nárok 
iakékoli písemné osvědčení, pročež byl zamítnut návrh žalobkyně. by ža
lovanému bylo uloženo prozatimr,ím opatřením placení výživného. R o
k u r s ~ í s o II d zrušil napadené L'snesení a uložil soudu prvé stolice, by, 
nehled~ na ,uplatňovaný důvod zamítnutí, řízení doplnil a vydal nové u
snesenI. D u vod v: Rekursu nelze oduznati oprávněnosti. Podle §u 91 
obč. zák. má manželka proti manželi nárok na slušnou výživu a iest 
manžel povinen. by dle svéhoimění poskvtoval výživu tak dlouho. dokucl 
výrokem soudním z toho nebude sproŠtěn. Tento manželčin nárok n3, 
vÝ,živ.u není otřesen rozvodem manželství a přísluší ií, zejména, když ne
ma vIDy na rO'zvodu, nárok na výživu zákonem jí přiznaný bez ohledu na 
to, zda manžel má na rozvo'clu vinu. čili nic a zda má manželka vlastní 
imění, čili nic (§ 1264 obč. zák.) Tím iest iiž d2n základ pro opatření. 
které má býti nařízeno dle podání žalobkyně ve smyslu §§ 381, 382 čís. 
8 ex. ř. určením prozatimního v{rživného, ježto žalovaný může hvti te
rr;re bu.do~cím r~)Zsucl.kem v zaliái:nél~ sporu o placen! výživného' spro
sten sve zakonne pov1l1noslJ. takze az do rozhodnutí tohoto sporu jest 
ustanoviti výživné iakožto prozatímní, .iežto by se žalobkyni iinak ,iiž 
následkem popření žalobního nároku se žalovaným za sporu nedoshlo 
prostředků k výživě. V tomto ořípadě přichází tědy v úvahu toliko usta
novení §§ 381, 382 čís. 8 ex. ř.. zeiména, když účelem iich iest. by bylo 
manželce zabezpečeno právo. jí proti manželi příslušeiící. Z obsahu 
spisů vychází n2. ievo. že oba manželé od soudního rozvodu nesdíleli 
společnou domácnost a že žalovaný, iak sám doznává. placení dříve do
brovolně poskytovaných vyživovacích příspěvků po té, co své dceři za-
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opatři1~vlastní zaměstnání, zcela zastavil. Již také proto jest nárok ža
lobky~e na p;ozatímní výživné po dobu sporu zcela odůvodněn. Okol
~ost, ze manzelství stran bylo rozsudkem ze dne 9. října 1926 prohlá
seno rozloučenýn;, j~st jen potl!d .směr5'dat~ou, pokud tím vzájemné po
vJnnosh ~ 91 obc. zak. zal1lka]l tlm, ze vyrok o rozluce nabude mávní 
m,:cI,. coz se zde nestalo. Pokud tudíž spor o výživné nedospěl I~e ko
necnemu rozhodnutí, jest žalovaný povinen, přes to, že jest s manžel
kou rozveden .až. 90 d?by, kd~.výrok o rozluce nabude právní moci, pla
tIti proz.ahm~l~ ~yzlvne, ]Ok urcI procesní soud ve smyslu §u 91 obč. zák. 

Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. Stéžovatel napadá zruš~ení. usnesení soudu prvé stolice' proto, že re~ 
k,lil sm soud n;pravem nepnhledl k tomu. že manželství bylo rozloučeno, 
t:e.b,a ~~nesenl ? rozluce nel1a~ylo. d,osud moci práva, ježto pry vyživo
\ aCI nal ok manzelk~ rozlu~ou .zal1lka a rozhodnutí o rozluce I)Ůsohí od 
doby, .. ~dy bylD vydano; Pn nazoru rekursního soudu musil by prý pla
tIh vyzlvn~e az do ~koncení sporu o poskytování ieho vzdor právoplatné 
r,~,z,luce. a zal?bkyne ~~y mOhla protahováním sporu beze všeho důvodu 
\) zlvne. pol;,ratL ,Stezovateluv návrh na změnu usnesení rekursního sou
du n:,nJ oduvo?nen. Prozatímné opatření určením výživného podle §u ;82 CIS. 8~ex. r, má. z~ účel op~třiti m~nže1ce prostředky k výživě za 
.,pOIU; totrz od podanl navrhu az do praVoplatného skončení sporu. Re
kUísnr v soud právem hájí stanovisko, že pokud trvá manželství a není 
ľozlouceno, ,trvá i l1áro~ na ,výživné, třeba prozatímné. Je správný i ná
~or rekllrSTI1?O s,?udu, ze narok ten trvá až do pravomoci rozhodnutí o 
10;lu~: .. \? ]as,~~ plyne z ustanovení §u 117 obč. zák, podle něhož soud 
ma vyzlv~; U~CIÍl »zatim«,kt~rého slova užito je se vztahem na poukaz 
st:~~. na ľ"adny sp~r rozlukový, tedy znamená ono slovo, že soud má vy
mentr slusnou VÝŽIVU za trvání tohoto sporu bez rozdílu, zda rozluka 
byla rozs~dke~ v prvé stolici již povolena čili n'c.Není proto třeba řešiti 
otazku,. pU,sobl-h rozhodnutí o ro.zluce ode dne jejiho povolení prvým sou
dem, Čl az teprve, od pravomocI rozhodnutí a do které doby manželství 
po prav,u }rva, jezto ?~,led!,ě zatímního výživného je tato otázka záko
n:.m vyresena. - O ucrnclch povolení rozluky prv\'m soudem pro jiné 
pnp~dy (manželský původ dítka atd.) se tu nejedná. Stěžovatel na
vrhule, by ,byl zamítnut návrh na určení prozatimného výživnéhO' vůbec 
nebo .,aspor; od }ravom~cl I;ozluky. V onom směru je návrh jeho neodů~ 
\.odnon, lezto z~lobkynr narok na prozatímné výživné přísluší do pra
~on;oc\ povolen! rozlu,ky .a dO' té _ (;Ob1 výživné určeno b}Tti musÍ, jak 
;pra~no uznal rekur~nl soud. D~uhy navr1: na zamítnutí nároku na vý~ 
Z1vne O? pravoplatne~o P?volel11 rozl!1~y jest bezpředmětným oroto, 'že 
1 evl~ll1 ~1lI, soud ve zrusovaClm usnesellI zalobkyni Jen do- té doby nárok 
pnz~ava, tedy rozhodnwtím rekursního soudu stěžovatel v tom směru 
ne!l1 ~n~ postižen, to tím méně, když rekursní soud nevyslovil, že výživné 
111a byh placeno do rozhodnutí sporu o výživu bez ohledu na pravomoc 
rozlukového rozhodnutí, nýbrž jen do této pravomoci. . 
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Bylo-Ii manželce povoleno prozatímní opatření placením výživného 
po dobu sporu O' výživné, jest manžel oprávněn domáhati se zrttšení pro
zatimního výživného, bylO-li manželství pravoplattUě rozloučenO' z viny 
obou stran, třebas ještě spor o výživné nebyl skončen. Dvorského dekretu 
ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. nelze tu obdQbně použiti. §u 19 
rozlukQvéhQ zákona ze dne 22. I<větua 1919, čís. 320 sb. z. a n. nelze 
užiti, bylo-li za jeho platnosti manželstvi rozloučeno bez předchoiího 
rozvodu. 

(Rozh. ze dne 22. února 1927, R I 90/27.) 

Návrh manžela, by bylo zrušeno prozatimní opatření, jímž mu bylo 
nařízeno platiti manželce výživné po dobu trvání sporu, - s o u cl p r v é 
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d prozatímní opatření zrušiL D ů
vod y: Zamítnutí návrhu žalovaného na zrušení prozatímního opatření 
odůvodňuje prvý soud tím, že opatření, to určeno bylo na dobu trvání 
sporu o výživné, sJlor není posud skončen a žalovaný sám udal, že po
žívá příplatku na manželku. Názor ten jest právně mylný, neboť podle §u 
399 ex. ř. múže soud zrnšiti neb omeziti prozatímní opatření také před 
uplynutím doby, na niž bylo předem povoleno, nastal-li některý z pří~ 
padlI v § tom pod čís. 1-4 uvedených. Případ takový skutečně nastal 
(§ 399 pod čís. 4 ex. ř.). Žalobkyni bylo prozatímním opatřením přiřčeno 
prozatimné výživné na základě žaloby, jíž proti svému manželu uplatňo~ 
vala zákonitý nárok na výživné podle §u 91 obč. zák. Manželství stran 
bylo však mezitim rozloučeno právoplatným rozsudkem nejvyššího sou
du ze dne 9. června 1926 z viny obou stran. Následkem toho nemá ,iiž 
žalobkyně nároku na zákonné výživné, neboť podle §u 1265 obč. zák., 
uznáno-Ii rozsudkem na rozluku, přísluší jen straně bezvinné plné za~ 
dostiučinění, tedy i nárok na poskytování dalšího výživného, které by jí 
takto uniklo. žalobkyni nepřísluší však proti žalovanému nárok na vý
živné ani na základě §u 19 zák. rozL ani na základě dVOL dekretu ze 
dne 4. května 1841 čís. 531 sb. z. S., jehož použíti lze toliko při roz
vodu z viny obou stran a poněvadž rozsudkem nejvyššího soudu žalob
kyni nárok na zákonité výživné je právoplatně oduznán, O'dpadl tím před
pokl~d prozatímního opatření a bylo proto k návrhu žalovaného, O' 

němž žalobkyně při roku dne 17. listopadu 1926 byla slyšena, vysloviti 
zrušení jeho podle §u 399 čís. 4 ex. ř. že žalovaný posud béře přídavek 
na manželku, je nerozhodno, poněvadž představený jeho úřad na ozná
mení o právoplatném rozloučení manželství je oprávněn . vyplácení pří
davku zastaviti, pokud se týče požadovati vrácení neoprávněně vybra .. 
ného přídavku srážkou z platu. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Vývody stížnosti nebylo vyvráceno správné věci i zákonu vyhovující 
.odůvodnění napadenéllo usnesení. Nelze zejména přisvědčiti stěžova~ 

Civilní rozhodnuti íX. 

'I 
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telee, že jí po případ' Y. I ,. . ze dne 4. května 184; P,flS ;~SI n~rOk n3 v)rživné podle dvorního dekretu 
dvorní dekret I " CIS. ~ ~, S . z. s. a podle §u 19 rozluk. zák. Tento 
vyjímečným p}e~ÍlJen Pl? pnpady oboustranně zavíněného rozvodu ie 
zák. obdobné' plsen;. ~ako,na, . proto jest vyloučeno podle §u 7 dl1č 
novením pro b~~;a~~uz~~. ~redpls JU 19

h
rozluk. zákona jest jenom usta~ 

záko,n}lé n~ základě PředJro~~h~~OZ~I~~//§§~~~(;'á~?dle, fové úpravy 
ktel yzto predpls J' enom z te'to p'rl'c" . . .. roz uk. zakona), ~_. ' my zachovava v pÍa' ost" ..' -, 

~;:,a~á~a~~~~I~íé r~:~~~~nd~t~;' nf:Jee~~~OÚ ~oby ~ ~ovo~uje zTl~1ůl~žiti~l~lI~ail:~ 
dopadá v to ..' "vye pomeru poradem práva což ne
předeho 'h mto p~lpade, v nem2 manželství stran rozloučeno bylo' be 
telka po~leo s~~~~one~,,~a ~l~t~eo;~l a~OVéhO práv~ manželského a stěžova='e 
dúvodu, podle něhož b Pse mohla dl v ~Jedn~lll, am v zákoně právního 
měrů ze svébo někdejšLhO manželst~ímj:r~~iI~~~Y n1aJetkop~ávních po
Joučeno bylo právně bez l'akéhokori' : k em JeJl spouvll1y roz .. 
obč. zák.), v naro u na odskodnelll (§ 1265 

čís. 6817. 

Předpisu §u 575 třeť d t ' , doba pro kl" " b 1 0, S av~c, c: r: s. dluzno použiti i tebdy když 
ním smíreri, u~~~~:;m?~:~~~t~ :l~~~hoo~ředmětu byl~ určena' soud-
sudkem vyhověvším této žalobě Lh s ' P I~ §u ~69 c. r. 5., nebo roz
p~vinnost nájemce vrátiti nájem~í Př~eJ~ť' Zt

e 
smtlrem by!a l~pravena i 

onevzdán. - me v om s avu, v jakem mu byl 

(Rozh. ze dne 22. února 1927, R I 96/27.) 

Soudp , t l' " I rve s o 1 c e zamltl navrh vymáhajícího věřitele b b I' 
ryv,o ena exekuce vy.klizením, maje za to, že II 1 nutím ' ' y ya-
treÍl odstavec, c ř s pozbyl exekuční tl'tul'" p t~ R doby §u 575, _ "1 d'···· uClOnos I e k u r sní s ~ 
zrUSl napa ene usnesení a uložil rv' d· o II LL 
címu důvodu J'ehož použil znovu P ehmudlsou?, by nehledě k zamíta-

Ne' ,; v , ' roz o O navrhu. 
lVy s S 1 S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vody: 

Rekursní soud neposoudil věc s lr" h' , . strany na povole"k I avne,. vy ovev navrhu vymáhající 
nt exe uce vnucenym vyklIzením přes t v, r 1 b kOdá~ teprve p~ uplynutí lhůty §u 575 třetí od;tavec c řO" s ze p

ntvr
d
1 

yl 

e~~t~c:ool!p~r~dou~~~~~les~í;o .~o:žh~dnutí tí~, že ,se n~"vrh ~a o~~vol~~i 
smyslu §u 569 c ř s kd 't' 1 t yl uzavren o zalobe na vyklIzeni ve 

. .., ez o us anovení §u 575 třetí odsta ' 
omezení platnosti exekučního titulu I ' . . .. ,', vec c. r. s. " 
výpovědi, o .říkazll k ode " 1~ UVl. , Je~. u !:.?údllI a mImosoudní 
němuž nebyl~ podány vča:~l~~~;t:/~ev~etr naj elml1l?o předmět;!, proti 

if~~f~~ ~ takový~h námitkách, není tento ~~~~~Ps;~~~~~. ~oř~~up~~l§~ ;J;:, 
savec c. r. s, nelze vztahovati pouze na případy v něm výslovně 
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uvedené. Jak z motivl1 k exekučnímu řádu (str. 322, mater. str. 379) vy
plývá, jest ustanovení §u 575 třetí odstavec c. ř. s. doplňkem předpisu 
§u 569 c. ř. s. Právoplatné výpovědi, příkazy na odevzdání neb převzetí 
a dotyčné rozsudky pozbývají platnosti, nebylo-li ve lhůtě čtrnáctidenní 
žádáno za vyklizeni neb převzetí. Smysl tohoto ustanovení jest vš e
ob e c n ě ten, že, má-li pronajímatel v rukou exekuční titul, oprávňující 
ho, domáhati se vyklizení, a nepoužije-li ho, pokládá se za to, že mlčky 
svolnje k obnovení nájmu (§ 1114 obč. zák.). Proto dlužno tuto zásadu 
uznati i tehdy, když doba pro vyklizení neb převzetí předmětu najatého 
(neb propachtovaného) určena byla s o u dní m s 111 í r e m, ač v §ll 575 
třeti odstavec e. ř. s. mluví se pouze o rozsudcích. V témž smyslu nese se 
stálá judikatura nejvyššího soudu a jest z četných jeho rozhodnutí uve
řejněno ono ze dne 12. srpna 1919 R I 322/1 9 ve sbírce n, s. pod čís. 254. 
Je-li tomu tak a jde-li tudíž v §u 575 třetí odstavec c. ř. s. o všeobecnou 
zásadu, již dlužno použíti mimo na případy tam výslovně uvedené též 
na případy obdobné, není příčiny, by z tohoto obdobného použití vylou
čen byl tento případ jen z toho důvodu, že jde o smír, jenž nebyl uzavřen 
v některém z případŮ v §u 575 třetí odstavec c. ř. s. výslovně uvedených, 
nýbrž o žalobě poclle §u 569, Neníť podstatně rozdílu mezi tímto pří
padem a případy, o nichž se § 575 třetí odstaveec. ř. s. zmiňuje. Vždyť 
i žaloba na vyklizení podle §u 569 c. ř. s. opírá se o' nájemní poměr, jenž 
se mlčky prodlužuje, jestliže pronajímatel po skončení doby nájemní 
(uplynutím určité doby neb danou výpovědí), ve 1M tě §u 569 c. ř. s. zů
stává nečinným a nechá nájemce nájemního předmětu dále užívati (§ 
1] '14 obč. zák. a 569 c. ř. s.). Tentýž účinek však musí vzhledem k §u 
575 třetí odstavec c. ř. s., jenž jest jen doplňkem §u 569 c. ř. S., býti 
přiznáván také okolnosti, že pronajímatel, jenž podal žalobu podle §u 
569 c. ř. s., exekučního titulu vydobytého na základě této žaloby nepo
užije k tomu, by zjednal nároku svému prúchod ve lhůtě v §u 575 třetí 
odstavec c. ř. s. stanovené, neboť domn.ěnka, nastavší podáním žaloby 
podle §u 569 c. ř. S., že pronajímatelnechce obnoviti nájemní poměr, 
platí jen potud, pokud pronajímatel pokračuje v řízení a odvodí příslušné 
důsledky z podání žaloby a z případného exekučnibo titulu jí vydoby
U,ho. Příčilo by se zásadě, jež v §u 575 třetí odstavec c. ř. s. došla vý
razu, a právnímu citu, kdyby takovýto exekuční titul, ať již jde o roz
sudek neb o smír, pokládán byl bez časového omezení za vykonatelný. 
Vymáhající strana měla tudíž ve lhůtě §u 575 netí odstavec e. ř. s. žá
dati za vnucené vyklizení. Poněvadž se tak nestalo, pozbyl smír podle 
obdoby §u 575 třetí odstavec e. ř. s. platnosti. Na tOIl1 nemění ničehO' 
okolnost rekursním soudem zdůrazněná, že smír nezakládal jen nárok na 
prosté opuštění pozemků se strany povinného, nýbrž povinný byl po
vinen odkliditi veškeré základové a jiné zdivo budova strojú, drenáže a 
přítoky vody, jakož i veškerý stavební materiál z rozbouraných budova 
vyrovnati zbylé výkopové jámy do původní úrovně terénu, ježto tím, jak 
vyplývá ze slova »původní«, byla upravena jeu podrobně povinnost ná
jemce vrátiti nájemní předmět v tom stavu, jak mu byl odevzdán, a soud
ní smír jest i v této části jen exekučním titulem na vyklizení nájemního 
předmětu. Pokud jde o tvrzení vymábající strany v rekursu proti usne
seni prvého soudu., návrh na vnucené vyklizení zamítajícímu, že soudní 

20' 
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~~~'í;3~6n~j~,ná~~h e~,ekuceo opřel~, dlužno ~oklád:,tí za n?vaci ve smyslu 

k
Vt' e. za ., ]lz se puvodm paehtovm D, omer promel1l1 ve vy' proso; 

era se nepod" . h 0., val ,__ al1lm. na~r II n~ vnucené vyklizení nemohla proměniti 
n P :: lt~ staCI. poukaz ah na znenÍ smíru samého, v němž o takové pře
. H,~e puvodn!h? poměru není znímky a jehož úmysl nasvědčuje opaku 
1~~~, z toho, ze JSouv něn:.st~?o~e.ny určité !hůty pro postupné vyklizeni: 
J(13tOI z toho, ze PI,O da:sl uZlvam,byl vym111ěn poplatek, jenž svou výší 

I tk ~č a 600 Ke) presa~uJe zrejmě meze pouhého uznávacího po
p a u, ze pravem soudlÍ!, ze Jde o poshovění dlužníkovi v povinnosti 
odev!,daÍ! ~ozemek do 1 ~ dnů, j~k bylo v žalobě samé žádáno, čímž SE 

na puvodm povaze pomeru ]"kozto pachtu nic nezměnilo. 

čís, 6818, 

'.': ~a~y~í d~žby nevyhledává se výhractnosti v tom srn slu že b cizí 
~o~~tt ,vec,lkdrzbu vyluc~)Valo, pokUd nelze v takovém cizí~ užívánlnebo 

rze n!m u ~nu shledab vypuzení z držby. 
, Drzba ')'Pr{)~ou, (prekaristická:) předpokládá, že si držitel neosobu'e 

p~~v~ na Ivec; nybrz vy~onává držbu jen proto, že si buď výslovně vJ
za a svo ent neb aspon mlčky je při výkonu p v d kl' dá ' 
práva neosobuje. Nestačí pouhý přátelský poměr ~~!~d: a proto SI 

na ~a~Po:ta~ě~í, c::.~ry v poz~mk~v<lU knihu nelze se ~dvolávati jen 
b .pv em ove t y. Mylnym zakresem v mapu pozemkové knihy 

~;ooo dbu~ero.uk v takový zákres nelze zídožiti vlastnické právo PQdle §u 
o~rn, . 

(Rozh. ze dne 22. února 1927,.Rv I 1096/26.) 

d v Ž~lobu o uznání práva vlastnického k části pozemku z důvodu vy
rzem ~ b a vnvi ,ž š í, s o u d y zamítly. 

N e J v Y s S I S o u d zrušil rozsudek dl' 
b d I 

o vo aClho soudu a nařídil mu, 
y op ně řízení znovu rozhodl. 

o ů v O' d y: 

Výt~a rozpor~ se spisy je v tomto případě v podstatě v 'tkou ne

~~~~~~ej~Otf;::~~~o po~ouzení ad vývo~y do;r01ací v obou smlrech úzce 
I' o o ou pOJe naÍ! zaroven. Prvou výtkou napadá d 

vo ate! ;r podstatě, že nebylo přihlédnuto k tomu, co potvrzovali svěd~i 
~~~~~~l~al~~~~F 20 d~že?v~íChdúkohnech Jeho a jeho předchůdcú, ač i těmto 

.' u ven, a ru ou vytkou Je napadeno že v držeb úko 
nech nes!,le~ana držba, věci k vydržení způsobilá pro n~dostatek 'e"í vú= 
hratd~oshdf ze odvolacl s?udneobíral se námitkou žalov, o nabytI ~la;t
~~~VI ,po ~,§~}500 obc., z~k. a nezvamítl ji. Vydržení předpokládá ve 
bez~~s~~ě P;~~o~~~yr~~et zalobcov,e, že on a jeho předchůdci drželi 
ohled v v.. nce, I ~ ou .sp~my pruh pozemku. Držebními úkony 

, ne ~e,cI JSvou ty, J~z sJednavaJí skutečnou moc nad věcí a 'sou ro-
vazenY,v~lr, drzeÍ1 vec Jako vlastní (§§ 1460 a 309 obč 'k) ZJ'k P, 
vyhledava k nab ť d Vb . h d . ' za .. a on ne-y I rz y vy ra nosti v tom smyslu, že by cizí použití 
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v~ci držbu vylučovalo) pokud nelze v takovém cizím užívání nebo drŽe-
ním úkonu shledati vypuzeni z držby (§ 312, 315 obč. zák.). Cizí úkony 
držební mohou míti různý ráz, aniž by byly vypuzením z držby, mohou 
to býti úkony bez osobovánísj držlJy_".ěEi .~elJo.práva,tedy bez vůle 
držecní nebo třeba by tu byla vůle osobovati si právo, může dle okol-
nosti býti pouhou VLIli osobovati si jen právo na věci cizí. A tu tvrdil 
žalobce, že sporného pruhu pozemku užíval hospodářsky jako části 
svého vlastního pozemku, zejména, že tudy jezdil, skládal tam své věci 
(hnůj a jiné hospodářské potřeby), žalovaný to připouštěl, ale tvrdil, 
že se to trpělo jen ze sousedské blahovůle, a že naopak užíval půdy té 
on a jeho předchůdci, protože tam kosili trávu, Prvý soud zjišťuje, že 
sice žalobce a jeho předchůdci užívali sporného pozemku tím, že tam 
měli koryto k nápO'ji dobytka, bidlo k věšení prádla a hromadu kamení, 
že však žalovaný a jeho předchůdci užívali ho kosením trávy a tím, 
že odtud vyháněli drůbež, a usuzuje z toho, že držba žalobcova nebyla 
výhradná a proto k vydržení vésti nemůže. Odvolací soud sdílí názor, 
ježto ani uživání ovocných stromů a pobyt drúbeže žalobcovy na po
zemku nezakládá držby k vydržení zpltsobilé, a opírá svůj názor ještě 
o to, že držební úkony žalobců mohly spočívati na přátelském poměru 
dřívějších držitelů. Ale zjištění nižších soudů nejsou dostatečná, by do
volací soud mohl si utvořiti bezpečný úsudek o tom, která ze stran vy
konávala držbu věci sporné, a nebyl vzat ohled na všecky na jevo vyšlé 
okolnosti pro rozhodnutí významné, což dovolatel právem vytýká. Tak 
nebylo zjišťo,váno a po právní stránce hodnoceno, co vypověděli svědci 
a co částečně přiznáno, 1. že držitelé domu č. 10 měli ha sporném po
zemku složeny své věci, 2. že měli tam složenu hromadu' písku, 3. že 
za cestou patřila jim hromada kamení, že považovali stromy dělící spor-
ný pruh od zbytku p. č. 332 za své, vodili tudy k nápoji dobytek, 4. že 
staří lidé tvrdili, že hranice jde od koryta podle stromů ke sklepu a že 
trávu na sporném pozemku spásal dobytek předchůdců žalobcových a že 
majitelé p. č. 332 proti tomu ničeho nenamítali, 5. že tam poblíž sklepa 
byla stará zeď, které upotřebili majitelé domu č. 10, 6. že dříve šla hra
nice nad korytem na starý hra nič ní kámen a odtud na břízu, 7. že 
Josef K. kosil jen po stromy. Odvolací soud míní dále, že držební úkony 
žalobce a jeho předchůdců mohly spočívati na přátelském poměru dří
vějších držitelů. V tom směru však jednak neuvádí, z čeho k tomuto' zá
věru dospívá, jednak není zcela jasno, chce-Ii tím naznačiti, že držba 
předchůdců žalobcových byla prekaristickou. Ale pouhá existence přá
telského poměru sousedů nestačí k opodstatnění námitky, že jde o držbu 
výprosou. Naopak držba taková předpokládá, že si držitel neosobuje 
práva na věc, nýbrž vykonává držbu jen proto, že si buď výslovně vy- fl 
žádal dovolení neb aspnň mlčky takové dovolení při výkonu předpo,kládá " 
a protO' si práva neosobuje. K úsudku o tom, zda žalobce a jeho před- li 
chůdci drželi s vůlí míti sporný pruh jako vlastní, či zda šlo o držbu 
výprosou, je proto zjistiti a nvážiti bližší okolnosti, zejména jak uvede
no shora. Ježto však odvolací soud nebere na přetřes a v úvahu všecky 
významné oknlnosti, vycházeje z mylného právního názoru, že držbu věci 
zakládá jen držba výhradná a neomezená, bylo odvolací rozsudek dle 
§§ 496/3 a 513 c. ř. s. zrušiti a naříditi, jak se stalo. Teprve bude-li 
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prokázáno vydržení žalobcem nebo předcMdci jeho, bude lze zabývati 
se otázkou, zda žalovaný nabyl vlastnictvi podle §u 1500 obč. zák. Při 
tom ovšem nemohl by se k opodstatnění své dúvěry odvolávati jen na 
stav mapy knihy pozemkové. Ta netvoří v tom směru obsahu knihy 
pozemkové a nelze mylným zákresem do ní nebo důvěrou v takov}r zá
kres založiti právo vlastnické dle §u 1500 obč. zák. 

čís. 6819. 

Zaměstnavatel jest zodpověden za úraz zaměstnance, neopatřil-li 
nákladní zdviž latěnim, takže zaměstnanec vychýlením utrpěl úraz. Lho
stejno, že u zdviže byla výstražná tabulka »pro osobn, dopravu přísně 
k použití zakázáno« a u vchodu do místnosti, v níž byla zdviž, byla ta
bulka s nápisem »vstnp jest nepovolaným zakázán«. Použil-li zaměst
ruanec výtahu z pouhé svévole a dovádivos1ii, jest spoluzavÍl1ěnl jeho 
větší, než-li zaviněni zaměstnavatelovo: 

(Rozh. ze dne 22. Úl)Ora 1927, Rv I 1294/26.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na čis. sb. 5111. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal po té žalobni nárok dúvodem z polovice 
po právu. O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného neuznal žalobní 
nárok důvodem po právu. 

Ne j v y Š š i s o u d vyhověl dovolaní žalobkyně potud, že uznal ža
lobní nárok po právu dvěma pětinami . 

Dúvody: 

Dovolání, jež uplatňuje dovolací důvody podle ClS. 3 a 4 §u 503 c. 
ř. S,) provádí však jen důvod nesprávnéhO', právního posouzení věci, ne
lze upříti oprávnčnÍ. Ručení žalovaného za úraz žalobkyně, přihodivší se 
na výtahu v továrně žalovaného, není vyloučeno zjištěním, že si žalob
kyně přivodila ú,raz sama, ježto přes. zákaz a z pouhé dovádívosti výtahu, 
určeného jen pro dopravu zboži, použila k vlastní dopravě. To plyne již 
ze zrušovacího usnesení nejvyššího soudu, vyneseného v téže věci~ 
v němž nejvyšší soud žalobkynino tvrzeni, že zdviž nebyla podle živno
stenských předpisů a zejména podle příkazu politického úřadu bezpečně 
opatřena na ochranu osob, považoval za rozhodující pro spor a proto 
zrušil oba nižši rozsudky, neboť nebyly dostatečně vysvětleny skutečnosti 
po této stránce závažné, zejména nebyl proveden svědecký a znale-cký 
dúkaz, zda při zařízení zdviže bylo vyhověno všem předpisům bezpeč
nostním, obzvláště, pokud jde o uzavření výtahové dráhy dřevěným la
těním (šalováním), a zda-li nařízené, ale neprovedené opatření bylo by 
bývalo zpúsobilým, zabrániti nejen nahodilým úrazům vůbec, nýbrž i 
konkretnímu svévolnému zneužití zdviže žalobkynÍ. TentO' předpoklad 
ručení žalovaného dopadá v tomto případě podle výsledků nařízeného 
doplnění Znalec sice vyloučil naprosto, že by bezpečnostní zařízení, 
přikázaná živnostenskými předpisy a nařízením politického úřadu, mohla 
vůbec zabrániti žalobkyni vstup do výtahu a jízdu po něm, je však zji
štěno, že padle úředně nařízených opatření bezpečnostních nebylo pro
vedeno pažení v celé výši výtahové šachty, že toto opatření, kdyby 
v době úrazu bývalo provedeno, bylo by žalobkyni zabránilo vykloniti 

I 
I 
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Sl: mezi jízdou značnější l1lěrou z v}ítal;o::-é klece ~ ~c b):, s l:cjvyětší 
<)ravděpodobností bylo úrazu zcela z~bra:leno, v ~azdcl11 pnpade yvsak, 
ke by úraz nebyl tak značný, a že by zalobkyne pravde~odobne za
platila svou svévoli pouhým nárazem hlavy o tra~l. Odvol~cl osoud v n?
vém rozhodnutí přes toto zjištění žalobu, pokud Jde o Jel' .du,vod zar':ltl 
zcela a odůvodňuje toto rozhodnutí jel; pouk.aze~1 ku znllne~emu .~~uso: 
vacímu usnesení, jež vykládá v ten zpusob, ze Jl111 byla uZl~a~a pnc~111~ 
souvislost mezi úrazem žalobkyně a nedostatkem dost!':tecn~ho paze11l 
výtahové šachty jen pro případ, že by toto bylo VylOUCllo vU,bec, vst~p 
žálobkyně do výtahu a jízdu po něm. Výklad tento Je~t ne~pravny .• Zr.u
šovací usnesení mluvíc o zneužití zdviže, jež mohlo nanzenym opatremm 
11ýti znemožněl~OJ zmiňuje se sice jen o vstupu. do ní a ~ jízd~ ve ~ýta~:l~ 
Tím však byl pouze vzat zřetel na žalobkynmo, tvrz:n;, nyl11 .ovsem ]17 
vyvrácené, že II zdviže nebyla též automahcka uz!;v,er,ka, predepsa~a 
politickým úřadem, a že i toto opatření mohlo VyIOU?,h uraz zalo~~ynm. 
Tím nemělo rozhodující zneužití zdviže omezeno byh na tyto. pnp~?y: 
což vysvítá zřetelně z toho, že hlavní d.ů~az v?l1oho }ozhodnutI SJ:0C1V; 
ve zjištění ve příčině dřevěného la!ění, ]e~ .1~nrozene,,~l~moh.l~ stez.?Vall 
vstup do zdviže a jízdu po ní, nýbrz olTI.:zlh Jen .zl;e:lz1tt zdv!z~ za jlzdy; 
zeiména vyklonění hlavy z klece, ktereztG poč1l1al11 o~tatne 1 odvolacl 
rozsudek sám považuje za zneužití vý!ahu. T,:nto vyklad plyne take 
z povahy věci, neboť nejvyššímu soudu "s10 o prt~ml1?UT souvlsl<:st, a pr~ 
tuto otázku jest zcela nerozhodno, zda pre~epsane lak11l mohlo ,,;alobkym 
zabrániti vstup do zdviže a jizdu pO' ní vubec nebo Jen vyklonen~hlavy 
ze zdviže ba i ien zabrániti následkům, jež nastaly z tohoto zneuzlÍ! pro 
žalobkyni. Dúvcid, z něhož odvolací soud za;,:ítl žalobu, neo.b~tojí, proto 
nutno obírati se další otázkou, dosud. ne]Vysslm s"oudem, nereSel1?~, z,da 
opomenutí latění výtahové šachty, Jak by~o. p:e~eys~r~.o pol~Í!ckym 
úřadem lze pokládati za civilněprávní zaVllle111, lez C1111 zalovanebo dle 
~~ 1295 a dalších obč. zák. zodpovědným za škodlivé následky, z ně~o 
nastalé. Tn dlužno přisvědčiti prvému soudu, je~ž tu!~ ?tázku zo~pove: 
děl kladně. žalovaný, když dal ve svém podmku zndlÍ! vy tah , zlvell11 
silou poháněný, tedy zařízení, jež jest s'C0~ povahou pro okol! . a ob
zvláště lidi II něho zamčstnané nebezpecnc, vzal na sebe povmnost, 
op~Úiti vše, co toto nebezpečenství mohlo vylouč!ti, .. ne.b omez~ti na nej
menší míru. Těmto požadavkúm však vy tah v tovarnc zalovaneho nevy
hovoval v době úrázu. Automatická uzivěrka a spoušť zdviže byla tak 
primitivní, že dovolovaly kOl11ukGliv zdviž, otevříti .~ uv~sh v pohy~ a 
také zábradlí, jímž opatřena výtahová draha v pnzeml a v osta;111cl1 
patrech nebylo pro svou nepatrnou výšku (1 n~etr) s to, ~by zabra11110, 
by se osoba stojící vedle výtahové šachty v dobe, kdy s: ~ytah v pohybu 
nalézá, přes toto zábradlí do výtahové šachty nenaklanela am,.a?y,se 
někdo za jízdy ve výtahu nevykláněl z klece. PO'kud s~ ob:vlaste te!o 
poslednější okolnGsti týče, l~~byl nedo,state~ ;Jahrazen hm, ze u ZdVl ze 
určené jen pro dopravu zbozl, byla vystrazna tabulka. »pro osobnl do
pravu přísně k použití zakázáno« a u vchodn do ~mstnos,Í!" kde byl~ 
zdviž, další tabulka s nápisem »vstup Jest nepovolanym zakazan«, ?ebo! 
nehledě k tomu, že takové psychické pře~ážky jS?,U n~prost? bezuc,'?ne 
11 osob, které z jakéhokoliv důvodu si ]lch nevslmaJ', dluzno uvazlt], 
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že ž~lo~aný jako pOdnik,atel při zřízení zdviže, vyžadujícím u podnikatele 
zvlastm znaloslt po strance technIckého zabezpečení podnikového pro
vozu, by~ pO~1l1en vynaložítí nejen obyčejnou píli a pozornost, nýbrž 
k;o1l10bycej?e schopnosti zmíněné v §u 1299 obč. zák., a že musil se na
dllt I, t?h~, ze zdviže může býti zneužito přes jeho zákaz obzvláště ne
d?,spelymI osobamí v jeho továrně zaměstnanými, jak se stalo i v tomto 
ť.npade. Bylo tedy povinností žalovaného, by zdviž, když již byla za
nzena !ak nedostatečně, že jí mohlo býti použito kýmkoliv k osobni 
d?pr~ve, vybavIl tak, by z takového zneužití zdviže nemohly nastati 
vazne ~á~l~dky" obzvl~ště když pro~tředek k tomu, totíž dřevěné pažení 
po cele vysce vytahove drahy, nevyzadovalo zvláštních obětí finančních. 
a, n~tnost tohot? op~tření s hlediska ?ezp~čnos9 musila mu býti patrná " 
take pIOtO, ponevadz okres nI pohtrcka sprava pres to že šlo jen o zdviž 
~a zbOží,. opětovně naléhala na přesné provedení dř~věného latční. Na 
za~obkY!lIl1u úr~zu n:á t:dy v~n~, ·nejen O!la sama, nýbrž i žalovaný, 
ovsem zalobkymna VlIla Jest vetsI, neboť zalovaný porušil pouze vyšší 
pozorno,st v §u 1299 obl'. zák; požadovanou, kdežto žalobkyně si při
vod"a ,uraz z p~~hé svévole a dovádivosti, podívajíc výtahu vědomě 
protr zakazu a pn tom vyboč"a z meze nejprostší opatrnosti vyklánějíc 
h!avu z,klece,,~č věděla: ž,e výtah)est v po~yb~,ke stropu, a I~ohla před
vldatr:, ze dalslm stoupamm zdvlze. bude pnmacknuta hlavou mezi strop 
a ZdVIZ. 

čís. 6820. 

., Dohodli-Ii se členové přectstavenstva družstva na tom že si povolují 
zrtze~i reklamníc~, nápisů, na . ~omě d(jlžstya a že, kdyby bylo třeba, 
pl~ti!l za to, t? tez zaplatl, anh by byla W"cena úplata za prOiPujčování 
zd!, sl? o neza~aznou výprosu a bylo družstvo kdykoliv oprávněno do
máhab se na clenu představenstva, jenž použil zdi li: reklamnímu ú'čelu 
by reklamní nápis oPstrani!. ' r 

(Rozh. ze dne 22. hlUlOra 1927, Rv I 1337/26.) 

~alobě družstva, jíž se domáhalo na žalovaném členu představenstva 
dmzstva, by, odstranil reklamní nápis na domě družstva, p r a c e s n i 
s o udp rve s t o II c e vyhověl, o' d v o' I a c í s 0' u' d žalobu zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D fl vod y: 

. Odvolací soud, vycházeje z názoru, že tu nejde ani o půjčku ani o 
vypr08U !,ebo nájen;, nýbrž ? sml~uvu svého druhu přiléhající jedině na 
P?Jem,pujčky, d08pel, k}am,Itnutí zaloby proto, že prý žalující strana 0-
prela zal,obu o tvrzem, ze napI8 reklamní »byl připevněn« na jejím d0'mě 
~bez pr~vního ti~ulu«, což však neprokázala. Nutno prý proto' pokládati 
zalo,va~eho}a drZI!ele bez~lstného (~§ 326, 329 cbč. zák.), který iest 
opravnen UZlvatJ ve Cl tak, jak bylo smluveno (§ 1305 obě. zák.). Povin
nost, odstramtr rekl~mní nápis, měl by prý žalovaný jen tehdy, kdyby to 
bylo stranamI ujednan0' (§ 859 obl'. zák.), což nebylo ani tvrzeno. Tento 
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právni názor jest arciť pochybený a nutně pochybil soud odvolací, p0-
něvadž vychází při svém právním nazírání z nesprávného podkladu skut
kového. žalující strana neopřela žalobní nárok o tvrzení, že žalovaní' 
»připevnil« reklamní nápis bez právního důvodu, nýbrž o to, že »užívá« 
štítu na domě žalující strany, na němž reklamní nápis je připevněn, bez 
právního důvodu, a že, byv k odstranění vyzván, tak neučinil. Nesporno 
jest, že dům, na němž žalovaný umístil, totiž dal namalovati, reklamní 
nápis, je vlastníctvím žalující strany. Dle § 354 obč. zák. jest věcí žalo
vaného, by dokázal, že štítu domu užívá z právního důvodu, tedy buď na 
základě smlouvy o půjčce (§ 971 obč. zák.), nebo smlouvy nájemné (§ 
1090 obč. zák.) nebo dohody jiné,jež poskytuje právní důvod. Dle skutko
vých zjištění prvého soudu, jež převzal odvolací soud, dohodli se členové 
představenstva žalujícího společenstva ve scMzi několik dní před 28. 
květnem 1925, že si povolují zřízení reklamnich nápisú pro své živnosti, 
a že, kdy b Y bylo třeba platiti za to, to též zaplatí. Poněvadž dle dalšího 
skutkového zjištění schÍIzi byl přítomen i žalovaný jako člen představen
stva, týkalo se toto ujednání nepochybně i jeho, a bylo mu tedy povo
leno, použíti výhody, umístiti na dům reklamní nápis, po případě za to 
platíti, Jak bylo dále zjištěno prvním soudem, neurčilo představenstvo 
při oné dohodě úplaty za propůjčení zdi a nedošlo k takovémuto určení 
ani po'zději, poněvadž již 29. května 1925 nově zvolené představenstvo 
odmítlo další jednání o úplatě, naopak nařídilo, by reklamní nápisy byly 
odstraněny. Z toho plyne, že se úmysl členů bývalého představenstva při 
ujednání před 28. květnem 1925 nesl k tomu, přenechati členům předsta
venstva a tedy i žalovanému štít domu společenstvu patřícího k umístění 
reklamních nápisů, kdyby toho bylo třeba, náiemní smlouvou. Ke smlou
vě nájemní již nedošlo; nebylať určena úplata (§ 1090 obč. zák.). Leč 
nedošlo ujednáním představen,stva ani ke smlouvě o půjčce (§ 971 obč. 
zák.). Neboť tato smlouva vyhledává, by byla přenechána nespotře
bitelná věc k bezplatnému užívání na u r čit o u dob u. Doba tato· múže 
býti stanovena buď. výslovně neb účelem užívání. Nebyla-Ii však určena 
výslovně a nevyplývá-Ii ani z účelu užívání věci, že užívání iest ome
zeno na určitou dobu, jde o nezávaznou výprosu' (precarium), jak ji u
vádí § 974 obl'. zák. a není tu ani příčiny, ani důvoďu vytvořovati něja
kou smlouvu sui generis, když zákon právní poměr výslovně označuje za 
výprosu. Že by byla bývala doba užívání určena při dojednání předsta
venstva několik dní před 28. květnem 1925, nebylo ani tvrzeno, natož 
zjištěno. Z účelu užívání lze však přímo souditi, že nešlo o užívání co do 
doby omezené a určité, nýbrž 0' trvalé umístěni reklamních nápisů, aneb 
ale,spoň o užívání na dobu neurčitou. Není tu tedy předpokladu §ú 971 
obč .. zák., nejde, jak prvý soud správně rozpoznal, o půičku, ní'brž o 
pouhou výprosu dle §u 974 obč. zák. a jest proto žalující strana po roz
umu tohoto zákonného ustanovení oprávněna, kdykoliv žádati, by vě,: 
byla vrácena, t. j. aby žalovaný zanechal dalšího Užívání. Jelikož pak u
žívání štítu domu záleží již v tom, že je umístěn na něm reklamní nápis. 
jest na žalovaném, by reklamní nápis odstranil sám, když mu užívání zdi 
platně bylo odňato. Jakým způsobem tomu vyhoví, je jehO' věcí; jest mu 
jen šetřiti předpisu §u 979 obč. zák. Bylo proto uznatí, iak Se stalo. 
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čís. 6821. 

Odklad exekuce vyklizením (z~kon ze dne 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

~Odklad exekuce vyklízením jest vyloučen, byl-Ii domovnický poměl' 
zrusen z důvodů §u 3 čís. 3 zák. čís. 51/1925 bez ohledu, jakým způso
bem byl zrušen. 

Uvedl-Ii vymáhající věřitel ve vyjádření o návrhu na odklad exekuce 
vykUzením, vice důvodů, z nichž navrhoval zamítnutí návrhu, prvý soud 
pak obmezil se pouze na šetření a rozhodnutí o některých důvodech, a 
odklad exekuce povolil, byl rekursní soud c.právněn, aniž by zrušoval 
usnesení prvého soudu, dáti vyšetřiti rozhodné okolnosti i ohledně o
statních důvodů. 

ROflsudek, .jimž bylo rO!lhodnutu o zrušení domovnicMho poměru po
dle §u 12 zákona (} domovnicích, neviže soud co do otázky, zda jsou tu 
dlivody §u 3 čís. 3 zák. 51/1925. 

(Rozh. ze dne 22. února 1927, R II 422;26.) 

Smírem ze dne 6. kvčtna 1926 uznal domovník, že jest domovnický 
poměr zrušen výpovědí ku dni 31. července 1926, a zaváial se do té doby 
~devzdati domovnický byt. Ježto závazku nevyhověl, domáhal se ma
]ltel domu na domovníku a jeho manželce vyklizení exekucí. Návrhu 
dlužníků na odklad exekuce s o udp r v é s.t o 1 i c e vyhověl, rek II r s
n í s o u d návrh zamítl. D ů vod y': Zjištěno, že dlužník byl trestán pro 
krf!dež, podvod a podílnictví na tčchto činech, že svým chováním a ode
píráním domovnických povinností půsóbí straně vymáhající značnou 
škodu tím, že strana vymáhající jest nucena ku výkonu domovnických 
prací najímati třetí osoby a jim za vykonané práce platiti. Rovněž bylo 
zjištěno, že rodinn5r život domovníkóv vzbuzuje v domě pohoršení tím) že 
přechovává ve své rodině vedle své manželky ještě souložnici, O' čemž 
též byla v časopise uveřejněna zpráva. Všechny tytu zjištěné okolností 
spadají pod ustanovení §u 3 písm. a), bl, dl, e) zákona ze dne 31. 
března 1925 čís. 51 sb. z. a n., dle něhož ustanovení §u 1 cít. zákona o 
odkladu exekuce neplatí, byl-Ii domovnický poměr zrušen z toho dú
vodu, že domovník dopustil se krádeže nebo jiného činu, který ho činí 
nehodným zaměstnavatelovy důvěry, dále že způsobil svou vinou za
městnavateli značnou škodu, že zdráhá se bezdůvodně konati své povin
ností a že vede život pohoršlivý. Jelikož podmínky §u 3 čís. 3 zákona 
v souzeném případě byly prokázány, bylo rekursu vyhověti. 

]\) e j v y Š Š Í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Stěžovatelé neprávem uvádějí, že vymá11ajicí věřitelka v rekursu 
tvrdila novoty. To platí jenom z části o důvodech uvedených v rekursu 
vymáhající věřitelky pro odepření odkladu exekuce podle §u 3 zákona 
čís. 51/25, totiž o tom. že domovnický poměr by! zrušen pro pohoršlivý 
Zlvot domovníka a proto, že se dopustil krádeže. Těchto okolností vymá-

J 
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hajícÍ věřitelka neuvedla v prvé stolici a nemčl k nim ovšem rekursní 
soud přihlížeti. Zato však uplatnila proti povolení odkladu již v prvé 
stolici, že povinní zanedbávali své povinnosti. Tato okolnost tedy není 
nedovolenou novotou. V dúsledku toho nelze se zabývatí jinými důvody 
odepření odkladu, než právě zanedbáváním povinnosti domovnické. Stě
žovatelé míní, že odklad vyklizovací exekuce ohledně jejich domovnic
kého bytu jest vyloučen tolíko, byl-li domovnický poměr zrušen z dú
vodú §u 3 čís. 3 zákona čís. 51/1925 rozsudkem nebo, jsou-Ii důvody ty 
povinnými uz1iány, nikoliv však při zrušení poměru v)Tpovědí nebo doho
dou, iak se stalo v souzeném případě. Tento názor nemá však opory ani 
v doslovu zákona, ani v jeho účelu. Doslov zákona žádá jenom zrušení 
poměru domovnického z důvodů ~u 3. čís. 3. stanoví tedy jenom důvody, 
nikoliv však způsob, jakí'm z oněch důvodů ku zrušení domovníckého. 
poměru došlo. Ohledně způsobu zrušení tedy nerozeznává a proto ani 
soud nemůže tu rozeznávati, což by se nesnášelo ·s účelem zákona. Zá
kon pokládá za nehodny odkladu ony domovníky, kteří z důvodů v záko
ně uvedených zavdali podnět ke zrušení domovnického poměru, a chce 
umožniti majiteli domu) by se zbavil domovníka, který svých povinností 
neplní, a měl domovnický byt pohotově pro ieho nástupce, po·. případě, 
l)y nemusil trpěti ve svém domě domovníka,. který mu způsobuJe škodu, 
poškozuje pověst domu a majitele uráží. Při tomto účelu zákona nebylo 
bv lze seznati, proč by se na majiteli domu mělo žádati, by Sl vymohl 
rozsudek neb uznání důvodu domovníkem a nemohl se spokojiti se zru
šením poměru výpovědí nebo dohodou a ponechati rozřešení otázky, 
isou-Ii tu podmínky pro odklad a bvl-Ii domovnický poměr zrušen z dů
vodli, pro 'něž zákon odklad odpírá, teprve řízení exekučnímu. Stěžo
vaielé vytj'kají dále, že nehyli slyšeni (} obsahu rekursu vymáhající vě
řitelky, že v exekučním řízení platí zásada audiatur el altera pars a že se 
o tom, co se jim vytýká, dozvěděli teprve z obsahu napadeného usnesení. 
Tetto výtka není dúvodna. Podle §u 55 exekučního řádu vydávají se ll

snesení v exekučním řízení bez ústního jednání, leč by je zákon v)"Tslovně 
nařizova!. Exekuční soud m ů ž e však před vydáním usnesení vyslech
nouti strany nebo jiné účastníky za účelem zjištěni mzhodných okol
ností, ovšem nutně se tak státi nemusí. Na navrhovateli ,iest, by dokázal 
rozhodné okolnosti. Vymáhající věřitelka navrhla ve svém' vyjádření o 
návrhu na odklad zamítnutí odkladu a opřela to o více důvodů, jednak že 
povinní nekonají svých povinností, jednak že se dobrovolně zavázali do
movnický byt vykliditi, a že o něm zákon čís. 51/25 neplatí. Prvý soud 
omezil se na šetření a rozhodnutí o posledních důvodech. Rekursní soud 
byl však dle §u 526 c. ř. s. a §u 78 ex. ř. oprávněn dáti rozhodné okole 
ností i ohledně prvého dúvodu vyšetřiti. Nepotřeboval za tím účelem 
zfušovati usnesení prvého soudu a naříditi vydání nového usnesení pr
vým soudem po doplnění řízení, ježto k vyřízení návrhu nebylo třeha úst
n'ího jednání, iehož zákon při rozhodování o odkladu exekuce nepředpi
suie. Povinní nemohou se odvolávati na to, že rozsudkem z 1. března 
1926 ve sporu C lil 1656/25 nebylo vvhověno žalobě vymáhající věři
telky ze dne 12. listopadu 1925, by z důvodu zanedbání povinností do
movnických byl domovnický poměr povinných zrušen. V exekučním ří
zení bylo zjištěno nekonáni'oněch povinností a nevíže tu rozsudek v jiné 
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věci, kde se jednalo o dúvody k zrušení poměru domovnického pOdle §u 
12 !;ákona o domovnících a nikoliv o důvody odepření odkladu podle §u 
3, CIS. 3 zákona čís. 51/1925. Zákony ony stanoví důvody ony rozdílně. 
§ 12 zákona o domovnících neobsahuje shodně důvodu §u 3, čís. 3 písm. 
d! zákona Č. 51/1925, o nějž právě v této věci odkladové jde.§ 3 Č. 3 
plsm. d) zákona čís. 51/1925 stanoví totiž jako důvod k odepřeni odkla
du pouze, že domovník »z d r á h á s e bezdůvodně konati své povin
nostÍ«, kdežto § 12 čís. 4 zákona čís. 82/1920 stanovi, že důvodem ke 
zrušení poměru domovnického jest, je-Ii domovník »n e s e h o Den ko
nati převzaté práce nebo z a n e dbá va-I i je, byv na po 111 e\, u t po 
de I šíd o b u, nebo zd r á h á-I i se pod rob i t i sen a říz e ním 
d a n Ý m pro spr á v u do 111 u«. Jest tedy zřejmo, že důvody zrušellí 
domovnického poměru nejsou shodny s důvody pro odepření odkladu 
exekuce vyklizovací, týkající se domovnického bytu. I z toho důvodu ne
váže rozhodnutí ve sporu o výpoyěď, provedeném ostatně jen proti po
vmné Anně M-ové, nikoliv však také proti Václavu M-ovi, exekuční 
soud při posuzování jiné otázky, totiž jsou-Ii tu důvody pro odepření od-
kladu exekuce. '. 

čís. 6822. 

Pokud nelze v úpisu válečné .. půjčky družstvem spatřovati nakládání 
jeho kmenovým jměním, 

(Rozh. ze dne 22. února 1927, Rv II 495/26.) 

Žalobu banky proti družstvu o zaplacení pohledávky z úpisu váleč
ných půjček o 'li a niž š í s o u d y zamítly. 

N e j vy š. š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Zamítnutí žaloby odvolacím soudem a v tom záležející právní po
sou~ení vč~i spočívá na názoru, že uplsem válečné půjčky, z něhož 
vZlllkla zazalovaná pohledávka, nakládalo se kmenovým jměním spole
čenstva, co·ž podle § 14. c) stanov je vyhraženo usnesení ,shromáždění 
a ne výboru, dále pak na skutkovém zjištění, že v příčině té nedošlo 
k takovému usnesení. Především záleží ovšem na správnosti právního 
názoru, že šlo skutečně o nakládání kmenovým jměním. Soud prvé stolice 
vyslovil v důvodech svého rozsudku, že podle výpovědi svědka T -a a 
knihy vedené o separátním lombardním kontu, t. j. o válečné půjčce 
náleží tato, do kmenového jmění družstva, odvolaci soud přisvědčuje 
názoru prvého soudu, že úpis válečné půjčky »v poměrně značném ob
nosu 100.000 K« je pokládati za nakládání kmenovým jměním. t. toho 
je patrno, že jde o různé právní názory. Podle názoru soudu prvé stolice 
stala se válečná půjčka kmenovým jměním, nemohl proto úpis její býti 
nakládáním tímto jměním, jež teprve vzniklo úpisem, takže mohlo jim 
býti nakládáno teprve po úpisu. Odvolaci soud předpokládá, že k úpisu 
válečné půjčky bylo použito kmenového jmění, což dovozuje z upsané 

1 
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částky 100.000 K, jinak prohlašuje se o tom záporně tím, že nesouhlas! 
s názorem žalobkyně, podle něhož k úpisu bylo použito provozovaciho 
kapitálu společenstva, když bylo užito lOmbardních cenných papírů, 
uložených jako kauce. Tyto skutečnosti nedostačují, by z nich bylo lze 
dovoditi právní názor, že úpisem válečné půjčky bylo nakládáno jměním 
kmenovým, k čemuž bylo potřebí usnesení shromáždění společenstva. 
Naproti tomu jest přihlédnouti k dalším skutečnostem, jimž tento názor 

. přímo odporuje. Ze zjištění soudu prvé stolice je dovoditi, že Antonín D. 
jako předseda družstva sjednával se žalobkyní obchody jdoucí do mili
onů. Podle souhlasného přednesu stran netýkaly se tyto ohchody kme
nového jmění družstva, z čehož vyplývá skutečnost, že obchody takové 
byly sjednávány. Odvol. soud převzal i toto zjištěni,nelze proto souhlasit[ 
s jeho názorem. že částka 100.000 K upsaná žalovaným družstvem pro
střednictvím žalobkyně je tak značná, by úpis její bylo pokládati za na
klád'lI1í s kmenovým jměnim. Odvolací soud zjistil podle protokolu o 
schůzi představenstva ze dne 5. května 1916, že k usnesení o úpisu 
válečné půjčky došlo na vyzvání zemské finanční pokladny, by družstvo 
upsalo cenné papíry v nominální hodnotě 60.000 K uložené jako jistota 
na válečnou plljčku, a že papíry ty jen z části byly vlastnictvím spole
čenstva. Z dalších zjištění ie dále dovoditi, že společenstvo, t. j. členové 
jeho až na jednoho, účastnilo se vojenských dodávek, a že tyto byly do
davatelům zadány jen tehdy, když prokázali úpis válečné pujčky. Z toho 
vyplývá jedině závěr, že úpis válečných půjček náležel k provozu záleže
jícím v dodávkách pro vojsko, a že za tehdejších dob byl, poklid šlo o vojenské dodavately, jen obchodním opatřením, neboť počítalo se jistě 
s tím, že náklad s tím spojený bude kryt výtěžkem vojenských dodávek, 
takže byl jen provo·zným výdejem. Tomu není na překážku zjištění, že 
válečná půjčka byla vedena v patrnosti na separátním kontu a že nebylo 
k ní přihlížcno v bilanci, vyjímaje bilanci o kmenovem jmění za účelem 
přihlášky dávky z majetku. Z toho plyne jedině, že teprve upsaná půjčka 
byla pokládána za kmenové jmění, což nevylučuje, že pro'středky nutné 
k jejímu opatření byly vzaty z provozního jmění a ne kmenového, a že 
nešlo o nakládání s tímto jměním. Postačilo proto k platnosti a závaz
nosti úpisu válečné pujčky podle § 20. stanov usnesení představenstva 
žalovaného družstva, k němuž došlo podle zjištění nižších soudů dne 5. 
května 1916. Usnesení to postačilo samo o sobě k závaznosti uvedeného 
právního jednání, písemný úpis byl jen provedením tohoto usnesení, ne
záleží proto na tom, že lÚ!pis ten byl podepsán jen D-em a ne ještě dvěma 
členy výboru, 'ač stanovy tak předpisují. Tímto' formálním nedostatkem 
nebyla zrušena platnost a účinnost výborového usnesení, jímž byl za
ložen sporný závazek žalovaného družstva, aniž bylo třeba ještě usnesení 
valné hromady anebo dodatného schválení touto. Co platí o úpisu vá
lečné půjčky, platí i o zápůjčce sjednané mezi stranami za příčinou úpisu 
toho, když nebylo možno pohlížeti na věc jako smlouvu komisionářskou, 
z niž vznikl žalobkyni jako komisionářce sporný nárok. Nesporné jest, 
že z obchodu sjednaného mezi stranami výborovým usnesením ze dne 
.5. května 1916, t: j. ať již ze zápůjčky poskytnuté za účelem .provedení. 
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úpisu nebo smlouvy k01llisionářské, neboť na přesntm rozlišování nezá
ležÍ, vzešla žalobkyni pohleclávka ve v}Tši, jak jest uvedena v žalob ní 
prosbě. 

čís. 6823. 

Záruka za zápůjčku, poskytnutou společenstvem v provozu jeho sta
tutární činn()sti členu společenstva, není obchodem a vyžaduje se k její 
platnoi>ti písemného prohlášení ručitele. 

Podpis na smětlce není písemným záručním prohlášením po rozumu 
§u 1346 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 23. února 1927, Rv ! 885/26.) 

Žalující strana (společenstvo s r. o.) domáhala se na žalovaném za·· 
placení z dúvodu, že se zaručil za zápújčku poskytnutou jí jejímu členu. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e žalobu zamítl. D ů vod y: Soud 
nemůže sdíleti názor strany žalující, že se přijetí rukojemského závazku 
žalovaného stalo u provozování obchodní živnosti žalující strany nebo 
že bylo obchodem na její straně a že Proto nebylo ku založení závazku 
rukojemského potřebí zachovati formu nařízenou ustanovením §u 1346 
obč. zák. (ve znění llI. novely), neboť ,podle stanov žalující záložny (čl. 
2) jest dovoleným účelem tohoto družstva s ručením omezeným podle 
zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. pouze: »podporovall své 
členy v jejich živností a hospodaření společným opatřováním na úvěr 
od členů i nečlenů a poskytováním úvěru členům, ínkasováním jejich 
pohledávek, prostředkováním výplat a opatřováním úvěrních ínformacÍ«. 
Poskytování úvěru vlastním člertLllll nelze uznati za obchod a proto ani 
přijímání rukojemství za takový úvěr není obchodem, kdežto poskyto
vání úvěru nečlenům po živnostensku příčilo by se stanovám a nelze 
tu připustiti ani přiznati mu ráz obchodní živnosti (čl. 272 čís. 2 obch. 
zák., § 879 obč. zák.) a jest tudíž uvažovati dále, zda-li pouhým pod
pisem směnky formálně neplatné založiti lze obecnoprávní závazek ruko
jemský podle §u 1346 obč. zák. Zákon v tomto ustanovení vyžaduje vý
;;lovné písemné prohlášení rukojmího o převzetí tohoto závazku a nestačí 
k tomu (vzhledem k účelu tohoto zákonného předpisu, by se zabránilo· 
ústnímu, často lehkomyslného a nerozvážn'ému zaručování se a sporům 
z toho vzcházejícím) pouhý podpis rukojmího na listině, kter;"; v té době 
ani nebyla »směnkou«, nejsouc opatřena podpisem vydatelovým. Ze 
»směnky« není ani zřejmo, v .iaké vlastnosti ji žalovaný spolu
podepsal. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil v podstat", 
z týchž důvodů. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Čís. 6824·-

Důvody: 

Dovolatclka trvá na stanovisku, že písemné formy n~bylo třeba, po
něvadž přijala rukojemství žalovaného za dluh, pocházející z provozování 
její živnosti, že tedy jele o jednání, jež na její straně jest obchodem 
(čl. 272 čís. 2. obch. zák.) a jehož platnost není závisla na zachování 
mčité formy (čl. 317 obeh. zák.). Mimo to jest prý pokládati směnku 
podepsanou žalovaný"m za dostatečné záručné prohlášení ve smyslu 
§u 1346 obč. zák. Tomuto právnímu názoru dovolatelky nelze však při
svědčiti. Zápůjčka byla poskytnuta Františku N-oví, o němž žalobkyně 
nepopírá, že byl členem družstva, ba v odvolání to přímo naznačuje. 
Plyne to ostatně také ze zápisu o schůzi představenstva ze dne 29. břez
na 1920 v kníze protoko·lů 3. a konečně z úvahy, že podle §u 2. stanov 
múže družstvo poskytovati zápůjčky jen vlastním členlll11. Poskytnutí 
zápůjčky členu není však ~ jak dovolatelka sama přiznává ~ obchodem, 
Nemůže jím býti proto ani záruka třetí osoby, daná za tento neobchodní 
dluh. Záruka tato nevzešla v obchodním provozu družstva neb z jeho 
podnětu, nýbrž byla dána za zápůjčku poskytnutou členu společenstva 
v provozu jeho statutární činnosti. Je-li tomu tak, bylo by k platnosti 
rukojemského závazku nezbytně třeba písemného prohlášení žalovaného 
ve smyslu §u 1346 obč: zák. A tu třeba uvažovatí o druhé sporné otázce, 
zda lze pokládati za takové písemné záruční prohlášení podpis žalova
ného na směnce. Že tomu tak není, dovodily již soudy nižších st01ic a 
stačí k jich správným vývodům uvéstí ještě toto: Podpisem směnky pře
jímá podepsavší jen závazek z e smě n k y, jebož rozsah a trvání se 
řídí předpísy směnečného řádu. Jest to závazek abstraktní, jenž sdílí jen 
osud směnky a jenž s obecnoprávním rukojemstvím, pokud také toto 
nebylo zvláště ujednáno, nemá nic společného. Jde o závazky podstatně 
různého druhu a nelze z podpisu směnky ještě dovozovati, že smčnečnSr 

rukojmí chtěl podstoupiti také závazek obecnoprávní. Z toho však jíž 
plyne, že směnečné prohlášení nelze stavěti na roveň prohlášení ruko
jemskému, které má na zřeteli § 1346 obč. zák. a že tedy podpis směnky 
nemůže nahradití toto písemné prohlášení. 

čís. 6824. 

.lde o nárok na náhradu škody, nikoliv o nárok podle §u 1435 obč. 
zák., domáhal-Ii se zmocriitel na zmocněnci zaplacení peníze, ježto ne
použil daného mu peníze podle příkazu, člmž zmocniteli vzešla újma. 
Odmitla-li pojišťovna žádost pojištěného zmocněnce (advokáta), že se 
v onom Sportl se zmocnitelem bude zastupovati sám, ježto prý nejde 
o pojištěný případ, nýbrž o nárok podle§u 1435 obč. zák., a ·pojištěnec 
se zastupoval sám,. má proti pojišťovně nárok na útraty. 

(Rozh. ze dne 23. února 1927. Rv I 1458/26.) 
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žalující advokát byl pojištěn u žalované pojišťovny proti povinnému 
ručenÍ. Okresní hospodáčská záložna domáhala se na žalobci náhrady 
škocly. ježto nesložil peníze od ní přijaté včas u bánky. Onen spor skončil 
tim, že záložna vzala žalobu zpět a každá strana hradila si své útraty. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované pojišťovně ná
hrady útrat onoho sporu, v němž se sám zastupoval. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: žalující byl pojištěn u ža
lované proti ručení za škodu, již by musil platiti z toho důvodu, že utrpě
la třetí osoba opomenutím, anebo zaviněním jeho jako advokáta škodu 
na svém jmění, nikoliv však pro ten připad, nesplnil-li příkaz mu daný 
zmocnitelem, jak se tvrdí v žalobě podané záložnou, a podržuje-li si 
tudíž vydanou mu částku neprávem, jak bylo žalováno. Ale, i kdyby šlo 
o žalobu o náhradu škody, žalovaný neměl bráti na se dobrovolně zá
vazek hraditi si sám své náklady SpOlU, neboť mohl a měl,očekávati, 
že žalovaná takového smíru neschválí, když a limine nárok žalujícího 
zamítla, poněvadž nejde o případ nwhrady škody. Dle §u 1 pojistky po
skytuje žalovaná pojištěnci náliradu škody, kterou jest povinen platiti 
dle soudcovského rozsudku neb dle uznání a smíru žalovanou schvále
ných. Domníval-li se žalující, že jde o případ, na nějž se pojistka vzta
huje, měl, pustiv se do sporu, pokračovati do vynesení rozsudku, a pak, 
prohrál-li, hojiti se na žalované, zvítězil-li by, musila by záložna mu 
náklady hraditi a ke sporu žalujícího s žalovanou by nedošlo. O d v o
l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žaloba opírá se 
o smlouvu pojišťovací. Bylo proto na žalobci, by prokázal, že jest nárok, 
pro který byl žalobce žalován okresní hospodářskou záložnou, kryt po
jistkou z povinného ručení uzavřenou žalobcem se žalovanou. První 
soudce zcela správně věc posoudil, neshledav, že šlo o takový případ. 
Dle §u 1 všeobecných podmínek pojišťovacích ve smlouvě pojišťovací 
uvedených platí pojištění jen pro případ, činí-li někdo pro·ti pojištěnci 
jako advokátu podle ustanovení platných zákonů nároky na náhradu 
škody z toho důvodu, že utrpěla třetí osoba opomenutím neb zaviněním 
škodu na svém jmění. Že se o takový případ v onom sporu nejednalo, 
uznal první soudce správně, neboť již ze žaloby jest zjevno, že šlo o ža
lobu podle §u 1435 obč. zák. a že na ten případ pojištění nedopadá. 
Proto i nárok žalobcův na náhradu útrat zastupování není podle poji
šťovací smlouvy nijak opodstatněn neb i podle §u 1 posledního odstavce 
pojišťovacích všeobecných podmínek, zastupuje-lise pojištěnec se 
schválením neb na žádost společnosti ve sporu sám, nemá proti společ
nosti za svou námahu nároku. Ostatně žalovaná strana odpověděla ža
lobci, když ji žádal prostřednictvím Vítězslava F-a, aby se ve sporu 
mohl sám zastupovati proti náhradě, že se nejedná o případ povinného 
ručení a že proto případ žalobce není pojistkou kryt. Z toho jasně plyne, 
že žalobce nemůže se domáhati náhrady útrat právního zastoupení, i 
když se jednalo o spor advokátský a jest nerozhodno pro spor, že smír 
ve sporu uzavřený nebyl žalované ke schválení předložen. Mylně tedy 
domnívá se odvolatel, že žalobní nárok vysvítá z podmínek pojistky. ' 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších stolic a vrátil věc 
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

1 

I 

I 
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Dů vo dy: 

"ižší soudy založily své rozhodnutí na předpokladu, že žaloba po
daná na žalobce okresní hospodářskou záložnou není žalobou o náhradu 
škody, nýbrž je žalobou podle §u 1435 obč. zák. Dovolatel, uplatňující 
jedině dovolací důvod podle čís. 4 §u 503 c. ř. s., právem v tom spatřuje 
nesprávné posouzení právní. Nárok oné žaloby opírá se o tvrzeni, 
že tehdejší žalovaný a nynější žalobce, byv zmocněn ku právnímu za
stnpování okresní záložny hospodářské ve věci jejího zaručení bancc 
B. za firmu H. za 6,000.000 Kč přijal od ní 250.000 Kč s příkazem, by 
peněz těch použil ku zmenšení řečené její záruky u banky B. o 250.000 
Kč, že však žalobce této částky u banky B. nesložil, že se tedy její 
záruka u této banky nezmenšila o tuto částku, a že proto jest ona po
vinna platiti na dále 7% úroky z této částky. Z toho plyne, že šlo podle 
§§ 1009 a 1012 obč. zák. o žalobu zmocnitelčinu proti zmocněnci, a že 
jejím právním důvodem je porušení smluvní povinnosti, které podle §u 
1295 obč. zák. dává poškozenému právo, požadovati na škůdci náhradu 
škody. Na tom ničeh-o nemění znění 2 oddílu Vll. odstavce řečené ža
loby, jehož stylisace volena je tak, že jím mohou býti vzbuzeny úvahy, 
neide-li o žalobu podle §u 1435 obč. zák., neboť při zkoumání otázky, 
jakí' jest právní důvod žalobní, nutno podle §u 226 c. ř. s. přihlížeji 
ku všem v žalobě předneseným okolnostem skutkovým, nelze tedy po
minouti nepovšimnutím, že šlo o žalo'bu zmocnitelčinu proti jejímu advo
kátu, a že tento právní poměr byl v žalobě zdůrazněn podstatně. Podle 
čis. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací jest důvodný také potud, 
pokud je dovolatelem spatřován ve výkladu §u 1 pO'jišťovacích pod
mínek, že totiž podle posledního odstavce »zastupuje-Ii se pojištěnec 
se schválením, anebo na žádost společnosti ve sporu sám, nemá vůči 
společnosti z a s vou nám a h u žádného nároku.« Odvolacím soudem 
bylo zjištěno (§ 498 c. ř. s.), že dovolatel přišel do úřadovny žalované, 
kde sdělil s jejím tam přítomným zástupcem, že je žalován okresní zá
ložnou hospodářskou, že žádal, aby se moh'! zastupovati sám, že odpo
věď žalované byla vyhražena právnímu odděleni žalované, které mu 
oznámilo dopisem ze dne 18. února 1925, že nárok, o který jde, není 
nárokem na náhradu škody, nýbrž nárokem podle §u 1435 obč. z.'!k., 
že tedy nejde o pojištěný případ. Toto úplné odmítnutí opravňovalt' 
dovolatele, by se zřetelem na smluvní povinnosti žalované proti sobě 
opatřil věc tak, by odvrátil hrozící škodu, při čemž dlužno přihlédnouti, 
že šlo o advokátský spor. S tohoto hlediska bude ':aké posuzovati do
volatelem tvrzené ujednání, že když Okresní záložna hospodářská upustí 
od žaloby, nahradí si každá strana sama své útraty. (§ 237 c. ř. s.). 
Ukázal se tedy dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. dúvodným, ale do
volacímu návrhu na změnu rozsudku nebylo lze vyhověti, poněvadž 
skutkový děj při správném posouzení věci po právní stránce, podle 
obsahu sporných spisů rozhodný, nebyl v odvolacím rozsudku zjištěn, 
iedy sporná věc nedozrála k rozhodnutí. 

čís. 6825. 
Pojišťovací smlouva. 
Měla-Ii pojišťovna podle pojišťovaCích podmínek uplatňovati ne-

Civilní rozhodnuti IX. Ol 
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dostatečné údaje pojistníkovy, učiněné při uzavření smlouvy, do jed
noh~ r~rn od uzavření pojišťovaci smlouvy, nemiiže tak činiti po té 
dObe, třebas pOjistník zemřel před uplynutím jednoho roku od uzavření 
~Iouvy. Úmrtím pojistníka na život nezaniká pojišťovací smlouva. 
Předpis §u 136 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. ne-
nabyl dosud účinnosti. ' 

(Rozh. ze cIne 23. únOra 1927, Rv I 1637/26.) 

Dne 20. června 1924 pojistila žalovaná pojišťovna Jana B-a na ži
vot. Jan B. dne 25. dubna 1925 z~:nře~, ~a~ovaná, však odmítla dopisem. 
ze d!,e 7. srpna} 925 vJ:,p!aÍ1Í1 PO']lstn~, ]ez!o pry při uzavření smlouvy 
zata]lI !lemOC, ],ez byla pncrnou smrtI. Zalobe vdovy po Janu B-ovi o vv
plac~nr pOj1stneho bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno o d v 0-
laclm sou,del~,z t~chto dů.,:óďů: Ve věci samé jde hla;ně o to, 
zda v,souz~n~m pnpade lze pOUZIÍ1 ustanovení §u 7 čís. 5 pojišťovacích 
podmmek cJ1~ 11!~. Podle tohot?, ustan.ovení n~může po uplynutí jednoho 
~ok~ od uzav;enr smlouvy pOJ 1St. pO]Isťovna JIŽ uplatňovati nedostatečné 
ud~]~ P?Jlst11l~OVy při .. uza,vření smlou~y, .~yjímajíc případ nesprávného 
udal11 vek;l, lec by pO]lstmk se dopus!!1 pn tom lstivosti. Doslov tohoto, 
ustanovem neposkytuje opory pro,. úsudek, že ustanovení toto platí ie
nom tehdy, když smlouva poji~ťovací aspoň jeden rok již trvala. Toho 
ono u~ta~ove~l ;,eobsahuje a Jest naopak ustanoveni to zcela jasné a 
stanovl preslle, ze okDlnosti, které jsou uvedeny v §u 7 prvý odstavec 
PO]. podm., mohou se uplatňovati pouze do jednoho roku od uzavření 
smlouvy pDjišťovacÍ. )in.ého' ,smyslu řeče~é ustanovení nemá. Není tedy 
Po~.~ybnostl o tom, ze JakmIle uplynul Jeden rok od uzavření smlouvy 
p'~]1sťov~~~,. nemůže pojišťovna, bez ohledu na to, trvá-Ii smlouva po~ 
]lsť.ova~1 ]IZ .rok nebo ne, uplatňovati nedostatečné pojistníkovy údaje, 
vy]1ma]1c ovsem nesprávné udání věku neb dopustil-li se pojistník lsti
vostI. V souzeném případě byla uzavřena smlouva dne 20. června 1924 
~ dopIsem ze ?ne 7. srpna 1925 oznámila pojišt'o,vna odstup od smlouvv 
~alo.bkym z d.uvodu toho, že Jan.B. ~.řJ uzavírán! s;nluvy činil nesprávn'é 
udaje. V dobe tohoto odstupu vsak JIZ o'd uzavrem smlouvy pojišťovací 
~pl~nU'1 j,ede~ rok a nemůže proto uplatňovati pojišťovna nesprávné 
udaj,e p~JI~tmkovy,. 17da že by prokázala, že dopustil se pojistník Isti
V?str, t. J. ze tak učrnr1 v úmyslu, aby poškodil pojišťovnu. V tom směnr 
vsak vysvítá z okolností skutkových prvým soudem zjištěných že Jan 
~, ~ebyl SI ."ěd.om, tO~D, ž~. jest v~žn~ ne~?cným. Důkaz, že Jan B. lstivě 
C11111 .nesprav.~e udaje. pn uzavrem PO']lsťovací smlouvy, se žalované 
strane nezdanl a, kdyz tomu tak, nebyla oprávněna po roce odstoupiti 
od, smlouvy s uplatněním nedostatečných údajů pojistníkových. Ne
p;avem d?vol~vá se ža,lovaná. zrušení smlouvy z důvodu §u 871 obi:. 
zak., ponevadz ~eprokazala, ze hyla Janem B-em vědomě v omyl u
vedena a ostatne by mohla takovou neplatnost uplatňovati jen tehdy 
kdyby prokázala, že dopustil se pojištěný lstivosti, čehož však, jak jiŽ 
shora dovozeno, zde není. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 
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D ů vod y: 

Dovolatelka uplatňuje dovolací důvody podle čís. 2 a 4 §u 503e. 
ř. S., onoho však neprovedla vůbec, neuvedši, v čem by spočívala ne
úplnost odvolacího řízení, nýbrž spatřuje ji v tom, že odvolací soud 
vytrhl ze znění pojišťovacích podmínek ustanovení uvedené pod čís. 5 
§u 7, že ulpěl na jeho doslovném znění, rozhodl podle něho, nedbav 
spojitosti řečeného ustanovení s ostatními předpisy. Jde tedy dovola
telce o nesprávné použití předpisu §u 914 obč. zák., jenž je hmotně
právním předpisem, z čehož je zřejmo, že dovolatelka provedla jen 
dovolací důvod nesprávného posouzení právního, v jehož rámci dlužno 
přezkoumati také tyto její vývody. Dovolatelka míní, že pochybení dru
hé stolice spočívá v tom, že, ulpěvši na slovném znění citovaného usta
novení pojišťovacích podmínek, uznala, že nemúže po uplynutí jednoho 
roku od uzavření pojišťovacích podmínek, - s výjímkou případu nc

,správného udání věku a, za určitých předpokladú, lstivosti - uplatňovati 
nedostatečné údaje Janem B-em učiněné při uzavření smlouvy vůbec 
a bez ohledu, jak dlouho trvala pojišťovací smlouva. Pnpouští, že vý
klad druhé stolice odpovídá sice slovnému znění onoho ustanovení, ni
koli však čl. 278 obch. zák., jehož sluší dbáti, že je tedy nesprávným. 
když druhá stolice nehledí ani ku smyslu a účelu tohoto ustanovení, ani 
ku podstatě pojišťovací smlouvy vůbec. Tvrdí, že citované ustanovení 
odpovídá obdobně §u 136 pojišťovacího zákona ze dne 23. prosince 
1917, čís. 501 ř. zák. s odchylkou, že tento mluví (} pětileté, místo 
jednoroční lhůtě uvedené v pojišťovacích podmínkách, a že, když m.1 
býti použito tohoto ustanovení, je nutno, by pojišťovací smlouva t r v a-, 
I a po ustanovenou dobu, při čemž poukazuje k tomu, že poiišťovací 
smlouva II Jana B-a ne t r val a po dobu jednoho roku. Tvrdí, že kdyby 
odvolaCí soud vzal zřetel na povahu a podstatu pojišťovací smlouvv 
jakož i naiejí účel, byl by musil po'znati, že v souzeném případě 
pře d p o k I a dem p o u ž i ti § u 7 čís. 5 poj i š ť 0' V a c í c h 
pod m í n e k j e s t, že pojišťovací smlouva skutečně t r val a jed e n 
r o k, a že, když n e t r val a, není jeji povinností, by dokazovala lsti .. 
vost Jana B-a, nýbrž že postáčí, prokáže-Ii, že Jan B. při uzavírání po
jišťovací smlouvy vědomě nesprávně a neúplně u'ledl řadu okolností, 
týkajících se jeho zdravotního stavu, jimiž byla uvedena v omyl, jenž 
byl příčinou, že s ním uzavřela pojišťovací smlouvU'. Ostatně míní, i 
kdyby byl výklad řečeného ustanovení správný, i pak sluší uznati, že 
odstoupila právem od smlouvy, poněvadž se Jan B. dopustil lstivosti. 
neboť ji vědomě uvedl v omyl s úmyslem, by od ní dosáhl uzavření. 
pojišťovací smlouvy, Posléze tvrdí, že také předpisy občanského zákon" 
o omylu (§§ 871 a násL) činí nepochybným, že smlouva s B-em byla 
neplatnou, a že proto právem odmítla vyplacení pojištěné sumy. Uplat
něný důvod dovolací není prováděn po zákonu potud, pokud se dovo
latelka uchyluje od odvolacího zjištěnÍ. Podle tOhotD(§ 498 C. ř. s.) 
Jan B. nebyl si v čase uzavření pojišt'ovací smlouvy vědom, že je vážně 
nemocen, a neuvedl-Ii, že dne 14. května 1924 byl na konsultaci u Dra. 
O-a ve Vídni, učinil tak bez jakékoliv lstivosti, z čehož odvolací soud 
usoudil právem, že se B, nedopustil při uzavírání pojišťovací smlouvv 

21' 
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lsti~osti, .. ~e~ nejednal v úmyslu, by poškodil pojišťovnu. Podle odvo
lacIllo z]lstenl byla pojišťovací smlouva uzavřena dne 20. června 1924 
a cl~volateika teprve dopisem ze dne 7. srpna 1925 oznámila Anně H-ové 
s.v.U! o d s tup o d s m I o u v y Z dúvodu, že Jan B. učinil při uza·· 
vlra."1 ~mlouvy nesprávné údaje. Z tohoto zjištění uzavírá odvolací soud 
spravne) že pojišťovací smlouva trvala déle než ieden rok. Dovolatelčino 
tvrzení, že pojišťovací smlouva skončila úmrtím Jana B-a, tedy dnem 23. 
dubna 1925, poněvadž šlo o životní pojištění uzavřené na určitou dobu 
totiž jednak na pojistníkovo' dožití Toku 1949, jednak na dobu jeh~ 
úmrtí, nemá opory v zákoně (§ 63 pojišťovacího zákona ze dne 23. pro
smce 1917 Č. 501 ř. z.). Ustanovení §u 63 jest právem ve prospěch p o
l I S t n í k ů v relativně donucovacím (§ 72 téhož zákona) a působí podle 
§u 167 čís. 23 od 1. ledna 1918 jako předpis pojišťovacího řádu. Leč 
pojistnikova smrt není odpadnutím »zájmu na pojištění« (srovnej po
rady justičního výboru poslanecké sněmovny z roku 1917 příloha Č. 
826 poslanecké sněmovny str. 25 a prohlášení vládního zástupce), proto 
pro otázku záníku pojišťovací smlOUVy nepřichází v úvahu, nýbrž dll1žno 
tuto otázku řešiti podle občanského· zákona. V tom směru bylo odvo
latelkou tvrzeno, že pojíšťovací smlouva zanikla teprve jejím odstupem 
~d smlouvy, projeveným jejím dopisem ze dne 7. srpna 1925. Podle 
§u 1448 obč. zák. zanikají srn r t í jen taková práva a závazky, které 
JSou obmezeny n a osobu, nebo které se týkají pouze osobních konání 
zemřelého, což však nedopadá v souzeném případě. Pokud se dovola
telka odvolává na obdobné použití § 136 pojišťovacího zákona ze dne 
23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., nedbá skutečnosti, že předpis tuto 
podle nařízení mínísterstva spravedlností ve shodě Se súčastněnými mi
msterstvy ze dne 28. prosince 1918, čís. 102 sb. z. a n. a vládního na
řízení ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z. a n. nabude účinnosti 
»teprve dnem, jenž bude později určen,« že tedy jde v souzeném případě 
° právní poměr založený před působností nové normy, takže obdobné 
použití je tu vyloučeno. Za tohoto stavu dlužno uznati, že dovolatelkou 
napadený výklad druhé stolice je správný, že vyhovuje věci i zákonu. 

čís. 6826. 

Pozemkowá refonna. 
Státní nemovitý majetek není sice zabrán jest však předmětem 

převzetí Státním pozemkovým úřadem a násl~kem toho předmětem 
přídělu, při čemž mají platnost všechny předpisy náhradového zákona 
o převzetí, zejména Ohledně osob hospodařicích na státní půdě. Pachtýř 
nemůže se najmě odvolávati na to, že stát jest zavázán ponechati mu 
půdu až do vypršení smluvené pachtovní doby, aniž může proti výpn
vědi uplatňovati domnělý nedostatek souhlasu vlády. 

(Rozh. ze dne 23. února 1927, RII 36/27.) 

Proti výpovědi Státního pozemkového úřadu, dané pachtýři, namítl 
vypovězený ve stížnosti najmě, že nejde o majetek zabraný, nýbrž o 
majetek, jehož vlastníkem jest českO'slovenský stát. Rek u r s n i 
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s o Ll cl rekursu nevyhověl. D tl vod y: Jest sice pravda, že nejde o ma
jetek zabraný, nýbi-ž o majetek, jehož vlastníkem jest čcskoslovensh 
stát. Avšak ani náhradový zákon, ani žádný jiný zákon o pozemkové re
forme neobsahuje zvláštních ustanovení pro výpovědi z hospodaření na 
majetku státním, takže nutno p~~žíti zde pře,dpis,ů pro vypověď .: části 
I c) náhradového zákona. Rovnez tak nelze pnhlrzeÍ! k duvodu sÍ!znostr, 
pokud vytýká, že Státní pozemkový úřad neopatřil si k výpovědi sou
hlasu vlády. Podle §u 20. náhradového zákona jest stížnost protí výpo
věeli přípustna jen z důvodů, že nebylo šetřeno ustanovení zákona v čá
sti I cl, ustanovení, že ke zcizení (převzetí) st~t.ního majetku poz,:m
kového k účelům zákona ze dne 30. ledna 1920 CIS. 81 Sb. z. a n. Jest 
potřebí souhlasu vlády, obsaženo jest .v §u 37 ~áhra,d?~;é?o ~~kona, tak~ 
že ustanovení §u 20 náhradového zakona, pnpollste]1cl sÍ!znost proÍ! 
výpovědi na § :37 zákona se nevztahuje a n~může stěžovatel ve své stíž
nosti dovolávati se nedostatku souhlasu vlady. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D II vod y: 

Zákon záborový praví v §u 1 že stát zabírá velký majetek pozem
kový, je tedy stát podmětem práva záborového a nemůže zároveň býti 
podmětem odpovídající právu tomu povinnosti, majetek státní není za
brán. S tím souhlasí též § 3 záb. zák., dle něhož ze záboru jest vyňat 
majetek zemí, okresů a obcí, neboť o majetku státu neučiněna tll stejná 
zmínka právě jen proto, že vyloučení jeho ze záboru plyne již z ustano
vení §u 1. Ale jakkoli není státní majetek zabrán, jest přece předmětem 
převzetí Státním pozemkovým úřadem a následkem toho předmětem pří
dělu, neboť část 111 b) náhr. zák. nadepsaná "O převzetí za náhradu 1. 
Majetek státu« stanoví v §u 37, že souhlasu vlády jest zapotřebí, bl' 
pozemkový úřad převzal státní majetek pozemkový a provádí se toto 
ustanovení v následujících předpísech §§ 38--40. Rozumí se samo se
bou, že převzatou státní plldu může, ba má pozemkový úřad přiděliti, 
neboť to je právě .iehO' úkolem, by provedl pozemkovou reformu to jest 
přiměřenější a sociálně spravedlivější distribuci půdy, než jak posull 
volným vývojem se stalo. Jestliže totiž Státní pozemkový úřad přejímá 
půdu od státu, iest samozřejmé, že ne proto, by si ji zase na dále pone
chal stát, vždyť tu by převzetí naprosto třeba nebylo, když by se vlastník 
nezměnil a změniti neměl, nýbrž zcela patrně prO'to, by ji přímo ucha
zečům o půdu přidělil anebo jinak k transakcím v pozemkové reformě se 
naskytajícím užil. Proto nevadí pranic, že § 1 zák. příd. praví, že Státní 
pozemkový úřad přiděluje "zabranou a převzatou« půdu, neboť tím jen 
myslí pravidelný případ. Ostatně náhradový zákon, jenž mluví o pře
vzetí státního maietku, je pozdější než zákon přídělový, a jest tedy před
pisy §u 37 a násl. náhr. zák. přiměřeně ve svém znění derogován í § 1 
příď. zák., takže ho nyní ČÍsti sluší "Převzatou půdu ... přidělí po
zemkový úřad.« Zákon jen proto neUČinil státní majetek předmětem zá
boru, že by to bylo nejen nelogické a pojmově nemožné, by stát zabíral 
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sám vlastní majetek, když přece již mocí svého vlastnického práva múže 
s ním naložiti dle své libosti a tedy také nžíti ho k přídělu, ní,brž, že bl' 
tO bylo i prakticky docela zbytečné, protože právě mŮže ho dáti dobro
volně Státnímu pozemkovému úřadu k účelům pozemkové reformy k dis
posici. Nedostatek zabraností není tedy u státního majetku ní kterak pře
kážkou převzetí Státním pozemkovým úřadem a přídělu, a, pak-li tedy 
zákon převzetí, jež ovšem jest v poměru Státního pozemkového úřadu 
ke státu aktem pouze formálním, majícím za účel, by disposice z mini
sterstva zemědělství (celé vlády) přešla na Státní pozemkový úřad. 
dopouští, jest tím řečeno, že tu mají platnost všecky předpisy náhra
clového zákona o převzetí, jež se týkají poměru Státního pozemkového 
úřadu k osobám třetím, rozdílným od státu, tedy zejména k osobám ho
spodařícím na státní půdě z důvodu jakéhokoli jiného práva než vlast
nického, zejména tedy pachtovního, užívacího a pod. Podléhá tedy i 
pachtýř státní púdy Státním pozemkpvým úřadem převzaté výpovědi 
z hospodaření dle §u 12 a násl. náhr. zák., tak jako pachtýř zabrané pů
dy soukromé a jako u této nevaqí, že pachtýřovo právo podle smlouv:: 
pachtovní má trvati ještě třeba řadu let a převzetím tedy bude před
časně zrušeno, nevadí to ani při pachtované státní půdě, a i pachtýř 
státní půdy musí si nechati líbiti toto předčasné zrušení zrovna tak, jako 
pachtýř zabrané půdy soukromé, neboť není důvodu, by měl před pach
týřem půdy soukromé výsadu neb výhodu, pwtože, jakmile vláda Stát .. 
nímu pozemkovému úřadu půdu státní k účelu pozemkové reformy ode
vzdala a disposici nad ní naň přenesla, jest i on v témž poměru jako 
pachtýř zabrané půdy soukromé t. j. rozhoduje už jen zájem pozemkové 
reformy a nic jiného, i musí proto i on stejně ustoupiti jako' každý jiný. 
Nemůže se tedy stěžovatel odvalávati na to, že stát jest vázán obligačně 
(pachto,vní smlouvou), ponechati mu půdu až do vypršení smluvené 
pachtovní doby, neboť k tomu jest právě výpověď z hospodaření, by 
tato stěžovatelova práva obligační odstranila, jako má ten účel i výpo
věď pachtýři zabrané půdy soukromé. Tím, že Státní pozemkový úřad 
státní půdu od vlády jednající tu jménem státu, tedy vlastně od státu 
převezme, je ta tak, jakoby stát se tu stal jako vlastník půdy osabou 
třetí, jakoby se rozdělil na dvě osobnosti, z nichž jednu zastupovala 
vláda a druhou zastupuje Státní pozemkový úřad, a jde pak už jen o 
poměr Státního' pozemkového úřadu k pachtýři a jiným třetím osobám, 
kdežto poměr státn (vlády) jako vlastníka k třetím osobám ustupuje na
prosto do pozadí ztráceje na dále všechen význam. Otázka souhlasu 
vlády ku převzetí státní půdy Státním pozeI11'ko,vým úi'adem je však čisti' 
vnitřní otázka státu sama, vnitřní otázka mezi těmito dvěma represen
tacemi jeho, vládou a Státním pozemkovým úřadem, takže' třetí o,soby, 
zejména tedy vypovídané osoby hospodařící nemohou uplatňo'lati do·· 
mnělý nedostatek souhlasu vládního, z takového nedostatku zodpovídati 
by se musil Státní pozemkový úřad toliko vládě, ale ne iim, neboť oni 
mohou činiti námitky jen z práva svého, nikoli z práv vlády. Odvolává-li 
se stěžovatel na § 14 náhr. zák., dlužno odvětiti, že právě tento v čís. 
4 výslovně připouští výpověď i v tom případě, když Státní pozemkový 
úřad převzal závazky z pachtovní smlauvy, tož tedy zde, i kdyby byl 
vstoupil v pach tovní smlonvu. 
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čís. 6827. 

Vzhledem k předpisu §u 2 nařízení ze dne 4. června 1919, čís. 313 
sb. z. a n. zastupuje československá finanční prokuratura býv. c. k. 
erár ve vš~ch právních záležitostech ať sporných ať mimosporných a ať 
erár ten v nich vystupuje jako podmět aktivní nebo pasi~ni. Zál~žit?sti 
býv. c. 1<. eráru zastupuje finanční prQkuratura, pokud JSou zmlstneny 
na československém území. 

(Razh. ze dne 23. února 1927, II 51(27.) 

s o udp r v n í s tol i c e nenařídi~ o žalabě proti b~v .. c. ~. er~ru o 
náhradu škody z úrazu na dráze prvI1l rok, nybrz prohl~sl.1 veskere do
savadní řízení za zmatečné. D ů vod y: Mor. slez. Jmancm prokuratura, 
prohlásivší, že »bývalý c. k. erár již nezastupuje«, odm!t1a přijetí ža
laby, žalobce však, byv vyzván pOd!e,§n 6 c .ř. ~., ~r?hlasll; ze. natom 
trvá, by byla žaloba daručena fmancl1I prokurature, lezto pry vladl1I ~a,
řízení ze dne 4. června 1919 čís. 313 sb. z. a n., pro tento pnpad platlcl, 
nebylo doposud zrušeno. Soud se nemůže k tomuto názoru připajiti. 
Neboť cit. vlád. nařízení připouštělo pokud se týče nařizovalo finanční 
prokuratuře zastupŮ'vání »bývalého c. k. eráru«ienom v určitých pří
padech ale zcela vyjfmečně, chtějíc hájiti zájem čsl. státu. Bylo to za-
1ízení provisarní v nejistotě ohledně budoucí konečné úpravy, kdy. ne~ 
bylo naprosto ještě jisto, zda nedojde snad přece ku společné ltkvldacl 
s nástupnickými státy. Z toho důvodu bylo později zákonem ze dne 23. 
července 1919 čís. 440 sb. z. a n. stanoveno příročí pro pohleáávky 
vzniklé proti »bývalému c. k. eráru« před 28. říjnem 1 918, a ponec?áno 
bylo jich upravení mírovým smlouvám . Mímvá smlouva St. Oermam e,n 
Lave ve čl. 208 a 318 rozřešila tuto otázku v tom smyslu, že čsl. stat 
nabyl veškerého movitého i nemovitého jmění »bývalého c. k. eráru«, 
jež se nalézá na území »čs!. republiky«, a to bez jakýchkO'lív závazků, 
neboť podle čl. 203 a 205 mírové smlouvy jest nástupcem »bývalého c. 
k eráru« výhradně republika Rakouská. Toto ustano;,ení mírové 
smlouvv bylo provedeno zákonem ze dne 12. srpna 1921 ČIS. 354 sb. z. 
a n., a 'již prohlášením tohoto zákona odpadl předpoklad pro používání 
vl. nař. ze dne 4. června 1919, čís. 313 ,sb. z. a n. Tento právní stav byl 
pak utvrzen zákonem ze dne 23. června 1926, čís. 156 sh. z. a n., kdež 
se výslovně stanoví, že čsl. stát není ničím povinován ze závazků býva
lého Rakouska (až na výiimky stanovené v mírových smlouvách, o 
které však v tomto případě nejde.). Od vydání tohŮ'to zákona stalo Se 
ustanovení vl. naL ze dne 4. června 1919 čís. 313 sb. z. a n. vůbec bez
předmětným a nepraktickým, neboť od té doby čsl. stát nemá docela 
Žádného zájmu na sporech proti »bývalému c. k. eráru« (srov. ustano
vení §§ 1 odst. (2), (3) posléze citov. zákona), a nelzev.te~f ;lI1titi !in. 
prokuraturu, by se pouštěla do sporu se žalohcem, pozlva]lclm prava 
chudých a tím způsobovala státu zbytečné výlohy. Ježto tento nedo
'Statek p;ocesní způsobilosti a zákonného zastoupení nebyl v dané lhůtě 
podle §u 6 c. ř. s. odstraněn, musí soud postupovati podle §u 7 c. ř. s. 
:a vyřknouti zmatečnost dosavadního řízení. Rek u r sní s o' u d napa-



__ o Čís. 6827 --
328 

clené usnesení zrušil a uložil soudu prvé stolice, by, nedbaje právního 
názoru vysloveného v napadeném usnesení, doručil žalobu mor. sl. fi·
nanční prokuratuře jakožto zástupci žalovaného a dále po zákonu jed
naL D ů vod y: Nesprávným jest prý napadené usnesení proto, že první 
stolice nezjistila, že jde o případ, v němž je mOL sl. finanční prokuratura 
povinna k zastupování. Stížnost odůvodiíuje tento názor svůj tím, že 
trať, na které žalobce úraz utrpěl, leží v území tohoto státu a tvoří do
sud likvidační podstatu býv. c. k. eráru. Dosud platný a pro tuto věc 
rozhodující § 2 vl. nař. Čsl. republiky ze dne 4, června 1919, čís. 313 
sb. z. a n. zní: » Jmění aktivni i pasivní a záležitosti býv. c. k. eráru, 
c. a k. eráru, dvorního eráru a král. uherského eráru a fondů těmito eráry. 
zcela neb částečně dotovaných, pokud jest v Československém území 
a místní přislušnost zdejších prokuratur dle § 4 služ. instr. v jednoilivém 
připadě jest dána, budiž finančními prokuraturami v dosavadním roz
sahu dále zastupováno, avšak s odmítnutím jakéhokoliv právního ná
stupnictví Československého státu.« Dle toho jest finanční prokuratura 
povinna zastupovati aktivní i •. pasivní jmění býv. c. a k. eráru, je-Ii 
jmění. to v tomto státu a je-Ii prokuratura dle §u 4 služ. instr. k zastu
pování místně příslušna a dále v záležitostech téhož eráru, je-Ii i tu 
podle uvedené instrukce k zastupováni místně příslušna. Trať, na které 
se úraz stal, je nepochybně jměním. O toto jmění se však v souzeném 
případě nejedná. Už proto není nióžno, tvrditi, že by mor.-sL finanční 
prokuratura, hledíc k této trati jakožto jmění, byla povinna k zastupo
vání. O tétO' povinnosti nelze mluviti však ani proto, že toto jmění stalo 
se vydáním zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. jměním 
československého eráru. Názor, že uvedená trať tvoří dosud likvidační 
podstatu býv. c. k. eráru, nelze sdíleti,'poněvadž odporuje právě uve
denému zákonu. I když nepřichází v úvahu jmění, ° němž se zmiiíuje 
§ 2 cit. nař., nelze ještě říci, že finanční prokuratura je prosta povin
nosti k zastoupení. Žalobce domáhá se zvýšení odškodného, které utrpě! 
příhodou v dopravě na uvedené trati. Jde tedy o záležitost, jakou má na 
mysli § 2 cit. nař. Poněvadž k vyřízení této záležitosti byl by přísluš
ným tuzemský soud (§ 3 zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., 
§ 1 zák. ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák. čl. Vl. čis. 2 j. n.) 
a poněvadž k zastupování eráru byla by místně příslušnou mor. sl. fi
nanční prokuratura, musí tato převzíti zastupování. Lhostejna je při tom 
otázka útrat, které by mohly mor. sl. finanční prokuratuře vzniknouti a 
otázka zmocnění a poskytnutí informací k vedení sporu. O zmocnění 
a informacích pojednává ostatně § 7 cit. nař. a povinnost platiti útraty 
stíhá podle všeobecných předpislt o- útratách sporu strany. 

Ne j v y Š š í s o 11 d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D II vod y: 

Kdyby příslušné předpisy vykládány býti měly tak, jak činí finanční. 
prokuratura, tedy v tom smyslu, že ,iest povolána k zastupování věd 
jen tenkráte, když jde o věc týkající se státního jmění a majetností 
jmění tomu na roveií postavených, že tedy pojmy »jmění« a »záleži
tosti«, jichž § 2 vl. nař. ze dne 4. června 1919, čís. 313 st. z. a n. užívá,. 
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nejsou dva samostatné pojmy, z nichž by kažcl)' trvalo sobč, n)rbrž 
dohromady pojem jen jeden t. j" že prý musí jíti o »Z á lež i t O s t 
vztahující se na j měn í«, jakž prý tomu je podle služební instrukce 
pro hn. prok. (§ 1), v jejíž smyslu prý se to vl. nařízení rozuměti musí 
_ nebylo by lze seznati, jak by to bylo bývalo před převratem možno, 
by tlltO věc zastupovala linallční prokurat~ra,. kdy.žtě ani tehda nešl~ " 
jinou věc, než dnes) a rozdíl Je Jen ten) ze fmancll1 prokuratura) ]ezto 
nejde o včc čsL eráru, nýbrž o věc b Ý v. c. ~ .. ~rárU'" zvaS,tupovati ji 
může nikoli přímo mocí služební instrukce, ktera ]1 opravnuje k zastu
pování jen ve věcech jejího vlastního státu (nyní čsl), .. nýbrž teprve 
mocí citovaného vládního nařízení čís, 31311919, ktere JI k tomu po
volává i ve věcech býv. státu rakouského. Věc se má v pravdě takto: 
§ 3 cit. nař. povolává finanční prokuraturu předem k zastup~vá~lí :,:ktiv~ 
ního i pasivního jmění bý,v. c. k. eráru a p~k k zastupov~nl ,zal:z~tostJ 
tohoto býv. c. k. eráru vubec. Pokud tedy Jde o spory, J'; tun receno, 
že finanční prokuratura má býv. c. k. erár zastupoval! ve vsecll sporech, 
ať jako žalobce, ať jako žalo;caného, ted~ v ak~ivních a pasi~ních. Jd~-1i 
totiž o náhradu škody, o narok z bezduvodneho obohacenI nebo J1n)' 
pouhý obligační nárok, který se stranou, proti níž se činí, popírá a není 
ještě rozsudkem neb uznávacím aktem strany- (smírem) formalisován, 
nelze o něm dobře říci, že jest »iměním«, protože ve skutečnosti možná 
neexistuje a bude rozsudkem oduznán, není tedy na straně žalobcov'č 
jměním aktivním a na straně žalovanéhO' jměním pasivním, takže, je-U 
stranou erár, nevystihuje pojem »jmění aktivní i pasivní« v §n 2 cit. vl. 
nař. tyto případy sporných nároků, a proto předpis, by všecky případ
nosti zahrnul, připojil ještě »záležitosti«. Zkrátka předpis chce říci, 
že finanční prokuratura čsl. zastupuje býv. c. k., erár ve všech p r á v
ní c h z á lež i t o s tec h, ať sporných ať mimo-sporných, ať soudních 
ať min1O'soudních, a ať erár ten v nich vystupuje jako podmět aktivní 
(žalobce) nebo pasivní (žalovaný). Stylisace cit. §u 2 arci ie ne
zdaře-ná, protože věta »pokud jest v čsl. území« vztahuje se jen n3 

singulární podmět »jmční«, nikoli na plurál »záležitosti«, ale tato po
chybnost gramatická uemúže svésti k nesprávnému pochopení smyslu 
a účelu předpisu. Větu »pokud jest v čsl. území« nutno vztahovati i na 
podmět »záležitosti«, načež pak má smysl, že finanční prokuratura za
stupuie záležitosti býv. c. k. eráru, pokud »jsou« t. j. se nalézají v čsl. 
území, jinými slo'vy zastupuje býv. c. k. erár ve všech jeho. právních 
poměrech, jež jsou zmístěny, mají své sídlo v čsl. územÍ. Když však se 
úraz, z něhož na náhradu škody žalováno, stal v okolí Brna, tedy v ú
zemí Čsl. republiky, jest právní poměr z něho vzniklý zmístněn, má své 
sídlo v čsl. území. Předpis chtěl právě vyjíti vstříc zdejším lidem, abv 
zde, doma, nároky své proti jmeno'vanému bí'valému eráru uplatniti 
mohli. Příslušnost finanční prokuratury brněnské, aČ táž ji pro případ. 
že tato záležitost sp-adá v kompetenci čsl. prokuratur, nepopírá, dána 
.Íe zřetelně §em 4 odst. I. služ. instrukce, neboť událost, z níž uplat
ňovaný nárok vznikl, nastala v jejím obvodu. Poněvadž zákon ze dne 
23. července 1919, čís. 440 sb. z. a n., jímž naříieno p-říročí a přerušení 
sporlt v záležitostech hýv. c. k. eráru, jest §em 3 zákona ze dne 23. 
června 1926, Č. 156 sb. z. a n. zrušen, tato překážka sporu tedy odpadla, 
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není na dále závady, hy se žaloba nepřijala a fil1anční prokuratuře k za
stupování žalovaného býv. c. k. eráru povolané nedoručila a spor ne
provedl a nerozhodl. 

Čís. 6828. 

_ K založeni časově neomezeného závazku, spojeného s. výdajem 
casově_ se opakujícím, udržovati (opravovati) cizí plot vyžaduje se na 
Morave usneseni obecního zastupitelstva, nevyžaduje se však, by pří
slušné usnesení obecního zastupitelstva bylo schváleno zemským vý
borem. 

(Rozh. ze dne 23. února 1927, Rv II 834/26.) 

žalobě proti obci na Moravě, by vystavěla plot na hranicích žalob
covy zahrady, pro C e sní s o u d·op r v é s t o I i c e vyhověl, o d v o
l a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rQzsudky obou nižších soudú a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projédnal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovol~ní, uolatňující dovolací duvod dle C1S. 4 §u 503 c. ř. s .. iest 
opodstatneno. žalobce vyvozuje svůj nárok z úmluvy, podle níž obec 
:oku 1892 při odprodeji sousední parcely převzala výslovně závazek, 
ze bude plot udržovati. žalovaná obec namítla. že závazku nepřevzala, 
že, staly-li se nějaké opravy v dřívějších letech. jsou to závazky čistě 
osobn5, nikoliv však obecní, poněvadž l1,a' to není usnesení, a že, i když 
obec pko taková opravu provedla, stalo se to dobrovolně. Tím žalovaná 
obec proti žalobnímu nároku uplatnila, že tu není řádného usnesení pří
slušného obecního sboru, jež by ji k opravě plotu zavazovalo. Časově 
neomezený závazek, spoiený s výdajem časnvě se opakujícím, udržovati, 
pokud se týče opravovati cizí plot, jest břemenem, jež nesouvisí s ob\'
čejnou správou obecního jmění, a k založení jeho ie ve smyslu usta
novení čís. 5 §u 30 obecn.ího zřízení pro Moravu ze dne 15. března 1864, 
čís. 4 z. zák. zapotřebí platnéhO' usnesení obecního zastupitelstva. Od
volací soud s tohoto právního hlediska spornou věc neposoudil a ne
ziistil, zda-li se o úmluvě žalobcem tvrzené stalo platné usnesení obec
níhO' zastupitelství. Odvolací soud vychází z mylného názoru, že ku 
;olatnosti závazku žalované obce, z něhož ie žalobní nárok vyvO'zován, 
.lest podle §u 97 z. z. moravského ze dne 15. března 1864, Č. 4 za
potřebí, by příslušné usnesení obecního zastupitelstva bylo zemským 
výborem schváleno. což se nestalo. Nejde o služebnost ve prospěch po
zemku č. kat. 141, jak odvolací soud mylně za to má, poněvadž držitel 
služebné věci z pravidla není povinen k nějakému konání (§ 482 obč. 
zák.), a o některou z vyiímek, jež zákon v té příčině má na mysli, tu 
nejde. (Srov. §§ 483, 487, 494 obě. zák.). Mimo to jde z polohopisného 
nákresu najevo, že plot stojí na parcele č. 141 patřící žalO'bci. tedy 
nikoli na pozemku, který by měl býti pozemkem služebným. Ve skuteč
nosti jde o smlouvou převzatý obligační závazek obce. Podle §u 97 
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cit. zák. jest schválení zemského výboru zapotřebí) když se má věc ně
jaká, náležející ke kmenovému jmění neb statku obce .... na jiného 
převésti, zastaviti nebo stálým břemenem stížiti. Tomu však není tak 
při obligačnim závazku udržovati, pokud se týče opravovati cizí plot, 
zřízený na cizím pozemku, neboť nejde o závazek) jenž by zatěžov~l 
kmenové jmění, neb statek obce, nýbrž o závazek, jdoucí na úkor roč
ních příjmů obce, zatěžující pouze obecní rozpočet. Než ani první soud, 
jenž sice správně zaujal odmítavé stanovisko k požadavku schválení 
1110r. zemským výborem, nezjistil, zda-Ii se o žalobcem tvrzené úmluvě 
stalo platné usnesení obecního zastupitelstva, neboť jen pak by byla 
obec z úmluvy zavázána. 

čís. 6829. 

Do obchodn'ího rejstříku nelze zapsati pouhou prodejnu veřejné ob
chodní společnosti v téže obci, v niž jest zapsán hlavni závod. spo.leč
nosti. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, R I 1126/26.) 

žádost veřejné obchodni společnosti Josef W. a spol. v Praze, by do 
obchodního rejstříku byla zapsána prodejna v domě čp. 1601 v Praze, 
rej st ř í k o v Ý S O' u d zamítl. D ů vod y: Podle čl. 21 obch. zák. mo
hou do obchodního rejstříku býti zapsány jen odštěpné závody, které 
jsou v jiné Gbci nebo jiném místě, nikoli pouhé prodejny v téže obci. 
Mimo to musí býti firma, která podle č1. 15 obell. zák. 5est jménem kupce, 
pro všechny oddíly jeho závodu stejná. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle čl. 12 obch. zák. lze do obchod
ního rejstříku pojati jen zápisy zákonem nařízené. Zákon ve příčině 
veřejných obchodních společností, jakou jest také rekurentka, zná jen 
místO' (1. j. geografické), jakožto sídlo spO'lečnosti (čl. 86 čís. 2 obch. 
zák.) a vedle toho odštěpné závody v místech rozdílných od místa sídla 
(čl. 86 O'dst. 1 a čl. 21 obch. zák.). Sídlo společnosti v Praze jest již 
při rekurující firmě zapsáno a rovněž odštěpný závod v Karlových Va
rech. Okolnost, že má tato veřejná obchodní společno,st v Praze pro
dejny, není předmětem zápisu do obchodního rejstříku a rovněž ne 
okolnost, že jednu z těchto prodejen společnost opatřuje označením 
»Bon Ton«. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek §u 16 nesp. říz. 

čís. 6830. 

Obecní zaměstnal1l:i. 
Předpis §u 24 zákona ze dne 17. prosince 1919, CIS. 16 sb. z. a n. 

na rok 1920 nebyl dotčen ustan!JVením §u 15, odstavec čtvrtý, zákona 
ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, Rl 18/27.) 
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~al~bce domáhal se na žalované obci placel1i služebních požitkú, 
tvrde,}~ rozhodnutí obecního zastupitelstva, jímž byl podle §u 13 
re~tl"lkCnlho zákona přeložen do trvalé výslužby, bylo nezákonným. 
Na:l1ttce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s tol i c e vyhověl 
a za10bu odmítl. Rek II r sní s o II d zamítl námitku nepřípustnosti 
pořadu práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

2alobce domáhá se za10bou soudního rozhodnutí, že žalovaná obec 
jest povinna, by mu platila služební požitky jako činně sloužícímu', 
trvale ustanovenému obecnímu zaměstnanci) a, nabízeje se žalované 
obci k činné službě, opírá ža10bní nárok o právní důvod, že rozhodnutí 
obecního zastupitelstva, jímž byl podle §u 13. zákona O úsporných opa
třeních ve veřejné správě ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a 11. 

přelo žer; do trvalé výslužby S příslušným výs1užným, - bylo nezákon-
11ym a ze lest proto neplatným. Není-li spomo, že žalobce byl až do 
svého přeložení do výslužby trvale ustanoveným obecním zřízencem, 
Jde tu nepochybně o sporný nárok, který vzešel ze žalobcova služeb
ního poměru a takové spory byly §em 24 zákona ze dne 17. prosince 
1~19, .Čís. 16 z roku 1920 sb. z.·, a n. odkázány k rozhodnutí soudům. 
Predpls tento nebyl změněn ani do,tčen ustanovením §u 15 (4) zákona 
z~ dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n., poněvadž tento upravllje 
z~vazně příslušnost správních ·Ú'řaclů jen pro řízení při provádění úspor
nych opatření u státních zaměstnancll (viz nadpis dílu 1. zákona »Státní 
zaměstnanci« a § 22 zákona). Veřejnoprávní korporace (země, župy, 
okresy a obce), byly však toHko zmocněny, by provedly úsporné opatře
ní u svých zaměstnanců podle obdohy tohotO' zákona. Nelze proto ve 
spO'rech z úsporných opatření u zaměstnanců těchto veřejnoprávních 
korporací dovolávati se ustanovení §1I 15 (4) zákona čís. 286 z roku 
1924, platícího jen pro státní zaměstnance, a zůstal tudíž pro spory 
obecních zřízenců s obcemi ze služebního poměru v platnosti předpis 
§u 24 zákona čís. 16 z roku 1920, jímž bylo' řešení takových sporů 
výslovně vyhraženo pořadu soudnímu a zákonodárce měl pm to pod
statné důvody, by se uchýlil od kompetenčních předpisů, platících pn) 
spory obecních úředníkú ze služebních poměrů (§ 40 zákona ze dne 29. 
května 1908, čís. 35 z. zák.), jak z důvodové zprávy k zákonu čís. 16 
z roku 1920 lze seznati. 

čís. 6831. 

Na vkladní list o spořitelním vkladu, nacházejíclm se v soudní 
úschově, lze vésti exekuci jen podle §u 325 ex. ř. a dvorního dekretu 
ze dne 22. března 1784, čís. 266 pism. e) sb. z. s. tím způsobem, že se 
kromě vYťO!zumění dlužníka podle §u 294, prvý odstavec, ex. ř. doručí 
zápověď jak schovacímu (bernímu) úřadu tak i soudu jakOiŽto úřadu 
poukazujícímu. . 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, R I 92/27.) 
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Vymáhajicí věřitel navrhl zabavení pohledávky, příslušející dlužníku 
proti spořitelně města R. z vk1adniho listu, zápověclí podcUužníku, by· 
dlužníku neplatil k zapravení zabavené pohledávky, a zákazem d1užníkll 
nakládati jakkoli se zabavenou pohledávkou. S o udp r v é s tol i ce 
exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: 
Jak z obsahu exekučního návrhu na jeve vychází, jde o zabavení pohle
dávky příslušející straně povinné proti podd1už!1íku Obecní spořitelně 
města R. z vkladního listu, znějícího na jméno, »Exekuční podstata fir
my J.« a 101.000 Kč, který jest v úschově berního úřadu v R., jakožto 
soudního schovacího úřadu. Strana vymáhající navrhla zabavení pohle
dávky z tohoto vkladu zápovědí poddlužníku Obecní spořitelně města R .. 
by straně povínné neplatila k zapravení zabavené pohledávky, a zákazem 
straně povinné jakkoli nakládati s pohledávkou zabavenou. Prvý soud 
tento' způsob exekuce povolil, leč neprávem. Jde o zabavení soudního 
deposita. To provádí se podle §u 325 ex. ř. a násl. a dvoL dekretu ze 
dne 22. března 1784 čís. 266 písm. e) sb. z. s. v ten způsob, že vydá se 
jak bernímu jako schovacímu ú:řadu, tak i soudu, jemuž přísluší dispo
sice s dotyčnou podstatou, zákaz vydati uložené cenné papíry, pokud 
exekuce na ně se vede, straně povinné, a íest zabavení pokládati za vy
konané doručením zápovědi vydání deposita soudu, který jest povolán 
k tomu, by dával poukazy k výplatě. (Vide k tomu knihu formulářů 
k ex. ř. čís. 291 str. 329.). Jest tedy návrh vymáhající strany na zaba
vení tohoto spoříte1ního vkladu jako obyčejné pohledávky a usnesení 
povoluj~cí, Jemu vyhovující, poshybeným. ~ávrh ~en byl by však po
chybenym 1 tenkrate, kdyby neslo o sO'lldm depOSItum, nýbrž pouze o 
pohledávky z vkladní knížky spořitelní, v držení třetí osoby se naléza
jící, neboť ~ak ,by muse1~ zabayení být~ navrženo a povoleno' ve smyslu 
§u 296 ex. r. pnkazem vykonnemu organu, by tento vkladní list za sou
časného sepsání zájemního protokolu odebral a k soudu nebo v soudní 
kanceláři složil. Ostatně vkladní list zní na iméno "Exekuční podstata 
firmy J.« a strana vymáhající ani netvrdí, tím méně prokazuje že ma
jetek na jméno »Exekuční podstata firmy J.« složený jest ~ajetkem 
strany povinné. Naopak tvrdí strana povinná, že ho,tovost 101.000 Kč 
složila na řečený vkladní list za účelem uspokoiení svých věřitelů kteří 
proti ní vedli exekuce, by docílí1a odložení dražby ustanovené l;a den 
17. hstopadu 1926. Otázkou vlastnictví vkladu netřeba se však soudu re
kursnímu zabývati, když návrh exekuční iiž v oněch směrech jest po
chybeným. a bylo by věcí ,soudu exekučního na otázku tu při dalším pro
vádění exekuce vzítí patřičný zřetel. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů vo cl y: 

Vymáhající strana navrhla exekuci podle §u 294 ex. ř. zabavením vkladu 
d1už.níkova, u. obe~ní spo!.ite1n!, města R. z ~k~adního listu a vydáním zá
povedl d1uZlllkovI a sponte1ne pko podd1uznlkovi .. To však bylo pochy
beno. Sama vymáhající věřitelka uvedla v žádostí, že pohledávka stra
ny povinné spočívá ve vkladu u imenované spořitelny na vkladní jist 
jenž jest v úschově berního úřaciu v R., jakožto soudního schovacíh~ 
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úřadu. Zabavení ve smyslu §u 325 ex, ř. stane se ovšcm podle předpislI 
'§ů 294-298 ex. ř., na něž se tam poukazu.je. Ale, poněvadž vkladní Hsl 
o spořitelním vkladu, na nějž by ovšem jinak bylo možno vésti exekuci 
jen dle §u 295 ex. ř., jest v soudní úschově, jest přípustna jen exekuce 
ve smyslu §u 325 ex. ř. a dvorního dekretu ze dne 22. března 1784 č. 
255 lit. e) sb. z. s. tím způsobem, že kromě vyrozumění dlužníka podle 
§u 294 prvý odstavec ex. ř. se doručí zápověď jak schovacímu (berní
mu) úřadu, tak i soudu jakožto úřadu poukazujícímu (§ 295 prvý od
stavec ex. ř.) a proto výkon zabavení nastává doručením zápovčcli 
soudu jakožto úřadu, jemuž náleží právo nakládati podstatou. 

čís. 6832. 

Ochrat1a nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
O nároku dřívějšího nájemníka na opětné pronajetí místností jest 

rozhodovati v řízení sporném. 

(Rozh. ze dne24. února 1927, R I 102/27.) 

V žalobě, podané u okresního soudu, uplatni! žalobce oba nároky. 
které § 1 (3) zákona o· ochraně náj. ze dne 25. března 1925 čís. 48 sb. 
z. a n. vypovězenému nájemníKovi vyhrazuje, totiž 1. nárok, by mu 
žalovaný znova pronajal místnO'sti, jichž výpověď si z důvodů §u 1 (2) 
čís. 10 a 12 zák. o ochl'. náj. vymohl ajichž prý nepoužil k účelu, pro
který výpověď byla povolena, 2. nárok na náhradu škody 26.500 Kč. 
P r v n í s o u d vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva ve příčill~ 
nároku čís. 1, pokládaje za to, že o tomto nároku jest rozhodovati v h
zení mimosporném; naproti tomu nevyhověl námitce věcné nepřísluš
nosti ve příčině nároku čís. 2, odvolávaje se na předpis §u 49 čís. 5 j. 11. 

Rek u l' sní s o u d na rekurs žalobce do usnesení k čís.!. a na rekurs 
žalovaného dO' usnesení k čís. 2., změnil usnesení prvního soudu a roz
hodl právě opačně, nevyhověl námitce nepřípustnosti po'řadu práva 
k čís. 1., nařídiv prvnímu soudu, hy v tomtO' směru o žalobě dále jednal, 
a vyhO'věl námitce věcné nepříslušnosti k čís. 2. a odmítl v tomto směru 
žalobu. To,to usnesení k ČÍ's. 2. zůstalO' žalobcem nenapadeno, takže jest 
již pravoplatně rozhodnuto, že dovolaný okresní soud pro nárok na ná
hradu škody 26.500 Kč věcně příslušným není. Naproti tomu podal 
však žalovaný dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu k čís. I., 
pO'kud jím byl uznán pořad práva za přípustný. Pro nárok čís. I. nebyla 
nepříslušnost okresního soudu .- před pokládaje, že by byl vůbec po
řad práva přípustný - ani namítána. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jde již jen o otázku, zda o nároku dřívějšího nájemníka na opětné 
pronaimutí místnosti jest rozhodovati v řízení mimosporném či spat
ném. Dovolací soud plně souhlasí se soudem rekursním, že jest přípust
na jen cesta sporu. Nutno vycházeli ze zásady §u 1 nesp. říz. ze dne 
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9. srpna 1854 čÍs. 208 ř. Z., že soudy jednají v mimo sporném řízení ien 
pokud jim to zákony naÍ'Ízuji. Jest tedy pravidlem, že o sporných nái-o
cích soukromoprávnich se jedná a rozhoduje pořadem práva pokud 'w 
výjimečné zákony nepředpisovaly opak. Takového výjimeč:,ého .přeci~ 
plSU "ro souzený případ není. Zákon o ochraně nájemníků obsahuje 
předp!sy o řízení mimosporném toliko pro jednání a rozhodování '0 

přípustnosti výpovědi (§ 4 odst. 2) a o zvýšení nebo úpravu nájemného 
(§ 23 odst. 3), nikoli však také pro nároky stanovené v §u 1 odst. (3), o 
který tu jde, ani pro obdobné nároky podle §u 1 odst. (2) čís. 9, ani 
pro jiné nároky stanovené v témže zákoně, na př. v §§ 18. a 20, lla které 
již rekursní soud správně poukázal. Ve všech těchto případech nastu
puje již zase pravidlo pořadu práva. Poukazuje-Ii dovolací rekurs na 
předpisy §§ 5 a 23 zák. o ochl'. náj. ve .příčině útrat a vyvozuje-Ii z toho, 
že to jsou právě výjimky, ve kterých platí řízení sporné a že jinak se 
provádí zákon o ochraně nájemníkú v řízení mimosporném, spočívá 
tento názor na neporozumění uvedeným předpisům, které právě jso" 
ur.čeny pro řízení min;osporné a byly nutny, ježto by jinak v řízeni 
mlmosporném, kde nem stran ve smyslu civilního řádu soudního a kde 
není přísudku útrat jednomu účastníku proti druhému, bez zvláštníhcl 
zákonného předpisu o náhradě útrat nemohlo býti rozhodováno. Před
pis §u 29 zák. o ochr. náj., na který dovolací rekurs rovněž odkazuje, 
platí co do poplatků zase jen pro řízení mimosporné v tomto zákoně na
řízené. 

čís. 6833. 

Pro rozsah nároku na věno jest rozhodnou doba, kdy byl nárok 
vznesen. 

Při výměře výše věna dlužno vzíti 'za základ majetek obou rodičů. 
Vyplaceni věna nelze uložJiti rodičům rukou spo1eČ1llOU a nerozdi1nou. 
Při výměře věna nelze ulO'žiti povinnost platiti úroky za dobu mi-

nutOU. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, R I 121/27.) 

~ žádosti. pr?vdané dcery uložil s o udp r v é s t o I i c e rodičům, 
by Jl VYI;latJll veno 208.000 Kč rukou společnou a nerozdílnou. R e
k u l' s n I s o ~ d k rekursÍlm dcery a rodičů změnil napadené usnesení 
v ten rozum, ze uložil rodičům vyplatiti věno 250.000 Kč rukou společ
nou a nerozdílnou do šesti měisícu. 

N. e j v f š ~ i s o u d vyhověl dovolaCím rekurs lIm dcery a rodičů po
tud, ze urČIl veno na 170.000 Kč, Jež JSou do dvou měsíců povinni ro
diče vyplatiti, otec 120.000 Kč a matka 50.000 Kč. 

Důvody: 

~anželé Jan a Marie V-o·vi nemohou odpírati své manželské dceři 
~afl1 V-?vé, p~ov?ané .R:~v~ věno z důvoclu, že Se provdala proti jejich 
vulI, kdyz samI pnpouste]l, ze dah svolení ke sňatku. Proč tak učinili, 
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nepadá na váhu, a jest i nedúležit)'l11, že si Marie R-ová J?r? proti vú1i ro
dičů učinila známost s nynějším svým manželem, pak-ll Jen vskutku se 
sííatkem souhlasili a souhlas ten před súatkem dali. Ani výslovného 
souhlasu nebylo třeba, nehledíc k tomu, že alespoň Jan V. musil projeviti 
souhlas výslovně, poněvadž tehdy ještě n.ezletilá . Mar!e R-ov~ súatek 
jinak platně dojednati ani nemohla. Bez vyznamu Jest, ze snad ze~lc~ a 
jeho rodiče prohlašovali, že nechtějí věna, neboť. bto nebyh opravne:l1 
jednati za žadatelku. Ale stěžovatele V-OVl ne:n~Jl p!avdu aD! ~ tom, z~ 
rozsah nároku na věno se posuzuJe podle pO'l1:er;l v c~se, kdy .. sn.ate~ :})1 
siednán neboť ze znění zákona to neplyne napne neda se uhaJIt! mmem, 
že nárok na Vě11O' vzniká vejitím ve sňatek, již v!hle~em k~on:u, že § 
1220 obč. zák. přiznává nárok na včno ne ves t e, a ze tudlZ narok 'l)a 
určení věna může býti uplatňován i před sňatkem (srov. rozh. sb. ,n. s. 
273). Ale vyživovací povaha věna mluví zřejmě pr? správn~st n~z~ru 
opačného, že totiž rozhodna Jest doba, kdy byl nawk na ven_o ~rnen, 
pokud se týče žádost za určení věn~ na s~ud ?y~a podana, lemuz pnkl~
nil se Nejvvšší soud i v rOzhodnutI uverc]11enem ve sb. n. s. P?d _ Čl'. 
3576 a jímŽ právem se řídili nižšísoudové. Bylo ted~ pr:ávem vysetreno 
nynější jmění rodičll a jedině mohlo by se vytkJ~ouh, ze ne~ylo z_aro,: 
třebí přísného vypátrání jeho stavu (§ 12_21 ,obc. ~ak.). Pn vym~re~,l 
výše věna sluší podle doslovu §u 1220 obc. zak. vZlh za zaklad ma!,eteK 
obou rodičů (viz slova zákon'a« »ein i h r ~_~; Stande und Vermog~J1 
an"emessenes Heiratsgul«), Vzaly proto mZSl soudy pravem za za~ 
kl:d jmění obou manželů V-ových zjištěné asi na 1,200.099 j(~. Uvá~í-lt 
se, že žadatelka má ještě dva sourozen;:e a že ~d ~o{hcu, JlZ obdrzel,' 
výbavu, která ,jak strany ,se, doho;J:y, 2ne~,: v ,dobe predam cenu 30.00~ 
Kč, jest věno'stavu a jmem rodlcu' ~nmerene sbnOVlh na 170.000_ K~ 
a bylo proto ve směru tom vyhoveno dov?laClmU _rekursu m~nz,elu 
V-ových, Manželé tito stěžují _si však pr~vem 1 ~roto, ze vy~la,cenr ven a 
bylo jim uloženo rukou spolecnou a ~edl}nou, ~ckolrv ~e ,zn;l11 ~u 12.20 
obč. zák. a z citování §§ 141~143 obc. zak. v nem v~plyva, z~ zako,n J~k 
již shora bylo naznačeno, pokládá zřízení věna }.a, ~yr?n P?vmnostr _?eh 
živiti a zaopatřiti, z čeho ply\1e, že povinn~st, z,ndltr ve~o, J~st soubezna 
s povinností vyživovací, jež uložena jest pred~um manz_el~ke ?ce!y uve
deným v §§ 141~143 obč. zák., ale nik?li,v vsem spolecne, ?ybrz v, ~om 
pořadí, v němž titO' předkové jsou zavaza~l staratr se o VyZlVU dltete, 
tudíž před všemi jinými nejdříve n~anžel~~emu Olel ~ p,ak tep~ve matce. 
Bylo proto í v tomto směru vyhoveno sllznnsh nranzelu V-oyych, a ul~~ 
ženo podle zjištěného majetku jejich Jan.u V-O~l, by ~yplatrl sve d~en 
Marii R-ové na věno 120.000 Kč a Mam V-ove, by pnplatrla ze sV?h? 
50.000 Kč. Tím jest i vyřízena stížnost Marie R-ové,. pokud se dotyka 
výše věna. NeodÍIvodněna jest její stížn?st i ohledně iÚ,roků: neboť veno 
jest platiti teprve, až povinnost je plahtr byla sou~,em .urc_e~~, a ::na
nrenalO' by přiznání úroků za dobu minulou len znzenl vetslho ve;ra. 
Ale pravdu má stěžovatelka, pokud vytýká, ~e, v~no podle nap~d_eneho 
usnesení má býti vyplaceno teprve do sestr meslcu, zeJmena ~dyz z~~o.s! 
byla podána dne 23. května 1925 a rodiče měli tedy ?O'str ~asu, UC1l1ltJ 
ve směru tom potřebná opatření a bylo dobu pInem zkratrtr na dva 
měsíce. 
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čís, 6834, 

Majitel směnky, jenž nedal vzhledem ku slibu vydatele původní 
směnky, žepodepiše také prolongačni směnku, původní směnku pro
testovati, jest oprávněn, neclošed úhrady proti přijateli směnky, domá
bati se v;íhrady škody na vydateli, jenž prolongační směnku nepodepsal. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, Rv I 1163/26.) 

Žalobu banky proti žalovanému o zaplacení 6.400 Kč pro c e sní 
s o udp r v é s t ó I i c e zamítl, o d vol a c í s o 11 d napadený rozsu
dek potvrdiL 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
p,vému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Dilvody: 

.I est ziištěno, že žalovaný podepsal z ochoty jako vydatel dvě směn
ky znějící na 6.000 Kč a 500 Kč s datem vydání 25. listopadu 1924 a 
splatnosti 25. února 1925 za tím účelem, aby se přijateli směnek Fran
tišku F-ovi dostalo u žalobkyně úvěru, pokud se týče výplaty 6.500 Kč. 
Dále jest zjištěno, že když F. nemohl zaplatiti, žádal ještě před dospě
lostí obou směnek o' pro,longaci směnky znějící na 6.000 Kč a že žalo
vaný slíbil žalobkyni i F-ovi, že podepíše také prolong;ační směnku, že 
však tomuto slibu nedostál. Žalobkyně se domáhá na žalovaném zapla
cení směnečného peníze 6000 Kč se 6% úroky od 26. srpna 1925 do 
26. října 1925 a útratami směnečného platebního příkazu, který vymohla 
proti Františku F-ovi s útratami bezvýsledné exekuce z dúvodu, že byvši 
slibem žalo'vaného, že podepíše prolongační směnku, uvedena v omyl, 
nedala původní směnku protestovati a tím ztratila postih proti žalova
nému jako vydateli směnky (čl. 41 směn. ř.). žalobl1í111 důvodem jest 
tedy v podstatě nárok na náhradu škody. která vzešla žalobkyni tím, 
že zaviněním žalovaného- nemohla ze směnky nastupovati přímo, proti 
němu jakO' vydateli, když na základě směnečného platebního příkazu 
vydanéhú proti Františku F-ovi nedošla úhrady své pohledávky .. Že 
z původních směnek vzešel žalobkyni směnečný nárOk také proti žalova
nému, plyne ze čL 81 směn. ř. a netřeba se vůbec zabývati otázkou, zda 
byl žalovaný pouhým rukojmím a zda snad vedle abstraktní smě
nečné záruky vzešlé podpisem směnky převzal ještě zvláštní smluvní 
(obecnoprávní) závazek rukojemský, k jehO'ž platnosti by bylo' .třeba 
písemné formy (§ 1346 obč, zák.). Žalobkyně pozbyla sice směnečné 
záruky žalovaného jen tím, že původní směnku včas neprotestovala 
(čl. 41 směn. ř.), avšak opomenutí toto nedalo by se jí vytýkati jako 
11edostatek nutné obchodní opatrnosti, kdyby bylo správným, že k pro
testu nedošlo jen proto, že žalovaný slíbil, že podepíše znovu p1O'lon
gační směnku. Naopak opomenutí toto bylo hy za zmíněného předpo
kladu nejen výrazem zvláštní důvěry žalobkyně k žalovanému, nýbrž 
i přirozeným a ve slušném obchodním styku samozl"ejmým důsledkem 
ujednané úmluvy. Žalovaný by pak sám ručil za škodu, kterou žalobkyně 

Civilní rozhodnuti IX. 
22 
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utrpělatím, že slíbu svému, který byl žalobkyní přijat (§ 861 obč. zák) 
~edostal, vyzuv Se tak neloyálně ze svého závazku (§ 1295 obč. zák.). 
skodou byla by ztráta směnečného postihu proti žalovanému jako vy
dateli ,směnky, která se rovná ztrátě toho, čeho by byla mohla žalobkyně 
vymoci směnečnou žalobou proti žalovanému. škoda tato byla by pak 
v příčinné souvislosti se zaviněním žalovaného, záležejícím v tom, že 
předstíraje podpís prolongační směnky, uvedl žalobkyni v omyl. že se 
stará směnka stala bezpředmětnou a že jest protest zbytečný (§§ 1294, 
1295 obč. zák.). Nižší soudy, nevycházejíce při svém rozhodnutí z pod
staty žalobního důvodu, neobíraly se okolnostmi pro spO'r rozhodnými, 
nezjistily zejména, proč nedošlo k protestaci původní směnky, pokud 
se týče, nestalO'-1i se tak jen proto, že žalovaný ujišťoval, že podepiše' 
směnku prolongační. Kdyby tomu tak bylo, byl by žalobní nárok dle 
toho', co bylo již uvedeno, důvodem svým po právu, a bylo by se pak 
zabývati výší škody. 

čis. 6835. 

Zmocněni k uzavření narovnáni zmocňuie též k úmluvě že pohle
dávka obžiivne, nebude-Ii v určitý den určitým procentem z~placetla. 

(Rozh. ze dne 24. úflOra 1927, Rv I 1235/26.) 

žalobě, ,iiž se domáhala žalující firma na žalované firmě zaplacení 
celé pohledávky, ježto' žalovaná nedodržela narovnání, uiednané za ni 
firmou W., bylo vyh'Ověno s o u d Y vše ch tří s t O' I i c, N e j v y Š š í rl 
S o ude m z těchto 

důvodú: 

Dovolatelčiny vývody (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), že přisouzená žalobkyní 
částka byla neprávem žalobkyni přiznána podle žaloby jako zbytek sal
da z jejího obchodního spojení se žalO'vanou, protO'že bylo po' podání 
žaloby učiněno ohledně zažalované pohledávky mezi stranami narovnání 
a tímtO' narovnáním že púvodní zažalovaná pohledávka aspo'ň co se tý'če 
jejíhO' důvodu zanikla, nemají, jak správně dovodil odvolací soud, opod .. 
statněni. Dotyčné vývody dovolání budovány jsou na tom, že prÝ'k na
rovnání, k němuž nejprve po podání žaloby mezi stranami došlo, bylo 
bezpodmínečné, takže jím dřívě.jŠí pohledávka zejména CO se týče jejího 
právního důvodu zanikla. Ale jest zjištěno a není v odpor bránO', že 
po onom narovnání pozdě,ii došlo ještě k dalšímu u:jednáni týkajícímu 
se splatnosti pohledávky žalobkyně a že při něm bylo sjednáno,. že, 
nebude-Ii žalobkyni v den 30. září 1924 pohledávka 70%, jak znělo 
ono předchozí narovnání, zaplacena, obživne původní dluh žalované 
v jeho, celku. Tato podmínka splněna nebyla, pohledávka žalobkyně 
tedy obživla i co se týče jejího právního důvodu a právem proto byla 
zažalovaná pohledávka žalobkyni jaka dluh z obchodního spojení a jako 
zbývající saldo, jak byla zažalována, přisouzena. Nelze také přisvědčili 
žalované k jejím vývodům, že ujednání o poshovění k 30. září 1924 
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pod podmínkou obživnutí .po~ledá~ky, nebuge-li pohledá~ka uvedenéhc: 
dne zaplacena, nem pro 111 zavaznym, proto'ze ~Hma, ktera on,o uJednam 

" 'Ia pr'ekročila uJ' ednavši uvedenou podmmku, meze sveho' zmoCe 
UCiTII ,) I 'v.' d ' , ' , 

, , U del1á firma byla zmocněncem ža ovane pn sle nam narovna, m 
nem. ve . "Z ' 't b hl' 

t k ' "o'nom podmínečném uJednam. mocnem o o sa ova o 1 
a a e pn " " P d 'k . k 
o Távnění ujednati za žalovanou pnpadne zavazkJ. o ';lm a, o. Ja ~ll 
. de, není při narovnáních nikterak neobvyk:o~. zalovan~ n~tvr~II~, ze 
~vedenou firmu ohledně zmocnění k narovnalll, a, o~ledne uJednalll po
shovění nějak omezila. Rovněž netvrdila žalovana,ze Jl fl;~a W. o'obsahu 
u'ednání o po sečkání neuvědomila a že se prol! uJednv~lll ohradIla. Ne:; 
ohradila se proti němu ještě ani v dopise ze dne 17'"nJn~ 1924, kdy Jl 
stanovisko žalobkyně O' obživnutí pohledávky by]o ]lz znamO'; DOpl~;';l 
ze dne 27. září ujednání potvrdi!a a ,:zn~mov~la, ze se podle ,nehO' zand!. 
Za tohoto stavu věci nelze o prekrocelll pIne mOCI a, o n,ezavazn~s\! u
. d ' 'f' y W prO' žalovanou podle §u 1016 obc, zak, mlUVit!. Je nam um . 

čís. 6836. 

Ocenil-li žalobce v žalobě předmět sp~ru nik,ol~v nadv 300 K~, jest 
'ednatl o žalobě v řízeni o věcech nepatrnych, lec ze by zalovany pro
kázal že předmět sporu má hodfiotu přes 300 Kč nebo žalob~e pr?~ázal 
zřejmou formálni vadu, sběhloo při oceně,ní. Na tom nemen!v IJl;ehO, 
že žalobce po zahájen! sporu ocenil předmet spont nad 300 Ke, třebas 
se souhlasem žaloiVaného. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, Rv I 171/27.) 

V žalobě o určení, že žalovaným nepřísl':šÍ právo' uží~ati věci žalob~ 
ců ocenili žalobci hodnotu předmětu ro-zepre na 300 Kc. Pro C ,e s n I 
s ~ udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v O' I a c í s o U d zalob" 
zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalobců. 

D ů vod y: 

Podle !lu 448 c. ř. s, platí pro ujednání o žalobách, v nichž se žádá 
peněžitý peníz nepřevyšující 300 Kč, nebo, žalobce prohlásí, že chce 
místo předmětu v žalobě žádaného přijmouti částku nepřevyšující 300 
Kč zvláštní ustanovení §§ů 449 až 453 c. ř. s. Ježto zákon ničeho ne
ustanovuje O' tom, jak se určuje hodnota sporu, není-Ii žalována o částk~ 
peněžitou nebo neprohlásil-li ž~lobce, že C?,C~ místo pře?mětll v ž~lo?,e 
žádaného přijmouti určitý penlz; jest pOllZlh ~stanovenl ': ~OU9nI p,n
slušnosti uvedených v §§ 54 az 59 j. n. Pla!1 tedy oce~enI predmd:~ 
SDoru jež učiní žalobce v žalobě (§ 56, druhy odstavec J. n.). OCenl-ll 
ž~lob~e předmět spom částkou nepřevyšující 300 Kč, Jest po?le §u, 448 
c. ř. s. o žalobě jednati v řízení bagatelním, leč že by zalovany prokazal, 41,11"/' 
že předmět spor'u má hodnotu přes 300 Kč (min. sprav. k §u 448 c. ř. s. !lJ 
bod 1.), nebo žalobce prokázal zřejmou formální vadu, sběhlou při oce~ 
ňování (přepsání a pod), což v tomto' případě nebylo anI tvrzeno. ŽalobCI 

22' 
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ocenili v žalobě předmět sporu na 300 Kč; bylo tedy o žalobě jednati 
podle pravidel bagatelního řízení. Na sporu nemění ničehož okolnost, 
že žalobci při zahájení sporu ocenili předmět sporu na 350 Kč, poně
vadž podle §u 453 prvý odstavec c. ř. s. přechází řízení bagatelní 
v pravidelné řízení před okresními soudy toliko tehdy, když se změnou 
žaloby, to jest rozšířením žalobního žádání překročí hranice, udané v §u 
448 c. ř. s., avšak pouhé zvýšení ocenění předmětu sporu neni změnou 
žaloby. Nezáleží ani na tom, že se zvýšení ocenční předmětu sporu stalo 
za souhlasu žalovaných, poněvadž není ponecháno dohodě stran, jaké 
řízení v tom kterém sporu má b)rti zavedeno. že ocenění předmětu sporu 
soudem odvolacím na 350 Kč nemůže míti významu pro o'Íázku, jak~ 
řízení mělO' býti zavedenO' 0' žalobě v prvé stolici, rozumí se samo sebou;' 
nehledě k tomu, že pro ocenění předmětu sporu sov'dem druhé stolice 
nebylo vůbec zákonných předpokladů, když rozsudek prvé stolice byl 
odvolacím soudem změněn (§ 50:Hřetí odstavec c. ř. s.). Jde tedy o věc 
nepatrnou po rozumu §u 448 c. ř. s.; podle §u 502 druhý odstavec c. ř. s. 
není ve věcech' nepatrných proti mzsudku odvolacíhO' soudu dalšího 
opravného prostředku. Dovo)ání jest tudíž nepřípustným a bylo je. podle 
§§ů 471 čís. 2, 474 druhý odstavec a 513 c. ř. s. odmítnouti. 

čís. 6837. 

Ro-zhodnuti, zda má býti vydán dílčí rozsudek čili nic, není opatře
ním, dotýkajícím se peMZe vedení sporu, a lze si do. něho stěžovati. 

Doznáni skutkových okolností o vzniku a povaze zažalované pohle
dávky neni »uznánfun nároku« ve smY:,;lu §u 391, prvý odstavec, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, R 11 27/27.) 

DO' usnesení p r v é h o s o u d u, jímž byl zamítnut návrh žalobce, by 
byl vydán dílčí rozsudek na základě uznání, stěžoval si žalobce. R e
l< u r sní s o II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje pravomoci, vydal dílčí rozsudek. D ů vod y: Předem dlužno u
vésti, že podle judikatury a literatury ,jest přípustnou stížnost do za-o 
mílnutí návrhu na vydání dílčího rozsudku, pončvadž civilní soudní řád 
v tom směru opačného ustanovení neobsahuje. Stížnost jest ospravedl
něna_ Žalovaný uznal při ústním líčení dne 5. března 1926 obsah žaloby 
a 'namítal, že zažalovaná pohledávka zanikla započtením jeho vzájemné 
pohledávky pwti žalobkyni ve stejné výši z jehO' sprostředkovatelské 
činnosti. Výslovně není protokolováno, že žalovaný žalobní nárok uznal, 
Tím však, že doznal obsah žaloby, uznal, že dluží žalobkyni zažalovaný 
peníz 3.000 Kč se 6% úroky od 1. října 1924. Tím uznal žalovaný ža
lobní nárok. Žalobkyně nenavrhla tenkráte vydání dílčího mzsudku pro 
uznání. Přes to mohl první soudce při líčení dne 5. března 1926 vzhle
dem k ustanovení §u 391 odstavec prvý a třetí' c. ř. S. vzhledem k žalob
nímu nároku přikročiti ku konci jednání a k vynesení částečného roz
sudku a v líčení O' vzájemné pohledávce žalovaného bez přerušení po
kračovati, poněvadž vzájemná pohledávka, žalovaným uplatňovaná, 
nebyla v právní souvislosti se zažalovanou pohledávkou. Při ústním 

- čís. 6837 --
341 

líčení LÍne 30. září 1926 tvrdil žalovaný, že si nevyplljčil zažalované 
peníze od žalobkyně, ;lýbr!, o~ jejího !llanžela., Toto. tvrz,ení

v 

učinil ~a
lovaný, když bezprostredne pred lIm zalob,kyne tvrdIla,. ze zalovaneho 
nezplnomocnila ke koupi a ani svého ma~zela n,ezm?,cm}a k tomu,.by 
zjednal žalovaného za prostředkovatele. Pn 'l1stmm hcem dne 21. r!Jna 
1926 navrhla žalobkyně vydání d!1~íh,o rozsudku r;a ~aplacen}, z~žalo
vané pohledávky na základě uznal;1 zalovan~ho pn uostmm l;cem dne 
5. března 1926. První soudce zamlt! tento navrh z duvodu, ze strauy 
mohou až do konce jednání svá tvrzení zn;'ěni!i a .uzná,ní, o~vola:i. Podl~ 
§u 179 c. ř. S. mohou strany až do konc~ ustmh? Jedn~m pr;dnest~ nova 
ku předmětu tomu se vztahující skutkova tvrzem a pruvodm prostredky. 
Z toho plyue že strany mohou odvGlati skutková tvrzení jimi dříve 
uznaná. Stra;y nemohou však odvolati jimi dříve uznaná ,práva neb 
právní poměry. žalovaný uznal při ústním líčení dne 5. brezna 1926 
žalobní nárok, tedy právo žalobkyně z hotové zápůjčky protI němu na 
zaplacení zažalovaného peníze příslu,ŠíCí. Toto uznání nemůže, ž~lovaný 
již odvolati; neboť uznaní dluhu ma povahu dIspOSIce o pravmll1 po'
měru tak jako smír a jest samostatným zavazujícím důvodem. V tom 
smyslu rozhodl též nejvyšší soud rozhGdnutím sb. čís. 2962. Zamítnutí 
návrhu žalobkyně na vydání dílčího rozsudku pIvním soudcem nebylo 
tedy na místě. 

N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dů vody: 

Dovolací rekurs napadá předem právní názor rekursního soudu, že 
usnesení, zamítající návrh na vydání dílčího rozsudku, lze napadnouti 
rekursem, a doličuie nepřípustnost rekursu tím, že prý rozhO'dnutí o ná
vrhu na vydání dílčího rozsudku jest ve své podstatě opatřením, týkají
cím se vedení spam a že podle §u 192, druhý odstavec C. ř. s. jest proti 
němu opravný prostředek vyloučen. Než tomu není tak, poněvadž právní 
účinky odepření vydání dílčího rozsudku zasahují hluboce do žalob
cova práva, by na základě dílčího rozsudku dobyl urychleně proti od
půrci žalobní pohledávku, když podle ustanovení §u 392 C. ř. S. jest 
dílčí rozsudek samostatným a podle §u 1 čís. 1 ex. ř. tvoří exekuční 
titu1. Nelze protO' souhlasiti s míněním, že rozhodnutí, zda má býti vydán 
dílčí rozsudek či nikoliv, jest opatřením, dotýkajícím se pouze vedení 
sporu, o nichž jest řeč v §§ 187 až 191 C. ř. s., jež však svou povahou 
nemají takového právního dosahu, jako dílčí rozsudek a proto pří
pustnost opravného prostředku proti zamítnutí návrhu na vydání dílčího 
rozsudku nelze posuzovati podle ustanovení §u 192 druhý odstavec C. 
ř. s., nýbrž podle předpisu §u 514 prvý odstavec C. ř. s_ Uznal-li tedy 
rekursní soud rekurs za přípustný, posoudil tuto právní otázku, dosud i 
v literatuře spornou (srov. NeumannÍlv komentář k c. ř. S. 191511 díl, 
str. 1221 a Horovo řízení před soudy prvé stolice 1923, strana 393 i. 1.) 
zcela správně. 

Ve 'věci samé jest však dovolací rekurs opodstatněn. Rekursní soud 
spatřuje mylně v prohlášení žalovaného, jímž ve sporu dmnal skutkové 
okolnosti v žalobě tvrzené O' vzniku a povaze žalobní pohledávky, uznání 
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dluhu jako samostatný právní důvod jeho závazku. Tomu by tak bylo, 
kdyby šlo o výslovné uznání pohledávky žalobkyně žalovaným za 
platný dluh, kteréžto uznání bylo' by soudu procesnímu podle §u 208 
čís. 1 c. ř. s. zjistiti zápisem v jednacím protokole, což však se nestalo, 
jak napadené usnesení samo přiznává, a žalobkyně také nevytýkala, ,'0 
zápis protokolu v tomto směru jest neúplným nebo vadným. Prohlášení 
žalovaného, že doznává obsah žaloby, nelze jinak rozuměti, než jako 
procesnímu doznání skutkových okolnosti v žalobě tvrzených a právní 
účinky takového projevu jest posuzovati podle ustanovení §u 266 c. ř. 
s. Ani pozdější odvolání do,znaných skutečností není přípustno, avšak 
soud má pečlivě oceniti jeho význam a účinnost (§ 266 druhý odstavec, 
c. ř. s.). Nemělo-li však prohlášeni žalovaného právní povahu uznání 
žalobni pohledávky, nebylo by zákonného předpokladu pro ~ydání díl
čího rozsudku, t. j. výslovného uznání nároku (§ 391, prvy odstavec 
c. ř. s.) a právem byl návrh žalobkyně na vydání dílčiho rozsudku prvým 
soudem zamítnut. 

čís. 6838. 

, Zrušil-li rekursní soud usneseni prvého soudu v otázce přípustnosti 
pořadu práva a, nevyhradiv pravomoci, vrátil mu věc, by rO!lhodl ve 
věci samé, jest dovolací rellurs přípustným. _ 

O námitkách proti výpovědi jest i za platnosti zákona o ochrane nÍ!
jemt1íků pro"ésti sporné řízeni podle §u 571 a násl. c. ř. s. a rozhodnouti 
rozsudkem podle §u 572 c. ř. s., i když žalo"aný namltl, že mu přísluší 
ochranJa nájemců. ' 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, R JI 45/27.) 

Proti výoovědi z bytu namítl žalovaný, že se na byt vztahuje ochrana 
nájemců. 5'0 udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl a odmítl žalob" 
pro nepřípustnost po'řadu práva. Rek u r sní s o u d zruší! usnesení 
prvého soudu a nařídil mu, by věc znovu projednal a rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

žalobkyně, strana vypovídající, dala žalovanému, svému nájemci, 
soudní výpověď z bytu (§§ 561 a 5602 c.ř. s.), tvrdíc, že byt nepodléhá 
ochraně 'nájemníků. žalovaný podal proti výpovědi včas námitky a na
mítal mezi jiným také nepř'ípustnost pořadu práva z toho důvo~u, že 
zákon o ochraně nájemníků se na vypovězený byt vztahUJe. Prv111 soud 
odmítl u sne sen í m výpověď pro nepřípustnost pořadu práva a, jak 
jest z odůvodnění vidno, vyhověl námitce z toho důvodu, že vl,;povězen~ 
byt podléhá ochraně nájemníků. Rekursní soud na rekurs zalobkyne 
zrušE usnesení prvního soudu a vrátil věc k novému projednání a roz
hodnutí r o z s u d k e m. Z ieho dllvodů jest zievno, že nepoldádá ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva za oprávněnou, protože žalobkyně 
tvrdí, že byt jest podle §u 31 (1) čís. 1 zák. o ochraně nájemníků ze 
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záštity zákona vyjmut, a protože o tomto tvrzení a opačné námitce ža
lovaného jest rozhodnouti rozsudkem pdle §u 572 c. ř. s., že tedy první 
soud pochybí! co do formy rozhodnutí, čímž byla žalobkyně ve svých 
procesuálních právech zkrácena, nemajíc možnosti použití odvolání a 
dovolání, tedy účinnějších opravných prostředků, než jest rekurs. Do 
usnesení rekursniho soudu podává žalovaný dovolací rekurs, tvrdě, že 
pořad práva jest vyloučen a že usnesení prvního soudu, odmítající vý
pověď, je správné, třebaže by měl prvý soud správněji dáti svému 
usnesení znění toho obsahu, že by byl vyslovil jednak svou nepřísluš
nost, jednak zmatečnost předcházejícího řízení podle §u 42 j. n. Z tohoto 
průběhu dosavadního řízení jest zjevno, že toho času jde jen o otázku 
přípustnosti nebo nepřípustnosti pořadu práva a s tím související otáz
ku formy rozhodnutí. Tyto otázky byly nižšími soudy různě rozhodnuty, 
takže jest dovolací rekurs v tomto směru přípustný a neplatí tu předpis 
§u 527 druhý odstavec c. ř. s. o vyloučení dovolacího rekursu, když 
rekursní soud svému zrušovacímu rozhodnutí pravomoci nevyhradil. 
Rekursní soud v tomto případě ve skutečnosti usnesení prvníh~, soudu 
v otázce přípustnosti pořadu práva z mě n i I a neuložil mu, by po vý
slechu stran učinil v téže otázce nové rozhodnutí, nýbrž uložil mu, by 
rozhodl rozsudkem ve věci samé, t. j. o účinnosti nebo zrušení výpovědi 
podle §u 572 c. ř. s. Právní posouzení rekursního soudu jest správné, 
třebaže nelze potud s Jeho důvody souhlasiti, pokud i při řešení otázky 
přípustnosti pořadu práva odkazuje na § 41 druhý odstavec i. n. a po
kládá za rozhodny toliko údaje žalobcovy. Tento předpis platí totiž jen 
pro zkoumání otázky příslušnosti, kdežto otázky přípustnosti pořadu 
Dl ráva nutno dbáti v každém období řízení z moci úřadu nehledě k tomtl , , 
co žalobce přednesl nebo nepřednesl (§ 42 j. n. a §§' 240 a 261 c. ř. s.). 
V tomto případě nejde snad o to, že sporná věc byla projednávána v ří
zení nesporném (§ 42 čtvrtý odstavec j. n.), nýbrž naopak o to, zda věc 
nesporná byla projednávána v řízení sporném, takže by tu nešlo o ne
přípustnost pořadu práva po rozumu §u 42 j. n., nýbrž o zmatečnost poc 
dle §u 477 čís. 6. c. ř. s., ke které by ovšem bylo také nutno hleděti 
z moci úřadu ve všech stolicích. Nejvyšší soud rozhodl již opětovaně a 
prax~ tatO' se ustálila, že o námitkách vypO'vězené strany proti výpovědi 
Jest 1 za platno,sÍl zákona o ochraně nájemníků provésti řízení sporné 
podle §u 571 a dal. c. ř. s. a že jest rozhodnouti rozsudkem podle §u 572 
c. ř. s., i když žalovaný namítá, že mu ochrana nájemníků přisluší. Úče
lem takového sporu není snad, by bylo uděleno žalobci ve sporném ří
zení svolení k výpovědi podle §§ů 1 a 4 zák. o ochr. náj., nýbrž aby 
bylo rozhodnuto, zdali jest výpověď lúčinnou či zda má býti zrUšena. 
Rozhodnutí o tom náleží na pořad práva, byť i bylo nutno po námitce 
žalovaného řešiti předurčující otázku, zda žalovaný jest účasten záštity 
zákona o ochraně nájemníků. Kladné řešení této otázky nemá však ji
ného významu a účinku, než že se výpověď prohlásí za zrušenou (tak 
na př. rozh. Č. 3741 sb. n. s. a celá řada rozhodnutí neuveřejněných). 
Jest tedy usnesení rekursního soudu správné a dovolací rekurs nemohl 
míti úspěchu. 

I 
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čís. 6839. 

Byl-Ii splacený vklad komanditistův úplně ztráven ztrátami společ
nosti, zaniká mčení komanditisty. Vystupuje-Ii takový komanditista ze 
společnosti, .jest v rejstříku vyznačiti pouze jeho výstup. Omezení ru
čení komanditisty při jeho výstupu ze sp()ttečnosti (vyloučeni dalšího 
mčení vzhledem ku ztrátě vkladu) nelze vyznačiti v obchodním rejstříku. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, Rv II 405/26.) 

Žalující firmě příslušela pohledávka proti komanditní společnosti H, 
Spor o zaplacení pohledávky profi komanditní společnosti žalobkyně vy~ 
soudila, exekucí proti společnosti došla však pouze částečné úhrady 
útrat. žalobu proti komanditistovi společnosti H. O zaplacení pohledáv
ky a zbytku útrat pro e e sní s o udp r v é s t o I i ce zamítl. O ů v o
d y: žalovaný splatil vklad 40.000 Kč společnosti »H.« v době od 1 O. 
března 1923 do 18. května 1923 úplně a hotově a nedostal při vystou
pení ze společnosti ze svého vkladu ničeho, protože společnost. vklad 
úplně spotřebovala k zapravení svých režijních výdajů a k zaplacení 
svých běžných účtů. Podle čl. 165 obch. zák. mčí komanditista za zá
vazky společnosti osobně pouze,penízem nezaplaceného nebo mu vrá
ceného vkladu. Jelikož žalovaný, jak shora uvedenO', svůj vklad společ
nosti úplně zaplatil a ze vkladu nebylo mu ničeho vráceno·, byla žalobní 
žádost zamítnuta. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O Ů v od y: 

Žalobkyně domáhá se na žalovaném zaplacení své pohledávkv 
292.94 amer. dolarů s úroky a útratami sporu a exekuce úhrnem 2.361 
Kč 20 h, (na něž se dostalo úhrady tolika 866 Kč 14 h), která jí přisluší 
proti firmě H. Induslrie- und Handelskommanditgesellschaft W. und 
Comp. v M. z důvodu, že byl žalovaný v době vzniku této pohledávky 
komanditistou společnosti H. a jako· takový podle čl. .146 a 172 obcn. 
zák. dosud ručí do výše svého vkladu 40.000 Kč věřitelům společnosti 
primérně, přímo a solidárně, poněvadž podle obsahu obchodního· rej
stříku vystoupil ze společnosti teprve dnem 16. dubna 1924. Bylo zji
štěno, že společnost H. žalovanou pohledávku žalobkyni dluhuje, že 
byla také k jeiímu zaplacení právoplatně oďsouzena a že exekucí byla 
uhra.zena jen část útrat 866 Kč 14 h. Podle čl. 165 obch. zák. ručí 
komanditista za závazky společnosti jen svým vkladem a, pokud by ne
byl splacen, jen do výše slíbeného vkladu, při čemž jeho ručení jest 
ovšem přímé, osobní. Jestliže tedy splacený vklad byl ztrátami spo
lečno.sti úplně spotřebován, zaniká ručení komanditisty. V tomto pří
padě jest zjištěno, že žalovaný splatil společnosti H. celý vklad 40.000 
Kč hotově a že mu při jeho vystoupení dnem 16. dubna 1924 nebylo 
z tohoto vkladu nic vrácenO', poněvadž společnost vklad úplně spotře
bovala k zapravení svých režijních výdajů a běžných účtů. Jest tudíž 
žalovaný prost jakéhokoli dalšího ručení za dluhy společnost' H. Nelze 
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přisvčdčiti názoru dovolatelky, že by musilo b)rti každé omezení ru.čenÍ 
komanditistova při jeho vystoupení ze společnasti, zejména také vylou
čení dalšího rEčení vzhledem ke ztrátě vkladu vyznačeno v obchodním 
rejstříku, by bylo účinným na venek. Co třeba zapsati do obchodního 
rejstříku při výstupu komanditisty ze společn?sti, stanoví zcela přesně 
čl. 171 obch. zák., který praví, že nutno vyznacIÍ1, zda vystupuje koman
ditista s celým svým vkladem či s jeho částí. Jinaké zápísy nejsou již 
se zřetelem'k čl. 12 obch. zák. vůbec přípustny. Jestliže tedy vystupuje 
ze společnosti komanditista, jehož vklad byl ve sp?lečnosti ztráven, jest 
vyznačiti jen jeho výstup (čl. 129 a 171 obeh. zak.). 

čís. 6840. 

Byla-Ii rři postupných dodávkách prvá dodávk8, obchollem fixním, 
jest kupite1 oprávněn, ustoupiti nd celé smlouvy, nebyla-ll prvá dndávk~ 
přesně splněna, pak-li si vyhradil pro tento případ ustoupeni n,d cele 
smlouvy. 

(Rozh. ze dne 24. února 1927, Rv II 425/26.) 

žalovaný objednal u žalobce současně objednacím lístkem 300 kg 
zboží. Žalobce nedodal prvou doďávku 100 kg zboží do· jednoho týdne, 
jak liylo umluveno. Žaloba jeho o zaplacení kupní ceny za tuto dodávku 
byla právoplatně zamítnuta. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
zaplacení kupní ceny za zbytek objednávky. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i ce uznal podle žaloby, O' d vo I a c í s o u d žalobu zamítL O ů
vod y: Jest nesporna-, že žalovaný objednal dle souhlasného udání obou 
stran veškeré zboží ve váze 300 kg současně objednacím lístkem ze dne 
11. března 1924 a že se tedy jedná o jedinou smlouvu s postupným do
dáváním zboží. Dle pravoplatnéhn rozsudku měla prvá dodávka dojíti 
do jednoho týdne od uzavření smlouvy, tedy do 18. března 1924 a to 
přesně, jinak pozbývá smlouva platnosti (§ 919 obč. zák., čL 357 obch. 
zák.). Prodatel lhůtu nedodržel, smlouva pozbyla platnosti a žalobce 
byl se zažalovaným nárokem o zaplacení opozděně dodaného a žalo
vaným nepřijatého zboží zamítnut. Ostatní zboží, o jehož zaplacení nyní 
jde, mělo dle souhlasného přednesu stran býti dodáno a odebráno do 
12 měsíců t. j. do 11. hřezna 1925. Žalovaný se zpěčuje to zaplatiti, 
namítaje, že od smlouvy ustoupil proto, že žalující firma byla s prvou 
dodávkou v prodlení a on následkem toho dopisem ze dne 20. března 
1924 celou kupní smJouvu zrušiL Prvý soudce dělí kupní smlouvu na dvě 
části a vidí v prvé části obchod fixní, ve druhé nikoliv a ukládá žalo
vanému zaplacení druhé dodávky proto, že žalující firma prý není s tou
io dodávkou v prodlení. Nelze však se zřetele pustiti, že jde o jed
no,tnou smlouvu s postupní dodávkou a že jak předpisy O· obchodech 
fixních tak i obchodech ostatních a- »Erflillung des Vertrages« a »Ab
gehen vom Vertrage« (čl. 354, 355, 356 a čl. 357 obch. zák., jenž se 
na čl. 354, 355 obch. zák odvolává) mluví, že vyhražují straně právo 
od celé smlouvy ustoupiti, je-Ii druhý smluvník v prodlení byť i jen 
s jedinou dodávkou. Ovšem praví článek 359 obch. zák., že při dělitel-
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ném plnění smí smluvník ustoupiti od smlouvy, jen ohledně části druhou 
smluvní stranou nesplněné. Avšak toto ustanovení předpokládá, že aspoň 
část byla splněna, a vYiadřuje jen, že splněná část zůstává v platnosti, 
i když s plněním ostatnich částek je smluvník druhý v prodlení. Jen ne
splněných částí se může věřitel vzdáti. Z ustano'vení toho tedy plyne, 
že při částečném splnění a při částečném prodlení možno ustoupiti 0(, 

celé nesplněné části, třeba že plněno mělo býti po částkách, takže ne
splnění jedné částky (splátky) může míti za následek ustoupení od všech 
ostatních, třeba je'ště nesplatných částek. Tutéž zásadu převzal v §§ 
918 a 920 obč. zák., jenžieště zřetelněji to vyjadřuje, pravě, že v případě 
jen částečného plnění může druhá strana ustoupiti bud' od jednotlivých 
neb ode všech částečných splátek. Důvodem tohoto' ustanovení jest po
dle zprávy komise panské sněmovny, že věřitel nemá býti ani do bu
doucna nespolehlivým a proto slovo rušícím smluvníkem vázán. A platí
li pravidlo v článku 359 obch .. , zák. vyslovené při částečném splnění, 
tím spíše musí platiti tehdy, když nebylO' vůbec splněno, jinak by smluv
ník méně liknavý (splnivši.aspoň část) byl na tom léDe, než smluvník 
'ú'plně liknavý, ničeho nesplnivší. Zejména je připadným ustanovení to 
při sukcesivních dodávko,vých smlollvách, kde plnění pn částkách bylo 
uiednáno, neboť částečné plnění bez uiednání není nikdo povinen .přiiati 
(§§ 918, 1415, 1420. 905 obč. zák., čl. 1 obch. zák.) , způsob plnění 
musí vyhovovati uiednání. BylO-li tudíž plněno proti uiednání po část
kách, nastává prodlení hned při prvém částečném plnění, poněvadž' není 
plněno vše, věřitel má ihned při prvém neúplném plnění právo vyknnati 
volbu podle čl. 354, 355, 357 obch. zák. Následkem toho se ustanovení 
čl. 359 obch. zák. vztahuie zeiména na postuoné dodávkové sl11louvy, 
kde prvá splátka nebo prvá část plnění musí býti přijata, poněvadž bylo 
hJ1( l1ip'lnáll(l (viz S+;:wb-PisV! drán.k1. 30R, rři čl. 354 B- 14 0, r·Tj ~1. 

355 § ll. - Krainz' System z 1'. 1925 str. 191 a násL) mzh. nejv. soudu' 
1363, 2459, 2890 sb. A. C Ovšem, že smluvník jest přes doslov článku 
359 obch. zák. oprávněn ustoupiti od všech nesplněných částí neb jen 
od iednotlivých, poněvadž tO' není pravidlem nutícím a poněvadž § 918 
druhý odstavec obč. zák., jenž vzhledem k čl. 1. obch. zák. i zde pod
půrně platí, to výslovně připouští. Jest proto rozhodujícím, zda bylo 
ujednáno' odstoupení od celé smlouvy, pak-Ii prvá dodávka nedoide 
v přesné, ve smyslu čl. 357 obch. zák. stanovené lhůtě, či-liien od do
dávky prvé, a nezáleží na tom, zda přesná IMta sdůsledkv čl. 357 obcll. 
zák. byla stanovena i Pf() dodávky ostatní. Neboť nbchodní zákon spo
čívá na důvěře v dané slovo a nelze nutiti smluvníka k plnění zbytku 
smlouvy, když druhá strana slovo hned při prvé lhůtě porušila. Odvo
latel tvrdí sice, že prvý soudce vadně posoudil důkazy, nevzav zřetele 
na výpověď svědka Oldřicha K., ohledně úmluvy o zrušení celé objed
návky při včasném nedodání prvé části zbo'ží. Tvrzení tO' však odporuie 
spisu, poněvadž prvý soudce se s touto okolnnstí vůbec nezabýval. 
Zjistil pouze, že zbytek zboži měl býti žalovanému dndán na odvolání 
během 12 měsíců a proto' tO' prý není obchodem fixním. Ač prvý soudce 
nezjistil oné závažné okolnosti, není závady, by ji nezjisti! odvolací soud 
sám, nebnť není zákonného předpisu, který by tomu bránil, když prvým 
soudcem uvedené důkazy k tomu stačí. Svědek Oldřich K. potvrdil, že 
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žalovaný výslovně řekl, že když by to nemohlo býti do týdne, aby žádné 
zboží neposílali, a rovně~ žalovaný jako stra,na slyšen" potvrzuje, ~e 
žádal výslovně, aby prvI1lch 100 kg bylo dodano do I tydn:" ]lnak ze 
by zboží nemohl koupiti, a žalující firma ať to neposílá. Svedek Fran
tišek V., jenž smlouvu za žalující firmu uzavíral, popíral sice, byv v dří
vějším sporu slyšen, nj ednání přesné dodací lhůty pm prvou zásilku 
vů·bec. Avšak této výpovědi nelze připisovatí význam, ~dyž Otto P. J~k~ 
strana slyšen, sám uznává, že žalovaný do,~ázal v prv~m sporu ?z~vrel11 
fíxního obchodu ohledně první partie, kter~~.byla dodana op'ozde~e. !;Ie
lze proto V-ovi, jenž jediný tvrdí opa~, uven~l a ~utno d~oJlÍ! k presve?
čení, že výpovědi Oldřicha K-a a zalovaneho ]S?U veroh?dny; a :e 
vzhledem k zjištěným okolnnstem má soud za to, ze bylo u]edn~no, z~ 
žalovaný si vyhražuje odstoupiti od celé kupní smlouvy, pak-I! prvnl 
časově přesně stanovená dodá~ka zavčas nedOjde. Rozhodl-I! se te?y 
žalovaný pro průtah první dodavk~ ve smyslu cl. 3?7 a 355 obch .. zak; 
ustoupiti od celé smlo~v'y' a v dO!?lse ze dne 20. brez?a 1924 to ps~e 
slovy»jsem nucen obrahh se na ]lnou fIrmu a proto zakup hmto u Va, 
zrušuji« žalující firmě ~ sdělil, je,d~~1 po právu dle. čL 359 obeh. zák. 
a nelze hO' již ke spInem ostatnl cash smlouvy nuhtl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Soud odvolací posoudil po právní stránce věc úplně správně a do
volatelka se poukazuje na správné důvndy rozsudku. Jak odvolaCí soud 
správně vystihl, šlo o fixní obchod a, nebyla-Ii ujednaná lhůta do'držena, 
nebyl žalovaný dle čl. ~357 obch. zák. vůbec povinen oznámiti dovo
latelce, že považuje obchod za zrušený, nebo.f čl. 356 obeh. zák. zde 
nemá průchodu, a nelze tudíž tvrditi, že oznámení toto se stalo opozděně. 
jen kdyby žalo,vaný přes prodlení dovo!atelčino byl trval na splnění, 
inusil by jí to bez odkladu o·známiti. žalovaný svým dopisem ze dne 20. 
března 1924 oznámil dovolatelce, že celá kupní smlouva jest zrušena, 
a ,isou tudíž důsledky odvozené dovolatelkou z jeho domnělého mlčení 
liché. 

čís. 6841. 

ža~oba Ol bezúčinnost rozbodčího výroku. 
Důvod podle §u 595 čís, 2 c. ř. s. jest jen tehdy opOdstatněn, nebyla

li straně dána pnležitost, by přednesla, co pokládala za vhodné k hájeni 
svých práv. 

V tom, že rozhodčí soud odepřel rozhodnouti (} vzájemné pohledávce, 
nelze spatřO'vati žádný z dŮVO'dů uvedených v §u 595, najmě důvcd čís. 
5 §u 595 c. ř. s. PrO' rozhodčí soud neplati předpis §u 391, třetí odstavec, 
c. ř. s., leč že by tak bylo písemně ujednáno. 

Jest sice povinnosti rozhodčího S'oudu, by si skutkový děj zjistil, 
ale jest vyhrazeno jehO' vO'lné úvaze, pokud pokládá za nu!tné šetření 
o ději. 

(Rczh. ze dne 24. února 1927, Rv II 7,27.) 
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žaloba o bezúčinnost rozhodčího výroku byla zamítnuta s o II d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

V žalobě o bezúčinnost rozhodčího výroku uplatnil žalobce důvody 
~u 595 čís. 2, 3, 4 a 6 c. ř. s., z nichž udržuie v dovolání ještě důvod čís. 
2, pak důvod čís. 4, pokud .ide o rozhodčího Františka N-a a konečně 
důvod čís. 5. lest tedy zkoumati, zda-li skutečnosti žalobcem v žalobě 
uplatněné lze podřaditi pod některý z těchto důvodů. Důvod podle §u 595 
čís. 2 c. ř. s. ve spojení s §em 587 c. ř. s.iest jen tehdy opodstatně'n, 
nebylo-Ii straně v řízení před rozhodci popřáno' právního slyšení, t. j. 
nebyla-Ii straně dána příležitost, by přednesla, co za vhodné pokládá 
k hájení svých práv. O zkrácení tohoto práva nemůže býti u žalobce 
řeči, neboť nižší soudy zjistily jednak svědeckou výpovědí předsedy 
rozhodčího soudu, jednak r9zhodčími spisy, že žalobci i jeho právnímu 
z;;stupci byla dána hojná příležitost, by své stanovisko hájili a odůvod
n;li. Již z rozhodčích spisů .iest zřejmo, že bylo konáno ne méně než asi 
9 ústních jednání a že žalobce nejen při ústních jednáních, nýbrž i I'í
semně své návrhy a svá vyjácjJení přednášel. Ještě na sklonku řízení 
v dopise ze dne 2. června 1925 uplatnil žalobce tři vzájemné pohledávky. 
42.000 Kč, 10.000 Kč a SO.OOO Kč ?, vylíčil podle své vůle jejich podklad. ' 
Odmítl-Ii rozhodčí soud rozhodnutí o první vz;íjemné pohledávce pro 
nepříslušnost a zamítl-Ii ostatní dvě vzájemné pohledávky, protože podle 
,jeho, názoru byly vyrovnány a zahrnuty v ujednání ze dne 22. května 
1925, kterým žalobce uznal svůj spfatný dluh u žalované firmy 70.000 
Kč a kterým obě strany prohlásily, že jsou tím všechny vzájemné po
hledávky úplně vypořádány, nelze v těchto výrocích rozhodčího soudu 
shledati žádného z důvodů v §u 595 c. ř .s. přesným výpočtem uvede
ných. I kdyby byl rozhodčí soud neprávem odmítl rozhodnutí o vzájem
né pohledávce 42.000 Kč, nebylo by tu žádného z důvodů v §u 595 uve
dených, nýbrž byla by tu nejvýše neúplnost rozhodnutí co do jednoho 
ze vzájemných nároků, ale nemělo by to vlivu na účinno'st nálezu co do 
nároků rozhodnutých. Jde to také na jevo z předpisu §u 595 čís. 5 
c. ř. s., dle něhož je nález bezúčinným jen tehdy, když rozhodčí soud 
překročil meze úkolu na něj vznesenéhO', nikoli však, když úkolu toho 
neprovedl úplně. Domnívá-li se dovolání - jak se zdá -, že i pro roz
hodčí soud platí předpis §u 391 třetí odstavec c. ř. s., týkajíci se jednání 
a rozhodování o kompensačních pohledávkách, jest na omylu. Podle' čl. 
XII. smlouvy ze dne 24. kvělm 1924 měli rozhodčí soudcové jednati 
a rozhodovati podle ustanovení civilního ·řádu soudního v oddílu o roz
hodčích soudech, tedy také podle předpisu §u 587 prvý odstavec c. ř. s., 
podle něhož si rozhodci sami stanoví řízení podle volného uváženi a 
nejsou vázáni předpisy procesníhO' práva, pokud mezi stranami není 
v tomto směru jiného písemného ujednání. Takového ujednání tu ne
bylo. Pokud jde zvláště o vzájemnou pohledávku uplatněnou zapo
čtením, nemůže rozhodČÍ soud rozhodovati, není-li pro ni podle. roz
hodČÍ smlouvy příslušným a této příslušnosti zde právě nebylo. Pokud 
jde o druhé dvě vzájemné pohledávky 10.000 Kč a 50.000 Kč, rozhodl 
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o nich rozhodčí soud věcně) pokládaje je za vyrovnané a tomuto. věcné
mu r?zh,odnutí ~ v~kladu ujednání ze dne 22; května 1925, i kdyby bylo 
nakI asne ~esprav?e, nelze pO?le §u 595 c. r. s. odporovati. Pokud tedy 
v uvedenyc? smerech vytyka. dovolatel odvolacímu soudu rozpor Se 
SpiSy, Jest sam v rozporu se SpiSy, a pokud mu vytýká nesprávné právní 
posouzení věci, není v právu. 

,K důvodu §u 595 Čís. 6 c. ř. s. Pod rouškou tohoto důvodu snaží 
se zalobce zvrát~ti věcn~. rozhodnlltí rozhodčího soudu, což Ovšem jest 
podle §u 595 c. r. s. nepnpustno. Zalobce neuvedl nezměnitelných práv
ních př.e~pisů, jimž by rozhodčí výrok odporoval. Pokud pod tímto titu
lem mml rozhod~utí rozhodčíhO' soudu O' vzájemných pohledávkách, 
odkaZUje :e na d~~ody shora uvedené. Pokud dovolání tvrdí, že bylo 
P?vI~n?st~ rozhodc;ho sou?u, by nejen stranam popřál právního slyšení, 
nybrz ) prednesene skutecnostI vypátral a přezkoušel, nutno je odká
zati na předpis §u 587 c. ř. s., že je sice povinností rozhodčího soudu 
by si skutkový děj zjistil, ale že jest zase vyhrazeno jeho volné úvaze: 
pokud šetření o ději pokládá za nutné. 

čís. 6842. 

Ten, komu byla postoupeno právo k podání žalOby na vydání věci 
jest. oprávnět; ur:latňovllt! ~r?k na jich vydání, aclroliv dosud nenabyl 
k mm vlastnlctvl. Vydám vee! lze se domáhati vlastnickou žalobou fl", 
tom, kdo má věc ve své moci, třebas nebyl jejím držitelem. « 

(Rozh. ze dne 25. 'února 1926, Rv I J 226/26.) 

Žalobu pojišťovn,v proti ban~e o vyl~ání akcií o b a ni ž š í s o u d V 
zan;ltly, o d vol a c I s o u d z techto d u vod ů: Odvolatelka míní ž' 
Je z.~lovaná prO' tutO' p!i p-asi~ně legitimována, uznavši, že je- v drŽen~ 
akCII. P?dle §~ 2~6 ~. r. s. muže strana sporu doznati jen jisté skuteč .. 
nostl, l1lkoh,v, I pravm sta;,. Zde přiznala žalovaná toliko skutečnost, že 
dost~la. plast kUl?ulatIvm akCie od Bedřicha N-a do zástavy za dluh, 
kt~~y, t'lz u ni ;11;1. )e tedy ~alovaná zástavní věřitelkou, ale držitelem 
pla,ste Jako ru.cm zastavy zustal zastavujicí dlužník N. Právem proto 
zdur~z~II prvm soud, že žalovaná nemá restituční možnosti, kterou před
P?klada § 369 obč. zák., a proto nenÍ' také k této při pasivně legitimo
:rana. Na tomto přesvědčení nezmění ničeho právní názor že žalovan:!í 
la~o zás~avní ~'ěřj,telkCl: i,e v držení ruční zástavy; Feboť Dak ji drží rno,~; 
sveho prava vecn~ho, za~tavního a ~ikoli vlastnického. Pn zákonu prá
vem neuznal p.rvm so,~.d, ze bylo na zalobkyni převedeno vlastnické prá
V? na ~tracenyc,h akCllch a dovodil, že není ku sporu aktivně legitimo
[ana. JiSto Je, ze ~!astD!ct~í k akciím skutečným odevzdáním převésti 
I ze., Pak ale ne~tacI pou.ha, srovnalá vůle zcizujícíhO' a nabývajícího 
{ prevod~ a k?revzetI, nybrz Je kromě toho nezbytně třeba i hmotného 
od"vzdaO! a~cll z ruky do ruky (§ 425 a 426 obč. zák.), což se nestalo 
Avsak aD! prevod prohlášením podle §u 428 obč. zák. tu nemohl b' t: 
a ne?yI ,:sku~ečněn, ježto dle zjištěného stavu skutkového nebyly akri~ 
v drzenl ceske banky U. Nemilá-Ii odvolatelka, že žádá jen vydání akcii, 
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nedbá, že tento svůj nárok odůvodňuje dopisem .ze dne 19. ~~ř~ 19~5, 
kterým ji česká banka U. postoupila své vlastmcke narok)', ~vlaste pravo 
k podání žaloby vlastnické. Jde tcdy žalobkym o pravou zalobu vlast
nickou, jejíhož předpokladu však nedoka~a,la. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovol anI. 

D ů vod y: 

Pokud se týká právního poso~zení věci, nes?~?l~sí 0~šel~1 dovolací 
soud s právním názorem odvolaclha. soudu ve 'pneme ak:lvm o ~ paslvn~ 
legitimace stran ke sporu. Dovolatelk~ obmezlla k?nečne sv~] zalobm 
nárok na vydání sporných akcií a spr,,;vně, poukazuJe odvolacl soud ~,~ 
to že dovolatelka odůvodňuje tento SVU] narok dopisem ze dne 19. zart 
H}25, kterým jí česká ban!ca U. postoupila také právo k podání žal?b~ 
vlastnické. Bylo-li však právo toto dovolatelce postoupeno, lest zaJlste 
legitimována k uplatnění n~roku na vydání akcií, ačkoliv k. mm, nena
byla ještě práva vlastmckeho (srv. Ung~r J. Y:· 522 a Kramz § 206); 
Pasivně legitimována jest žalovaná, ponevadz, J,ak sama udal~;,.,sporne 
akcie jsou v její moci a dle §u 369 obč. zák. mUSI ten, k~o vznasl, vlast~ 
nkkou žalobu dokázati, že žalovaný má zažalovanou vec ve sve mDO 

(§ 309 obč. zák:), nemusí však dokázati, že žalovaný jest jejím držite~ 
lem. Přes to však žalovaná není povinna dovolatelce vydalI spame 
akcie, neboť, jak soudy nižších stolic mají za .d?kázán?, odevzdal ~,edřich 
N. žalované v květnu neb v červnu 1924 akcll pko zastavu za SVU] dluh. 
Poněvadž jde O' cenné papíry majiteli svě;lčící, nemůže, dle Čl.,,~06 a 3~7 
obch. zák, dříve nabyté vlastnictví na ukor bezelstneho prl]emce za .. 
stavy býti přiváděnO' k plat,nosti. Podle ~u 32,8 obč. z,ák. ?lužnO' ,však míti 
za to, že držba je bezelstna, pakud nel1l odpur,cem pres~e pro,ka:ana ob~ 
myslnost držby. Ve směru tDm dovolatelka avsem uplatnu]e, ze. zalovanp. 
již z O'kalnO'sti, že jí byly odevzdány akcie bez kuponu, !11uslla usuzo
vati že akcií nebylo předchůdcem žalované dobyto zpusobem beze
lstn~m. Jak však soudy nižších stolic mají, za zjištěno, byla ií akO'lnost 
tato vysvětlena paukazem na dapls advokata Dra. Eduarda ~-a ze dne 
30. května 1923, kterým tento sděluje bankovnímu domu M., ze bylo za
vedeno ohledně kuponů řízení amortisačnÍ. Poněvadž jde o dopIS advo
káta neměla žalovaná příčiny pO'chybovati O' správnosti jeho obsahu a 
kDn~ti další šetření obzvláště vyžádati si nález amortisační ohledně 
ztracených kuponů.' Dlužno tudíž za to ,míti, že žal~~~ná nabyla práva 
zástavníhO' ke sporným akciím beze1stne, a soudy lllZSICh stohc tedy p~ 
stránce právní nepochybily, zamítnuvše nárok dovolatelky na vydam 
sporných akcii. 

čís. 6843. 

Vyrovnaci řád. . ., ' , " 
Provedl-li oddělovací věřitel reahsacl svych oddelcvaclch prav pred 

skončením vyroiVnacího řízeni, jest ~počí,Sti .!'V0tu. ze ~bytkU ~ohl~
dávky po odečteni výtěžku oddělovac1ch prav, Jtnak lest vsak opravnen 
žádati vyrovnací kvo1u z celé v čase vyrovnáni nezaplacené pohledávky 
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a nelze při tom vzíti zřetel na realisaci prO'vedenou po skončení vyrovl1,a
cího řízení. 

Došel-Ii po skončení vyrovnacího řízení 'oddělovací věřitel částeč
néhO' zaplacení z oddělovacího práva, jest dlužník (rukojmí) přes to po
vinen dopláceti na věřitelovu pohledávku až do jejího úplného zapla
cení, pokud postačuje kvola, kterou přislíbil. 

(Rozh. ze dne 25. února 1927, Rv 1 1833/26.) 

Žalobce zardi! se jako rukojmí a plátce za vyrovnání firmy B. Vy, 
rovnání, jímž se zavázala firma B. zaplatiti 80% pohledávek, nebylo 
dodrženo. Po uzavření vyrovnání dostalo se žalované bance, věřitelce 
firmy B., zaplacení z nemovitostí této firmy převyšujícího 80% pohle·
dávky. nedosahujícího však celé pohledávky. Pro schodek vedla žalo
vaná firma na žalobc,e exekuci. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se ža
lobce na žalované firmě zrušení exekuce. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o Ll d žalobu zamítl. D ů
vod y: lde jen O' tn, zd~ žalované straně přísluší vyrovnávací kvota 
z celé v čase vyrovnávacího řízení nezapravené po·hledávky bez ohledu 
na zástavní právo, které vtěleno bylo na nemovitostech vyrovnávacího 
dlužníka a které teprve po skončeném vyrovnáni bylo realisováno, či zda 
věřitel zaplacením peníze z vydražených nemovitostí dlužníkových vy
rO'vnávací kvotu převyšujícího ztrácí nárok na schodek právem tásta',
ním nekrytý. Soud prvé stolice je toho náwru, že žalované přísluší ien 
80% kvota z celé pohledávky a poněvadž této se mu z nejvyššího podání 
za vydražené nemovitosti dlužníkovy dostalo, nemá iiž nároku na scho
dek, který po realisaci nemovitostí činil 55.104 Kč '33 h. Tento názor 
není správný. Soud prvé stolice přehlíŽÍ, ie v čase vyrovnávání příslu
šelo žalované oddělovaci právo ve smyslu §u II a 46 vyr. ř. a že dle 
&n 46 vyl'. ř. nárok)' oddělo·vacích věřitelů zůstávaií vyrovnáním ne
tknuty. Z toho plyne, že oddělovací věřitel může vzhledem ku svému od
dělovacímu právu býti uspokojen úplně, aniž by v tom bylo lze spatřo
vati pc.skytování výhody ve smyslu §u 47 vyf. i. Vyrovnávací řád nijak 
neobmezuje oddělovacího věřitele v jeho přihlášce !cu vyro'vnacímu ří
zení, pouze co do hlasovacího práva stanoví § 39 VyL ř., že může právo 
hlasovací vykonati jen ohledně částky pravděpodobně z oddělovacího 
práva nekryté, čímž ovšem není ještě ,řečeno, že by mu příslušela jen 
vyrovnávaci kvota z této částky. Vyrovnávací řád nezná zkoumání a 
zjišťování pohledávek ani realisaci jmění vyrovnávacího dlužníka, iak 
tomu je v úpadkovém řízení a proto také nelze předpisů § 105 a 132 
konk. ř. ve vyrovnávacím řízení použíti, které řídí se svými vlastními 
předpisy §§ 10, ll, 39, 44 a 46, l<teré nebrání věřiteli, by neuplatňoval 
v plném rozsahu své osobní nároky vůči dlužníku. Proto dlužno odděl o .. 
vací právo, a o takové zde jde, pokud nebylo za vyrovnávacího řízení re
alisováno, ponechati. při výpočtu vyrovnávací kvoty nepovšimnuto. 
V souzeném případě realisace oddělovacího práva nastala teprve po 
vyrovnávacim řízení, neboť toto skončeno bylo usnesením krajského 
soudu ze dne 5. června 1923 a nemovitosti dlužníkovy byly prodány 
v dražbě teprve dne 30. dubna a 13. července 1925. Přísluší prolo vě-
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řiteli vyrovnávací kvota- z celé v čase vyrovnání dosud nczapľavené 3-

k němu přihlášené pohledávky a nikoli jen ze schodku po realisací oddě
lovacího práva vyplývajícího. Schodek 55.104 Kč 33 II není mezi stra
nami sporný. A poněvadž nedosahuje 80%. kvotu, jest povínností žalu
jící strany, by jej žalované bance zaplatila. Právem proto pro tento 
schodek byla žalované straně povolena exekuce. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolán!. 

D ů vod y: 

.líž ve svém rozhodnutí čís. 5310 sb. n. s. vyslo,vil a obšírrěji oqů
vodnil Nejvyšší soud ve zcela obdobném případě právní zásadu, že, pro
vedl-li oddělovací věřitel realisaci svých oddělovacích práv před skon
~ením vyrovnacíhO' řízení, je kvotu vypočísti z e z byt ku pohledávky 
pro odečtení výtěžku oddělovacích práv, ji n a k však, zpeněžil-li totiž 
oddělovací práva po s k o n č e n é rn vyrovnacím řízení, je opravněn, 
žádati vyrovnací kvatu z ci)lé v č a s e v y r O' v n á n í n e z a pIa cen é 
p ohl e d á v k y, a že n e I z e při tom v z í t i z ř e tel n are a 1 i s a c i 
pro v e den o u p o s k o n č e n í vyrovnávacího řízen!. Rozsudek odvo
lacího soudu a jeho důvody se v podstatě shodují s tímtO' rozhodnutím. 
Dovolání mu pro'to vytýká neprávem, že je po právní stránce mylný 1§503 
čís. 4, c. ř. s.). Naopak mylné jsou jeho vývody. Především není správné 
tvrzení do'volatelovn, že odvolací soud mluví, jak tO' prý činí i žalovaná 
strana, O' dvou pohledávkách, o pohledávce osobní a pohledávce věcné, 
jež prý má za úplně samostatné nároky, z nichž každý má právo lla sa
mostatné zvláštní uspoko'jení, ov~em jen do 100%, a že pravl, ze 
splátky, jež na pohledávku byly dány ať dlužníkem přímo nebo z jeho 
zástavy, nemají vl'vu na závazek vyrovnacíhO' garanta. To v odvolacím 
rozsudku nestojí. Také není správné, že odvolací soud úplně pominul 
pravidla občanského práva o rukojemském závazku. Odvobcí soud se 
o nich ovšem nezmiňuje výslovně, nepokládaje zřejmě nutným, rozebí
rati jejich obsah, jenž nikým nebyl napaden. Ale správně odvolací soud 
přihlíží při jejich použití k ustanovení §§ 11 a 46, vyr. ř., podle nichž ne
JSou dotčena práva na oddělené uspokojení zahájením vyrovnacího ří
zení (§ ll), pokud se týče, nejsou nároky oddělných věřitelů vyrovná
ním dotčeny (§ 46). Ustanovení ta mají jednak formální význam, že 
oddělovací práva mohou býti uplatňována bez ohledu na zahájené vy
rovnací řízení, jednak vyslovuií zásadu hmotnéhO' práva, že oddělo'vací 
věřitel může z věci, která je předmětem oddělovacího práva, dosíci za
placení i celé pohledávky a ne jen kvoty vyrovnací. Když tomu tak, za
vazuje se vyrovnací mkojmě všem - tedy i od dělným - věřitelům 
k zaplacení jisté, kvo,tou stanovené částky celého jejich pohledávání 
bez ohledu k iejich případným právům oddělným. Nemůže proto dnda
tečně, dojde-li oddělný věřitel částečného zaplacení z oddělného práva, 
z toho kořistiti a prohlásiti se za zavázaného toliko do částky, zbýva
jící ještě z ujednané kvoty po srážce výtěžku za zpeněžená oddělná 
práva. Naopak, k tomu, co věřitel takto utržil, nemL\že hleděti, nýbrž 
musí na věřitelovu pohledávku až do jejího úplnéhO' zaplacení dopláceti, 
pokud postačuje kvota, kterou přislíbil. PrávO' oddělného věřitele, jenž 
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oddělnétJo práva v čase vyrovnání ještě nezpeněžil, na kvotu z celého 
pohledávání nepopírá ani dovolání. Bylo by nedůsledné, ocluznati mu 
totéž právo ploto, že zpeněžil oddělné právo až po vyrovnání. Okolnost, 
že tak mtHe dojiti zaplacení své pohledávky jak z od dělného práva tak 
i vyrovnací kvoty, je vj'hoclou, jež je následkem jeho obchodní obezřet
nosti nebo nahodilého střetnutí okolností jemu příznivých, přichází proto 
jen jemu k dobru a nemůže se proto zvrátiti ve výhodu dlužníka nebo ru
kojmího, zavázavšího se k zaplacení kvoty bez ohledu na oddčlná 
práva, tudíž také bez ohledu na výhody, jež věřitel jimi získA llad při
slíbenou kvotu, ovšem vždy jen do úplného zaplacení celého jeho poža
davku. Pravdu má dovolání v tom, že závazek rukojmího nesmí býti 
rozšiřován (§ 1353 obč. zák.) a že zaniká se závazkem dlužníka (§ 1363 
obč. zák.). Ale závazek dlužníka, zaplatiti v mezích kvoty částku odděl
n)'m právem nekrytou, ještě nezaniKi zpeněžením ncldělného práva (l ni
jak se nerozšiřuje, když věřitel žádá na dlužníku (rukojmím) jen přislí
benou kvotu kromě výtěžku z oddělného práva. To zllstalo podle vyrov
nání nedotčeno a proto nelze k němu přihlížeti při po<suzováni dlužní
kovy povinno-sti z vyrovnání. Zpeněžením oddělného práva zaniká vy
máhaný dluh sice z části, odpovídající tomuto v)rtěžku, ale zaniká tím 
především ona jehO' část, jež kvotou není kryta, nebo·ť vyrovnání bylo 
ujednáno bez ohledu na nddělné právo a to zůstává .jím nedotčeno, není 
proto věřitel povinen jeho výtěžek účtovati na kvotu. Pokud tedy výtó
žek ten nepřevyšuje rozdíl mezi celou pOhledávkou a kvotou, nemá 
částečný zánik pohledávky pro dlužníka neb rukojmího významu. Ti za
plat! jen kvo\u, a nedošel-Ii věřitel z oddělného práva úplnéhO' krytí, zů
stává oddělným právem nekrytá částka nad kvotu neuhrazena. Převy
šuje-Ii však částka, docílená zpeněžením oddělného práva rozdíl mezí 
celou pohledávkou a kvotou, pak ovšem zaniká jeho pohledávka, i po
kud .je kvotou kryta, do oné části, o níž výtěžek oddělného práva pře
vyšuje tento rozdíl. Věřitel po té nemůže již žádati plnou slíbenou kvotu. 
Pokud však jeho pohledávka z oddělného práva uspokoiena nebyla, ne
zanikla. Dlužník neb rukojmí, nezaplativší dosud plné kvoty isou po
vinni, nárok nezaniknuvší uhraditi, ovšem jen 1ak, by ani věřit~l nedo
stal více než plných 100% ani dlužník neb rukojmí neplatili více než 
kvotu z celé Dohledávky. I sporný nárok žalované banky proti rukojmímu 
nesměřuje v souzeném případě k větší části, než k oné, s kterou její 
pohledávka dosud nebyla zaplacena, a tudíž ovšem - jak dolíčenO' -
také nezanikla. To netvrdí ani dovolate!. Tvrdí jen, že banka dostala 
z výtěžku oddělných práv více než 80% ve vyrovnání přisHbených. Než 
v tom je právě základní omyl dovolatelův, že stále proti předpisu §& 11 
a 46 vyr. ř. přihlíží k tomu, co věřitel dostal z výtěžku oddělného práva, 
a nezkoumá, co dostal - nehledě k tomuto výtěžku - od dlužníka (ru
kOimiho) podle vyrovnání, v němž byla slíbena 80% kvota a jímž od
dělná práva zůstala nedotčena. Pokud povinní kvotu nezaplatili a vy
rovnací pohledávka, není ani jinak úplně zaplacena, musf dlužník (rtr
koi.mí) v mezích a na účet kvoty dopláceti na vyrovnací pohledávku 
toltk, na koltk oddělná práva k úplnému uspokojení nestačila, právě tak, 
.lak by byli musili platiti celou kvotu, kdyby věřitel nebyl oddělných 
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práv k svému uspokojení použil a je zpeněžil. Dovolatel se proto také 
neprávem do,volává předpisu § 1358 obč. zák. o uspokojeném věřiteli. 
Vyrovnaci věřitel, jenž na pohledávku nedostal úhrnnými platbami z od
dělného práva a z kvoty plné zaplacení, není věřitelem »uspokojeným« 
a nemá proto ani po'vinnosti, uložené v § 1358 obč. zák. jen takovému 
věřiteli. Stejně neprávem poukazuje žalobce v dovoláni také k některým 
rozhodnutím tohoto Nejvyššího soudu. Ani z nich nelze nic vyvozovati 
proti stanovisku tuto hájenému, že výtěžkem oddělných práv sice zaniká 
poměrně i osobní závazek dlužníka a rukojmího, že se tím však nemění 
nic na povinnosti dlužníka (rukojmího), by do vyčerpáni vyrovnací 
pohledávky bez rozdílu, zda věřitel co získal zpeněžením od dělných práv 
či nic, ovšem jen potud, pokud jeho, pohledávka není úplně zaplaceria, 
že tudíž, i když vyrovnací věřitel po vyrovnání zpeněžil své oddělné 
právo, avšak úplného zaplacení z nich nedošel, mohou namítati jen, že 
podle vyrovnáni zapravili, kolik kvota činila, ale nikoli, že vyrovnací 
věřitel má kvotu, kterou slíbili oni (nikoli celou pohledávku), zapla
cenou z oddělných práv. 

čís. 6844. 

Nepo~al-li prvý soud rozhodnuti Q námitce zahájené rozepře do 
rozsudku, nejde o zmatek podle, §u 477 čís. 9 c. ř. s., nepřipouštějí-Ii 
důvody, připojené k rozhodnuti o věci hlavní, pochybnosti o t'O!l1, že 
první soud rozhodl i o oné námitce. Jde pouze o vadu kterou mo>óno 
opraviti podle §u 419 c. ř. s. ' ' 

Jde o rozepří zahájenou, dohodly-Ii se strany v dřívě.iším sporu m 1-
m 'O s o u dně a oznámily soudu, že p:OIIechávají řízení v klidu. 

(Rozh. ze dne 25. února 1927, R II 37{27.) 

žalující firma domáhala se žalobou na krajském soudě Ck II a 54/26 
na ž210vaném zaplacení 6.000 Kč. Za sporu dohodly se strany dne 9. 
července 1926 mimosoudně, že žalovaný zaplatí žalobkyni do 8 dnů 
místo zažalovaných 6.000 Kč peníz 1.800 Kč. Dne 7. srpna 192,6 ozná
mily strany kraiskému soudu, že se ve sporu Ck II a 54/26 dohodly na 
klidu řízení. Žalobou C 288/26, o niž tu jde, domáhala se na okresním 
soudě žalující firma na žalovaném zaplacení oněch 1.800 Kč. Námitku 
zahájené rozepře s o udp r v é s t o I i c e zamítl v důvodech rozsudku, 
jímž uznal podle žaloby, rek u r s n i s o u d námitce vyhověl a žalobu 
odmítl. D ú vod y: Bezpochybně tvoří žalobní nárok (uplatňo,vaný ve 
sporu C 288/26 před okresním soudem) část sporu Ck II a 54/26 u 
krajského soudu. I toto'žnost stran v obou sporech jest dána. Mimosoud
ním smírem ueukončuje se spor. K tomu jest třeba bud' rozsudku nebo 
zpětvzetí žaloby, nebo s o u dní h o smíru. Nehledíc k tomu mají pro
cesní strany možnost, by v původním sporu Ck II a 54/26 u kraiského 
soudu uplatňovaly právní !účinky mimosoudního smíru. Nepozbývají 
proto procesní úkony původního sporu významu. Konečně jest tím za
mezenO' nebezpeČÍ, že o témže nároku se jedná v několika sporech a Ž0' 

o tom rozličně se rozhoduje. Právě na těchto podkladech spočívá ná
mitka zahájení sporu. 
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N e j v )' Š š í s o u d nevyhověl dovolacím~ re~ursu a uložil prvému 
soudu, by doplnil rozsudečny vyrok USneSenI111, ze se námitka zaháje
ného sporu zamítá. 

Důvody: 

Jest sice přisvědčiti stěžovatelce, že r~zh'Odnutí o námit~e zaháje: 
ného sporu mělo býti prvnim soudem popto do rozhodnutI ,o hl~v!:I, 
věci (§ 261 prvý odstavec c. ř. s.). Tf~bas se, tak nestal0c..n:pnpoust<;jl 
důvody, připojené k rozhodnutí o ve CI hlaVnI, ,Poc,hJ;"bnos:, ? tom, ~e 
první soud současně s věcí hlavní rozhodl zaml~ave 1 o ,namltce zaha
jeného sporu. Mohl tak učiniti jedině uSnt;Ser;lm, ktere blla strana, 
jež nebyla s jeho obsahem spokOjena, oprav:nena. n.apadatI rekursem. 
Tim, že usnesení nebylo pojato dO' rozhodnutI ? ve.:1 hlavI1l, nenastal,a 
jeho zma.tečnost podle §u 477_ čís. 9 c. ř. s., ~oz stIznost am. nevy~~ka"., 
ježto je.:lk.~ pře~koumati a moZ11': vykladem z]lstrtI, ':0 soudce .z~myslel;./ 
Jde jen o nespravnost, kterou mozno podle ~u 419. c. r. s. opraVItI, a nem 
tu případu §u 423 c. ř. s., _ nebo:ť t~nto platI, byl-Ir v rozs~dku opomenut 
nárok za jaký nelze povazovatI namltku podle §u 261 c. r. s. (Neumann 
kom. ~tr. 1310). Bylo' proto podle §u 419 třeti odstavec c. ř. s. naříditi 
prvnímu soudu, by byla vJ;"konána oprav~.. .. , ... 

Ve věci nelze dovolaclmu rekursu datI za pravdu . .lest pnsvedcltI 
naopak názoru rekursního soudu, k jehož případným důvodům se dÚ'
dává ještě toto: Mimosoudní dohodou stran ze dne 9. července 1926, 
na jejímž základě byl dřivější spor ponechán v klidu, bylo vysloveno, 
kdy a jak se má splniti závazek, ~zniklý mezi stranan2i P?'stupem. S~lou~ 
vu toho druhu dlužno posuzovatI podle §u 1379 obc. zak. a l1lkolt pko 
novaci dle, §u 1376 obě. zák. nebo jako narovnání dle §u 1380 obč. zák. 
Nedošlo tím také ku změně právního důvodu pohledávky, která byla 
žalobkyní již v prvním sporu uplatňo,vána. Jest proto' nárok, který ža
lobkyně uplatňuje v nynějším sporu totožným s nárokem, jehož .:e d~
máhala ve sporu dřívě.iším. Námitk'a zahájeného sporu Jest tudlz odu
vodněna (§ 232 c. ř. s.). 

čís. 6845. 

K odůvo(!nění náÍ:oku na náhradu škody podle §u 1311 obč. zák. ne
stačí samo O' sobě porušení nějaké tOOrmy, nýbrž protiprávním. jednállí.m, 
má-Ii jím býti zalmen nárok na náhradu škody, musí býn porušeny prá
vě ony zájmy, které jsou chráněny dotčenou normou. 

V tom, že elektrická rozvodná síť byla naplněna proudem před ú· 
ředním schválením, nelze ještě o sobě spatřovati příčinnou souvislost 
se škodou přetržením elektrického vedeni. 

(Rozh. ze dne 25. února 1927, Rv II 423/26.) 

Kůň žalohcúv hyl zabit přetrženým drátem elektrického vedení 
zřízeného žalovanou společností. žalobní nárok na náhradu škody p r o
e e s II í s o li d P r v é s tol i C 2 neuznal) o d vol a c í s o II d uznal 
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důvodem po právu. D ů vod y,: Odvolatel shledává odvolaci dúvod 
nesprávného právního posouzení v t0111, že první soud, -nepřihlédnllv 
k předpisům zákona o soustavnÉ elektrisaci čis. 438/19, uznal, že žalob
ni nárok neni po právu. Odvolací soud uznal tuto výtku za opodstatně
nou. Bylo zjištěno a zjištění toto zůstalo v odvolacím řizení nevyvrá
ceno, že žalovaná provedla následkem uděleného ji povoleni ku stavbě 
výnosem zemské politické správy v Brně ze dne 17. listopadu 1924, 
čís. 135.933 elektrické vedeni vP., t. zv. elektrickou rozvodnou siť, že 
29. listopadu 1924 oznámila zemské politické správě, že síť je zřizena 
a že se dává dnem 3. prosince 1924 do provozu a že ji skutečně tohoto 
dne do provozu dala. Dále jest zjištěno, že žalovaná podala dnem 3.0. 
ledna 1925 žádost u zemské politické správy o kolaudaci, že se koml
sionelní jednání konalo dne 26. února 1925 a že výnosem zemské poli
tické správy v Brně ze dne 23. března 1925, čís. 30.347 byla kolaudace 
schválena. Jest dále zjištěnO', že" se úraz, o nějž se jedná, udál dne 7. 
února 1925, tedy před tím, .než elektrická wzvodná síť byla kolaudo
vána, a že se neštěstí přihodilo tím, že se přetrhl drát na přípojce 
z rozvodné sítě ku stavení Z-ovu vedoucí a sice některý den po tom, 
co přípojka byla provedena a elektrickým proudem z rozvodné sítě na
pojena. Kdežto žalovaná zastává ve sporu stan0'visko, že bezpečnostním 
předpisům vyhověla, když zemské politické správě předepsané ozná
mení učinila, o kolaudaci zažádala a když pmvedená elektrická síť byla 
schválena a když také celé vedení a veškerá zařízení provedla dle před
pisů a Ilormálií vydaných Elektrotechnickým Svazem Československým 
z roku 1921 schválených ministerstvem veřejných prací, takže pře
tržení drátu na oné přípojce dlužno považovati za pouhou náhodu, za niž 
neručí, zaujal žalobce ve sporu stanqvisko opačné. Dlc jeho názoru spo
čívá zavinění žalované v tom, že dala elektrické vedení do provŮ'zu a 
pustila do něho proud dříve, než vedení to bylo dozorčím úřadem, zem
skou politickou správou, schváleno. Předpisy zákona O' sŮ'ustavné elek
trisaci jsou prý rázu donucujícího a nemůže prý v případě nehody stranu 
žalovanou omlouvati, že snad dozorčí úřad mlčky trpěl dání elektrické 
sítě d0' provozu dříve, než byla kolaudována. Kromě toho nepo:stupovala 
prý žalo,vaná při výběru materiálu, jakož i při montáži přetrženě pří
pojky s náležitou opatrností. Odvolací soud, vycházeje při posouzení 
právní stránky sporného případu ze shora uvedeného zjištění, sdfli práv
ní názor žalobcův. V § 18 zák. čís. 438(19 se stanoví, že řízení 0' schva
lování projektovaných děl všeužitečných podniků a udělení práv na 
elektrická vedení pmvádí se podle předpisů §§ 29-31 živnŮ'stenského 
řádu. Dle §u 25 žívn. ř. nesmí provozovací zařízení býti dáno do pro
vozu před schválením, dle něhož teprve se vysloví, zda navržené za
řízení jest z ohledů živnostensko-policejních přípustné (§ 30 živn. ř.). 
V §u 20 zák. čís. 438/19 se stanoví, že dokončení díla ohlásí podnikatel 
schvalovacímu úřadu, který buď sám, neb úřadem první stolice komisí 
zjistí, zda-li dílo zodpovídá veškerým podmínkám p0'volení, a podle 
výsledku rozhodne, zda se dílo může uvésti v činno,st. V nař. vládním 
čís. 612(20 v §u 12 odst. 2 se výslo·vně stanoví, že úřad, který udělil 
povolení ke stavbě, vydá povolení k zahájení provozu, jestliže nebyly 
při kolaudačním řízení zjištěny podstatné závady. Byly-li zjištěny zá-
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vady, jest podnik po\'inen je bez pl~útah~ ?dS~l:aniti va odst~al~~~í !,áV1? 
zno~u témuž úřadu oznámiti, ktery nandl pnpadne doplnu]lCi nzem. 
Z citovaných zákonných předpiSŮ plyne, že uvedení elektrického dila 
v provoz Jest vázáno ~Iřednín;, sc~~álením a že žalované elektrárny ne
byly oprávněny elektnckou Sll datI do ?rovozu: pokud r:eb~la kola.udo-

-, .., Nelze tudíž souhlasiti s názorem zalovane strany, ze zalovane ne
~;~1~;Účltati ani neopat,rnost ani ~oru~ení př:?pi,SŮ spr~vních a be::p~~-

ostních na nehodě a že se tedy ledna o nestastnOl! nahodu, za l1lZ Za

~~vaná neručí. Tento názor přehlížf zúplna právní ,~ýzn,a111 a d{:sJe~ek 
t I O 'e elektrická síť byla dána do provozu bez urednrho schvalem :1 
o, . z .]" , d h' h'l' zneuznává tím zcela účel zákonných přec pisll ~ pr; c, ~z1tn .. ~cy va e!11 

takového živnostenského podniku. Předpisy těmI,!"a ,b~tI zal'~teno, .by 
takový živnostenský podnik byl zřízen podle pnslusnych t.ec,nl1lcky~n 
hledisek a možností vhodně a náležitě, zejména, aby ~ab:aneno bylO 
nebezpečím provoZU pro okolí. Z tohoto hlediska .Ie pravne zcela bez
v\TZnaml1ou okolností. na kterou zen~skáy politi~ká s~ráva, vye svém, p~í
p'isu ze dne 31. říina 1925 poukaZUje. ze pr?t:, oznamem, z~lovane, ::e 
dává elektricH vedení do provoZU, nebylo s Je]! strany namltek, 1'one
vadž iiž z dřívěiších kolaudací bylo jí inámo, že rozvodné sítě prová
děné Žalovanou jsou vždy odborně vystavěny a bez jakýchkoHv závad 
no stránce bezpečnostní provedeny a že při kolaudaci dne 26. února 
'1925 seznala. že síť byla řádně a dle plánu provedena a že bylo šetřeno 
předepsaných bezpečnostních opatření. Tím, .ž,e. žalo~.aná proh výslov
ným předpisům dala do provoZ!! rO,zvodnou SI~.I s pnpolkamI, t. J. na~ 
pojila ji elektrickým proudem, al1lz Sl byla dnv~ vymo~l.a pr,edepsa.n~ 
schválení provozovací, dopustila se opomenutI, po pnpade Jednam 
protiprávního a ručí důsledkem toho za škŮ'du, která v příčinné sou
vislosti s tímto protiprávním jednáním vzešla. O tétO' příčinné souvis
losti nemůže býti pochybnosti, když je jisto, že by škoda nebyla vzešla, 
kdyby žalovaná elektrickou siť před úředním schválení;TI ~Iektnckym 
proudem nebyla napojila, takže škodný výsledek teprve pretrzemm elek
írického vedení napojeného proudem bez úředníhO' schválení se sběhl. 
Kdyby se však škodná událost, přeí;žení napojeného :~ektr!cl:ého ve~ 
dení mělo považovati za náhodu, fU!c!1a ,bY.I V ton; pnpade zalova~a 
za výsledek podle usfanovení §u 1311 obc: zak., po~e~adz. nahod~ svy,,; 
protiprávním jednáním přivodIla .. Vezme-:.h se konec,ne ,v uvahu, ze c~t:
rozvodná síť s přípojkami tvoří )edi1O'tne provedene dllo (§ 1319 ob,". 
zák.) a že napojením této celé elekt~ické sítě elektrkký.m proudeI;' 
bez úředního schválení se dopustila zalovana protIpravl11ho Jednam, 
jest také právně bezvýznamným t."rzení" žalované opírající ~e 0, názor 
zemské politické správy vysloveny v p;lpISU shora ,:ve?enem, ::~" do~ 
movní přípojky nepodléhají kolaudaci a ze neh09a nem vubec v pncm~e 
spojitosti s kolaudací a že nelze tedy tvrdlÍl, ze by bylo snad zabla~ 
něno nehodě na přípojce, kdyby byla provedena kolaudace rozvodne 
sítě ještě před dáním do provozu. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by o odvolání ~novu rozhodl. 
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Důvody: 

. D~volání vytýká napadenému rozsudku právem, že věc posoudil po 
pravlll stránce mylně (§ 503 čís. 4 c. r. s.). Z výroku odvolacího roz
sud~m nelze zcela přesně seznati, zda opírá svůj odsuzující výrok též 
o p~edpls §u 1319 obč. zák., jehož se dovolává jen mimochodem v první 
sta II na poslední stránce. Vychází-Ii skutečně z tohoto právního názoru 
byl by na omylu, protože nezjišťuje ani, zda se škodná událost stal~ 
následkem vadné povahy stavebního díla, ani, zda žalovaná nedokázala 
že užila veškeré péče pro odvrácení nebezpečenství. Měl-li tudíž roz~ 
sud,~k býti z~ložen na předpisu § 1319 obč. zák., nezbývalo by, než jej 
zruslll pro uplný nedostatek nezbytných skutkových zjištění. Avšak 
hlavním základem je napadenému rozsudku předpis § 1311 obč. zák.. 
k~erý odvolací soud o,všem vykládá mylně. Odvolací soud vidí právní 
duvod pro zodpovědnost žalované za žalobwvu škodu v tom že ná
hodné poško'zení svým protiprávním jednáním přivodila, že dal~ náhodě 
s~ým zaviněním příčinu pokud se tkne, že přestoupila záko,n (neb jiný 
pr~dp1S!, který se snaží předejíti náhodným poškozením. V čem jinérÍl 
~,ez ~ I?restoupel!í ,ta~ov,ého ph;dpisu by odvolací soud viděl protiprávní 
jed~:l.nl, neb, zavmenl n3'h,ody ;,alovanou, nelze z ro'zsudku seznati. Jde 
tudlz zrejme jen o pouzltl a vykl ad druhého případu druhé věty § 1311 
obč:. zá~" že žalovaná přestoupila zákon (neb iiný předpis), který se 
snazl predeJíÍl nahodným poškozením. V příčině té se odvolací soucl 
dovolává předpisů §§ 18 a 20 zákona ze dne 22. července 1919, č'
~?8 sb. z. a n., §§ 25 a 30 živn. ř. a § 12 nař. ze dne 25. října 1920. 
CIS. 612. sb. z. a n, Vyvozuje z nich, že uvedení elektrického díla v pro
voz jest vázáno úředním schválením'a že žalované elektrárny nebyly 
oprávněny, elektrickou síť dáti do provozu, pokud nebyla kolaudO'váná, 
n;,boť oněmi předpisy má býti zajištěno, by živnostenský podnik bvl 
znzen dle příslušných technických hledisek a možností vhodně a ná
ležitě. zejména, bý zabráněno 'bylo nebezpečím z provozu pro okolí. 
I dOC~ází ?dvola~í soud takto k úsudku, že se žalovaná, ježto' proti vý
slovnym predplsum dala do provozu rozvodnou síť i s přípojkami, t. j. 
napojila }i elektrickým proudem, aniž si hyla dříve vymohla předepsan'é 
schvalenl provozovací, dopustila opomenutí, případně jednání proti
právního a ručí důsledkem toho za škodu, která v příčinné souvislosti 
s tímto protiprávním jednáním vzešla. O této příčinné souvislosti ne
:nůže podle O'dvolacího rozsudku býti pochybnosti, když je jisto. že by 
skoda nebyla vzešla, kdyby žalovaná elektrickou síť před úřednim 
schválením elektrickým proudem nebyla napojila, takže škodný vý
sledek teprve přetržením elektrického vedení napojeného proudem bez 
úředního schválení se sběhl. S tímtO' výkladem § '1311 obč. zák. nelze 
souhlasiti Nejvyšší soud vyslovil již ve svém mzhodnutí čís. 3550 zá
sadu. že k odůvodnění nároku na náhradu škody nestačí samo o sobě 
pon:šení nějaké normy, nýbrž že protiprávním jednáním, má-Ii jím býti 
zalozen nárok na náhradu škody, musí býti porušeny právě jenom ony 
zájmy, které jsou chráněny dotčenou normou. To souhlasí také s píseni
nictvím (srv. Ehrenzweig System des osterr. alJg. Privatrechtes, 1920, 
1l;1 str. 41, Mayr-Harting Lehrbuch des Burgerlichen Rechtes 1922, 1/1 
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str. 274, tam uvedené prameny a zeJmena také článek »Rcchtswidrige 
Verursachung (§ 1311 a. b. G. B.) od prof. Dr. Annina Ehrenzweiga 
v Juristen Zeitung, Brno, 1923 str. 782). V posléze dotčeném pojednání 
doličuje autor přesvědčivě, že všechny tři případy druhé věty § 1311 
obč. zák. jsou, třebaže jeho doslov působí při prvním čtení dojmem 
opačným, případy výhradně zodpovědnosti ze zavinění. První případ 
vyžaduje, by poškození bylo, třebaže není nutným důsledkem zavinění, 
přece jen alespoň zaviněno, takže jde o pouhou náhodu, vylučující 
všechnu povinnost k náhradě škody, nebylo-li lze poškození předvídati 
nebo se mu vyhnouti. Druhý případ, a o tento právě jde, kdežtO' třetí 
případ je pro spornou otázku b,ez výz~a~u, l~ší s.e od pr;ní!lO jen v tom, 
že nevyžaduje, by bylo lze poskozel1l predvldali, nebot predpoklad ten 
je nahrazen zákonem (předpisem), ale právě proto musí ono' poškození 
patřiti mezi ta poškození, l>terým zákon (předpis) chtěl předejíti. Ob
dobnÉ stanovisko zaujímá též rozhodnutí čís. 5621 sb, n. S. Příčinnou 
souvislost mezi porušením předpisu a poškozením má za nezbytnou též 
Krčmář ve svém díle »Základy přednášek o právu obč., právo obligační«, 
1 924 str. 259-267, pravě, že ten, kdo překročil předpis, jenž chce 
zabrániti náhodným škodám, odpovídá nejen za škodu, již svým proti
právním jednáním způsobil, nýbrž i za nahodilou škodu, k níž j e o' n o 
protiprávní jednání v poměru conclitiO'nis sine qua 
nO n (nepominutelné podmínky), takže by škoda bez onoho jednání 
podle obecné zkušenosti nebyla nastala, že totiž jednání to má podle 
obecné zkušenosti zpravidla, t. j. bez zřetele ku zvláštním okolnostem 
individuálního případu v zápětí výsledek, jaký nastal, nebo.Ji, že je 
přiměřeným (adekvátním) a nikoli jen výjimečným, neočekávaným dů
sledkem jednání. Stejně vykládá předpis § 1311 obč. zák. též rozhodnutí 
čís. 5360 sb. ll. s" podle něhož ten, kdo přestoupí nějakou normu (zá
kon), snažící se vyvarovati nahodilým poškozením, odpovídá za škodu, 
jež by jinak byla nenastala, takže za ni neručí, pokud se dokáže, že by 
byla škoda nastala i bez jeho přestupku. Má-Ii se použíti zásad tuto 
vyslovených na souzený případ, nutno si především ujasniti účel před
pisů, z jichž překročení odvolaci soud vyvo,zuje zodpovědnO'st žalované 
za žalobcovu škodu. Zajisté nesledují, nařizujíce úřední schválení elek
trickéh'o díla, účel, by dohotovená rozvodná síť nebo, jiné elektrické 
vedení nebylo předčasně, před uplynutím. nějaké doby od zhotovení 
uvedeno do provozu, nýbrž zřejmě sledují účel ten, aby nebyla uvedena 
do provozu zařízení vadná, a snaží Se dosíci toho,to účelu předpisem 
úředního schválení, kolaudace, O'čekávajíce, že při ní budou objeveny 
případné závady, příčící se předloženému pro'jektu, a tím bude také od
činěno' všechno nebezpečí pro bezpečnost cizího majetku a života, které
mu-žto nebezpečí právě má býti čeleno. Je zřejmé, že provedená kolau
dace bude pro otázku nebezpečnosti rozvodné sítě zcela bez významu, 
když síť jest skutečně provedena podle předloženého projektu tak, že 
na ní nelze závady zjistiti ani kolaudací, neboť nezáleží na tom, zda 
kolaudace byla provedena před uvedením v pro'vO'z či nebyla; neschvá
lená síť je pro svou bez závadnost steině bezpečná a i nebezpečná, jakO' 
síť schválená. účele, který předpis úředního schválení sleduie,' by ne
byly uváděny do provozu sítě neodpovídající předloženému projektu a 
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proto nebezpečné, je dosaženo již tím, když byla -- třebaže bez schvá
lení - uvedena do provozu sÍť; v naznačeném smyslu skutečně bez
vadná. Přihodilo-li se pak přes to nahodilé poškození, nevzniklo z ná
hody, jež je v příčinné souvislosti s překročením oněch přednisů, neboť 
překročenim tím nebyl zmařen účel, kterému sloužily, by totiž nebyla 
v provoz llváděi1a zařízení nevyhovující předloženému projektu a proto 
nebezpečná. Je sice pravda, že by se v souzeném případě žalobcovo po
škození nebylo stalo, kdyby žalovaná nebyla síť - třebaže bezvacÍ110u 
a odpovídajíci projektu - napojila elektrickým proudem předčasně, 
před schválením. V tomto smyslu souvisí škoda ovšem s překročením 
předpisů a je jím podmíněna. Ale souvislost ta je při správném výklad.u 
§ 1311 obč. zák. právně bez významu, protože nekotví v protiprávnosti, 
totíž v takovém jednání, které by mařilo účely, překročenými předpisy 
sledované. Je tu sice příčínná souvislost (Bedingungszusammenhang), 
ale není tu protiprávní souvislo·sti (Rechtswidrigkeítszusammenhang). 
Byla-li rozvodná síť ve smyslu oněch předpisů bezvadnou i před schvá
lením a bez něho, byla by ,škoda nastala, i kdyby žalovaná byla dala 
provésti kolaudaci přede dnem škodlivé události, a nelze tvrditi, že by 
jinak, po předchozí kolaudaci, nebyla nastala. Zaujav v této otázce 
odchylné právní stanovisko, nezabýval se odvolací soud dalšími otáz
kami, ,jednak, zda rozvodná síť skutečně od{'}ovídala předloženému pro
jektu, jednak, zda žalovaná učiní1a i co do ostatních součástek, zejména 
při domovuích přípojkách, předepsané nebo podle povahy věci nezbytné 
bezpečnostní zařízení či zda její dilo bylo vadné, jak jí žalobce vytýká, 
a pokud tvrzené a snad i zjištěné vady jsou v příčinné souvislosti se 
zažalovanou škodou. 

čís. 6846. 

Na manželi (otci) jest oprávněn domáhati se náhrady ten, kdo po
sJ<ytl manželce (dítěti) jeho nutné ošetřování zubolékařské. Povinnosti 
k náhradě nezhostil se manžel (o~ec) tím, že předem prohlásil, že zaka
zuje, by někdo jiný místo něho náklad ten činil a že, kdyby přes tO' jej 
někdo učiml, mu ho nenahradí. Okolnost, že se po učiněném ná!dadu 
dohodla manželka s manželem v ten smysl, že zaplatí všechny své dluhy 
z minula i v budoucnosti, ať by jižstihala manžela zákonná vyživowaci 
povinnost čili nic, nemá vlivu na nárok třetí osoby na náhradu nákladů. 

(Rozh. ze cine 25. února 1927, Rv II 484/26;) 

žalobě) jíž se domáhal zubní lékař na žalovaném zaplacení za zubo
lékařské ošetření, poskytnuté manželce a dceři žalovaného, bylo vy
hověno' SO II d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Žalobce, jenž manželce a dceři žalovaného poskytl, což nespotno, 
nutné ošetřování jako zubní lékař, žádá náhradu podle §u 1042 obč. 
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zák na žalovaném, jenž jest jako hlava rodiny podle §u 91 obč. zák. 
pov'inen náklad t:11 uhraditi. .~ovinno~5i ,~ té~o náhrad~ se po~inný .1:e~ 
mohl, jak míní, predem zhostJtI prohlasel11m" ze zakaZUje} by ne]<do Jlny 
místo něho náklad ten činil, a že, kdyby pres to jej nekdo .UC111ll, mu 
jej nenahradí. Zák?n nest~:lOví v §u 1042 obč .. zák. - .rozdllem o od §u 
1040 o jednatelstvl bez pn kazu - pko po~m1l1ku ~ouhlasnou ,vult po
vinného. Nelze proto tento předpo~~ad .~o neho vkladatI prot~.Jeho do
slovu. Předpoklad ten by se ta ke pncII ucelu §u 1042, zabezpecltl oprav
něným osobám uspokojeni ·nároků plynoucích ze zákona po případě i 
plni'ní111 osob třetích. Neboť, kdyby povinnén;u; jenž sám :,echce splniti 
svdi zákonný závazek, bylo dovoleno, pinem jeho zakazah I tretIm 
osobám pod ztrátou nároku na náhradu proti nčmu, odhodlal by se l?ez 
naděie na náhradu od osoby ze zá~ona povinné stěží kel,o, nárok te~ u
kojiti - takřka zálohou - na ucet toho, komu .to z~kon ukla~a na 
prvním místě. Proto není prn řešení sporu podstatllym dukaz, lehaz po
minutí dovolání vytýká jako vadu řízení podle §u 503 čís. 2 c. ř. s., že 
žalobce konal práce, o jejichž zaplacení jde, proti vltli žalo~aného a přc~ 
jeho zákaz. Stejně bezdúvodná je výtka mylného pravl11ho posouzem 
věci (§ '503 čís. 4 c ř. s.). Netřeba zkoumati správnost názoru odvo
lacího 'soudu, že žalobce zákonného závazku, poskytnoutI manželce a 
dceři nutné ošetření zubním lékařem jako část slušné výživy podle §u 91 
obč. zák., po zákonu nevyhověl, když ritanželce odevzdal jen peníze 
k tomu potřebné, nýbrž by jim byl musil pomoc tu poskytnouti skutečně, 
in natura. Není toho třeba proto, že soudem prvé stolice bylo učiněno 
a opravným řízením zůstalo nedotk;1Ut? skutk~,::é zjišt~ní, že žalova~,Ý 
své manželce nedal na lékařské ošetrel11 al11 halere. Kdyz tomu tak, mzsl 
soudy právně nepochybily, uzn~vše, že ž~lovaný ~evy~ov~l závazku ,po
dle §u 91 obč. zák. a že proto zalŮ'bce, ucmlv potrebny naklad za neho, 
je o))rávněn, podle §u J()42 obč. zák. ·žádati náhradu toho! co takto vy
nal0,ži1. Na tom nemění nic tvrzení žalovaného, že se mll Jeho manželka 
notářským spísem ze dne 4. listopadu 1925 - to je pn době léčení, o 
jehož placení jde, - zavázala, že sama zaplatí veškeré své. dluhy z mi
nula a budoucnosti, ať by již stíhala žalovaného zákonitá povinnost 
vyživovací nebo ne. ža.lobci nárok vznikl tím, že za žalovanéhol učinil 
náklad, kt~rý podle :;ákona měl ~~initi sám, ale vč~s ~eučiniL ,leho takt? 
vzniklý narok na nahradu nemu::e zam~~outI pravmm _ Jedvna~.Hn, _~lm: 
žalovaný snad dodatečně zapravIl neh JInak urovnal manzelcm narok 
na výživu po té, když žalóbce náklad ~a žal?vané,ho. již ,byl učinil. D~
hoda ta se niiak nedotýká nároku na 111 nezucastneneho zalobce, zejme
na mu neposkytuje náhradu jeho nároku, proče~ i,e nadále o'~rávněn, n~ 
žalovaném žádati zaplacení bez ohledu k dohade tlmto podle jeho' tvrzem 
ujednané jen s manželkou. 

čís. 6847. 

Reálnimi břemeny jsou závazky k určitým úkonům, které JSQU spo
.ieny s nemovitostí tím způsobem, že kjlždý dočasný vlastnik nemovitQsti 
jako takový je povinen konati tyto úkony. 

Předmětem držby a vydrženi může se státi také právo na opakující 
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se dávku, jehož rubem na straně zavázaného podmětu jest reální bře
meno tížíc! určitou nemovítost, ať byla dávka ta původně z jakéhoko
liv títulu nebo i bez títulu POSkyto/lána nebo ať se původně za ni do
stávalo protílrodnoty, jen když ji vlastnik oprávněné nemovitosti po!čal 
žádati jako své právo a vlastník zavázané nemovitosti ji počal odváděti 
jako závazek tížící nemovitost bez odvislosti na získání vzájemné. hod
noty. K' vydržení stačí, že takováto držba dála se po vydržecí dobu §u 
1477 obč. zák. Lhostejno, že dávka nebyla přesunuta na odprodanou ne
movitost, jíž Se dostávalo vzájemného plnění. 

(Rozh. ze dne 25. února 1927, Rv II 537/26.) 

Žalobě, jíž se vlastníci čp. 29 domáhali na žalované obci D. dodá
vání lučního sena ročních 6 q, P r a- ce sní s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl, o d va-l a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s a- u d a-bnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Nespmno jest, že zahradou žalobců vede mlýnská struha a že mlýn, 
kterému struha tato slouží, byl od velkostatku v D. odprodán již před ~. 
dubnem 1851, a že žalovaná obec nabyla vlastnictví k tomuto velko
statku, k němuž již onen mlýn nepatřil, smlouvou ze dne 6. října 1897. 
Není pochyby, že, pokud jde o trpění ,této struhy, jde o služebnost. Ale 
v tomto .sporu nejde o podstatu téta- služebnosti, nýbrž o povahu dávky 
ročních 10 centů sena vlastníku služebního statku odváděné. Že žalobci 
mluví i v tomtO' směru O' služebnosti,' nevadí, jen když podstata věci jest 
z jejich přednesu patrna. Vždyť reální břemena bývala v literatuře o,zna
čována jako »služebnosti práva německého« (sr. Dl1lestransky-ho po
jednání v Právníku 1924 str. 265 a násl.). Skutkový základ sporu, na 
nějž jest dovolací soud dle §u 504 c. ř. s. vázán, jest tento: PfO'cesní 
soud béře na základě zápisu v pamětni knize farního úřadu v D. pod 
datem z ll. září 1752 uvedeného za zjištěno·, že náhradou za povo,lení 
vedení náhonu na panský mlýn v Č. farskou zahradou zavázalo· se »pan
ství D-ské« (ne tedy tehdejší jeho vlastník jako nsobní dlužník) po tu 
dobu, pokud poJrvá tato služebnost, dodávati faráři D~skému každo
ročně 20 centů nejlepšího sena; ze zápisu pak téže kmhy ze dne 20. 
června 1832 dále ziišťuje, že úmluva trvala až do roku 1776, kdy náhon 
přeložen byl do zahrady a louky čísla popisného 29 v D. (nyní žalob
Clll11 patřícího) a že tím přestalo odvádění oné' dávky faráři (»itaque 
cessante causacessavit et effectus«). Z výpovědi svědků má soud prvé 
stolice za ziištěno, že onen velkostatek, jak za dřivějších vlastníků, tak i 
za nynějšíh'o vlastníka (žalované obce) plnil nepřetržitě dávku ročnich 
10 starých centů nebo 6 q vlastníkům čp. 29. C:dvolací soud př~vzal dle 
~u 498 c. ř. s. tato zjištění prvého soudce, takze dle §u 504 c. r. s. jest 
jimi dovolací soud vázán. Ale ohledně závěru z těchto skutkových 
okolností se soudy nižších stolic rozcházejí. Soud prvé stolice usuzuje, 
že jde tu o reální břemeno, při čemž reální. povahu jeho ,dovozuje z, po
vahy a vzniku dávek. Odvolací soud naprolt tomu prohlasuje tuto davku 
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za osobní závazek »majitele velkostatku jako vlastníka mlýna«, a po
ukazuje na to, že sice »velkost~tek« dodával sen,o ,vlastníkům čI:. 29 i 
po odprodeji mlýna,. ačkoliv duvod k tOt~uto pInem pomrnul, a z.e ne~ 
bylo průvodním řízením vysvětleno,. pr~c <se tak ;talo; proto p'ry nem 
prokázán závazek povahy věcné a, t I~dyz z~lovana, o?ec, nabyvsI velk~
statku, po 26 let plnila tuto dávk~, sl~ pry ? plnel1l rnd~blte kOI1;mc; 
z něhož nelze prý ničeho ve prospech. zalobcu ~ov?z?vatJ., Pro spravne 
zodpovědění otázky, zda povinnost plnItI ?nu ope~U]ICI se davku by~a r~
álním břemenem, či jen osobní povrn~os.tJ fyslcke o,so?noSh (ku rr. .ne
kterého člena rodiny z O. nebo B. ~ j:'.1lch ,umversalnlc~ nas~upcu) jest 
si ujasniti, v čem záleží podstata real11lho bremena, leh~z deflmce neob~ 
sahuje ani občanský zákon. (§ 443, ~3? a 1284 obč. zak.) am kmhov11l 
zákon (~ 12 knih. zák.) anl,exekuč11l rad ,(§§ 144, 150, 211~2!6, ~25, 
226, 227 ex. ř.). Reálníl11l bremeny r?Z~ml s,; zavazky k r:rc~tym uko~ 
nům, které spojeny jsou s ~emO'vltosh hm zpus~bel11, z,e kazdy dočasnx 
vlastník reality jako takovy lest povlllen konalI tyto ukony . .lest tudlZ 
povinnost konati ona plnění úzce spoiena s vlastnictvím k zmrazené re
alitě a zeiména při reálních břemenech trvaiících po dobu několika lid
ských póko]ení nepřichází ani mnohdy v úvahu, zda nějaká osoba ly
sická byla a snad ještě jest též osobně, 1. j. bez ohledu na své 
vlastnictvi k určité realitě po'vinna k plněni. Odvolací soud neujasnil 
si dobře rozdíl závazku osobníhO' a věcného, mluvě v důvodech, že ona 
povinnost není rázu věcného. nýbrž že jde o závazek rázu o,cliga
torníhO', (aniž říká. které fysické osoby), ale hned po té zase uváděje, 
že neide tu o nic jiného než o pohledávku proti »dočasnému« majiteli 
nemovitosti, a dále mluvě, že »velkO'statek« te\)y něco neosobného, do
dával seno i po O'dprodeji mlýna. Ježto žalobci ani listinou ani svědky 
ani stavem knihovním nemohli spolehlivě prokázati vznik a obsah ú
mluvy, z níž dO'vozují právo na dávku sena po dobu, co jich zahradou 
vede mlýnská struha, jest se obírati otázkou, zda žalobci jakO' dočasní 
držitelé usedlosti č. 29, mohli práva na zmíněnou dávku, kterou s druhé 
strany má dočasný vlastník velkostatku D. plniti jako reální břemeno 
velkostatek tento tížící, nabýti vydržením a zda se tak mohla- státi i 
tehdy, kdvž vzájemné vlnění (trpění strouhy) nekoná se již v prO'spěch 
velkostatku. Podle ~u 313 obč. zák. nabývá se držby práva, kdvž někdo 
od druhého něco jako dluh žádá a tentO' mu to dává a tím se jeho vůli 
podrobuje. PodleSiu 1455 obč. zák. může taková držba vésti k 'vydržení 
a při drženi 30 a 40tiletém nastává vydržení podle §u 1477 obě. zák. i 
bez dúkazu pořádného titulu (srov. rozhndnutí čís. 1904 sb. n. S.1. V sou
vislosti s §€m 1477 obč. zák. jest též třetí věta §u 1493 obč. zák., 00 dle 
níž při 30 neb 40tiletém vydržení lze započísti držbu přeďchlrdcovu. i 
když tu není pořádnéhO' právnihn důvodu. Tudíž mťíže se státi nředmě
tem držby a vydržení i právo na opakuiící se dávku, iehož rubem na 
straně zavázaného podmětu jest reální břemeno určitou nemovitost tí
žící, ať bvla dávka ta původně z iakéhokoliv titulu anebO' i bez titulu po
skytován~, nebo ať pťívodně se 'za ni dO'stávalo vzáiemné hodnoty ve 
formě trpění struhy, jen když počalii vlastník čís. 29 žádati jako své 
právo a dočasný vlastník velkostatku odváděti iako závazek realitu tu 
tížící neodvisle 'od získání vzájemné hodnoty, tedy jako závazek samo-
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statn)!. Ze zjištění soudu prvé stolice jest patrno, že taková držba práva 
záležejícího v braní roční dávky 10 centů sena (nyní 6 q) od dočasného 
vlastníka zmíněného velkostatku bez ohledu na to, že mlýn v Č. nepatřil 
již velkostatku, děla se po vice než 40 let. To k vydrženi stači. Vzhledem 
k §§úm 1477 a 1493 obč. zák. jest nezávažnou okolnost, na niž odvolací 
soud klade největší dlnaz, totiž že není vysvětleno, proč při prodeji 
mlýna nebyla dávka tato přesunuta na mlýn, jemuž struha slouži. Pokud 
jde o reální povahu závazku jako rubu práva ve prospěch usedlosti čp. 
29 vydržením nabytého správně poukázal již prv)' soudce na to, že 
vlastnost tato plyne z povahy a vzniku tohoto břemena, jehož předmě
tem jest odvádění zemědělské plodiny in natma na dobu, jejíhož kqnce 
nelze dohlédnouti. Povahu tako'vých břemen jako reálních vystihl ostat
ně jjž i pisatel zmíněného zápisu pamčtnÍ knihy fary v D., dle něhož 
jednali zástupci fary »se vznešeným majitelem panství, t. Č. Františkou 
hraběnkou z 0.« a v němž neosobně řečeno, »že svrchu uvedené panství 
jest povinno faráři d-skému jako náhradu dáti ze skladiště, vulgo Kolny, 
zámeckého (ex depositari.o, vulgo' Kolnia, arcensi) atd.« Také nebylo 
žalovanou stranou ohledně' doby před 6. říjnem 1897 tvrzeno, že dávky 
byly žádány na některém z dočasných vlastníků velkostatku jako lysické 
osobě, po případě po jeho smrti od jeho universálních dědiců a po 
úmrtí těchto zase od dědiců těchto atd, Nezávažno jest, že žalovaná 
obec, pokud jest vlastnicí, plnila dávku snad v domnění, že jde o právo 
v knize pozelTIkové zapsané. Okolnost ta by měla význam pouze tehdy, 
kdyby tím založena býti mohla obmyslnost držby na straně oprávně
ného; jest však zjištěno, že žalobci a jich předchůdci ve vlastnictví 
usedlosti čp. 29 pouze tvrdili právo na onu dávku, ale při tom nepřed
stírali, že právo jejich je zapsáno v pozemkových knibách (v zem
ských deskách). Neuvedli tedy žalovanou obec v omyl způsobem v §u 
870 a násl. obč. zák. uvedeným. Žalovaná strana vidí obmyslnost vlast
níkll čp. 29 i v tom, že jeden z nich tvrdil, že listinu O právu na dávku 
má v držení. Ale i tato okolnost jest nezávažná, když žalující strana jest 
v držení aspoň přílohy 4, totiž opisu protokolu o smíru ze dne 7. dubna 
1851, opatřeného kolkem z roku 1885, kterýžto kolek jest obliterová'l 
tehdejším razítken' okresního soudu prvé stolice, Na předpis §u 1500 
obč. zák. nemůže se žalovaná obec odvolávati, ježto jednak o dávce této 
při náležité dbalosti mohla zvěděti hned od prvopočátku a ježto kromě 
toho plnila ji po takovou řadu let, ač věděla, že ji kupní smlouvou ze dne 
6. října 1897 nepřevzala. Jest tedy žalobní nárok z důvodu vydržení 
opodstatněn a netřeba se obírati o,tázkou, zda § 1409 obč. zák. v novém 
doslovu platil ve skutečnosti i před třetí dílčí novelou a zda lze o něj 
žalobní nárok opříti. 

čís. 6848. 

Pijáctví samo o sobě jest důvndem ľOzvndu manželství od sto[u a 
lože. Pijáctví spočlvá v tom, že ())Soba propadla náruživosti pití tak, že 
pije pravidehlě a potud nemlrně, že se tím uvádí ve stav opojeni. 

(Rozh. ze dne 25, ún.ora 1927, Rv II 662/26.) 
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žalobu manžela, bv 1l18nželství bylo ľozvťdel~o ucl stolu a lože z viny 
žalované manželky, p'r o c e sní s ~ II d P r v ~ s t o I i c e zal112t1, 0. cl
vol a c í s o 11 tl prohlásil manže!stvl rozveclenym od st~J!u a loze z VJl1y 

obou stran. v' • v ,. 

Ne j v y Š š í s o II dnevyhovel dovolaTI! zal ovane manželky. 

Důvody: 

Nebylo třeba, aby .by!. o.d~?la~í ~.~U? .opa~oval ?ůkaz~ v první )s~o: 
I·· 'ovedené chtěl-Ir llCIUIl! ]lne z]lsteUl nez prvnl stolrce, nebol Jde 
ICl pl· ., , lb' d" d k d (' I b . to zda žalovaná zavdala za o ""Cl UVO rozvo II za o ce se nc-

Jlen Ol' va'. a zústává tedy rozsudek odvolacího soudu nedotčen, pokud 
c ovo a '. d" d I tl' shledal, že žalobce zavdal ~a!ovane u~od k ro.~~~ t,l,_ a uzna , ee y 1 n,~ 
. 'ho vinu\ a v té přičině UČIUlI odvolacl soud z]lsteUl odchylne od prvUl 
~~oJice n~ základě výpovědí svě,dkr~, které ?yly slyšeny již v prvllí 
stolici dožádaným soudem, otakze ]Izvpr?cesm SGvud pr~n! stohce ~,Oll(~Jl 
jen na základě jich pr?tokolu a nesly~eJ le,osobne, proce; byl ol~rav,nen 
i odvolací soud soudih takelen na zaklade JIch protokolu. Druha vytk~ 
je, že odvolací soud nezjistil, ž,e žalo~an~ svým pitím ~~ačnou, část. 
příjmú žalobcových v ,:;bezpečl vy~av:ua po~ud se tyee, utracel~, 
v čemž shledává I vadu nzent 1 nespravne pravTIl posouzenI, ale no.;:
rrávem. Odvolací soud na základě výpovědí svědkyň zjistil, že. žalovaná 
se oddávala nadmírnému pití kořalky (a nestarala se o domacnost), a 
shledal v tom nepořádný ž:vot, jímž vydávala v šanc značnou část vý
dělku žalobcova. Tento úsudek je správný a jest tím skutková povaha 
rozvodového důvodu nepořádného zpúsobu života v §u 109 obč, zák. 
vytčená úplně založena a není tu tedy ani nesprávného právního -jJOSOll

ú~ní ani vady řízení v dovolání vytýkané, nehoť když žalobce je horní
kem odkázallým na výdělek rukou, z něhož musí vydržovati domácnost, 
uvádí to domácnost tuto v nepořádek, když žalnvaná z prostředkú, 
z nichž domácnost hraditi třeba, obrací část především na uspoko-iení 
své vášně alkoholické. Ale ani tohoto znaku není třeba, neboť praví-Ii § 
109 obě. zák., že dúvod rozvodu tvoří nepořádný způsob živoŤ2, ,iímž 
značná část maietku manželova vydávéÍ se v šanc tedy ovšem to nevylu.
čuie alkohoHsm'us, ale myslí především na utrácení majetku, při čemž 
nezáleží na tom, v jakém zpúsobn se děje, a jen je podmínkou, by 
značná část maietktl přicházela tím na zmar, takže se to celkem blíží 
I'Ozlukovému dúvodu zhýraléhO' života podle §u 13 písm. fl rozl. zák. 
Ale důvod ten tll' může býti dán i bez maření majetku manželova vúbec. 
neřku-Ii značné jeho č,ásti a na ten případ naráží druhý případ tohoto 
rozvodového dlJvodu nepořádného života, že totiž nepořádným životem 
vydávány JSOll v šanc mravy rodiny. Ale kdyby ani toho nebylo, a man
želka DiJa' z prostředkú vlastních, manželova majetku neb výdělku ani 
se nedotýkajíc, a pila tajně, takže by tO' ani pohoršení nevzbuzovalo a 
na mravy »rodiny« vlivu nemělo, není přece manžel povinen s ní man
želství sdílet. neboť a I k o h o I i s Ul n s s á in o s obě musí stačiti za 
důvod rozvc,du, protože jest odporný a činí odpornou i osobu mll pro
padlou a druhý manžel není povinen to snášeti. Na to hy sice stačil sám 
§ 109 obč. zák., jenž podle stálé praxe podává rozvodové důvody jen 
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příkladma, nikoli výpočetmo, avšak jest na to nyni dokonce nevývratný 
doklad v samém zákoně rozlukovém, jenž v §u 13 písm. g) uznává za 
důvod rozlukový prostě i »p i j á c t V í« samo 0' sobě, beze vší další 
podmínky. Pojem pijáctví (alkoholismu) dán jest tím, že .osoba pro
padla náruživostí pítí tak, že pije pravidelně a po,tud nemírně, že se 
tím uvádí ve stav opojení (opilosti). A tato skutková povaha pijáctví u 
žalované je dána, když svědkyně, jichž výpověď odvolací soud za pro
kázanou bere, dosvědčily, že žalovaná hodně požívá alkoholu a že ji, vi
děly vícekráte opilou, pokud se týče, že mnoho pila a sklenku s koral
kou vždy nosila sebou. Jestli však pijáctví je důvodem rozluky, musí 
nutně býti i důvodem rozvodu, to jest nároku nižšího stupně. 

čís. 6849. 

Pří rozvrhovém roku ollledně nejvyššího podání za exekučně proda
nou nemovitost dlužno odpor podati a odůvodnlitiihned pří jedůáni o 
každé jednotlivé pohledávce. Hl'OIItIadný, bliže neodůvodněný odpor po 
skončeném jednáni před podpisem protokolu není způsobilým, by se o 
něm jednal~ K důvodům, uplatněnými teprve v rekursu, nelze přihližeji, 
lze je po případě uplatniti! žalobou podle posledního odstavce §u 231 
ex. ř. Ol 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, R I 111/27.) 

Rek u r sní s o u d zamítl stížn'ost dlužníka do rozvrhového, usne
sení ohledně výtěžku za exekučně prodanou nemovitost. D ů vod y: Po
dle §u 234 ex. ř. jsou dlužník a oprávnění, kteří se dostavili k mzvrho
vému roku toliko v mezích práva, které jím přísluší podle §u 213 ex. ř. 
k odporu, ~právněni napadati rozvrhové usnesení rekursem a nelze při
hlížeti k důvodům odporu, které mohly býti uplatněny odporem, avšak 
při rozvrhovém roku nebyly předneseny. Podle §u 213, prvý odstavec, 
poslední věta ex. ř. může dlužník podati odpor toliko proto', že bylo 
přihlédánO' k nárokům, pro které neni exekučníhO' titulu. Dlužník vš~k, 
jak sám ve stížnosti uvádí, a jak také patrno z protokolu o rO'lvrhovem 
roku zřízeného podle §u 59, druhý odstavec a §u 213, poslední odstavec 
ex. ř., nepodal vůbec odporu při projednávání nároků, uvedených tam
též v polo,žkách Č. 1 až 30. Teprv při jednání a poslední přihlášce na
vrhl přerušení řízení a uvedl, že podal ministerstvu spravedlnosti žádost, 
že okresní saud vydal pozdě rozvrhové usnesení a' podstatě za hO'
stinec dlužníkův, že protO' byl také prodán mlýn čp. 23, za nějž jest 
právě rozvrhována podstata, že dražba mlýna stala se omylem a nedo
patřením, ježto prý pivovar P. neodhlásil včas svoji pohledávku a že 
prý vymahajíci věřitelka jest úplně kryta z výtěžku dražby hostt~c", 
wž prý platí zejména kdyby finančními IÚfady byly odepsány dluzl1l
kovy daně. Při jednáni? nárocích ,položka 1. ~ž 29. téhož, pr?tokol~ ne
byl podle tohoto dlužl1lkem odpor vubec podan. Ohledne vsech techto 
30 náraků jest rekurs dlužníkův zákonně přípustným (§§ 234 a 213 ex, 
ř.) . 

Ne.i v y š š í s o Ll d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

Stěžovateli nepodařilo se vyvrátití správné a zákonu plně vyhovující 
důvody, ze kterých byla jeho stížnost do rozvrhovéhO' usnesení' zamít
nuta. Není, jak sOU~i, Ih,ost<;jno, zda 'po~al I;ři rozvrhovém roku odpor 
proti lednothvym pnhlasenym pahledavkam lednotlivě, či hromadně a 
až před podplsem protokolu, tím méně, zda odpor odůvodnil již při roz
vrhovém rakuc či tep,l:,e v rekursu do rozvrhového usnesení. Podle §§ 
212-214 ex. r. lest ucelem rozvrhového roku, by účastníci při něm jed
nali o každ~ jednotlivé přihlášené pohledávce, aby bylo zjištěno, zda a 
z kterých duvodů se odporuje jejímu přikázání na nejvyšší podání, a aby 
tak byl zjednán pevný a nepošinutelný již základ pro ro'zhodnutí, mají-Ii 
býti jednotlivé nároky uznány pro nedostatek odporu (§ 214 druhý od
s!avec ~x. I), či O?por má ?ýti odkázán na pořad práva, poněvadž jest 
treba zllStltl spome skutkove okolnosti (§ 231 první odstavec ex. ř.), či 
které sporné právní otázky třeba rozřešiti po-řadem stoHc. Příkaz zá
kona, by bylo o jednotlivých pohledávkách a jejich pořadí, ;akož i o 
námitkách proti nim padaných, ústně jednáno a by všechny p~o soudní 
rozhad~lfti pO,dstatné ok<:lnasti byly výslech<;m přítomných účastníků 
oblasneny, vyzadule nutne, by odpor byl podan hned při jednání o kaž
dé jednO'tlivé pohledávce, a aby byl již při jednání odůvodněn. Hro
madný, nijak neodůvodněný odpor, který podal stěžovatel po skonče
ném jednání před podpisem protokolu, nebyl způsobilý, by se o něm 
jednalo a aby byl brán na něj při mzvrhovém usnesení zřetel. K důvo
dům uplatněným teprve v rekursu nelze podle § 234 ex. ř. již přihlížeti 
nemohou tedy vésti ku změně usnesení prvního soudu, a musí býti stě~ 
žovateli ponecháno, by je pn případě uplatnil žalobou podle posledního 
odstavce §u 231 ex. ř. 

čís. 6850. 

o návrhu dědice, by byl ustanoven správce pozůsta:l.osti před její 
odevzdáním, dlužno rozhO'dnouti v nesporném řízení, avšak před rm
hodnutím musí býti všem spoludědicům poskytnuta možnost by se o 
návrhu prohlásili a přednesli případrJé námitky nebo protinávrhy. 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, R I 136/27.) 

Spoludědic navrhl v pozůstalostním řízení, by byl ustanoven správce 
pOzůstalosti. So udp r v é s t o I i c e odlOžil rozhodnutí o návrhu až 
?~de roz~odn~t~ o n~v.:~u vdovy a sp?ludědičky na určení objemu vý
Zl vy, ?dkaza~e Jl v zavell. Rek u r snl s o u d zrušil napadené usnesení 
a ulozi! prvemu soudu, by ve smyslu návrhu dědicova zřídil správce 
pozůstalosti. 

Ne j v y Š š í s o II cl změnil napadenÉ usnesení v ten rozum, že se 
akresnímu soudu ukládá, by o návrhu na ustanovení správce pozůstalo
str !'Ozhodl po slyšení všech spoludědiců. 



- čís. 6851 -
368 

o ů v O cl y: 

Okresní soud odložil rozhoduuti o pilném návrhu zllstavitdova syna 
a spoludědice Ericha I<-a ze dne 2. října 1926, by byl ustanove'l 
správce pozůstalosti, až do rozhodnutí o návrhu vdovy a spoludědičky 
Olgy K-ové. podaném již 26. května 1926, na určení objemu výživy 
jí testamentárně odkázané. Rekursní soud právem zrušil toto usnesení, 
neboť uvedené návrhy nesouvisejí spolu takovým způsobem, že by roz
hodnutí o návrhu vdovy musilo se státi dříve, než bude rozhodnuto 
o návrhu na zřízení správce pozůstalosti. Rovněž právem napadá však 
vdova druhou část rozhodnutí rekursního, soudu, kterou bylo nařízeno 
ustanovení správce, tvrdíc, že rozhodnutí takové může se státi teprve 
po jejím výslechu, a navrhnjíc, by udělený příkaz byl pro vadnost řízení 
zrušen. Usnesení rekursního ·~oudu spočívá na jednostranném, ničím 
nedoloženém přednesu navrhovatele, a byl jím porušen předpis §u 2 
čís. 5 nesp. říz. ze dne 9,.srpna 1854, čís. 208 ř. zák., že před soudním 
rozhodnutím mají býti sl'yšeny strany a všechny pro rozhodnutí pod
statné oko,lnosti mají býti vyšetřeny z úřední moci. Poněvadž návrh 
Ericha K-a jest ve své podstatě návrhem na rozhodnutí o' správě po
zůstalosti, před jejím odevzdáním, toto rozhodnutí však přísluší podle 
§u 810 obč. zák. a §u 145, neS'p. říz. pozůstalostnímu soudu, a to v tomto 
případě, poněvadž jest několik dědiců, s náležitým zřetelem na předpisy 
§§ 833-840 obč. zák. o správě společného majetku, musí býti o ná
vrhu rozhodnuto v řízení nespomém~~řJ"_(L.rg,-11()dl1utfm musí býti 

.,všem spoludědicům poskytnuta možnost, by se O' . návrhu'p'roTiTáilll a 
pfeďnesfi'pHpadné úamitkynebprotinávrhy. Za ríezletilé spoludědice 
húélé vyslechnouti,koUsníl1oopalr'ovhíK!i:Při"jednání bude zjistiti, pokud 
navrženým zřízenílrf' s!Jřávcé'má' býti dotčeno usnesení pozůstalostního 
soudu z 21. května 1921, kterým byli vdova a Erich K. společně po
věřeni dalším provozem továrního podniku náležejícího do pozůstalosti. 

čís. 6851. 

Bylo-li při propachtu nemovitostí v roce 1920 na šest let umluveno, 
že pachtýř nahradí rozdll v penězích ohledně koní, ponechaných mu 
prGpachtovatelem po dobu pachtu, ježlo' koně za trvání pachtu sestárnou 
a tím ztratí na ceně, není pachtýř. povinen nahraditi propachtovateli 
rozdíl mezi zjištěttklu cenou koní v dopě předání jich pachtýřem a v době 
skončení pachtu, způsobený všeobecným poklesem ceny koní, pak-li 
strany při uzavření pachtu počítaly se zvýšením ceny konL 

(Rozh. ze dne I. března 1927, Rv I 1797/26.) 

Žalovaní spachtovali od žalobců v rOce 1920 usedlost na šest let. 
V odstavci II. pachtovní smlouvy bylo doslova' ujednáno: Oas in Pach! 
gegebene Zugeh6r bleibt weiter als Eigentum der Verpachter und clie 
HeT111 Pachter milssen wieder dieses Zugehiir in demselben Zustande 
nach Ablaul der Pachtzeít ablilhren. Was das Vieh anbelangt, 80 sind 
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die Henn Pachter berechtigt das Vieh lilr ein anderes Vieh abzuwech
seln sie mussen aber das Vieh zum Schl us se der Pachtzeit in demselben 
Alte~und Gattung, und hauptsachlich in demselben Gewichte abliihren, 
resp. die Oi!ferenz in dem Gewichte mussen dann .im Gelde aus~leichen. 
Aus diesem Grunde w!rd das Ackergerate und Wlftscha!tzugehor sow!e 
auch das Vieh in einem lnventare beschrieben werden und das Vieh 
zualeich abgewogen werden.« Po skončení pachtu byly odhadnuty koně 
na"6.300 Kč, kdežto při počátku pachtu na 27.000 Kč. Žalobou, o niž tu 
jde, domáhali se ž~lobci na žalov,,;ných zaplacení tohoto rozdíl~. 2alo
vaní uznali ze zazalovaného pemze 10.000 Kč. Pro c e sn! s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by ve věcí dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503" c. ř. s., 
nelze upiííti oprávnění. J de o výklad pachtovní smlouvy ze dne 30. března 
1920, zejména odstavce ll. této smlouvy, kde se praví: »Zur Verlassung 
des lnventars muB ein Sachverstandiger zugezogen werden. Der Sach
verstandige muB das Vieh, besonders aber die Plerde abschatzen und, 
nachdem besonders die Plerde 11.ach Ablaul der Pachtzeit um sechs 
Jahre alter sein werden und am Werte verlieren werden, so verp!lichten 
sich die Herren Pachter die Oi!ferenz im Gelde auszugleichen; eine 
solehe Oi!!erenz im Werte muU nach Ablauf der Pachtzeit von zwei ge
ríchtlichen Sachverstiindigen lestgesetzt werden.« Odvolací soud uznal, 
že úmyslem stran, pachtovní smlouvu uzavírajících, bylo, že dovolatelé 
mají po zrušení pachtovní smlouvy nahraditi žalobcům rozdíl mezi zji
štěnou cenou koní v době jich předání pachtéřům v roce 1920 a cenoU 
jich v době zrušení pachtovní smlouvy a vrácení kon'í žalobcům jako 
propachtovatelům a vlastníkům jich v roce 1926, že dle smyslu této 
úmluvy j a k Ý k o I i v pokles ceny koní, tedy i onen způsobený vze
stupem vnitřní hodno-ty peněz, jde na vrub dovolatelů, že tedy podle 
úmyslu stran jakékoliv risiko poklesu cen koní mělo jíti na vrub pach
téřů. Soud druhé stolice má za to, že tento výklad plně vyhovuje nejen 
doslovu pachtovní smlouvy ze dne 30. března 1920, nýbrž také pravému 
úmyslu smlouvajících stran (§ 9'14 obč. zák.) a rozhodujících činitelů 
při smlouvě, totiž Dra Antonína č-a, který smlouvu sepisoval, a rady 
vrchního zemského soudn Antonína B-a, který smlouvu jako poru
čenský (,opatrovnický) soudce schvaloval. Pokud jde zejména o slovný 
výklad smlouvy, uvádí napadený rozsudek, že v obratu, že koně budou 
o šest let starší a na ceně ztratí, nelze slova »na ceně ztratí« vykládati 
jen v.tom smyslu, že ztratí na ceně, poněvadž budou staršími a opotře
bovanými, nýbrž že ztratí na ceně vůbec vlivem jakýchkoli poměrů, 
zejména i klesnutím (správně stoupnutím) ceny peněz. Další doklad 
správnosti onoho výkladu spatřuje odvolací soud v tom, že jinak prý 
nebylo by lze si vysvětliti, proč ve smlouvě pachtovní bylo výslovně 
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ustanoveno, že koně muSí býti odhadnuti znalcem v roce 1920 v době 
sjednání smlouvy a sepsání ínventáře, když by ona cena v této době 
zjištěná byla bezvýznamnou a jen měla býti rozhodující ona cena, která 
zjištěna byla dle poměrů tržních v roce 1926 při zrušení smlouvy pach
tovní pro oba případy, totiž se zřetelem k roku 1920 a nyní, jak tvrdí 
žalovanÍ. Dovolatelé spatřují mylné posouzení věci po stránce právní 
v nesprávném výkladu oněch ustanovení pachtovn'í smlouvy. Míní, že 
z doslovu smlouvy plyne jasně, že opotřebování koní jich sestárnutím 
bylo důvodem, že měl býtí při vrácení koní pachtéři uhražen cenový 
rozdíl, že k tomu byli ochotni a že proto nabídli žalobcům 10.000 Kč, 
že však naprosto se nezavázali a nechtěli zavázati k úhradě cenového 
rozdílu, který by mohl povstati poklesem cen koní a stoupnutím vnitřní 
hodnoty peněz. Že, kdyby se chtěli tak zavázati, jistě by to bylo vy
tčeno ve smlouvě, pokud se týč~, že bylo na žalobcích, by takový zá
vazek pojali výslovně do smlouvy, a, když tak neučinili, že jde podle 
§u 915 obč. zák. o nejasné vyjádření na jejich vrub. Že, když není vý
slovně ustanoveno ve smlollvě, že ručí i za náhodný pokles ceny koní, 
zaviněný vzestupem vnitřní hodnoty peněz, nutno použíti předpisu 
§§ 1106,1111 a 1311 obč. zák., podle kterých v takovém případě ná
hoda jde na vrub majitele koní. Že odvolací soud neuvážil, že strany, 
uzavírajíce pachtovní smlouvu,"nemohly předvídati, že ceny koní vze
stupem vnitřní hodnoty peněz poklesnou tak podstatně, že naopak spo
léhaly spíše na vzestup věcných hodnot, jelikož zejména v selském oby
vatelstvu nebylo v roce 1920 důvěry k penězům, což také bylo příčinou, 
že si žalobci ponechali ko'nč ve vlastnictví. Dále vytýkaj'í druhé stolici, 
že přehlíží, že odhad znalci byl prbveden nejen ohledně koní, nýbrž 
i ohledně dobytka a veškerého inventáře, protože šlo o majetek opa
trovanky a nezletilců, že tedy druhá stolice nemůže opírati svůj výklad 
smlouvy o skutečnost, že bylo ustanoveno v pachtovní smlonvě, že 
koně mají býti odhadnuti znalcem, a že by toto ustanovení nebylo lze 
jinak vysvětliti. Dovolatelé míní, že rozhodnutí ohledně koní je v pří
mém rozporu s rozhodnutím ohledně dobytka, poněvadž po této stránce 
odvolací soud posuzoval t u též věc jinak. Posléze míní, že jimi vzne
sená námitka bezdůvodného obohacení nebyla druhou stolicí vyvrácena 
přesvědčivě, poněvadž se má žalobcům podle rozsudku dostati za opo
třebování koní za dobu šesti let tří plnocenných koní s oněma dvěma 
opotřebo,vanýma, kdežto že bylo zamýšleno, aby dostali takovou cenu, 
by si za ni mohli náhradou za staré opatřiti nové koně. Vývodům těmto 
dll1žno v podstatě přisvědčiti. Praví-Ii se ve smlouvě, že dobytek, zvláště 
koně, musí býti předem odhadnuti znalcem při odevzdání, pokud se 
týč'e při sepsání inventáře o příslušenství propachtované nemovitosti, 
a poněvadž zejména koně budou po nplynutí doby pachtovní o šest let 
star§í a ztratí na ceně (přesně hodnotě, »am Werte«), že pachtýři bu
don povinni vyrovnati rozdíl v penězích, kterýžto rozdíl musí býti po 
uplynutí doby pachtovní zjištěn dvěma znalci, - jest patrno, že pro po
souzení, který rozdíl měl býti pachtéři uhražen, v prvé řadě rozhodují 
slova, kterými se ve smlouvě odůvodňuje tato povinnost pachtéřů hra
diti rozdíl, t. j. slova: »nachdem besonders die Pferde nach Ablauf der 
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Pachtzeit um sechs Jahre alter sein \verden und am Werte verlieren 
werden.« Dovolací soud, přezkoumav smysl a význam použitých slov 
v jejich vzájemné souvislosti a seúetelem k o~tat~ímu o~sahu,~~louvy, 
nemohl se především přikloniti k usudkn, k nemuz dosp:ly ,111:S1 soudy 
slovným výkladem sporného ustanovení.Na,:p~k nutno pr:svedcllI ,dovo
latelů1l1, že již z doslovu smlouvy plyne jasne, ze strany pn tom mely na 
mysli pouze zmenšen'í hodnoty koní ji,ch sestárnutín; a opotř:'?Ováním 
za doby pachtu a že tedy smyslem onech slov jest, ze p.achterum bude 
hraditi cenový rozdíl, vznikající tím, že koně po uplynulI pachtu budou 
o šest let starší a že tím jejich hodnota bude menší. Správnosti tohoto 
výkladu nasvědčuje nejen bezprostřední myšlenková spojitost obou 
předpokladů ve smlouvě (že koně budou starší a že ztratí na hodnotě)~ 
nýbrž i to, že se praví, že koně (1. i; kon~retní k,oně, ~teři byli odev~dá!"1 
pachtéřům) budou za šest let stars!í a ze (lItez kone" mkohv k?~e v~~ 
bec) ztratí na hodnotě (»am Werte«, I11kolrv na cene; s,rov .. t;z, dalsl 
slova »cine solche Dilferenz im Werte mnss ... ), ale zejmena tez uvaha, 
že při opačném výkladu bylo by nutno, vycházeti z F.ředpokladl1, že 
strany, l1zavírajíce v roce 1920 pachtovm smlouvu, pocltaly se vzes!u
pem hodnoty (kupní síly) peněz a důsledkem toho s poklesem cen vec
ných hodnot jako s věcí tak samozřejmo~,. jako m~se~y počíta!i a počí
taly s tím, že koně za šest let budou stars!. ,:ro zaJlste ,nel~e p:edpokla
dati. To tím méně, když rada v. z. s. Antonm B., jehoz vypovedl napa
dený rozsudek se dovolává k uhájení opačného stanoviska, jako svědek 
výslovně potvrdil, že před uzavřením pachtovní smlonvy jednal s opa
trovníkem Josefem D-em o tom, zda by nebylo výhodno inventář pro
dati že však s toho sešlo, zejména proto, že při tehdejších nejistých ce
nách se nepokládalo za jisto, že by v době ukončení pachtu takový in
ventář za stržené peníze se znovu mohl poříditi, což zřejmě poukazuje 
k totlln, že strany naopak počítaly s dalším vzestupem cen. Svědčí-I! 
takto již doslov smlouvy zřejmě ve prospěch dovolatelů, není tu s druhe 
strany nijakých okolností poukaz;,jlících k tomu, že podl; pravého. s!ov: 
nalého úmyslu stran, jejž dle predplsu §u 914 obc. zak. v prve rade 
dlužno vypátrati se zřetelem k pravidlům poctivého styku právního, věc 
se měla jinak, zejména, že pachtéří měli býti povinni nahraditi žalujícím 
vlastníkům v penězích nejen znehodnocení koní jich se stárnutím a opo
třebováním za dobu pachtovní, nýbrž i případný rozdíl cenový, který by 
mohl povstati všeobecným poklesem cen koní jako důsledkem stoupnut~ 
hodnoty (kupní síly) peněz. Vezmou-Ii se v úvahu celková ustan~~~m 
pachtovní smlouvy o vrácení živého invenotáře, nel;,e s?uhlasltr s ,I11ZS1ml 
soudy, že sporná smlouva upravuje zpuso~ vracel1l. P?dstatne j1n~~ 
u koní než u ostatního dobytka. Naopak dluzno uznatr, ze v obou pn
padech mělo býti dosaženo stejného účelu, a rozdi! záleží toliko v tom, 
že ohledně hovězího dobytka bylo žalovaným pachtýřům výslovně vy
hraženo právo a dle povahy věci bylo též v prvé řadě poč'ítáno s tím, že 
po skončení šestiletého pachtu nebudou vráceny tytéž kusy, nýbrž stejný 
počet kusů stejného druhu a stáří a zejména téže váhy, při čemž toliko 
případný rozdíl ve váze měl býti pachtéři nahražen v penězí~h; na
proti tomu koně měli býti vráceni tytéž a, aby žalobCI nebylI poskozel11, 
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kdyby po skončení pachtu bez náhrady dostali zpět koně o šest let starší 
a opotřebované, bylo umluveno, že pachtéři budou povinni uhraditi úby
tek hodnoty. Vůdčí myšlenkou v obou případech zřejmě bylo, by opa
trovancům a nezletilcům zachován byl jejich majetek, pokud jde o živý 
Inventář nemovitosti, by po skončení pachtu měli tytéž věcné hodnoty; 
stejný počet kusů téhož druhu a téže jakosti, pokud se týče kde hy to 
nebylo možno, jako u koní, které bylo vrátiti in specie a případně i co 
Se týče váhy ostatního dobytka, by téhož cíle bylo dosaženo úhradou 
v penězích, aby hodnota toho, co skutečně bylo vráceno, a peněžitá 
úhrada za úbytek hodnoty opotřebováním za pachtovní doby úhrnem 
rovnaly se tomu, co by v době skončení pachtu bylo třeba vynaložiti 
k opatření kusů stejného druhu a stejné jakosti, jakž svého času pach
téřům byly odevzdány. talující strana ovšem ve sporu tvrdila, že v době 
uzavření pachtu žalovaní chtěli sporné koně za 27.000 Kč převzíti, po
něvadž žalující strana zamýšlela koně prodati, a že žalovaní proto pře
vzali koně ty v ceně 27.000 Kč s tím risikem, že po skončení pachtu za
plali straně žalující za upotřebení a znehodnocení koní rozdíl mezi ce
nou původní a cenou po skončeném pachtu. Odvolací soud v napade
ném rozsudku též poukazuje k tomu, že žalobci, kdyby byli koně tehdy 
prodali v době uzavření pachtovní smlouvy v roce 1920, byli by tento 
peníz i s úroky měli v roce 192Jl po skončení pachtu. Než ze zjištěných 
okolností nijak nevyplývá, že se srovnalý a smlouvou vyjádřený úmysl 
stran nesl k tomu, by žalobcům zachováno bylo to, co by byli měli, kdyby 
koně v době sjednání pachtovní smlouvy byli prodali. Naopak dlužno 
dospěti k poznání, že strany, uzavírajíce pachtovní smlouvu a nemo
houce předpokládati, jak to vyplývá' ze zmíněné již svědecké výpovědi 
rady vrchního zemského soudu Antonína B-a, že se poměry změní tak, 
že vzestupem vnitřní hodnoty peněz poklesnou věcné hodnoty, tedy ne
mohouce předpokládati, že ceny koní místo, by ještě stouply, vzestupem 
vnitřní hodnoty peněz podstatně poklesnou, měly na mysli pouze pří
padný další vzestup cen; proto, by opatrovanci a nezletilci nebyli po
škozeni, kdyby ceny koní ještě stouply a kdyby si náhradou za staré 
nemohli opatřiti nové koně, pojaly do smlouvy ono sporné ustanovení 
o náhradě cenového rozdHu. Nyní ovšem tato obava míjí, poněvadž mí
sto očekávaného vzestupu nastal pokles cen koní. Z toho, co uvedeno, 
plyne, že při správném výkladu sporné smlouvy jsou dovolatelé povinni 
nahraditi ze zjištěného znehodnocení koní pouze onu část, jež byla za
viněna sestárnutím a opotřebováním koní za pachtovní doby, nikoli však 
též onu část, kterou dlužno klásti na vrub poklesu cen koní vůbec ná
sledkem vzestupu kupní síly peněz. Pokud žalobní žádání přesahuje uve
denoll míru, není dle smlouvy odůvodněno a není proto v tomto směru 
opodstatněno vůbec, poněvadž se opírá jedině o obsah smlouvy a 

,z předpisů zákona, jež by tu měly nastoupiti v případě, že dotyčný 
předmět nebyl upraven úmluvou stran, podobný nárok nelze vyvoditi. 
Z předchozích vývodů je také zřejmo, že soud druhé stolice neprávem 
má za to, že při tomto výkladu smlouvy by se jevil zbytečným odhad 
koní znalcem v roce 1920 při sepsání inventáře, neboť toho bylo ne
zbytně zapotřebí, by po skončeném pachtu bylo lze zjistiti míru zne-
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hodnocení koní srovnamm jejich tehdejšího stavu se stavem v době 
skončení pachtu, při čemž záleželo ndoliko na výši peněžité částky, kte
rou znalec v roce 1920 koně ocenil, nýbrž zejména též na tom, by znal
cem byly vyšetřeny a zjištěny ohledně druhu, stáří a jakosti koní všechny 
okolnosti závazné pro ocenění a pozdějiH srovnání hodnoty. Za tohoto 
stavu věcí spatřují dovolatelé neúplnost odvolacího řizení právem v tom, 
že ani odvolací soud nepřipustil a neprovedl jimi nabídnutého důkazu 
znalci o cenách koní v době odevzdání (vrácení) koni v roce 1926, se 
zřetelem na onu cenu, kterou by v této době byli měli koně stejného 
druhu a téže jakosti, jak byli pachtéřům odevzdáni v roce 1920. Pro
vedení tohoto důkazu jest nezbytno, aby 1110hl býti stanoven cenový 
rozdíl, jejž ve smyslu odst. II. pachtovní smlouvy žalovaní jsou povinni 
nahraditi, při čemž ovšem dlužno přihlížeti k tomu, že žalovaní zažalo
vaný nárok ve výši iD.OOO Kč ve sporu výslovně uznali. 

čís. 6852. 

Obchodní pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Důvodem propuštěni podle §u 27 čís. 6 zák, o obch. pom. jest je

diná urážka, byla-Ii závainou. Závažnou jest urážka, chová-Ii se ob
chodn! pomO'cník proti zaměstnavateli takovým způsobem, že je tím vy
loučena další úspěšná spolupráce. Urážkou jest každý útok (slovy, pís
mem nebo pochybnosti vylučujícími znameními), jimž byl porušen smysl 
prO' čest Tres(~10st urážky podle trestního zákona není nezbytným před
pokladem, aniž se vyhledává, by se urážka slala veřejně. 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, Rv I 1810/,26.) 

Žalobce byl přijat dne 5. dubna 1925 za zástupce žalované firmy. 
Vzhledem k urážlivému obsahu dopisu žalobce žalované ze dne 9. dubna 
1925 byl žalobce propuštěn. V dopise tom napsal žalobce žalované fir
mě, ,že na mnohých místech zjístil, že žalovaná firma nemá velké dů
věry II zákazníků, jednak tím, že zboží její nebylo v dřívějších letech 
dobré, jednak nesolidním jednáním žalované firmy, a upozornil ji na to, 
že jednání její musí býti korektní, jinak, že by žalobce nechtěl u zákaz
níků svých kaziti si tímto nesolidliím jednáním žalované firmy své dobré 
jméno. taloba o zaplacení služebních požitků byla obě man i ž
š í Dl i s o u cl y zamítnuta, ježto byl shledán propouštěcí důvod podle 
§u 27 čís. 6 zákona o obch. pom. O cl vol a c i s o u cl uvedl v d ů -
vod ech: V dopisu ze dne 9. dubna 1925 žádal žalobce, by mu bylo 
služné vypláceno předem, »jak je zvyklý, a což ostatně dobré firmy dě
lají«, a žádá o zaslání zálohy na cestovné a povolení k cestování s 1(0-
legou v autu za náhradu 30 K~ denně. Tímto dopisem stanovil žalobce 
žalované straně nové své podmínky, za jejichž splnění sliboval se pro 
firmu »exponovati, pakli firma potvrdí jeho smlouvu«. Zaslal-li firmě 
objednávky ze dne 6., 7. a 9. dubna vesměs na množství zboží, jež bylo 
celkem nepatrné, a činil-Ii současně již 9. dubna 1925 nové nároky a 
svoji »smlouvu« s výhradou, že jen tak se bude pro finnu »exponovati«) 
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vinil-li otevřeným způsobem žalovanou firmu z nesolidního jednání, kte
rým by utrpělo jeho dobré jméno, a s druhé strany poukazoval na to 
co, d,ěl~ji d?bré firmy, je z toho patrno, že žalobce projevil v dopisu svoj~ 
mmem zpusobem, kterým se mohla žalovaná firma cítiti i po názoru od
vo~acího soudu právem dotčenou, neboť je myslitel no, že obsah dopisu 
dosel k vědomosti zřízenců žalované firmy, která již z této příčiny byla 
oprávněna, by na služby žalobcovy nereflektovala a ze služby ho pro
pustila. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Prováděje dovolací důvod podle čÍs. 4 §u 503 c. ř. s., dovolatel po
u~az~j~ k tomu, že nebylo jeho. úmyslem dotknouti se cti žalované firmy, 
nybrz ze pokladal za svou povmnost, v jejím zájmu ji upozorniti na po
~est u zákaznictva a na její příčiny, že neobvinil z nesolidního jednání 
zalovanou, nýbrž uvedl jend)TI, že příčÍnou nedůvěry zákazníků je podle 
JeJIch názoru nedobrá jakost zboží a nesolidní chování její a jejích zá
stupců, že tedy závadný dopis neobsahuje vůbec nijakých nadtož zá
va,žných, ~rá!ek podle §u 27 ČÍs. 6 zákona o obchodních pomocníc'ích. 
Dale mInI, ze podle doslovu z,?kona, v němž jest užíváno množného 
čísla, je zř~jmo, že nestačí jediná urážka, jako v jeho případě, lze-li Vů
hec mluvlt~ o ~akové u~ážce: a, že zákon má na mysli jen urážky, které 
se staly ~e:eJn~c tedy pred tretm;I osobami, že však v jeho případě stala 
se domnela urazka v dOpISU, a ze nelze souhlasiti se druhou stolicí, že 
dOpIS došel ku, v,ědomosti, zřízenců žalované firmy, což nebylo ani 
tvrzen?, anI dokazano. Posleze poukaZUje k tornu, že dopis hyl napsán 
v dob~, kdy byl ve. ~lužbách ž.alované firmy teprve několik dnů, kdy 
vlastne anI nez~!l J~JIC~ maJItelu a prot? ~eměl podnět~, by vystupoval 
proh ,mm s urazhvyn; umyslem. Uplatneny dovolací duvod není opod
statnen,. pokud se tyce, nenr proveden po zákonu potud, pokud se do
volMel l~ho provedením rozchází s odvolacím zjištěním. Z okolnosti, že 
v zakone (§ 27 ČIS. 6) jest užíváno množného· čísla, nelze ,odvoditi že 
by Jen opětované urážky mohly býti považovány za propouštěcí dů~od 
podle v~pom,;nu!é~o us~an~vení, naopak postačí pouze jediná urážka, 
Len kdyz le zavazna. Jll1Y vyklad byl by prohsmyslný, kdyžtě je zřejmo 
ze usta~ovení~: tím má býti chráněno zvláštní postavení zaměstnava~ 
telovo, .Jeho vaznost. Závažnou je třeba jen jediná urážka proti zaměst
navateh 1 tehdy, když se obchodní pomocník chová proti zaměstnava
teh takovým, ~p~s~bem: že je tím vyloučena další úspěšná spolupráce, 
Tak: pro ml~enI, ,ze, zakon ma .na mysh len urážky, které se staly ve
re]ne',tedypre? trehmI osobamI, nelll opory v zákoně, leda že by bylo 
lze pr!p~shh, ;e obchodn! ,pomocník smí principála urážeti beztrestně 
m,,;" clyrm~ O,cI~na. Za urazku podle §u 27 čís. 6 cit. zákona dlužno po
vazo,vatI k~zc~y utok (sl?vy" písmem neho pochybnosti vylučujícími zna
menrn~I), JI?'Z Jest porusovan smysl pro čest, - trestnost urážky podle 
tre:tnlho zako?a není ~ezbytnýmJ'řed~o~ladem. Nerozhoduje tedy ani, 
zcLIr doprs dosel ku vedomostI znzencu zalované firmy. Také nerozho-
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duje, zda dovolatel byl ve službách žalované firmy teprve několik dnů, 
kdy vlastně ani neznal, její~h m,ajitelů a pr?lo ,neměl podnět~, by vystu
poval proti nim s urazlIvym umyslem, n~hrz rOZhodUJe, ze v ~OpISU 
adresovaném a skutečně došlém.do rukou Jeho zaměstnavatelky UZll ta
kových výrazů, že mu~ily bý,ti repres:ntanty ~alo~ané fi~my pociťovány 
jako závažné porušem smyslu P,ro cest" a, ze JIm prole':,eno brlo se 
strany dovolatele tak nerespektm chovalll, ze 11m byla pnrozene zne
možněna další úspěšná spolupráce. Učinil-li tak dovolatel po několIka
denním zaměstnání, kdy vlastně ani neznal representantů žalované firmy 
a proto neměl podnětu, by vystupoval proti nim s urážlivým úmyslem, 
je jeho urážka ještě závažnější, poněvadž místo, by oznámil žalované 
takové informátory, aby je žalovaná mohla trestně stíhati, ryehl:: Sl osvo
jil, o skutečnosti se nepřesvědčiv, jejich urážlivé výroky, a preds!oupIl 
s nimi před zaměstnavatelku lako nepovolany knhk, coz Sl zamestna
vatel nemusí dáti líbiti od svého obchodnlho pomocníka. 

čís. 6853. 

RozÍišování mezi škodou abstraktní a škodou konkretní má význam 
jen pro kupni smlouvy, nelze ho však použiti, domáháno-Ii se na dráze 
náhrady škody pro cpczděné dodání zboží. 

Dráha, jež nahradila pi'ljemci zboží škodu z .opozděného dodání 
zboží do dne opozděného dodání (rozdílem pro,dejn! ceny zboží v den, 
kdy mělo dojí!i, a v, den, ~dy, skut:čně. došlo)! ,~eru~í za další ,~kodu, již 
příjemce ZbOŽl utrpel na temz zbm:l při pozdeJslm Jeho ~odeJl. 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, Rv II 379/26,) 

Žalující firma objednala v listopadu 1921 v Terstu jižní ovoce (fíky, 
svatojanský chléh, levanské oříšky a jedlé kaštany) pro vánoční a novo
roční trh, zbo~í bylo 2. prosince 1921 z Terstu odesláno a mohlo neJ
dříve 2. ledna 1922 dojíti, došlo však následkem hrubébo zavmění dráhy 
teprve 18. ledna 1922. Ve sporu eg IV 286/82 žalovala firma podle 
§u 41 mezinárodní úmluvy na náhradu škody jí vzniklé do dne dodání, 
t. j. 18. ledna 1922. Nejvyšší soud uznal v onom sporu, že škoda odvo
latelky záleží v rozdílu cen, za které by byla mohla zboží prodatI, kdyby 
bylo došlo včas, a za které je mohla prodati při skutečném dojití zboží, 
tedy v rozdílu prodejních cen ze dne 2. ledna 1922 a 18. ledna .1?22,a 
vyřkl, poněvadž v prodejn:í ceně ke dni 2. ledna 1922 Je zahrnllt lIZ I CI
stý zisk, že je oním rozdílem vyjádřena plná škoda žalohkyně; Nejvyšší 
soud přiznal žalobkyni jako .plnou náhradu škody 50,840 Ke 95 h, a 
vyřkl, že se žalobkyni dostane takové náhrady, že bude maj etkově 
úplně odškodněna za všechny újmy opozděným dodáním zboží jí způ
sobené neboť hude uvedena majetkově v takový stav, v jakém by byla, 
kdyby 'zboží bylo došlo 2. ledna 1922 a ona toho dne zboží byla pro
dala, že více odvolatelka nemůže požadovat. Firma si vyhradila v uve
deném sporu domáhati se další škody, která jí vznikne při 'prodej.~ zh~ží, 
posud u ní ležícího, ale nejvyšš-í soud poukázal na to, že fIrma lIZ v za-
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lobl' požaduje náhradu za pokles cen v době přepravy. tedy do 18. ledna 
1922 a že podle posudku znalcova došla zásilka již příliš dlouho po se
zoně, kdy se tak velké množství zboží hlavně fíků nedá již v malých 
množstvím rozprodati, takže pravděpodobně zboží žalobkyni zůstane do 
příštích vánoc. Ve sporu, o nějž tu jde, vznesla firma proti eráru nárok 
na další náhradu škody, kterou počítala takto: Cena zboží znalcem ke 
dni 2. ledna 1922 zjištěná čínila 176.296 Kč, firma nemohla zboží po 
sezoně již prodati, prodávala je až do vánoc 1923 a utržila za ně 
79.820 Kč, náhradu dostala od žalovaného 50.840 Kč 95 h, dostalo se 
fí tedy celkem 130.660 Kč 95 h, takže činí její další škoda 45.635 Kč 
05 h. Škoda tato povstala firmě podle jejího tvrzení tím, že nebylo 
možno odprodati tak velké množství jižního ovoce po vánočni a novo
roční sezoně, poněvadž tuzemský trh neměl v době po vánocích a No
vém roce možnost odbytu tak velkého množství fíků, levanských oříšků, 
jedlých kaštanů a svatojanského chleba; toto zboží prodávala podle 
možnosti postupně až do vánoc 1923 a nebylo jí možno dosíci vyšších 
cen a zboží dříve prodati:; Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl, o d vol a c í s o u d . napadený rozsudek potvrdil. D ů -
vod y: První soud uznal, že odvolatelce byla v prvním sporu přiznána 
veškerá náhrada škody z opožděného dodání zbožÍ) že nemůže na dráze 
pro nedodržení dodací lhůty ;ládati náhradu další škody. Odvolatelce 
byla přiznána plná náhrada škody tak, že uvedena byla do onoho ma
jetkového stavu, v němž by se byla nacházela, kdyby jí zboží bylo do
dáno dne 2. ledna 1922. Poněvadž tento den byl již za sezonou, byla 
tato okolnost příčinou ztíženého a ménč výhodného prodeje zboží a ná
sledkem toho není dráha za to odpovědna. Odvolatelka si sice v dlii
vějším sporu vyhradila, žádajíc jen náhradu škody do 18. ledna 1922, 
uplatňovati další škodu, ale náhradní nárok nelze takto děliti. Dráha 
byla povinna nahraditi škodu jen v tom rozsahu, pokud ji zavinila a 
pokud byla v příčinné souvislosti s jejím zaviněním, nepříznivé následky 
dojití zboží po sezoně, tedy 2. ledna 1922 byly nevyhnutelny. S tímto 
úsudkem prvního soudu souhlasí úplně odvolací soud. Odvolatelka má 
za nesprávné posouzen~í výsledků průvodniho řízení, že první soud ne
správně posoudil rozhodnutí nejvyššího soudu v dřívějším sporu Cg IV 
286/<22. Odvolatelka uvádí v té příčině, že v onom sporu se domáhala 
abstraktní škody, jí v den dojití zboží, t. j. 18. ledna 1922 vzniklé a 
tvrdila, že zboží toho dne prodáno nebylo a prodáno býti nemohlo,' že 
zboží po této době v ceně daleko pokleslo, takže si vyhradila uplatňo
vati další škodu. POChybil prý tedy prvni soud, uznav, že odvolatelce byla 
JÍž v prvním sporu nahrazena veškerá škoda, neboť nahrazena byla jen 
veškerá škoda do 18. ledna 1922, o další škodě nebylo rozhodnuto. Tato 
výtka odvolatelčina netýká se však ocenění průvodního řízení, nýbrž 
právního posouzení. Jako dalši nesprávné právní posouzení vytýká od
volatelka, že prvni soud uznal, že mezi další v tomto sporu uplatňovanou 
škodou odvolatelčinou a hmbým zaviněním dráhy není příčinné sou
v~slostJ. Tyto výtky nesprávného právního posouzení nejsou odůvod
neny. OdVOlatelka mohla podle §u 41 mezinár. úmluvy žádati náhradu 
plné škody, ale buď abstraktní neb konkretní, nikoliv však oba způsoby 
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škody. Ačkoliv zásada, že nahraditi je rozdíl v. cenách, jest výslovně 
ustanovena jen v čl. 3~7 třetí ods~~vec obch. zak., n~l:e poc~ybo~atI, 
že také v tomto případe jí lze pOUZltl. Tato abstraktm skoda Je ovsem 
minimum, có poškozený žádati. může, ale toto oprávnění žádati ab
straktní škodu skýtá poškozenému jísté výhody. Tato náhrada přísluší 
nejméně odvolatelce a žalovaný erár nebyl oprávněn vésti důkaz o tom, 
že tato škoda odvolatelce nepovstala. Již tato okolnost dokazuje, že ne
může odvolatelka, když dostala náhradu abstraktní škody, žádati kon
kretní škodu, byť i to skutečně byla její další škoda z hrubého zavinění 
dráhy vzešlá. Poněvadž proti žádání abstraktní škody žalovanému eráru 
nepříslušela, jak uvedeno, ž~d~á námitka, kterou by by! s to. dokázati, 
buď že nevznikla tak vysoka skoda neb ze nevzmkla zadna skoda, ne
může nyní odvolatelka požadovati konkretní škodu, neboť spor o od
škodnění může býti, jak z uvedeného je patrno, jen jednotný. Proto se 
připouští v těchto případech, by poškozený svůj nárok na náhradu 
škody abstraktní za sporu změnil na náhradu škody konkretní nebo na
opak. Odvolatelka mohla v prvním sporu zcela dobře změniti své žádání 
na náhradu konkretní škody, poněvadž spor byl ještě v roce 1924 pro
jednáván v první stolici a odvolatelka znala již svou celou škodu, poně
vadž rozprodala toto zbož,í do vánoc 1923. Z těchto důvodů je žaloba 
na náhradu konkretní škody nepřípustná a na věcí nemění nic, že si od
volatelka v prvním sporu vyhradila, uplatňovati tyto další škody. 
Správný je též úsudek prvního soudu, že tato další škoda, kterou odvo
latelka uplatňuje, není v příčinné souvislosti se zaviněním dráhy. Zboží 
objednané odvolatelkou pro vánoční a novoroční prodej 1921 došlo, 
i kdyby jí 2. ledna 1922 bylo dodáno bývalo, pozdě po sezoně. Sama 
odvolatelka praví, že již nebylo možno takové množstvi zboží po sezoně 
prodati. Ničím není dokázáno, že by odvolatelka byla zboží prodala, 
i kdyby jí bylo do vánoc ještě došlo, neboť nemohla toto zboží prodati 
ani o příštích vánocích 1922 a prodávala je až do vánoc 1923. Odvola
telka také ani netvrdila, že zboží měla jinam prodáno a že je nemohla 
dodati, poněvadž jí včas nedošlo, nebo že se musela jinde krýti, nebo že 
mohla zboží za vyšší ceny prodati. Odvolatelka jen tvrdí a o tom na
bíií důkazy, že musela zboží prodati za snížené ceny. Ale tento násle
dek tkvěl v tom, že objednala zboží pro vánočni a novoroční trh tak 
pozdě, že jí nemohlo dojíti dříve než po sezoně, a dále, že je objednala 
v takovém množství, že je ani o příštích vánocích a Novém roce ne
mohla rozprodati. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

První, dne 21. dubna 1922 podanou žalobou vymáhala žalující firma 
na dráze náhradu škody pro překročení dodací lhůty od 2. ledna 1922 
do 18. ledna 1922, pokud vznikla poklesem cen za přepravy, a vyhra
dila si uplatňování další škody, jež vznikne při prodeji zboží posud ne
prodaného. Rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 16. června 1925 byl 
přiznán žalobkyni rozdíl mezi cenou 176.296 Kč, za kterou mohla dne 
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2. ledna 1922 zboží prodati, a cenou 125.455 Kč 05 h, kterou mohla 
utržiti za zboží dne 18. ledna 1922. Při vyšetření ceny k 18. lednu 1922 
bylo přihlíženo k tomu, že bylo již po sezoně, že se takové množství 
nemohlo již rozprodatr po jednotlivých pytlích za běžné ceny, a že 
by proto žalobkyně byla musila slevit z běžné ceny deset procent, aby 
prodala. Ačkoliv v důvodech nejvyššího soudu bylo zdůrazněno, že se 
přisouzeným penízem dostane žalobkyni úplného odškodnění za všechny 
újmy způsobené jí opozděným dodáním zboží, a že bude uvedena ma
jetkově v ta!<ový stav, v jakém by byla, kdyby zboží bylo došlo v čas 
(§ 1323 obč. zák.), požaduje nyní přece na dráze další náhradu škody 
45.635 Kč 05 h, rozdílu mezi 125.455 Kč 05 h, které mohla podle prvního 
rozsudku utržiti za zboží dne 18. ledna 1922, a 79.820 Kč, ktere za 
zboží skutečně utržila, rozprodávajíc je až do vánoc 1923. Tvrdí, že 
v předešlém sporu požadovala a obdržela přisouzenou abstraktní škodu, 
že si však již předem vyhradila a má právo uplatňovati konkretní škodu, 
jestliže a pokud bude abstraktní škodu převyšovati. Tvrdí dále, že 
i další škoda, kterou utrp.ěla tím, že za zboží utržila jenom 79.820 Kč, 
jest v příčinné souvislosti' s opozděným dodáním zboží, a že dráha jest 
i za ni zodpovědna. V dovolání pak, opřeném O dovolací důvod čís. 4 
§u 503 c. ř. s., dovozuje, že odvolací soud posoudil věc nesprávně po 
právní stránce, popřev právo žalobkyně na náhradu další konkrétní 
škody a příčinnou souvislosf a potvrdiv zamítavý rozsudek prvního 
soudu. Dovolání nelze přiznati úspěch. Rozlišování mezi škodou ab
straktní, škodou vypočítanou podle, rozdílu v cenách, a škodou kon
krétní, škodou, která v jednotlivém případě skutečně vznikla, má právní 
význam jenom pro kupní smlouvy, poněvadž podle čl. 357 obch. zák. 
má kupitel, jemuž nebylo dodáno, právo požadovati náhradou rozdíl 
cen i v takových případech, kde jeho skutečná škoda snad tohoto roz
dílu nedosahuje. Poněvadž v souzeném případě nejde o kupní smlouvu 
a žalobce sám pokládá obdobné použití čl. 357 obch. zák. za mylné, 
jest jeho rozeznávání mezi abstraktní a konkrétní škodou nesrozumi
telné a bez významu. Bylo by jen podotknouti, že škoda vypočítaná 
v prvním sporu není škodou ryze abstraktní, neboť nebyly výpočtu po
loženy za základ tržní, po případě běžné ceny zboží ke dni 18. ledna 
1922, nýbrž cena, které při prodeji za každou cenu bylo lze docíliti. 
Rozhodujícím jest v nynějším sporu, zda dráha, nahradivši žalobkyni 
škodu z opozděného dodáni zboží do dne opozděného dodání, ručí také 
ještě za dalš'í škodu, kterou žalobkyně utrpěla na témž zboží při po
zdějším jeho prodeji, zda jest mezi touto další škodou a zavinčním dráhy 
příčinná souvislost. Že tato spor rozhodující otázka byla nižšími soudy 
právem zodpověděna v neprospěch žalobkynč, vysvitne z této úvahy. 
vývoj Cen po 18. lednu 1922 mohl se bráti také opačným směrem, 
'žalobkyně mohla při pozdějším prodeji zboží nejen neztráceti, nýbrž 
i vydělávat, po případě tak mnoho, že by pokles cen mezi 2. lednem 
a 18. lednem 19,z2 byl vyrovnán ba převýšen. Přes to nemohla dráha 
v prvém sporu právem namítati předčasnost žaloby z důvodu, že zboží 
nen'! ještě prodáno a škoda zjištěna, ani by nemohla v takovém případě 
požadovati vrácení částky, k níž byla prvým rozsudkem odsouzena. Ale 
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'ako bu zisk ze stoupnutí cen po 18. lednu 1922 byl k dobru jenom 
~alobkÝni, musí sama nésti ztrátu povstal5lU tí~:, ž~ c~ny klesaly. Tato 

tráta není následkem opozděného dodal11 zbozl, nybrz nasledkem roz
~odnutí žalobkyně, že se nezbaví zboží prodejem hned 18. ledna 1922. 
Toho dne byla škoda způsobená překročením dodaci lhůty již hotova 
a ziistitelná. Předcházejícím seo:em byla, prav?platně ur~ena na ~0.840 
Kč' 95 h poněvadž za opozdene dodane zbozl mohla zalobkyne toho 
dne utržiti 125.455 Kč 05 h. Když žalobkyně zboží tehdy neprodala, 
a nastal další pokles cen, jde další škoda již jen na vrub její. 

čís. 6854. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. pro®lnce 1918, čís. 91 

sb. ~p~a~~) ~a práci přes čas musí býti agpoň přiměřená úplatě za práce 
pravidelné. úmluva tomu se příčící jest l1koma. 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, Rv II 435/26.) 

žalobce byl zaměstnán u žalovaného družstva jako kočí. Žalobou, 
o niž tu jde, domáhal se na žalovaném družstvu doplacení mzdy, ježto 
prý konal denně službu nejméně šest, hodin přes čas., žalovan~ družs,tvo 
připustilo sice, že žalob~e. pracoval pre~ čas, ale ~am}tlo~prott zalobn!I~~ 
nároku, že za tuto pracI dostal odmenu 40 Kc tydne. O b a n I z s I 
S o u d y žalobu zamítly, Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou 
nižších soudů a vrátil věc prvému soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

První soud zjistil sice, že žalobce pracoval přes čas jistě průměrně 
více než dvě hodiny denně, a uznal, že odměna 40 Kč týdně, kterou 
dostával za tyto práce, byla vzhledem k jeho týdenní mzdě nepoměrně 
nízká, přece však zamítl žalobu, zjistiv dále, že odměna 40 Kč t~dně 
byla mezi stranami smluvena, a byl toho právního názoru, že tak pko 
zákon ponechává určení pravidelné mzdy svobodné úmluvě stran, jest 
jim i svobodno ujednati jakoukoliv odměnu za práce přes čas. Odvo
lací soud byl téhož právního názoru a potvrdil rozsudek prvního soudu. 
Dovolací soud nesouhlasí s tímto právním posouzením sporu. Zákon 
o osmihodinové době pracovní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. 
z. a n. jest zákonem na ochranu zaměstnanců, všechna jeho ustanovení 
jsou povahy donucovací a zachovávání jich jest zabezpečeno v §u 13 
trestní sankcí. Jeho předpisy nemohou býti obcházeny úmluvou za
městnavatele se zaměstnancem, přípustnost takových úmluv vedla bl' 
nutně ku vykořisťování hospodářsky slabších zaměstnanců, ale to právě 
chtěl zákon znemožniti. Opětovný předpis zákona, že pracovní doba 
nesmí činiti více než 8 hodin denně a že práce přes čas musí býti zvláště 
placeny, nutno proto vyložiti tak, že úplata za n~ musí býti aspoň při
měřená úplatě za práce pravidelné, ač známo, že pravidelně hodiny 
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přes čas platí se dráže, protože více vyčerpávají, každá úmluva, která 
se příčí tomuto pravídlu, jest nicotná podle §u 879 obč. zák., poněvadž 
se příčí zákonnému zákazu. Zjistil-li tedy první soud, že odměna 40 Kč 
za práci přes čas byla vzhledem ku placené týdenní mzdě nepoměrně 
nízká, měl bez ohledu na ujednání stran zjistiti, která odměna by byla 
přiměřenou, a žalobci ji přisouditi. Poněvadž nebylo zjištěno, j a k 
d I o u h o průměrně žalobce denně přes čas pracoval, správněji, pra
covati musil, neboť nelze přihlížeti k době, o kterou by si byl pracovní 
dobu snad sám zbytečně prodlužoval, a jaká odměna jest za práce 
přes čas v jeho oboru obvyklá a příměřená, nezbylo než zrušiti roz
sudky obou nižších soudů a vrátiti rozepři do první stolice k dalšJmu 
jednání. Při tom bude přihlížeti k tomu, že odměna 40 Kč týdně nebyla 
podle vlastního přednesu žalované strany v první stolici smluvena jenom 
za práci přes čas, nýbrž také jako stravné, a bude možno odpočítati 
od vyšetřené přiměřené odměri'y za práce přes čas jenom onu její část, 
jež nebude stravným vyčerpána. Výrok odvolacího soudu, prohlašující 
tvrzení žalobcovo, že 40 Kč týdně dostával jako stravné, za nedovolenou 
novotu, jest v rozporu se spisy, neboť ani z přednesu žalobce v první 
stolici, jmenovitě pak z jeho udání při ústním líčení dne 27. ledna 1926 
neplynulo, že by přidavek 40 Kč byl ujednal a přijímal za práci přes 
čas, to tím méně, když přídavek ten ze svého nároku za práci přes čas 
v žalobě uplatňovaného nesrážel, žalobce mluví v protokole jenom o pří
davku 30 Kč bez bližšího vysvětlení, bylo však na soudci, by dotazo
váním stran podle §u 182 c. ř. s. po případě jejich výslechem za účelem 
dúkazu odstranil nejasnosti a neurčitosti ve skutkovém přednesu. 

čísi. 6855. 

Bylo-li umluveno při prodeji netnovitosti, že dávl<u z přírůstku hod
noty nemovitosti má zaplatiti prodate1, nepropustil výběrčí úřad kupitele 
z ručeni za dávku tím, že ujednal s prodatelem placeni dávky v mě
síčních lhůtách a zrušil exekuci ku zajiš(\ěni dávky na nemovitosti při
psané kupiteli. V takovém připadě nevzdal se výběrčí úřad zál<'oflného 
ručení kupW~le i pro ten přlpad, že prodatel nedodrží nebo nebude moci. 
dodržeti ujednané lhůty a že dávka zůstane u něho nedobytnou. Ku
pítel nemůže se v tomto p,npadě domáhati na prodateli, by zaplatil 
výběrčímu úřadu celou dávku do čtrnácti dnů nebo sprostil ho (kupitele) 
z ručení, má-li v době podáni žaloby pouhý hospodářský zájem na tom, 
by byla odstraněna nejistota o možných následcích jeho zákonného ru
četli, leč že by si byl vymínil, že prodatel zaplatí dávku do určité doby 
nebo ho spmsti ručení. 

(Rozh. ze dne 16. března 1926, Rv II 487/26.) 

žalobkyně koupily ocl žalovahého dům, při čemž bylo umluveno, že 
dávku z přírůstku hodnoty zaplatí žalovaný. žalovaný dávky nezaplatil, 
exekuce proti němu výběrčím úřadem vedená zůstala bezvýslednou a 
bylo mu dne 25. září 1925 povoleno, by dávku zapravil v měsíčních 
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splátkách po 100 Kč, jež žalovaný platiL Dne 25. srpna 1925 byla po
volena exekuce knihovním záznamem zástavního práva na nemovito
stech žalobkyň, avšak usnesením ze dne 4. října 1925 byl tento záznam 
opět vymazán. žaloba kupite!ek proti pro dateli, bY,byl uznán povinným 
zaplatiti moravskemu zemskemu fondu davku z pmustku hodnoty, po
kud se týče (doplněno později) osvobodití žalobkyně od jejich pod
půrného závazku \zaplatiti dávk~ z přírůstku l~odnoty)" byla ?bě.:na 
nižšími soudy zanlltnuta, oclvolaClm soudem z techto d u vod u: Za
lobci opřeli původní žalobní nárok o ustanovení §u 881 obč. zák., even
tuální u ústního jednání ze dne 16. března 1925 učiněný nárok o usta
novení §u 1404 obč. zák. O převzetí dluhu ve smyslu předpisu §u 1404 
obč. zák. nemůže se však v tomto případě jednati proto, poněvadž dluž
níkem zemského fondu jest žalovaný netoliko proto, že se dle smlouvy 
k placení zavázal, nýbrž í proto, že jest podle ustanovení §u 15 prvý 
odstavec zák. čís. 18/'1915 mor. zem. zák. jakožto prodatel reality k za
placení dávky z přírůstku hodnoty povínen, a ustanovení §u 1404 obč. 
zák. má na mysli případ, kde někdo třetí dlužníku, tedy žalovanému, 
slíbil" že za něho věřiteli (zemskému fondu) zaplatí. O takový případ 
tu však nejde. Zbývá tedy zkoumati, zda není odůvodněn původní nárok 
žalobní, opírající se o ustanovení §u 881 obč. zák. Tu však třeba pře
deslati, že případ tento nelze posuzovati podle ustanovení §§ 13 a 14 
nať. čís. 545/20, nýbrž že se na tento případ vztahuje ustanovení §u 15 
cit. zák. čís. 18/,15 mor. zem. zák., poněvadž převod reality stal se 
kupní smlouvou ze dne 17. března 1919 a v §u 30 cit. nař. čís. 545/20 
se stanoví, že pro převody nastalé před vyhlášením tohoto nařízení, 
t. j. před 5. říjnem 1920, platí předpisy shora citovaného zákona zem
ského čís. 18/15. V §u 15 odst. 2 a 3 citovaného zem. zákona se sta
noví, že při nedobytnosti dávky u zcizitele (žalovaného) ručí za ni na
byvatel (žalobci) a že ručení toto zaniká, jakmile zcizítel dávku zaplatil, 
nebo zajistil a zajištění to bylo vyměřovacím úřadem uznáno za dosta
tečné. Výpovědí svědka V -a bylO zjištěno, že zemský výběrčí fond uza
vřel se žalovaným jako zcizitelem dne 25. září 1925 ujednání, dle kte
rého mu povolil, by zapravil dávku v měsíčních splátkách po 100 Kč, 
jež žalovaný také platí, a exekučním spisem bylo zjištěno, že zemský 
výběrčí fond důsledkem tohoto ujednání exekuci i na realitu žalobců 
jakožto ručitelů za dávku zrušiL Tímto postupem dal zemský fond zcela 
zřejmě a způsobem každou pochybnost vylučujícím na jevo, že ujednání 
se žalovaným považuje za dostatečné zajištění dávky a že žalobce z ru
čení propouští. žalovaný své povinnosti činí zadost, zapravuje dávku 
v měsíčních splátkách a nemohou proto žalobci ani ve smyslu usta
novení §u 881 obč. zák. žádati, by žalovaný byl přidržen k jejímu za
placení. Mohlo by se ovšem namítnouti, že původní žalobní nárok jest 
opodstatněn proto, že žalobci mají právo žádati na žalovaném, by za
platil celou dávku najednou. Bylo-li však povoleno dlužníku následkem 
ujednání z 25. září 1925 zemským fondem jako věřitelem splácení, jest 
nárok žalobců neopodstatněný. Žalobci konečně shledávají žalob ní ná
rok, by žalovaný ihned splnil, opodstatněným také proto, že ručí za 
dávku solidárně a že mají zájem na tom, by všemi exekučními pro-

:}! 
" in 
\jj 

II 
li 
i! 
li 
I li 
n 
" il 
ii 
'I 
II 



- Čís. 6855 -
382 

středky se postarali o to, by dávno splatná pohledávka byla zemskému 
fondu ihned zaplacena. Dle shora vysloveného názoru odvolacího soudu 
byli však žalobci z ručení zemským fondem propuštěni a je proto také 
z tohoto důvodu jejich původní nárok žalobní toho času neopodstatněný. 

N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s odvolacím soudem, že moravský zemský výběrčí 
úřad propustil žalobce z ručení za dávku z přírůstku hodnoty, ujednav 
se žalovaným dne 25. září 1925 placení dávky v měsíčních lhůtách.po 
100 Kč a zrušiv exekuci ku zajištění dávky na nemovitosti připsané ža
lobcům. Tyto skutečnosti nepřipouštějí samy o sobě ještě závěru, že 
se výběrčí úřad vzdal zákonného ručení žalobců i pro ten případ, že 
žalovaný nedodrží neb nebude moci dodržeti ujednané lhůty a že dávka 
zůstane u něho nedobytnop. Přes to byla žaloba zamítnuta právem pro 
nedostatek právního důvodu, z něhož by žalobci mohli požadovati a 
vynucovati na žalovaném, by zaplatil dávku do čtrnácti dnů neb sprosti! 
je ručení. Právní důvod měli žalobci, dokud dávka byla zajištěna na 
jejich nemovit.osti, neboť podle zákona byl žalovaný povinen zaplatiti 
dávku do čtrnácti dnů a nespltlěni této povinnosti mělo za následek újmu 
na vlastnických právech žalobců, avšak záznam práva zástavního pro 
dávku byl vymazán již před podáním žaloby, takže se ho již nelze do
v.olávati. Při podání žaloby měli žarobci již jenom hospodářský zájem 
na tom, by byla odstraněna nejistota o možných následcích jejich zákon
ného ručení za dobytnost dávky" 'tento zájem nedostačuje však sám 
o sobě, by mohli žalovati tak, jak žalují. K tomu bylo by třeba, by ta
kovýto jejich nárok byl buď zákonem uznán, neb aby si jej byli se ža
lovaným smluvili. žádné z těchto podmínek tu není. Že by nabyvatelé 
nemovitosti měli právo požadovati na zciziteli, by zaplatil dávku do 
čtrr.ácti dnů, neb sprosti! je zákonného ručení, nelze d.ovoditi ani z dáv
kového řádu ani ze všeobecných právních zásad o ručení. Podle §§ 1364 
a 1365 obč. zák. může sice smluvní rukojmí v jistých případech žádati 
jistotu, že dlužník zaplatí zamčený dluh, ale práva žalovati na placení 
k rukám věřitele nemá. žalobci mohli a měli na nebezpečí, hrozící jim 
z ručení za dobytnost dávky, pamatovati při kupní smlouvě a zabezpe
čiti si její vč'asné zaplacení zvláštní úmluvou, ale zanedbali tuto opa
trnost. Ustanovení kupní smlouvy, že kupitelé zaplatí převodní poplatky 
a zcizitel dávku z přírůstku hodnoty, není, neodchylujíc se od zákon
ných předpisů a nepřidávajíc k nim nic nového, smluvní podmínkou, 
nýbrž pouhým zjištěním zákonnéh.o stavu. Když tomu tak a žalobci si 
nevymínili, že žalovaný zaplatí dávku do určité doby neb že se postará 
o osvobození jejich od zákonného ručení, nemohou nyní zasahovati do 
pOTTiěru mezi výběrčím úřadem a žalovaným, a domáhati se s.Qudn'í po
moci za tím účelem, by žalovaný byl donucen zaplatíti dávku ihned, ač
kolh výběrčí úřad mu povolil k tomu lhůty. Protože toho času není 
žádné právo žalobce porušeno a žalobní nárok není ani zákonem ani 
smlouvou odůvodněn, byla žaloba nižšími soudy zamítnuta právem. 
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Pojišťovací smlouva. . 
Ustanovení pojišťovacích podmínek, že v druhém a dalším pojišťo

vacím roku jest zachovati čekací lhůtu 90 dní po splatnos(~ premií a že 
pak pojišťovací smlouva samočinně zaniká, nevztahuje se vzhled.em 
k d.oslovu pojišťovacích podmínek na premie splat~ v prvém pojišťo
vacím roku, jež lze, nebyly-li zaplaceny do osmi dnů po splatnosti, vy
máh'lti soudně. 

(Rozh. ze dne 1. března 1927, Rv II 676/26.) 

Na základě přihlášky byl žalovaný pojištěn u žalující společnosti pro 
případ úmrtí nebo dožití na 50.00'0 Kč a vystavena mu pojistka ze dné 
12. září 1924 s platností od 1. září 1924, na niž měl žalovaný spláceti 
pojišťovací premie. Ježto žalovaný nezaplatil pojistného za prvý rok, 
domáhala se na něm pojišťovna zaplacení žalobou, proti níž žalovaný 
namíil, že žalující pojišťovna do 3 měsíců ode dne splatnosti prvé pre
mie ve smyslu pojišťovacího zákona soudně zaplacení premie nevymá
hala, že tedy nastalo zrušení smlouvy pojišťovací a žalovaný že není 
dále k placeni pojišťovacích premií vázán. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Ve smyslu §u 28 zákona 
o pojišťovací smlouvě ze dne 23. prosince 1917, číslo 501 ř. zák. po
važuje se sice pojišťovací -smlouva za zrušenou, když pojišťovna do 3 
měsíců ode dne splatnosti premie soudně této nevymáhá. Avšak dle na
řízení vlády republiky československé ze dne 9. prosince 1919, číslo 
652 sb. z. a n. toto ustanovení pojišťovací smlouvy není dosud v plat
nosti a nemůže se ho proto žalovaný dovolávati. Pro posouzení splat
nosti a žalovatelnosti premie pojišťovací rozhodnými jsou všeobecné 
podmínky pojišťovací smlouvy samotné a dle těchto, jak předloženou 
pojistkou prokázáno ve smyslu §u 5 těchto podmínek má žalující poji
šťovna právo soudně domáhati se placení pojistného za prvý rok i tehdy, 
když smluveny byly splátky, které nedodrženy. O d vol a c í s o u d 
žalobu zamítl. D ů vod y: Ustanovení zákona § 28 o smlouvě pojišťo
vací dosud neplatí. Podle §u- 5 číslo 1 všeobecných pojišťovacích pod
mínek má pojišťovna, nebylo-li pojistné, ať jednou pro vždy ať první 
roční pojistné nebo některá splátka prvního ročního pojistného i se 
všemi vedlejšími poplatky zaplaceno nejdéle do osmi dnů po dní splat
nosti, právo, soudně vymáhati zaplacení celého pojistného jednou pro 
vždy nebo celého prvního ročního pojistného, bez ohledu na smluvené 
splátky. - Otázka, ve které lhlItě pojišťovna může vymáhati zaplacení 
celého ročního prvního pojistného, není sice v §u 5 odst. 1 cit. pod
mínek řešena, z odst. 2. čísla 3 tohoto §u, jde však dle názoru odvo
lacího soudu na jevo, že pojišťovna rnohla vymáhati zaplacení celého 
prvního ročního pojistného nejdéle do uplynutí čekací doby 90 dnů ode 
dne splatnosti splátky v druhém roce pojišf.ovacím, neb podle ustano
vení tohoto pozbývá smlouva ve druhém roce pojišťovacím platnosti a 
veškeré nároky, plynoucí ze smlouvy pojišťovací, propadají, nebylo-li 
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dlužné pojistné ani po uplynutí čeka~í doby zaplaceno: ,;-- V případě 
tom byla, jak nesporno, vystavena pO]lstka ze dne 12. ~an 1 ~24 s pl~t
ností od 1. září 1924 a měl žalovaný zapravltl pO]lstne ve ctvrtletmch 
splátkách vždy 1. září, 1. Inosinc:, .1. března ~,1. června každého roku, 
při čemž byla prvá splátka dospela d?e 1. zan 1.~~4. Ž~loba byla po~ 
dána dne 4. března 1926, tedy v druhem roce pOjlstovaclm po uplynuh 
čekací doby 90 dnů ode dne spbtno,sti první b':,i druhé splátky. v dr~
hém roce, byla tedy podána. kdyz ]lz vdle ~u ~ clslo 3 odst 2 CIt poa
mínek smlouva pozbyla platnosti a vesk:re narokJ plynoucl ze ~mlo~vy 
pojišťovací propadly, tedy též nárok zalobkyne '4a zaplacem celeho 
prvního ročního pojistného. . , 

N e j v y Š š í s O u d obnovll rozsudek prveho soudu. 

D ů vod y: 

Dovo1ateli dlužno dáti za pravdu, pokud, uplatňuje dovolací důvod 
podle čís. 4 §u '503 c, ř .. ~., spatřuje nespr~vné prá.~~í pos,ouzení ve vý
kladu ustanovení §u 5 všeobecných podnllnek p.?jlst,ovaclch 0;Jvolaclm 
soudem. Předpis tento mluví pod čís. 1 a 2 o pO]lstnem za prvy rok po
jišťovací na rozdíl od pojistného v druhém a dalším smluvním roce po
jišťovacím, o kterém mluví 3. bod citovaného předp~su. Vztahuje-li o~
volací soud druhý odstavec 3. bodu také na pOJlstne za. prvy ,rok pOjl~ 
šťovací, je to zřejmě pochybené, neboť tento odstavec, pko vubec c~ly 
3. bod vztahuje se výhradně na pojístné v druhém a ~alším s;nluvnuTI 
roce pojišťovacím. Z toho plyne, že podle §u 5 ČlS. 1 v~eobecny~h pod
mínek pojišťovacích pojistné - totiž »prvé celoroč'm pOJlstne s ve
dlejšími poplatky« - musí býti. 'pojistníkem pojišťov,ně zaplaceno za 
všech okolností že když není zaplaceno do osml dnu ode dne splat
nosti, může být; vymáháno soudně, že na, toto poji~tné nev.~t~huje, se 
ustanovení §u 5 čís. 3, 2. odst. všeob;cn~c~ podmmek POJl;"tov~Clch, 
jmenovitě ustanovení o čekací 90de~n}, lhut,; a o samoČ111~em z,:mkll 
smlouvy ve druhém a třetím r~ce ~O]lst?Va~lm a u"st~novem o nez,alo
vatelnosti pojistného v tomto udob!. Jmy vyklad pnčll by se vyklada
címu pravidlu §u 914 obč. zák., p,odl,e něhož při ,výkladu smluv nesluší 
lpěti na slovném znění výrazu, nybrz jest vysetnh umysl stran a roz
uměti smlouvě tak, jak to žádá obyčej poctivého obchod~. Kdyby ?ylo 
lze pojistníku po uzavření P?jišť,ovací smlouvy ~yzouh se ze vsech. 
smluvních p.ovinností prostě hm, ze by pO]lstné vubec nezaplattl, dalo 
by se to těžko uvésti v soulad sobyč<;ji poctivého obchodování. To bylo 
prvou stolicí zcela správně rozpoznano. 

čís, 6857. 

»Porodem« ve smo/slu §u 163 obč.zák. není již dostaveni se porod
n~ch bolestí, nýbrž teprve oddělení se d;itěte od mat~řskéh~ těla.. . 

Důkaz otcovství u nemamelského dítka narozeneho m1mo kritickou 
dobu lze provésti pouze znalci. Výslech nemanželské matky není dosta
tečným pro důkaz otcovství. a zplozeni. 

(Rozh, ze dne L března 1927, Rv II 51/,27.) 
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žaloba o uznání nemanželského otcovství a placení v)ržiVllého byla 
zamítnuta s o II li Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í 11l .s Ó II dem 
z těchto 

dúvodů: 

Po stránce právní napadá dovolatel názor hájený Nejvyšším soudem 
v nálezu uveřejněném pod čis. 1218 sb. n. s., že důkaz otcovství u dítka 
narozeného mimo dobu kritickou, lze provésti jenom znalci. Při tom 
snaží se dolíčiti, že porodní bolesti u matky nastaly již 4. května 1925, 
tedy již 300. dne po sporné souloži, že v ten den bylo již dítko nativní 
a že tedy spadá porod do doby kritické. Pokud však dovolatel snaží se 
dovoditi, že porod nastal již 4. května 1925 tím, že se dostavily bolesti, 
přehlížÍ, že porodem, zrozením dítka, nelze nazvati již nevolnost a bo
lesti. Zákon mluví o době, kdy se dítko narodí a o době jeho zrození 
(§ 138, 155, 156, 157, 159, 168 obč. zák.) a o době slehnutí (Entbin
dung) (§ 163 obč. zák.). Tento okamžik nastává nikoliv již tím, že se 
dostaví bolesti nebo nevolnost, nýbrž tim, že dítě, oddělivší se od těla 
mateřského, přestává býti jeho součástí a stává se jak fysicky tak i po 
právu osobností samostatnou. V tom ohledu však bylo zjištěno, že na
rození a porod stal se teprve dne 6. května 1925 a nerozhoduje, kdy se 
dostavily porodní bolesti nebo nevolnost. Nejvyšší soud nemá příčiny, 
by se uchýlil od názoru zastávaného v nálezu čÍs. 1218 sb. n. s. Důkaz 
o zplození dítka výpovědí matky, že nesouložila s nikým v době kritické, 
nestačí. že se zákon v § 163 obč. zák. nedovolává výslovně § 157 obč. 
zák., nevylučuje správnost úsudku, že při nemanželském otcovství ne
chce zákon ulehčiti jeho důkaz, když při důkazu manželského původu 
s důkazem výpovědí matky se nespokojuje, ani pro popření manžel
ského otcovství (§ 158 obč. zák.) ani pro jeho potvrzení (§ 157 obč. 
zák.). Zákon. tedy výslech matky nepokládá za dostatečný pro důkaz 
otcovství a zplozeni. Takový důkaz ovšem se připouští o důkazu samé 
soulože (§ 163 obč. zák,), Soulož jest okolností snadno pozorovatelnou, 
kdežto zplození vymyká se pozorováni matčinu a může proto o zplození 
býti podán dúkaz jen posudkem znaleckým, který ovšem mMe se zaklá
dati i na výpovědi matky. Vypadl-li však znalecký dúkaz nepřesvěd
čivě, nelze ho nahraditi výpo'vědi matky, 

čís. 6858. 

úpadkový řád. 
Jde-Ii v pravdě o výši útratové pohledávky, nikoliv o to zda jí v zá

sadě přísluší přednostní pořad! podle §u 46, 47 a 49 konk. ř. jest do-
volací rekurs nepřípustným. ' 

Přihlásil-li správce úpadkové podstaty k rozvrhovému roku za 
zv!áštl1iÍ podstatu t. zv. deficit, v němž byly obsaženy daně jakožto po
lozky z ved{,ní správy, jest přikázati celý deficit jemu. 

Bylo-Ii výsledku odhadního řizení z dražebního řízení zavedeného 
k návrhu vymáhajícího věřitele, použito i v dražebním říze~í, zahájeném 

Civilní rozhodnut! IX. 
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oopotom k návrhu správce úpadkové podstaty, tvoří útraty odhadu 
v onom, dražebnún řízeni útraty tohoto dražebního řízeni a dlužno je 
jako útrat~ zpeněženi zvláštoí podstaty zapravíti z výtěžku této zvláštní 
podstaty před pohledávkami oddělných věřitelů. Poplatky tyto tvoří 
sice pohledávky za podstatou, ale nelze je řaditi mezi takové, jež podle 
§u 47, druhý odstavec, konk. ř. musí býti, nestačí-li podsta(la, ~apraveny 
pln ě přede všem; pohledávkami za podstatou zrovna tak, Jakoby se 
jednalo o hotov.é výlohy správce úpadk<wé podstaty. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rl 1191/26.\) 

V rozvrhovém řízení ohledně exekučně prodané nemovitosti náleže
jící do úpadkové podstaty, přikázal ,prvý ~oud v ~ředno_stnín; ,poř:d,í 
útraty správce úpadkové podstaty, dale v prednostmm poradl castecn~ 
zaplacení schodku vzešlého správou zvláštní podstaty. Rek u r snl 
s o u d vyhověl rekursu správce úpadkové podstaty a fínanční prokura
tury potud, že přikázal spn'tvci úpadkové podstaty v přednostním po
řadí 7.784 Kč 22 h, na schodek vzešlý správou zvláštní podstaty 
57.,0,09 Kč a české finanční prokuratuře část hotových výloh vzešlých 
v dražebním řízení E II 1,08/24 zaplacením znalečného 37,07 Kč 2,0 h 
a inserčního 3,0,0 Kč 8,0 h, úhrnem 4,0,08 Kč. 

N e j v y Š š í s o u d dovolací rekurs finanční prokuratury odmítl, 
pokud směřoval proti přikázání útrat správce úpadkové podstaty z pro
vádění dražeb úpadkových p.odstat, jinak mu nevyhověl, dovolacímu re
kursu správce úpadkové podstaty gak vyhověl potud, že přikázal fi
nanční prokuratuře na hotové výlohy z dražebního řízení E II 108/24 
činící celkem 4.,0,08 Kč poměrnou část 1111 Kč 3,0 h. 

D ů vod y: 

útraty správce úpadkové podstaty z vedení dražby zvláštnich úpad
kových podstat a z rozdělení nejvyššího podání za ně byly určeny na 
7.784 Kč 22 h. Stěžovatelka míní, že pro určení výše těchto útrat jest 
směrodatným § 7 nařízení ze dne 30. března 1921, čís. 142 sb. z: a ll., 

takže základem měla býti částka 10.,000 Kč, poněvadž nejde o řízení 
exekuční a správce úpadkové podstaty nevydobývá nároků věřitelů, 
nýbrž provádí úlohu jako správce úpadkových podstat na zpeněžení jich. 
Má sice v tom řízení podle §u 119 konk. řádu postavení vymáhajícího 
věřitele, ale proto prý ještě nezastupuje knihovní věřitele a nemůže tu
díž počítati útraty dle výše jejich pohledávek. Ale v tomto směru jest 
dovolací rekurs finanční prokuratury nepřípustný. Jeho přípustnost snaží 
se sice stěžovatelka dovoditi z toho, že v podstatě uplatňuje se touto 
stížností, že bylo přiznáno výsadní pořadí v rozsahu, v jakém nepříslu
šelo. Než v pravdě jde stěžovatelce jen o snížení přisouzených útrat, 
tedy o výši útratové pohledávky, nikoliv o to, zda v zásadě jí přísluší 
přednostní pořadí podle §u 46, 47 a 49 konk. ř., či nikoli. Pak ale bylo 
dovolací rekurs v této části odmítnouti ve smyslu §u 78 ex. ř. a §u 528 
c. ř. s. 
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Dále si stěžuje finanční prokuratura, že v tak zvaném deficitu jsou 
obsaženy různé pohledávky různých věřitelů a mezi nimi též pohledávky 
eráru na daních a veřejných dávkách splatných za správy dolu po vy
hlášení úpadku. Nejde prý tedy v pravdě o nějaký deficit, poněvadž ne
jde o výlohy, jež byly správcem úpadkové podstaty neb někým jiným 
založeny. Dle toho by rozvrh deficitu měl prováděti teprve úpadkový 
soud, ač ho měl ihned provésti exekuční soud při rozvrhu nejvyššího 
podání za vydražené zvláštní podstaty, takže bylo částky vypadající na 
daně a veřejné dávky, obsažené v deficitu, správně poukázati přímo 
eráru. Leč ani tu nelze dovolacímu rekursu vyhověti. Jest ovšem pravda, 
že v tak zv. deficitu, vzniklém ze správy těcht.o zvláštních podstat za 
úpadku a schváleném dle usnesení úpadkového komisaře ze dne 29. 
března 1926 ve výši 215.,085 Kč 60' h, jsou obsaženy, jak vysvítá ze 
sprá"ního účtu přiloženého k přihlášce správce úpadkové podstaty, 
různé položky správní, mezi nimi též daně za rok 1925. K rozvrhu vý
těžku za vydražené zvláštní podstaty podle §§ 48, 49, 119 a 120 konk. 
ř. mohou ovšem jedn.otliví věřitelé úpadkové podstaty sami přihlašovati 
své flohledávky, jak jsou uvedeny v §u 46 konk. ř., pokud je již správce 
úpadkové podstaty nezaložil, a nelze nahlédnouti, proč by jejich pohle
dávky mohl přihlašovati k rozvrhu jen správce podstaty. Dle §u 48 (2) 
a §u 49 konk. řádu připadá clo sp.olečné podstaty jen to, co zbyde ze 
zvláštní podstaty po zapravení nákladu zvláštní správy, zpeněžení a 
rozdělení zvláštní podstaty a po uspokojení oddělných věřitelů, a .o po
řadí nároků, které mají býti uspokojeny ze zvláštních podstat, platí při 
veškerých zcizeních v úpadku ustanovení exekučního řádu, takže exe
kuční soud má při wzvrhu tyt.o nároky přikázati. Ale v tomto případě 
přihlásil k rozvrhu nejvyššího podání za zvláštní podstaty jen berní úřad 
v T. v přednostním pořadí daň výdělkovou s úroky za roky 1923-1925 
částkou 10.951 Kč 94 h a berní úřad v M. na uhelné dávce s útratami 
953.390 Kč 39 h a měrné 368 Kč 29 h. Avšak všechny tyto pohledávky 
byly již rozvrho·vým usnesením prvého soudu pravoplatně zamítnuty. Ve 
správním účtu správce úpadkové podstaty, kterýž byl jím k rozvrhu jako 
tak zv. deficit přihlášen, jest obsažena jen zvláštní výdělková daň 
v úhrnné částce 9.317 Kč IQ h s podrobným uvedením jednotlivých po
ložek dle platebního příkazu berního úřadu v T. Přihlásil-li tedy tak zv. 
deficit a tudíž i položky na dan1ch v něm obsažené jakožto položky 
z vedení správy zvláštní úpadkové podstaty správce úpadku, nemohly 
nižší soudy jinak, než částky z rozvrhu nejvyššího podání připadajíCí na 
deficit ze správy přikázati jen správci úpadkové podstaty. Důsledkem 
toho ovšem bude pak správci úpadkové podstaty náležeti, by částky 
přikázané na správní deficit vyúčtoval a rozdělil podle §§ 121 a 122 
konk. řádu. 

K dovolacímu rekursu správce konkUl'sní podstaty. Ten směřuje jen 
proti té části usnesení rekursního soudu, pokud finanční prokuratuře 
byly přikázány v přednostním pořadí v plné výši poplatky na znalečném 
3.7,07 Kč 20 h a za inserci 300 Kč 80 h, jež zapravila v předcházejícím 
dražebním řízení E II 108/;24, kteréž na svůj návrh jako vymáhající vě
řitelka zavedla. Rekursní soud odůvodnil to tím, že výlohy ty byly vy-
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naloženy ve skutečnosti rovněž k realisaci úpadkového jmění a že 
správce úpadkové podstaty byl by je musil také hraditi, kdyby byl tehdy 
sám zažádalo dražební řízeni ohledně těchto zvláštních podstat, mImo 
to že v tomto druhém dražebním řízení odpadl odhad ve smyslu §u 142 
ex. ř., protože byl již proveden v předchozím dražebním řízení. Dovo
lacímu rekursu správce úpadkové podstaty nelze odepříti úspěch. Nelze 
sice souhlasiti s jeho názorem, že výlohy finanční prokuratury jsou pro
sté exekuční útraty vymáhajícího věřitele ve smyslu §u 216 čís. 4 druhý 
vdstavec ex. ř. Neboť výsledku odhadního řízení z dražebního řízení 

E II 108/24, jež bylo zavedeno k návrhu české finanční \rrokuratu!y, 
bylo použito i v dražebním řízení, zahájeném k návrhu spHvce úpad
kové podstaty, takže v tomto zvláštním případě tvoří předcházející od
hadní úkony součást tohoto dr~žebního řízení a útraty odhadu součást 
výloh jeho, jež podle §u 49 prvý odstavec k. ř. dlužno jako útraty zpe
něžení zvláštní podstaty z"praviti z výtěžku této zvláštní podstaty před 
pohledávkami od dělných véřitelů. Právem tedy rekursní soud vřadil též 
řečené poplatky finanční prokuratury mezi pohledávky za podstatou 
(§ 46 čís. 1 konk. ř.), ale nelze sdíleti jeho názor, že je lze vřaditi mezi 
takové, jež podle §u 47 (2) konk. ř. musí býti, nestačí-li podstata, za
praveny plně přede všemi ostatními pohledávkami za podstatou zrovna 
tak, jakoby se jednalo o holové výlohy správce podstaty. Dle tohoto 
ustanovení zákona má jedině úpadkQvý správce výlučné postavení, že 
v případě nepostačitelnosti rozvrhové podstaty mají přednost před 
ostatními pohledávkami hotové výdaje pod § 46 čís. 1 konk. ř. patřící, 

jež správce podstaty zapravil zálohou. Ostatní pohledávky podstaty 
mohou býti uspokojeny jen poměrně mezi sebou. Jestliže tudíž kdokoliv 
jiný má hotové výlohy, jež patří k pohledávkám za podstatou a třebas 
právě podobné výlohy, jaké zálohou zapravil správce podstaty, nemá 
téhož přednostního pořadí jako správce úpadkové podstaty. V §u 46 
konk. ř. nečiní se již (proti dřívějšímu úpadkovému ř.) rozdíl co do po
řadí mezi náklady úpadkového řízení a ostatními pohledávkami za pod
statou. Ale přednosti zasluhuje ona část nákladů řízení úpadkového, 
jež spočívá v hotových výdajích správce podstaty, protože týž jest 
nucen následkem své úřední povinnosti zapraviti výlohy, jichž ná
hrada mu zvláště musí býti zajištěna. To zákon v §u 47 konk. ř. také 
výslovně stanoví, ale jen pro správce podstaty a jeho zvláštní výsada 
nemůže býti rozšiřována na jiné. (Viz pamětní spis k §u 47 konk. řádu 
a Bartsch, Konkursní řízení, str. 357, pozn. 13 a str. 368 pOZll. 60.) 
Tato výsada jest jen pro osobu úpadkového správce a proto nerozhoduje 
snad stejná povaha výloh neb ta okolnost, že by je byl též správce 
úpadkové podstaty musil učiniti, kdyby byl dřívější bezvýslednou dražbu 
sám prováděl. Důsledkem toho bylo dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty vyhověno a usnesení rekursního soudu v objemu napa
dení změněno a v těch částech nové rozvržení dražebního výtěžku obou 
zvláštních podstat i výtěžku na úrocích provedeno. 
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Zrušení svěřenství (zákon ze dne 3. července 1924, čís. 179 sb. z. 

a nlákonem o zrušení svěřenství byl zrušen § 638 obč. zák., nebylo jím 
však zrušeno usnesení svěřenského soudu z doby před účinnosti zá
kona, jímž dáno přihlášenému nástupci ~e svě~enstv! svolen! k ~adlužení 
s podmínkou, že ustanovení o splacent dluhu musI Odpovldatl §u 638 
obč. zák. Usnesení to platí nadále, dokud nebyla schvalena dohoda po 
případě, pokud nedošlo k ustanovení nástupnictví podle §u 3 zákona. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, R 1 119/27.) 

S o udp r v é stol i c e ve věci bývalého svěřenstvi L-ského ne
vyhověl návrhu Maxe L-a, by mu byla za léta 1925 a 1926 prominuta 
roční depurace 350.000 Kč. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil. O fr vod y: Dohoda mezi čekateli není dosud schválena, takže 
dnes ještě není jisto, kdo nabude jmění zbaveného svěřenského svazku. 
Až do schválení dohody jest povinností soudu svěřenského, by podle 
záko"na pečovalo svěřenství (§ 15 zák. o zrušení svěřenství). K této 
péči náleží i povinnost starati se o to, by dluhy byly řádně umořovány, 
jak to zákon káže. Prominouti roč~í splátky n.~lze,o na nejvýše z .důleži
tých příčin lze povohtl ku splacem dluhu delsl lhutu. Al pak pn padne 
jmění svěřenské komukoli, vždy bude podle §u 3 zákona o zrušení svě
řenství omezeno svěřenským nástupllictvÍm ve prospěch prvého če
katele. A i tu má soud povinnost, by pečovalo neztenčení kmenového 
jmění, zejména když jedná se zde i o osobu nezletiJou. Tomu však by 
tak nebylo, kdyby žadatel, který ještě ani fiduciářem není, nemusel 
umořovati dluhy, jak to předpisuje zákon. Právem proto prvý soud ná
vrh na sproštení povinnosti umořovací zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovl'] dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. Nezáleží na úplné správnosti právního názoru, vysloveného rekurs
ním soudem, že svěřenské jmění bude vždy podle § 3 zákona o zrušení 
svěřenství omezeno svěřenským nástupnictvim ve prospěch prvního če
katele. DovolaCÍmu. soudu postačí při právním posouzení věci, že není 
dosud schválena dohoda, podle níž má svěřenské jmění připadnouti do 
neomezeného vlastnictví stěžovatelova, takže není vylouč'cn případ ná
stupnictví podle § 3 zákona čís. 179/24 sb. z. a n. Jest pravda, že byl 
tímto zákonem zrušen i § 638 obč. zák., a to již dnem jeho ~účinností 
(14. listopadu 1924). Tím nebylo však zrušeno usnesení zemského 
soudu civilního v Praze ze dne 7. listopadu 1924, vydané (udíž ještě 
za platnosti §u 638 obč. zák., jímž bylo stěžovateli jako přihlášenému 
nástupci ve svěřenství dáno svolení k zadlužení svěřenství jen s pod
mínkou, že ustanovení o splacení dluhů musí odpovídati §u 638. Usne
sení to platí nadále, pokud nebyla schválena dohoda, o níž jest řeč 
v dovolacím rekursu, po případě dokud nedošlo k ustanovení nástup
nictví podle § 3 zákona čís. 179/,24, kdy na místě svěřenského soudu 
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nastoupí soud povolaný podle obecných pravidel o příslušnosti (§ 15 
poslední věta, odstavec druhý). Pro přechodnou dobu nezbývá než po
nechalI v platnosti usnesení ze dne 7. listopadu 1924 a náleží bývalému 
soudu svěřenskému, by bděl nad jeho zachováním, pokud nedojde ke 
konečné úpravě poměru co do svěřenského jmění. 

čís. 6860. 

Znalce lze odmitlnouti pouze před soudem prvé stolice, nikoliv až 
v řizeni ,odvolacím, vyjÍltlajíc př!pady §u 496, posledni ods,tavec, §u 478, 
posledn. odstavec, a §u 488 c. r. s. Neuznal-li odvolací soud za vhodno 
opakovati důkaz znalcem, nelze skutkovým zjištěním nižších mudů uči
něným na základě posudku tohoto znalce, o'dporovati ani peJd ro~škou 
dovolacího důvodu §u 503 čís. 2 c. ř. s., ani uplatňováním odmítn!lií 
znalce pro předpojatosti. 

Nárok na náhradu škody, jež byla způsobena vadnosti dodaného 
zbožl, sbíhá se s nárokem ze správy tak, že nabyvatel zboží buď může 
uplatňovati nárok na náhradu škody, pokud škoda není uhražena sprá
vou,. ne,bo že nechá padnouti nárok ze správy a uplatni jen nárok na ná
hradu skody. Pro nárok na náhradu škody platí všeobecná tříletá pro
mlčecí lhůta podle §u 1489 o.bč. zák. 

Tříletá promlčecí lhůta §u 1489 obč. zák. počíná teprve skutečnou 
znalostlí škody i osoby škůdcovy a nezáleží na tom, že poškozený za
vinil opozděné opa(~eni posudku o škodě. 

Podala-Ii po vyclánt jazykového nařízení cizozemská akciová spo
lečnost dovolací odpověď v jazyku menšinovém, jest .li odmítnouti. 

(,Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv I 695/26.) 

Tuzemská firma domáhala se na cizozemské akciové společnosti 
náhrady škody, jež jí vznikla dodáním vadného betonu. O b a niž š í 
s o u d y žalobu zamítly. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ža
IObkyně; dovolací odpověď žalované odmítl. 

D ů vod y: 

Žalovaná akciová společnost jest cizozemskou společností, která 
má podle spisů sídlo v Drážďanech a má v tuzemsku jen zastupitelství. 
Podle §u 2 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n. mohou. 
jen příslušníci Československé republiky za předpokladů v tomto zá
koně a ve vládním nařízení ze dne 3. Února 1926, čís. 17 sb. z. a n. 
blíže uvedených používati v podáních jiného jazyka než státního. To 
p~atí i pro osoby právnické a jim podobné samostatné podměty právní 
(d. 16 Jaz. nař.). Ježto, žaloval~á cizozemská firma podala svým prá,'
~lm zastupcem dovolacl odpoveď dne 1. dubna 1926 - tedy již po 
učmnosli Jazykového nařízení - v jazyku německém, ačkoli ji menši
nové právo jazykové nepřísluší (cl. 18 odstavec prvý písm. d) jaz. nař.), 
bylo podle čl. 4 odstavec třetí a čl. 19 odstavec druhý jaz. nař. dovo
lací odpověď odmítnouti. 

Žalující firma uplatňuje dovolací duvody §u 503 čís. 2 a 4 c. ř. S., 
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leč neprávem. Největší vadu odvolacího řízení shledává dovolatelka 
v tom, že odvolací soud neprovedl dúkazů nabízených o skutečnostech, 
jimiž měla býti osvědčena předpojatost znalce Dra O-a, a že nevyhověl 
návrhu na odmítnutí tohoto znalce. Odvolací soud nevyhověl tomuto 
návrhu jednak z duvodu věcného, jednak z duvodu opozděnosti. Tytéž 
duvody uvádí odvolací soud stručně také v odůvodnění svého rozsudku 
ve věci samé. Dovolací důvod §u 503 čís. 2 c. ř. s. není opodstatněn. 
Podle §u 355 c. ř. s. lze odmítnouti znalce u soudu procesního, po pří
padě u soudce z příkazu nebo k dožádání činného, z pravidla jen potud, 
pokud nebyl posudek znalcem ještě podán. Později možno tak učiniti 
již jen u soudu procesního a jen tenkráte, když strana osvědčí, že o dů
vodu odmítnutí dříve nevěděla (což i v tomto případě žalující strana 
tvrdí), nebo jej nemohla pro nepřekonatelnou překážku včasně ku plat
nosti přivésti. Podle motivů k vládní .osnově str. 321 k §u 355 c. ř. s. 
byl dán onen předpis proto, by bylo zabráněno dodatečnému napadání 
provedeného dúkazu pod rouškou a ve formě odmítnutí znalce. Z přecl
pisú §§ 355 a 356 c. ř.s. jest již také zřejmo, že zákon má na mysli 
od.mítnutí znalce jen před soudem první stolice. Jde to ostatně na jevo 
také z jiných úvah. Podle §u 355 prvý odstavec c. ř. s. mohou býti znalci 
odmítnuti z těchže dúvodů, které opravňují k odmítnutí soudce. Jako 
nelze soudce odmítnouti až po rozsudku, nýbrž možno jen za podmínek 
§u 477 čís. 1 c. ř. s. uplatniti zmatečnost, nebo za podmínek §u 529 
čís. 1 c. ř. s. podati žalobu o zmatečnost, lze také ve příčině znalce 
podati žalobu za obnovu za podmínek §u 530 čís. 2 c. ř. s., když se 
znalec stal vinen křivou výpovědí. Zda by bylo možno použíti také 
§u 530 čís. 7 c. ř. s., netřeba tu řešiti. Odvolací soud má za úkol jen 
přezkoumávati rozsudek prvního soudu v mezích odvolacích návrhů a 
dltvodu (§§ 462 a 467 čís. 3 c. ř. s.). Z přezkoumací činnosti odvolacího 
soudu plyne, že skutkový materiál v první stolici sebraný nesmí býti 
v odvolací stolici novým přednesem rozmnožen a Že odvolací soud ne
mUže přezkoumávati to, o čem prvni soud nevěděl a následkem nedo
statku přednesu stran věděti nemohl. Jako nemůže strana teprve v od
volacím řízení uplatňovati nové skutečnosti a prúvody pro věrohodnost 
nebo nevěrohodnost svědka, nemuže ani uplatňovati nové skutečnosti 
a průvody pro předpojatost znalce. Proto jest dán zákaz novot v od
volacím řízení podle §u 482 c. ř. s. a proto jest dán předpiS §u 530 
c. ř. s. o obnově řízenÍ. Jest tedy pravidlem, že znalce možno odmítnouti 
jen v první stolici. Z tohoto pravidla bylo by ovšem nutno připustiti 
výjimky pro případ, že by odvolací soud, zrušiv rozsudek prvního soudu 
pro neúplnost řízení, sám řízení podle §u 496 poslední odstavec c. ř. s. 
doplnil a znalce vyslýchal, neboť v tomto případě nastupuje odvolací 
soud na místo soudu první stolice a platí tu tedy také předpis §u 355 
c. ř. s. ve příčině odmítnutí znalců. Podobně bylo by tomu ve případě 
dalšího řízení u odvolacího sou!du podle §u 478 poslední odstavec 
~: ř. s. po zruš,:ní rozs~dku I:;vní~o ,soudu pro zmatečnost. Další vý
Jimku bylo by pnpustttt 1 ve pnpade, ze by odvolací soud podle §u 488 
c', ř. s. opakoval znalecký dúkaz bud' výslechem téhož znalce, neboii
neho znalce, nebo že by provedl nově znalecký důkaz, neboť pak jest 
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podle §u 488 druhý odstavec c. ř. s. prováděti dů~~z ~odle předpis~1 
platných pro první stolici a platil by tu tedy rO:1I10z predpls §~. 350 
c. ř. s. Podle motivů stálého výboru k §u 488 c. r. s. str. 799 meh za
konodárci při předpisu §u 488 druhý odstavec c. ř. s. právě na mysli 
případ, že by odvolací soud znalecký důbz opakoval. Podl,e §u 488 
c. ř. s. záleží však jedině na úvaze odvolaclho soudu, zda ma pochyb
nosti o správnosti skutkových zjištění prvního soudu a zda pokládá 
za nutné opakovati nebo doplniti dťtkazy provedené v první stolici. Této 
úvaze nelze odporovati v dovolání dovolacím důvodem §u 503 čís. 2 
c. ř. s., neboť jde jen o volné hodnocení průvodťt nižších soudú (§ 272 
c. ř. s.), které nepodléhá přezkumu soudu odvolacího. To platí i o zna
leckém posudku, neboť hodnotiti význam posudku a Č1l11tl na jeho 
základě skutková zjištění, náleži také k činnosti volného hodn'9cení 
prťtvodů. Ježto pak odvolací soud v tomto případě neuznal za n'tllno 
opětně vyslýchati znalce Dra G~a, nelze skutkovým zjištěním nižších 
soudů, učiněným na základě posudku tohoto znalce odporovatI a111 pod 
rouškou dovolacího důvodu §u 503 čís. 2 c. ř. s., ani odmítnutím znalce 
pro předpoiatost.; 

Dovolačí dťtvod nesprávného právního posouzení věci podle §u 503 
čís. 4 c. ř. s. uplatňuje žalobkyně jen v tom směru, že ani odvolací soud 
neshledal v jednání žalované civilněprávního podvodu po rozumu čl. 350 
obell. zák. a že uznal, že zboží .jest pokládati podle čl. 347 obch. zák. 
za schválené, protože nebylo včasně a řádně zkoumáno, a že náhradní 
nárok jest podle čl. 349 obch. zák., ano i podle §u 1489 obč. zák. 1'1'0-

mlčen. Ale na tyto předpisy v tomto sporu podle správného právního 
posouzení věci vťtbec nepřijde. Dlužno si uvědomiti, čeho se žalobkyně 
domáhá a z jakého důvodu tak činí. c Žalující firma domáhá se na ža
lované náhrady škody, kterou utrpěla tím, že se jí dne 28. prosince 1918 
sřítila část betonové stavby, a tvrdí, že příčinou sřícení byla vadná 
jakost použitého cementu, jejž jí žalovaná firma dodala, že prý dodaný 
cement nebyl portlandským cementem, který byl objednán a zaplacen, 
nýbrž z velké částí t.zv. »silikalit«, který je lacinějším a méněcen
nějším, než portlandský cement, že prý šlo o vadu skrytou, o které 
se žalobkyně dozvěděla teprve, když jí v únoru 1923 došel posudek 
prof. Dra B-a, že se teprve tehdy dozvěděla o osobě škůdce a že prý 
jest žalovaná dodavatelka cementu zodpovědna za škodu, která sří
cením stavby povstala. Z tohoto přednesu žalobkyně jest vidno'. že ne
uplatňuje nárok ze správy podle §u 932 obl'. zák., jenž platí také pro 
vady zboží podle obchodního zákona, nýbrž že uplatňuje nárok na ná
hradu škody, která jí byla zpťtsobena vadností cementu, že tedy uplat
ňuje nárok podle poslední věty §u 932 obl'. zák., která ustanovuje, že 
dodavatel ručí ve všech případech za zaviněnou škodu. Nárok na ná
hradu škody sbíhá se s nárokem ze správy a to tak, že nabyvatel zboží 
buď může uplatňovati nárok na náhradu škody, pokud škoda není na
hrazena správou, nebo že nechá padnouti nárok ze správy a uplatní 
jen nárok na náhradu škody (srv. také rozhodnutí čís. 6091 sb. ll. s,). 
Že nárok na náhradu škody není nárokem ze správy, byť i byla o něm 
zmínka v §u 932 obč. zák., vyplývá již z toho, že předpokládá zavinění 
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dodavatelovo, kdežto při správě na vině nezáleží (srv. také rozhodnutí 
čís. 2434 a 4749 sb. n. s. a motivy k §u 932 obč. zák. III; n?vela str.. 2?6 
a Věstník z roku 1916 str. 116). Pro tento narok plaÍ! vseobecna tn
letá promlčecí lhůta podle §u 1489 obl'. zák. Netřeba se tu tedy vůbec 
obírati otázkami, které nižší soudy řešily, zda totiž dodaný cement bylo 
pokládati za schválený pro nedostatek řádného a včas;,ého zk,?ušení 
podle čl. 347 obcl,: zák;, zdah .mln:o to, na,stalo promlčenr podle cl. 349 
obch. zák., či zdah tu slo o clvrlne-pravm podvod podle cl. 350 obch. 
zák. který vylučuje platnost předpisů čl. 347 a 349 obch. zák., neboť 
vše~hny tyto předpisy vztahují se jen na nárok ze správy, o nějž v tomto 
sporu nejde. Nelze však ani přisvědčiti nižším soudům v tom, že prý 
nastalo promlčení žalobního nároku podle §u 1489 obl'. zák. První soud 
odůvodňuje svůj názor tím, že žalobkyně požádala Dra B-a o posudek 
až 1. listopadu 1920, že posudek byl podán až koncem ledna 1923, že 
si tedy žalobkyně zpozdění sama způsobila. Odvolací soud se o dů
vodu promlčení podle §u 1489 obč. zák. blíže nezmiňuje. Nezáleží však 
na tom, zda si žalobkyně zpozdění posudku sama zavinila, neboť tříletá 
lMta promlčecí podle §u 1489 obl'. zák. počíná podle jasného znění 
zákona teprve skutečnou znalostí škody i osoby škůdcovy a možnost 
vědomosti nelze klásti na roveň skutečně vědomosti. Přes to však, že 
žalobní nárok nebyl promlčcn, nemůže míti dovolání úspěchu. Nižší 
soudy přijaly za dokázané, že dodaný portlandský cement odpovídal 
prodejním podmínkám, že takový cemcnt jest všeobecně pokládati za 
zpúsobilý pro účely stavební, že dodaný cement měl vlastnosti smluvené 
a že - kdyby nebylo smlouvy co do jakosti cementu - byl dodaný 
cement aspOlí obchodním zbožím prostředního druhu a jakosti podle 
čl. 335 obch. zák. Naproti tomu nepřijaly nižší soudy za dokázané, že 
žalovaná firma místo cementu dodala »silika1it«. Tímto zjištěním po
zbyla žaloba, která byla založena na tvrzení, že dodaný materiál nebyl 
portlandským cementem, a že použití tohoto materiálu bylo příčinou 
sřícení stavby, svého základu, nehledě ani k otázce zavinění a příčinné 
souvislosti. Není tedy nárok žalobní ani co do dLl vodu po právu. 

čís. 6861. 

Byla-li žaloba banky proti obci (v čechách) o zaplacení zápůjčky, 
poskytnuté obci za účelem úpisu válečných půjček, právoplatně zamít
nuta, ježto sezení obecnmo zastupitelstva, v němž bylo uzavření zá
půjčky usneseno, nebylo řádtlě svoláno, jest banka oprávněna domá
hati sle náhrady škody na starostovi a na všech členech ohecnlho za
stupitelstva, kteří dluhopis, odMolávajíci se na platné usneseni obec
ního zastupitelstva, podepsali, třebas jich podepsalo vice, nežli zákon 
požadoval. K žalobě jest oprávněna banka, v jejíž jmění nastala škoda, 
třebas jí byla pohledávka postoupena jinou bankou. 

Převod pohledávek vídeňské banky tmems"é bance ve smyslu na
řízeilÍ ze dne 13. zář! 1920, čís. 532 sb. z. a n. byl postupem ze zákona. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv I 1361/26.) 
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Ústřední banka německých spořitelen ve Vídní poskytla obcí Z. 
v čechách zápůjčku za účelem úpísu válečné půjčky. P!užní úpís ?yl 
podepsán tehdejším starostou obce Otto~ O-;n;.~ osml cleny o?eclllho 
zastupítelstva a bylo v něm uvedeno, ze zapujcka byl,: uzaVrena na 
základě usnesení obecního zastupItelstva ze dne 22. kvetna 1916. Ve 
smyslu vládního nařízení ze dne 13. září 1920, čís. 532 sb. z. a n. byly 
postoupeny pohledávky ústřední banky:' německých s?ořítele~ ve Vídni 
ústřední bance německých spořitelen v ceskoslovenske republIce v Praze, 
mezi nimi i pohledávka protí obcí Z. Ústřední banka německých spo
řítelen v československé republice domáhala se pak na obCI Z. zapla
cení zápůjčky, byla však se žalobou pr~voplatně zamítnut,a: je!to se.fení 
obecního zastupitelstva ze dne 12. kvetna 1916 nebylo radne svol ano. 
Proto domáhala se táž banka žalobou, o niž tu j de, náhrady škody na 
starostovi Ottu O-ovi a oněch členech obecního zastupitelstva, kt~ří 
dluhopis podepsali. škoda pak-sestávala ze zapůjčeného peníze a z úÍ!iat 
prosouzeného sporu s obcí Z. Pro c es n í s o udp r v é s t o II c e 
žalobu zamítl ,o d vol a':c í s o u d vyhověl žalobě proti Ottu O-ovi. 
N e j v y Š š í 's o u d nevyhověl dovolání Otty O-a, k dovolání žalob
kyně uznal podle žaloby i proti ostatním žalovaným. 

"Důvody: 

Nezáleží na vývoji věci od podpisu dluhopisu žalovanými až d,o pro
vedení spom s obcí, v němž bylo zjištěno, že nestalo se platné usne
sení žalované obce o zápůjčce, důsledkem čehož byla žaloba zamítnuta. 
Nezáleží tudíž na tom, že žalobkyně jako právnická osobnost vzni~l~ 
teprve po podpisu dluhopisu žalovanými, ježto i dovolací soud vychazl 
z názoru, že škoda nastala teprve ve jmění žalobkyně, takže jen tato 
jako poškozená jest ,oprávněna domáh~ti se náhrad~ škody. Je~t .rra~da, 
že škodlivá událost nastala již podpIsem dluhopISU a zaslamm jeho 
tehdejší vídeňské bance, ale tvrzená příčinná souvislost se škodou ne
byla zrušena převodem domnělé pohledáv~y ze záp,ůjčky ~a žalující 
banku, jež utrpěla škodu již ve svém ]měm. Jde o nahradu skody, m
koliv o splnění smluvního závazku. Žalovaní nebyli smluvní stranou, 
nezáleži proto na tom, že ani žalobkyně nebyla smluvní stranou, po
stačí, že jednáním žalovaných nebyla poškozena vídeňská banka, nýbrž 
žalobkyně, jejíž jmění bylo jím zmenšeno, což bylo zjiště~o,tepr~.~ spo- . 
rem proti obci. Další vývody dovolatelovy byly zodpovedeny jlZ ple
nárním rozhodnutím č. 4321, na něž dovolatel se poukazuje. Kdyby 
názor jeho byl správný, postačil by ke vzniku závazku obce podpis sta
rostův a nebylo by si možno vysvětliti, proč zákon, obecní zřízení, vy
žaduje mimo jiné též platné usnesení a listinu vyhOVUjící náležitostem 
§u 55 obec. zřízení. Podle zákona nejsou podpisy na listině, předepsané 
tímto zákonným ustanovením, bezvýznamnou formálností, nýbrž osvěd
čují osoby listinu podepsavší podpisem svým správnost obsahu listiny, 
především že stalo se platné usnesení obecního zastupitelstva. Strana, 
pro kterou jest listina ta určena, má právo věřiti, že osvědčení to stalo 
se podle pravdy a vážně, mohla proto původní smluvní strana, t. j. ví-
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deňská banka jako právní předchůdkyně nynější žalobkyně, právem 
předpokládati, že př;jímá listinc;u tou platný ,zá:aze~ ob~e jak? proti
hodnotu svého pInem. JakmIle vsak bylo prokazano, ze vldenska banka 
byla podpisy, těmiuve~ena v o!nyl,.ž: plnila v ,důvěře v.ně, že však n~
dostalo se jl vzajemneho pInem, jezto nevzesel plal!ly vzajemny za
vazek obce, ručí jí osoby listinu podepsavší za škodu tím vzniklou, aniž 
by bylo nutno ruče~í to dále odůvodňovati. Dovolatel, aniž ostatn! ž~
lovaní, jak bude dale uvedeno, nemohou se vymlouval! neznalo sl! za
kona, t.j. obecního zřízení, jež obsahuje jasné a určité předpisy, ke 
kterým závazkům obce je třeba usnesení výboru (zastupitelstva), a kdy 
dojde k platnému usnesenÍ. Nešlo o nic jiného, než o skutečnost, zda 
k sezení byli obesláni všici úd,ové výboru a za nepřítomné údy náhrad
níci k tomu určenÍ. Žalovaní, vzavše na se úřad zástupců obce, měli 
a mohli si opatřiti znalost aspoň nejdůležitějších předpisů obecního zří
zení a starati se o to, by předpisy ty byly také zachovány, což jim při 
náležité bedlivosti bylo nejen možné, nýbrž i snadné. Ježto škoda vznikla 
teprve ve jmění žalobkyně a nárok žalobní jest oprávněn z tohot,o dů
vodu, není třeba zabývati se otázkou, zda nejen původní pohledávka,' 
nýbrž i nárok na náhradu škody přešel s původní smluvní strany na 
žalobkyni. Vídeňská banka jako právní předchůdkyně žalující banky jest 
úplně vyřazena z poměru žalobkyně jak k obci, tak k nynějším žalova
ným, Postačí, že domnělá její pohledávka přešla na žalobkyni, jež jí 
poskytla, jak bude dále uvedeno, za postoupený domnělý nárok plnění 
rovné skutečnému nároku. Jako podmět všech závazků a oprávnění ví
deňské banky vstoupila nyní žalobkyně, jedině tato jest oprávněna po
žadovali náhradu škody od žalovaných pro jich zavinění, jehož dopu
stili se podpisem dluhopisu. 

Ze skutkových zjištění vyplývá, že nejprve stal se převod závazků 
a oprávnění vídeňské banky na žalobkyni, a teprve potom došlo ke 
sporu s obcí, v němž bylo zjištěno, že závazek obce převzatý ž~lobkyní 
jako oprávnění její předchůdkyně není po právu. Dovolatel musil by 
proto prokázati, že žalobkyně věděla již při převzetí sporné pohle
dál'ky od vídeňské banky, že nestalo se platné usnesení a že závazek 
obce není po právu. Dodatečně nelze nic změniti na události, jakou 
byl převod domnělého závazku obce podle vl. nařízení čís, 532/1920 
sb. z. a n. a vyhlášky ministerstva financí z roku 1922, čímž byl vy
tvořen právní stav nezměnitelný ani výsledkem sporu provedeného proti 
obci. V tom právě spočívá škoda vzniklá ve jmění žalobkyně, že tato, 
vyrovnavši se s vídeňskou bankou, převiala také pohledávku proti obci, 
jež jí byla dodatně rozsudkem oduznána. Náhradou za tuto pohledávku 
převzala žalobkyně jako závazek komunální dluhopisy, jež musí nyní 
vyplatiti v Kč. Žalobkyně není s to, by přesunula nepříznivý výsledek 
sporu s obcí na svou předchůdkyni, s níž se úplně vypořádala. Dovo
latel snaží se dáti jiný smysl svědecké výpovědi Dra K-y, než který 
výpověď ta skutečně má. Nešlo o převod soukromoprávní, t. j. ze 
smlouvy, jenž by se dal do všech důsledků posouditi podle předpisů obč. 
zákona, nýbrž šlo o převod ex lege ve smyslu vl. nařízeni čís. 532}20, 
vydaného na základě zmocň,ovacího zákona čís. 337/120, a majícího tu-
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díž moc zákona. šlo o úpravu hospodářského poměru mezi peněžními 
ústavy, jichž jednotnost pominula zánikem bývalého mocnářství rakou
sko-uherského" K úpravě té, byť nešlo o převody nucené, nepostačily 
předpisy občanského zákona, ježto rozhodovaly tu i jiné zájmy než ryze 
soukromoprávní, bylo proto potřcbi zvláštního zákonného předpisu, jenž 
platnost úpravy té vyhradil schválení ústředních správních úřadů (sr. 
§ 3, nař" čís" 532)" 

Pokud jde o ostatní žalované, nelze souhlasiti s právním posouzenim 
věci odvolacím soudem" Co platí o O-ovi a jeho podpisu na dluhopise, 
platí stejně i o ostatních žalovaných, kteří podepsali dluhopis. Žalovaní 
měli si uvědomiti význam svých podpisů na dluhopise, sloužících druh~ 
smluvní straně jako záruka, že stalo Se skutečně, čeho bylo třeba k plat
nému závazku obce, za kterou žalovaní podepsali listinu. Měli proto ža
lovaní vynaložiti veškerou jim možnou péči a bedlivost, chtěli-Ii vyva
rovati se škodě druhé smluvní strany, tím však předejíti i své vlastní 
škodě. Měli tudiž podle možnosti sami se přesvědčiti o tom, zda byly 
splněny veškeré požadavky 'platného usneseni podle předpisú obecního 

"zřizení. žalovaní vúbec netvrdili, že by tak byli učinili, že by se byli do
tázali starosty obce, zda jsou všici řádně obesláni, ač jim bylo zajisté 
patrno, že první náhradnik nepřišel do schllze. Nelze je proto sprostiti 
zodpovědnosti za škodu, která .vzešla z jednání jich. Ostatní námitky 
jimi vznesené byly zodpověděny shora. Nezáleží na tom, že k formální 
platnosti dluhopisu třeba kromě podpisu starostova jen tří dalších pod
pisů (§ 55 obecn. zříz.), kdežto dluhopis byl podepsán více zástupci 
obce. Druhá smluvní strana nebyla povinna zkoumati, které podpisy 
náležejí k oněm třem l1utn)'I11 podpisům, a r~lčí každý ze zástupcú obce, 
který podepsal dluhopis, stejně jako" ostatnÍ. Nedílné ručení žalovaných 
spočívá na § 1302 obč. zákona, druhé větě, ježto nebylo možno- určiti 
podíl každého žalovaného na škodě zvlášť. 

čís. 5862. 

účinky přikázáni zabavené pohledávky na místě placení nastávají 
doručením příkazn,ího usnesení dlužníku. Přikázání pohledávky, má-li 
býti právně účinným, předpokládá nutně právně účinné zástavní právo 
na pohledávce. Zástavní právo, nabyté v exekučním řízení zabavením 
pohledávky dlužníkovy v posledních 60 dnech před zahájením vyrov
nání, zaniká ve smyslu §u 12 vyr. ř. samo sebou vyhlášením vyrovna
cího řízení. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv I 1682/26.) 

K návrhu žalobkyně byla usnesením ze dne 21. ledna 1926 zabavena 
pohledávka dlužníkova u šekového úřadu a usnesenim ze dne 1. února 
1926 byla žalobkyni přikázána na místě placení. Toto usnesení bylo do
ručeno žalobkyni dne 3. února, poddlužníku dne 4. února a dlužníku dne 
5. února 1926. Usnesením ze dne 3. února 1926 bylo zahájeno o jmční 
dlužníka vyrovnávací řízenÍ. Žalobě proti poddlužníku o zaplacení po-
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hledávky, přikázané na místě placeni, pro c e s Jl í s O II ci P r v é 
s t O I i c e vyhověl, O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: 
§ 316 ex. ř. ustanovuje, že, přikáže-li se zabavená pohledávka vymáha
jícímu věřiteli na místě placení, přejde naň s účinkem; jako by ji byl 
dlužník úplatně postoupil. Právní účinky exekučního přikázání zabavené 
pohledávky na místě placeuí jsou tedy tytéž jako postup podle §u 1392 
obč. zák. Rozdíl mezi obojím není v podstatě obou těchto zařízení, nýbrž 
jen ve zpúsobu, kterým se uskutečňují. Při postupu děje se převod po
hledávky postupitelem dobrovolně, kdežto při přikázání na místě placení 
jest projev jeho v-úle nahrazen zákonným ustanovením,_ takže nastává 
tu postup ze zákona. Jako při dobrovolném postupu jsou práva postup
níkova co do postoupené pohledávky táž jako práva postupitelova 
(§ 1394 obč. zák.) a smlouvou postupní vzniká nový závazek jen mezi 
postupitelem a postupníkem, stejně jest tomu při přikázání pohledávky 
na místě placení. Jím vstupuje vymáhající věřitel, který si ho vydobyl, 
na místo dlužníI.a jako púvodního věřitele, který takto svého nároku na 
plnění pozbývá, zabavená a na místě placení přikázaná pohledávka vy
stupuje tedy z okruhu jeho majetku a přechází ve jmění vymáhajícího 
věřitele. Tato změna práv uskutečňuje se při postupu okamžikem, kdy 
došlo ke srovnalému projevu vůle obou smluvníků (postupitele a po
stupníka), v zákonné formě podle § 869, po případě § 863 obč. zák. 
řádně projeveném. Jde nyní o řešení otázky, od kdy změna ta uskuteční 
se při přikázání na místě placení podle §u 316 ex. ř. Vydáním pří
kazného usnesení ještě nikoli, poněvadž usnesení takové stává se účin
ným proti stranám teprve jeho doručením (§§ 416 a 426 c. ř. s. a § 78 
ex. ř.), od kdy počíná také plynouti lhůta ke stížností. Spisy okresního 
soudu jest prokázáno, že usnesení tohoto soudu ze dne 1. února 1926, 
kterým žalobkyni jako vymáhající straně bylo povoleno proti Josefu 
F-ovi jako povinné straně přikázání zažalované pohledávky na místě 
placení, bylo doručeno právnímu zástupci žalobkyně dne 3. února 1925, 
poštovnímu úřadu šekovému jako poddlužníku dne 4. února 1926 a Jo
sefu F-ovi jako dlužníku dne 5. února 1926. Ježto pak, jak jest nesporno, 
o jmění dlužníka zahájeno bylo vyrovnávací řízení usnesením 'krajského 
soudu ze dne 3. února 1926 a právní účinky jeho zahájení nastaly již 
počátkem dne, kdy vyvěšena byla vyhláška na soudní desce vyrovnacího 
soudu (§ 7 vyr. ř.), plyne z toho, že účinky vyrovnávacího řízení nastaly 
dříve, než účinky příkazního usnesení. Podle §u 8 vyr. ř. nemohl dluž
ník ode dne, kdy podal návrh na zahájení vyrovnacího řízení, své po
hledávky postupovati. Má-li přikázání zabavené pohledávky na místě 
placení podle §u 316 ex. ř. stejné právní účinky, jako dobrovolný po
stup podle §u 1392 obč. zák. a nastávají-Ii účinky příkazního usnesení 
nejdříve teprve jeho doručením, ne-li dokonce až dnem, kdy nabylo 
právní moci, vyplývá z toho závěr, že usnesení o přikázání musilo by 
býti doručeno dlužníku přede dnem, jímž podle §u 7 vyr. ř. počalo je
viti právní účinky řízení vyrovnávac,í, tedy v projednávaném případě 
přede dnem 3. února 1926. Předpokladu toho zde však není, ježto při
kazní usnesení bylo doručeno dlužníku, jak shora zjištěno, teprve dne 
5. února 1926. V den zahájení vyrovnávacího řízení byla zažalovaná po-
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hledávka pro žalobkyni pouze právoplatně zabavena usnesením kraj
ského soudu ze dne 21. ledna 1926, jež doručeno bylo poddlužníku po
štovnímu úřadu šekovému v Praze, dne 23. ledna 1926. Tím nabyla ža
lobkyně na zažalované pohledávce dlužníkově proti úřadu tomu podle 
§u 294 ex. ř. jen práva zástavního, ted~ pouze práva ,oddělné.ho .ve 
smyslu §§ 11 a 12 vyr. ř. a to v posledmch 60 ~ne~h pred zahajen.l:n 
vyrovnacího řízení, kteréž však podle §u 12 vyr. r. ]lm zamklo. ]esthze 
tédy pro pozdní doručení příkazního usnesení účinky přikázání zaba
veri'é pohledávky na místě placení podle §u 316 ex. ř. (§ 1392 o~č. zák.) 
před zahájením vyrovnávacího řízení ještě nenastaly, zabavena pohle
dávka do vlastnictví žalobkyně nepřešla a zůstala ještě v den zahájení. 
vyrovnacího řízení ve jmění Jos. F-a a podle §u 2 vyr. ř. měla býti do 
seznamu jeho jmění pojata. Byla tedy zatížena pouze právem zástavním, 
které však, jak uvedeno, zaniklo podle §u 12 vyr. ř. Opírá-li tedy ža
lobkyně žalobní nárok na zaplacení zažalované pohledávky o přikázání 
její na místě placení, jehož právní účinky podle toho, co bylo shora uve
deno však nenastaly, jest její žaloba neodůvodněnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 
~ 

Oovolatelka, vycházejíc z jedině uplatněného důvodu nesprávného 
právního posouzení věci (čís. 4 §u 503 c. ř. s.), brojí proti názoru od
volacího soudu, že přikázání zabavené pohledávky na místě placení 
jeví účinky teprve jeho doručením, zastávajíc názor, že příkazní usne
sení působí již svým vydáním, proto~ě doručení znamená jen technícký 
způsob provedení přikázání, staví se dále protí názoru, že, poněvadž 
přikázaná pohledávka podle §u 316 ex. ř. má tytéž právní účinky jako 
dobrovolný postup, nemůže vyrovnací dlužník podle §u 8 vyr. ř. ode 
dne, kdy podal návrh na zahájení vyrovnávacíha řízení, své pohledávky 
postupovati, uvádějíc k tomu, že to není dlužníka vi zakázáno, ježto § 8 
vyrov. ř. se nezmiňuje o postupech pohledávek, a že by ostatně takové 
právní je'dnání bylo jen vůči vyravnacím věřitelům bezúčinné. ~le j~
jímu dovolání nelze vyhavěti. Jest nesprávný názor dovalatelcin, ze 
účinky přikázání nastávají již vydáním usnesení, jímž se vyhovuje ná
vrhu vymáhajícíha věřitele. Ta by se nesravnávala s ustanoveními 
§§ 64, 303-307 ex. ř. Příkazní usnesení bylo však poštovnímu šeko
vému úřadu jako poddlužníkovi doručeno dne 4. února 1926 a dlužníkavi 
Josefu F-ovi až dne 5. února 1926. Vyrovnací řízení o jmění dlužníka Jo
sefa F-a bylo zahájeno již dne 3. února 1926. Nastaly tedy v každém 
případě účinky vyravnacího řízení, jak správně uvedl odvolací soud, 
dříve než účinky příkazníha usnesenÍ. Ale není třeba pouštěti se do 
úvah, jak ta učinil odvolací soud, zda prato a vzhledem k tomu, že při
kázání zabavené pohledávky na místě placení má dle §u 316 ex. ř. ty
též právní účinky jaka postup pohledávky ve smyslu §u 1392 abč. zák., 
nemohla přikázaná pohledávka s ohledem na ustanovení §u 8 vyrov. ř. 
přejiti po zahájení vyrovnacího řízení ze jmění dlužníkova ve jmění ža
lobkyně jako nastupitelky. Bylo zjištěno, že usnesení a zabavení pohle-
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dávky byio poddlužníkovi doručeno dne 23. ledna 1926. Tím nabyla 
sice žalobkyně podle §u 294 třetí odstavec ex. ř. zástavního práva jako 
práva oddělného na jmění vyrovnací ha dlužníka (,§ 11 prvý odstavec 
vyrov. ř.), které však podle §u 12 vyrov. ř. zaniklo zahájením vyrovna" 
cího řízenÍ. Na to mohl odvolací soud vším právem klásti váhu, neboť 
zánik takového oddělného práva, nově nabytého v posledních 60 dnech 
před zahájením vyrovnacího řízení exekuCÍ, nastává již sám sebou dnem, 
kdy nastávají účinky vyrovnacího řízení, tedy veřejným vyhlášením, 
s působnosti pro budoucnost, takže za vyrovnacího řízení nelze zahájiti 
řízení k zpeněžení zaniknuvšího oddělného práva. Oddělným právem, 
jež zaniká ve smyslu §u 12 vyrov. ř., jest i zástavní právo, nabyté vexe
kučním řízení zabavením pohledávky dlužníkovy. Přikázání pohledávky, 
má-li býti právně účinným, předpakládá však nutně právně účinné práva 
zástavní na pohledávku. Zaniklo-li však, nemůže ani přikázání pohle
dávky na místě placení projeviti účinky ve smyslu §u 316 ex. ř. Žalaba 
protí československému eráru, která stojí neprávem na stanovísku, že 
vklad Josefa F-a u poštovního úřadu šekového v Praze přešel ve smy
slu §u 316 ex. ř. na žalobkyni, byla proto vším důvodem zamítnuta od
volacím soudem. 

čís. 6863. 

Srovnalou vůli stran, by plnění bylo nedělitelným (čl. 359 obch. 
zák.), dlužnD předpokládati, když .okolnosti ospravedlňují bezpeč11o/ zá
věr, že by se byla smlouva neuskutečnila buď vůbec aneb neuslrutečnila 
za těchže podmínek. 

Z povahy smlouvy jest na zamýšlenou nedělW~lnost plnění USIUZO

vati, když podle projeveného účelu smlouvy má plnění tvořiti nedílný 
celek nebo když smluvní podmínky berou, jmenovitě při určení kupní 
ceny, zřetel na ukoupené množství a uzpůsobenost celého předmětu 
kupu. 

Za nedělitelný d.lužn'O P'Ovažovati předmět kupu, když jednotlivé 
jeho díly, nebo jeho menší mnnžství podle jeho povahy (uzpůsobenosti) 
a podle kupeckých obyčejů nejs10u předmě~em kupních smluv. 

Z příkazu 'Objednatele 'O různém způsobu dopravy zboží plyne že 
.objednané zboží' neni nedělitelným celkem. ' 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv I 1853/~6.) 

, .Žalovaná firma .objednala u žalující firmy kyselinu karbolovou s tím, 
ze jeden sud bude zaslán jako rychlozboží. Žalobkyně však nezaslala 
jeden sud jako rychlozboží, nýbrž zaslala ho druhého dne spolu s ostat
ními čtyřmi -,mly jako obyčejné zboží, načež žalovaná celou objednávku 
stornovala. Zal ob u o zaplacení kupní ceny za dodané zboží pro c e sní 
s o II d P r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d vyhověl žalobě 
potud, že přiznal žalobkyni kupní cenu za dodané čtyři sudy. O ů -
vod y:. Nám~tku,. že dodání ~bjednaného množství učiněno bylo při 
objednavce zavlslym na adesla11l jednoho sudu jako rychlozboží, ne-
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přednesl právní zástupce žalované strany hned při prvním ústním jed
nání, nýbrž až při druhém, což nasvědčuje tomu, že žalovaná strana 
,o tvrzené podmínce dříve ničeho mu nesdělila. A že skutečně při objed
návce žalovanou stranou tvrzená podmínka sjednána nebyla, zřejmo ze
jména i z dopisu žalované strany ze dne 23. května 1924, v němž zdů
razňujic své stanovisko, poukazuje na obsah objednávky těmito slovy: 
»Ve své objednávce jsme výslovně uvedli, že přejeme si jeden sud jako 
rychlozboží, a ostatní množství jako obyčejný náklad.« šlo tedy i dle 
vlastního dopisu žalované strany o pouhé přání, a nikoliv o podmínku. 
Právní důsledek tohoto skutkového zjištění je ten, že žalovaná strana, 
když žalobkyně nedodala jeden sud jako rychlozboží, nýbrž zaslala.jej 
druhého dne s ostatními čtyřmi sudy jako obyčejný náklad, byla ve 
smyslu článku 355 obch. zák. oprávněna ustoupiti od smlouvy toliko 
co do jednoho, oproti výslovnému znění objednávky opozděně doda
ného sudu, nikoliv také co do ostatních, správně dle objednávky doda
ných čtyř sudů, neboť není tu podkladu pro to, by celá p,ohledávka byla .... 
pokládána za nedělitelný éelek. Takovou nedělitelnou částí objednaného 
množství byl pouze onen sud, jenž měl býti zaslán ihned jako rychlo
zboží. Již tímto; příkazem různého způsobu dopravy naznačila strana 
žal,ovaná, že objednávka má býti rozdělena na dvě části, takže z povahy 
smlouvy samé, i z úmluvy žalované strany, i z povahy zboží, jež mělo 
býti dodáno v sudech, plyne, že žalovanou stranou objednané zboží 
netvoří nedělitelný celek (čl. 359 obch. zák.). Je tedy žalovaná povinna, 
by zaplatila fakturovanou kupní cenu včas a podle ujednání za dodané 
čtyři sudy 50% kyseliny karb,olové, není však povinna, by zaplatila též 
kupní cenu za onen sud kyseliny,' j,enž měl býti odeslán jako rychlo
zboží, neboť co do tohoto sudu žalovaná právem od smlouvy ustoupila. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované. 

Důvody: 

Žal,ovaná opna své dovolání o dovolací důvod podle č. 4 §u 503 
c. ř. s. Není tento dovolací důvod prováděn po zákonu, rozchází-li se 
dovolatelka s odvolacím zjištěním. Podle tohoto Julius Ř., veřejný spo
lečník žalované firmy, když objednával telefonicky u zástupce žalující 
firmy Antonína M-a 60% karbolovou kyselinu, neučinil odeslání jed
noho sudu jako rychlozboží podmínkou do té míry, že, nebude-li jeden 
sud odeslán jako rychlozboží, nemá býti objednávka uskutečněna vůbec. 
Ani pokud je tento dovolací důvod proveden po zák,onu není opodstat
něn. Dovolatelka míní, že odvolací stolice proto tuto věc posoudila ne
správně, poněvadž předpokládala, že tu nebylo svrchu vzpomenuté pod
mínky, a i kdyby bylo, že zásilka je dělitelna, a tvrdí, že objednávka 
v souzeném případě není dělitelnou, poněvadž jde o zbo·Ží egální, jež 
také dále, jak ostatně ze spisů vychází, dodáno býti mělo. Za dělitelné 
plnění dlužno podle doslovu zákona (čL 359 obch. zák.) považovati ta
kové, které podle povahy smlouvy, úmyslu smluvních stran a podle 
uzpůsobenosti předmětu, jímž má býti plněno, jest dělitelné. Srovnalou 
vůli smluvních stran, by nějaké plnění bylo nedělitelným, sluší předpo-
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kládati tehda, když okohlOsti ospravedlňují bezpečný zaver, že by se 
smlouva o dílu neuskutečnila budl vůbec, anebo alespoň neuskutečnila 
se za těchže podmínek. Nemůže-li to býti předpokládáno, dlužno u ab
straktně dělitelných plnění souditi podle vůle smluvních stran také na 
konkretní dělitelnost. Z povahy smlouvy jest na zamýšlenou nedělitel
nost plnění usuzovati, když podle projeveného účelu smlouvy má plnění 
tvořiti nedílný celek, nebo když smluvní podmínky berou jmenovitě při 
určení kupní ceny zřetel na ukoupené množství a na uzpůsobeno.st ce
lého předmětu kupního. Za nedělitelný dlužno považovati předmět kupu, 
když jednotlivé jeho díly nebo jeho menší mn,ožství podle jeho povahy 
(uzpůsobenosti) a podle kupeckých obyčejů nejsou předmětem kupních 
smluv. Odvolací soud považoval za nedělitelnou část dovolatelkou ob
jednaného zboží (»mn,ožství«) pouze onen sud, jenž měl býti zaslán jako 
rychlozboží a praví, že příkazem různého způsobu dopravy žalovaná 
projevila (»naznačila«), že objednávka má býti rozdělena ve dvě části, 
takže z povahy smlouvy samé, i z úmluvy žalované strany, i z povahy 
zboží, jež mělo býti dodáno v sudech, plyne, že žalovanou stranou ob
jednané zboží netvoří nedělitelný celek. Pokud jde o úmysl smluvních 
stran, byl tento druhou stolicí správně rozpoznán a pokud jde o stránku 
právního posouzení dov,olatelem napadeného závěru, neseznává dovo
lací soud, že by úmluva stran a její povaha vyložena byla nesprávně. 

Cís. 6864. 

úpadkový řád. 
Byla-Ii smlouva, jíž se třetí osoba zaručila za dluh úpadce, sjednál1a 

(záručnl směnka podepsána) za dlužník'Ova vyrovnaciho řízení, k ně
muž se bezprostředně pojil'O říz.eni úpadkové (§ 2 (2) konk. ř.), za ně
hož došl'O k nucenému narovnání, jde o l1epřípustn'Ou výhodu ve smyslu 
§u 150 (5) konk. ř. Zádnému věřitJeli nelze P'Oskytnouti výhody z pod
nětu vyr'Ovnacih'O řízení, bud' již započatého,neb teprve zamýšleného 
neb v nějaké třebas jen vzdálenější souvislosti s nún, nechť jsou sub
jektivní pOhl1utky k tomu a okolnosti jakékioliv. stač~ že věřitel nabyl 
výhody objektivně. Lhostejno, že výhoda nebyla P'Oskytnuta úpadcem, 
nýbrž třetil 'Osobou, a zda úpadce 'O tom věděl neb'O věděti musel. 

K nicotnosti výhody podle §U 150 (5) kolik. ř. (§ 47 vyr. ř.) dlužno 
přihlédnouti z úřadu. Úmluva odporujtei §u 150 koni<. ř. (§ 47 vyr. ř.) 
zůstává nicotnou a lze se domáhati ve lhůtě §u 150 (5) konk. ř. zave
dení stavu před neplatn'Ou úmluvou, třebas nicotnost nebyla namítána 
proti směnečnému platebnimu přikazu a usneseni, povolující na základě 
směnečného platebníh'O příkazu exekuci, nabyl'O moci práva. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv II 13/27.) 

o jmění Ferdinanda K-a bylo zahájeno vyrovnací řízení d,ne 2. 
dubna 1923, za něhož se konal dne 2. května 1923 vyrovnací rok, 
v němž bylo pokračováno dne 26. května 1923 a 30. června 1923. Dne 
28. Července 1923 byl na jmění Ferdinanda K-a vyhlášen úpadek, při 
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úpadkovém roku dne 14. listopadu 1923 bylo přijato n~cené narovnání, 
jež bylo usnesením ze dne 22. led~a 19?4 schv~leno',a up~dek,byl usne
sením ze dne 7. únOra 1924 zrusen. Zalovane spontel111 dl uzstvo po
skytlo v roce 1922 Ferdinandu K-ovi zápůjčku pod pod~TIínkou, !e se 
žalobkyně Anna K-ová zaručí za dluh Ferdmanda K-a. zalobkyne po
depsala směnku, jíž se zaruči1~ za, dluh Ferdina~da K:.a, teprve koncem 
dubna 1923 Na základě smenecneho platebnlho pnkazu ze dne 16. 
června 1924 byla na jmění žalobkyně pov~lena exekuc.~ usneseními ~e 
dne 26. června 1924 a 24. července 1924. Zalobou, o mz tu Jde, doma
hala se žalobkyně bezúčinnosti těchto exekuci a ,odůvodň~vala žalob~í 
nárok takto: V úpadku jmění Ferdinanda K-a patnla mezI upadkc:ve ve
řitele také strana žalovaná, která přihlásila pohledávku 22.675 Ke 71 h. 
Návrh dlnžníka při prvém zkušelmím stá~í d~e .14. září 19:~ na nnc~né 
vyrovnání nebyl přijat. Nebyl př1Jat am pn stam dne 24. zan 1923;. stam 
to vyrovnacím a zároveň ku složení přísahy konaném. Tepl:ve pn d~u~ 
hém vyrovnacím stání dne 14. listopadu 1923 bylo nucene vyrovnam 
uzavřeno. Podle obsahu to1)oto nuceného vyrovnání vzdali se úpadkoví 
věřitelé JIl. třídy 80% svýcb pohledávek, dlužník se zavázal těmto úpad
kovým věřitelům zbývajících 20% zaplatrtr, 15% do 16. hstopadu 1923 
a 5% do 1. dubna 1924 pod ztrátou lhůt. Usnesenim zemského soudu 
ze dne 22. ledna 1924 bylo nu<;ené vyrovnáni potvrz:,n? V 51ruhé, ~o~o: 
vici října nebo prvni polovici listopadu 1923, v kazdem pnpade Jeste 
před druhým vyrovnacím stáním ze dne 14. hstopadu 1923 dostavIl se 
prý k žalobkyni Jan F., člen dozorčí rady žalované strany, a přinesl smě
nečný blanket, jenž byl podepsán dlužníkem K-em a jeh? synem F e
lixem W-em jako přijatelů, jinak nebyl vyplněn. Žalobkyne nejprve od
pírala podpis na směnce. Když však F. p~z~amenal, že žalo~aná :trana 
činí závislým souhlas k nucenému vyrovnanr na podpIsu smenky zalob
kyní, a když zároveň ujišťoval, že žalovaná strana převezm; k ~ýplatě 
20%ní kvotu K-em navrhovanou, směnku podepsala. Take pry Jl F. 
ujišťoval, že jde o pouhou formalitu. Pozdější pokus dostati smě~ku 
zpět, se nezdařil, a také prý žalobkyně, když ža!ovaná strana od~11ltla 
převzíti vyplacení vyrovnací kvoty, odvolala ,svuJ podpIS na s,mence .. 
Strana žalovaná však prý přes to vyplnrla smenku na 22.000 Kc a vy
stavila ji se splatností k 13. červnu 1924, dne 15. červn·a 1924 ji zaža
lovala a vymohla směnečný platební příkaz ze dne 16. června 1924, 
podle něhož byla žalobkyně povinna, zaplatití 19.237 Kč 38 h. Na zá
kladě toho byla povolena proti ní okresním soudem usnesením ze dne 
26. června 1924 E 148/124/1 a z 24. července 1924 exekuce na movi
tosti, jakož i zabavením a přikázáním k vybrání jejích dvou pohledávek 
váznoucích na domě Ferdinanda K-a penízem po 5.000 Kč. Žalobkyně 
tvrdí, l:e l:alovaná strana obdržela kromě 20%ní vyrovnací kvoty ještě 
těchto 10.000 Kč, což jest zvláštní výhodou žalované strany, a činí podle 
§u 150 konk. ř. úmluvu žalobkyně se žalovanou neplatnou, takže žalob
kyně jest oprávněna, požadovati, by exekuce byly prohlášeny za bez
účinné. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů
vo d y: Poněvadž úpadek na jmění Ferdinanda K-a byl zahájen teprve 
dne 28. července 1923, jest ručitelská smlouva samostatnou smlouvou 
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mezi žalobkyní a žalovanou, jež v době uzavření nebyla v souvislosti 
s nuceným vyrovnáním, takže tento poměr stran se zřetelem na vyrov
nací řízení jest posuzovati podle §u 151 k. ř. a nikoli podle §u 150 (5) 
k. ř., neboť tím, ž.e se žalobkyně zaručila za dluh Ferdinanda K-a, ne
byli ostatní věřitelé zkráceni ~ nelze .spatřovati v tomto závazku, žaiol:~ 
kyně zvl,áštní vý~od:, stral:y zalov~ne p? rozumu ~u 150 konk .. r. Dals! 
tvrzení zalobkyne, ze se zalovana zavazala za vy platu 20%nr kvoty, 
že však tento slíb nedodržela, a že jí bylo ujišťováno, že se jedná jen 
o formální podpis směnky, nemohlo v tomto sporu dojíti povšimnutí. 
Od vol a c í s ou d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

Důvod nesprávného právního posouzeni podle č. 4 §u 503 c. ř. s. 
vidí dovolatelka v tom, že odvolací soud neshledal »příčinné souvislosti 
mezi dobou podpisu směnky žalobkyní a uzavřením nuceného vyrov
nání«, jakož i v jeho názoru, že nejedná se v tomto případě o zvláštní 
výhody žalované ve smyslu §u 150 (5) konk. ř. V tomto ohledu dlužno 
přiznati dovolání úspěch. Bylo zjištěno, že záruční smlouva se žalobkyní 
pro žalovanou byla sjednána za současného podpisu směnky teprv kon
cem dubna 1923, tedy ještě před vyhlášením úpadku na jmění Ferdi
nanda K-a. Pouze z té okolnosti, že se tak stalo dávno před úpadkem, 
a z další zjištěné okolnosti, že se žalovaná již při poskytnutí zápůjčky 
Ferdinandu K-ovi v roce 1922 usnesla a učinila podmínkou, že se 
žalobkyně musí za tento dluh zaručiti, usuzují nižší soudy, že zaručení 
žalobkyně nebylo v souvislosti s nuceným narovnáním a není zvláštní 
výhodou pro žalovanou po rozumu §u 150 (5) konk. ř., nýbrž že toto 
ujednání sluší posuzovati podle §u 151 konk. ř. Nelze však s tímto ná
zorem souhlasiti. Žalovaná vůbec ·netvrdila, že, než došlo k podpisu 
směnky, byla k ní žalobkyně již v záručním závazku. Nemá tedy práv
ního významu zjištěná okolnost, že se žalovaná již tehdy, když posky
tovala Ferdinandu K-ovi zápůjčku, usnesla na podmínce, že žalobkyně 
se. musí zaručiti. Žalovaná namítala, že směnečné žíro žalobkyně nebylo 
ve spojitosti s nuceným naro-vnáním v úpadku Ferdinanda K-a, poněvadž 
se podpis žalobkyně na směnce stal již v březnu nebo dubnu 1923, tedy 
dávno před nuceným narovnáním. Jak ale již uvedeno, zjistily soudy, 
že se to stalo koncem dubna 1923, Úpadkové řízení bylo podle zjištění 
zaháj eno dne 28. Července 1923, ale jemu předcházelo vyrovnací řízení, 
jež bylo zavedeno již 2. dubna 1923, za něhož byl, jak dále zjištěno, 
činěn opětovně pokus o vyrovnání. Z těchto zjištění plyne, že směnečný 
podpis žalobkyně se stal pro žalovanou, kteráž byla rovněž vyrovnací 
věřitelkou, za vyrovnacího řízení, k němuž se bezprostředně pojilo ří
zení úpadkové (§ 2 odst. 2 konk. ř.l. Dle §u 150 (5) konk. ř. a §u 47 
vyrov. ř. je neplatnou úmluva úpadcova (dlužníkova) nebo jiných osob 
s věřitelem, jíž se mu poskytují zvláštní výhody před uzavřením (nu
ceného) vyrovnání neb v době mezi uzavřením vyrovnání a právní mocí 
potvrzujícího usnesení. Nelze tedy žádnému věřiteli poskytnouti výhody 
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před ctruhýll1i z podnětu vyrovnacího řízení, bll ď již z a poč a t é h o 
neb teprve zamýšleného neb v nějaké třeba jen 
v zdá len ě j š Í s o u v i s los t i sní m, nechť jsou subjektivní po
hnutky a okolnosti k tomu jakékoliv( srv. rozh. Č. 3358 a též 5306 sb. 
n. s.). Tyto předpisy jsou rázu velícího, poněvadž s úpadkovými vě
řiteli 3. třídy musí býti ve vyrovnání nakládáno stejfiě, pokud výslovně 
nepřivolí k nestejnému nakládání (§ 150 (2) konk. t. a § 46 (3) vyrov. 
ř.). Musí-li se menšina přehlasovaná většinou věřitelů (§ 147 konk. ř. 
a § 42 vyrov. ř.) podrobiti vyrovnání, vyžaduje její ochrana zvláště 
a pak ochrana všech věřitelú nezbytně, by jednomu z nich nedostalo 
se na úkor ostatních zvláštních výhod. Žalované dostalo se zvláštní 
výhody, poněvadž kromě kvoty obdržela směnku na 22. 000 Kč, kterou 
pak zažalovala a na základě platebního příkazu vymáhala exekučně na 
jmění žalobkyně. Výhody této d.osáhla mezi prvním vyrovnacím řízcním 
a nevadí, že toto vyrovnací řízení bylo pak zastaveno, poněvadž potom 
bezprostředně následovalo .. zahájení řízení úpadkového, v němž bylo 
skutečně docíleno nuceného narovnánÍ. Rozhodným jest, že výhody bylo 
nabyto již v době, kdy dlužník, neschopný k placení, se svými věřiteli 
již vyrovnání vedl neb zamýšlel vésti. Zda výhodou měla žalovaná býti 
pohnuta k tomu, by hlasovala pro vyrovnání, či zda směnečným žírem 
měla býti dodatečně splněna podmínka, za kteréž byl Ferdinandu K-uvi 
poskytnut úvěr, jest nerozhodno, rozhodným jest pouze, že žalovauá 
nabyla objektivně výhody. Odvolací soud si beze změny osvojil zjištění 
procesního soudu. Ten však zjistil 'také výpovědí svědka Jana F-a, 
člena dozorčí rady žalovaného spořitelního a úvěrního společenstva, že 
týž při půdpisu směnky žalobkyni .s1iboval za. žalovanou stranu záruku 
za vyrovnací kvotu, a odvolací soud dále zjistil protokolem ze dne 
26. května 1923, že se také tehdy při vyrovnacím řízení jednalo o tyto 
záruky. Nemůže tedy býti nejmenší pochybnosti o tom, že žalovaná si 
vymohla zvláštní výhody oproti ostatním věřitelům s ohl e dem na 
v e den é již v y r o v n a c í jed n á n í. Nerozhodným jest, že vý
hoda nebyla poskytnuta samým úpadcem, nýbrž žalobkyní jako třetí 
osobou, zda úpadce o tům věděl nebo musil věděti. Neplatnou jest tedy 
úmluva a neplatnou jest i směnka na základě této úmluvy žalobkyni 
podepsaná. Co na základě takové neplatné úmluvy by 1 opl n ě n o, 
může býti do tří let požadováno zpět. V §u 879 obč. zák. nazývá se 
úmluva, příč'ící se zákonnému zákazu, nicotnou. To jsou soukromo
právní účinky poskytnutí nedovolené výhody, jež mají op ě t z j e d
nati stav, jaký byl před poskytnutím výhody. Do
máhá-li se tedy žalobkyně výroku, by bezúčinnými byla prohlášena 
exekučni práva, jichž žalovaná z neplatné směnky nabyla na jmění ža
lobkyně, domáhá se jen tohů, co jí zákon dovoluje pro neplatnost 
úmluvy, totiž zjednání dřívějšího stavu, jenž byl porušen exekučními 
zákroky žalované na základě neplatného směnečného závazku žalob
kyně. Žalovaná namítá dále, že nemůže žalobkyně nyní, když ve smě
nečním sporu nenamítala neplatnost závazku, napadati exekuci povo
lenou na základě směnečného platebního příkazu. Nelze ani v tom ža
lované přisvědčiti. Porušení velících předpisů §u 141 (2) a 150 (2) 
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konk. ř. (§ 3 a 46 odst. 3 vy rov. ř.) má za následek nicotnost právního 
jednání a nejen že nemůže zvláštní výhoda jim poskytnutá býti žalo
vána, nýbrž k její neplatnosti dlužno přihlížeti z moci úřadu, ne použe 
na námitku (rozh. č. 4805 sb. n. s.). Jako na př. jest nicotným nabytí 
soudcovského práva zástavního po prohlášení úpadku pro pohledávku 
proti úpadci na věcech, jež patří do úpadkové podstaty, proti zákazu 
§u 10 konk. ř., třeba povolující usnesení nabylo právní moci, protože 
musí k tomu přihlížeti z moci úřední (rozh. Č. 4812 sb. n. s.), tak úmluva, 
odporující §u 150 konl<. ř. (§ 47 vyrov. ř.), zůstává neplatnou, třebaže 
žalobkyně opomenula námitky proti směnečnému příkazu a usnesení, 
povolující exekuci, nabylo moci práva. Žalobou domáhá se dovolatelka, 
b y z n o vab y 1 z a v e den s t a v pře ď n e pIa t n o II Ú m'l u
vou, tedy prohlášením exekucí z neplatné směnky povolených a pro
vedených za bez účinné a uznáním povinnosti žalované ke knihovnímu 
výmazu těchto exekučních práv. žaloba byla podána ve lhůtě §u 150 
(5) konk. ř., což ani žalovaná nepopírá. Bylo jí tedy vyhověti na dovo
lání, jež shledáno opodstatněným, změnou rozsudků nižších soudů. 

čís. 6865. 

Znalecký důkaz Zk011Škou krve za účelem zjištění otcovství jest pří
pustným. Otázku, zda vědecká cena tohoto důkazu jest bezpečna, může 
řešiti pouze znalec, nikoliv soud. Ani nemanželské dítko ani nemamel
skou matku nelze nutiti, by poskytly krev odebráním z těla k provedení 
zkoušky za tím účelem, by byl proveden důkaz o nemožnosti splozeni. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv II 42/;27.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství a placení výživného bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h t ř f s tol i c, N c j v y Š š í m s o Ll dem 
z těchto 

dúvodů: 

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s., 
nelze přiznati oprávnění. Dovolatel shledává vadnost řízení po rozumu 
§u 503 čís. 2 c. ř. s. V tom, že odvolací soud neprovedlo tom, že on 
nemohl zploditi žalnjící dítko, znalecký důkaz zkouškou krve a že ne
uvážil vlivu té okolnosti, že žalující dítko a nemanželská matka ode
přely svolení k provádění tohoto dúkazu. V těchže okolnostech spa
třuje i nesprávné posouzení právní. Leč neprávem. Prvý soud nepři
pustil onoho důkazu proto, že není přípustným procesním prostředkem, 
ježto se o něm civilní soudní řád nezmiňuje, a dále proto, že k němu 
nedaly svolení ani žalující dítko ani nemanželská matka. Odvolací soud 
nepřipustil důkazu proto, že vědecká cena nabízeného dítkazního pro
středku není tak jista, by se z něho dala nemožnost nemanželského 
zplození odvoditi, dále proto, že vyžaduje svolení žalobcova, a je-li 
dítko v opatrování třetích osob, také svoleni těchto osob, a že toto svo
lení nebylo žalovaným prokázáno. Odvolacímu soudu nelze sice při-



- čís. 6865 --
406 

svědčiti potud, pokud odůvodňuje neprovedení onoho důkazu tím, že 
vědecká cena jeho není bezpečná. Otázku, jakou vědeckou cenu má 
zkouška krve, nemůže řešiti soud; je to otázka odborná, která pouze 
znalcem můŽe býti zodpověděna. Proto může o odborné otázce, zda 
jest vyloučena možnost splození podle zkoušky krve, podati úsudek to
liko znalec. Tento důvod odvolacího soudu tedy neobstojí. Ostatně 
se spolehlivost důkazu zkouškou krve v určitých mezích ve vědě uznává 
(srovnej poj ednání profesora Dra Berky v Lidových Novi\lách ze dne 
2. března 1926 a pojednání v Tagesbote ze dne 26. července 1926). 
Nelze přisvědčiti ani soudu prvému, že důkaz zkouškou krve jest ne
přípustný proto, že se o něm civilní soudní řád nezmiňuje. Vždyť jd~ 
tu v podstatě o to, by byla ohledána krev tří osob soudem s pomocí 
znalce a by podle výsledků ohledání znalec podal posudek, zda může 
či nemůže dítko pocházeti z určité soulože. J de tu o provedení ohledání, 
jehož předmětem jest krev, za přibrání znalce, a o podání posudku tímto 
znalcem. Tyto důkazní prostředky civilní soudní řád zná (§ 368 a § 351 
c. ř. s.). Ovšem není o tom vyloučen ani důkaz znaleckými svědky, 
kteří zkoušku krve již dříve provedli, nebo listinou, dosvědčující pro
vedení takové zkoušky. Proto není třeba se obírati otázkou přípustnosti 
jiných důkazních prostředků, nežli které uvádí rozsudek prvého soudu. 
Civilní soudní řád tedy důkazd zkouškou krve nijak nevylučuje. Jiná 
však jest otázka, zda musí dokazovatelův odpůrce poskytnouti svou krev 
k provedení onoho důkazu, zejména zda nemanželská matka jako třetí 
osoba ve sporu nezúčastněná tuto krev musí poskytnouti. Opatřil-Ii 
si dokazovatel sám ke zkoušce potřebnou krev, nevadí nic prov'edení 
zkoušky. Nemá-Ii jí však, sluší ro,z'eznávati, zda jde o vydání krve, 
kterou mají žalující dítko a nemanželská matka již po ruce, či zda má 
krev býti teprve odebrána z jejich těla. - V onom případě je krev věcí 
doličnou a platí o ní předpisy o povinnosti k vydání těchto věcí. -
Jinak však má se věc, jde-Ii teprve o odebrání krve z těla. Zákon ukládá 
sice třetím osobám povinnost svědeckou a po případě znaleckou (§§ 325 
a 353 c. ř. s.), ale další povinnosti jim neukládá. Tak neukládá jim po
vinnost, by vydaly soudu listiny, které jsou jejich výhradným vlast
nictvím. Povinnost ediční stanovena jest pouze pro listiny společné nebo 
takové, na jichž vydání ma dokazovatel nárok podle práva občanského. 
Pokud se tkne věcí doličných, je povinen dokazovatelův od p ů r ce 
soudu je předložiti, má-Ii je (§ 369 c. ř. s.). Třetí osoba, tedy i neman
želská matka, která na sporu není súčastněna, nemá takové povinnosti, 
i když krev z těla nemusí býti odebrána (§ 369 c. ř. s., jenž neuvádí 
§u ,30'8 c. ř. s.; srovnej Neumannův komentář při §u 369 a Hora: Ci
vilní procesní právo ll. díl, str. 30'3). Zákon dokonce ani neukládá 
straně povinnosti, by svým výslechem poskytla odpůrci prostředek dů
kazní a nenutí ji k výpovědi za účelem důkazním; v tom p'i'ípadě ovšem 
ponechává volnému uvážení soudu, jaký to bude míti vliv na jeho pře
svědčení. Tím méně lze nutiti stranu, by poskytla vlastní krve z těla 
k provádění důkazu. Ovšem není soudu zabráněno, by i zde neuvážil, 
jaký vliv bude míti takové odpírání na jeho přesvědčení. Nejde při ode
brání krve o ohledání věci, která jest v odpůrcově držení, - krev v ži-
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vém těle není veCl mimo osobu, - nýbrž součástí osoby samé (§ 369 
c. ř. s.). Dokonce však nelze uložíti nemanželské matce, jež není stra
nou ve sporu, by poskytla krev z těla svého, potřebnou ku zkoušce. Po
dle § 359 c. ř. s. nemŮže soudce nutiti ani třetí osoby, které mají před
měty ohledání, by je poskytly soudu nebo straně za účelem ohledání, 
tím méně může je nutiti k odebrání krve. Vadí tomu právo na nedotknu
telnost osoby, jež je omezena jen potud, pOKud to zákon připouští. Třeba 
by tedy bylo účelem řízení, dopátrati se pravdy materielní, je tato pá
trací činnost soudu omezena právy osob třetích na ochranu osoby 
i vlastnictví i právy stran na tutéž ochranu, pokud ji neomezuje právo 
procesní, jako na př. povinností svědeckou, ediční atp. Za nynějšího 
stavu zákonodárství nelze tedy nutiti ani nemanželskou matku, ani ža
lující dítko, by poskytly krev odebráním z těla k provedení zkoušky. za 
tím účelem, by proveden byl důkaz o nemožnosti splození. Posuzuje-li 
se sporný případ s uvedených hledisek, nelze v neprovedení zkoušky 
krve, která bez svolení žalujícího dítka a nemanželské matky nebyla 
možna, shledati vadu řízení, když ony osoby svolení nedaly a žalovaný 
sám potřebné krve neopatřil. Výtka, že odvolací soud nepřihlédl k tomu, 
že žalující dítko a nemanželská matka odepřely svolení, nemůže býti 
uplatňována s hlediska vadnosti řízení ve smyslu čís. 2 § 50'3 c. ř. s. 
Nejde tu o to, že soud nedostatečně objasnil sporný skutkový základ, 
nebo neprovedl důkazy o sporných okolnostech. Nejde ani o nesprávné 
posouzení právní, nýbrž jde o hodnocení onoho zdráhání se nižšími 
soudy, tedy o hodnocení průvodů. Ale nesprá'éné hodnocení průvodů, 
spočívající v tom, že soud dostatečně nepřihlédl k některé okolnosti, ze
jména také k chování se žalujícího dítka za sporu při nabízení důkazu 
zkouškou krve, netvoří dovolacího důvodu. 

čís. 6866. 

Soudní výpověď z nájmu městem Brnem, podepsaná starostou, jest 
prohlášením jednostranného projevu vůle městského zastupitelstva sta
rostou jakožto orgánem k tomu oprávněným podle §§ 74 a 76 zákona 
ze dne 3. května 1905, čís. 56 z. zák. pro Moravu a není třeba, by ta
kové prohlášeni bylo podepsáno starostou a dvěma volenými členy 
městské rado/ za současného poukazu ku dotyčnému usneseni městské 
(obecn!) rady. 

Nejde o porušeni zásady §u 405 c. ř. s., přičinil-Ii soud k výpovědi 
dané ku 31. prosinci 1926, že lhůta končí dne 14. ledrut 1927. 

(Rozh. ze dne 2. března 1927, Rv II 98/27.) 

Proti výpovědi z obchodu dané žalovanému městem Brnem ku c1ni 
31. prosince 1926, namítl žalovaný mimo jiné: Starosta města Brna není 
oprávněn dáti výpověď, nýbrž jest k tomu příslušná městská rada 
(obecní rada). Výpověď neodpovídá ani předpisům zákona ze dne 3. 
května 190'5, čís. 56 zemského zákona mor. co do formy listiny. výpo
věď jest listinou, kterou vz,nikají obci povinnosti vůči třetím osobám 

,. 
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a proto musí býti podepsána starostou a dvě~la čl~ny městské rady s ~od
voláním na dotyčné usnesení obecní ne_b m:stske ra?y. U~neSe!", mest
ského zastupitelstva, by straně vy~ovezene byla da~a v~p,oved, byl? 
vyhověno tím, že starosta podal n~v:h na, so~d-nl" vypooved J usnese,Dl, 
jímž starosta byl zmocněn ku podam ~,ove vypo.ved1 ~ v,ubec .!U nem a 
usnesení shora zmíněné nevztahuje se vubec na vypoved, o n1Z jde. Po
dle stěhovacího řádu má se státi úplné vyklizení najatého předmětu při 
čtvrtletní výpovědi teprve dne 14. le?na, 14. dU,bna, 14 .. červe~~e ne~bo 
14. října, při čemž nájemník jedné~ m1s5nostr ne~l an~ pov1l1:,n dnve pre
dati ani část najaté 1l1ístnosti, z cehoz plyne, ze navrh mesta ~rna na 
předání najatého obchodu dne 31. pros1l1;e 1926 do 12. hod. pol. se 
příčí zákonu. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e ponechal vypo-' 
věď v platnosti s tím, že stěhovací lhůta končí .. ~n~el11 14. ledna, 192! 
o 12, hod. polední. D ů vod y: Soud má za zJlsten?: a) na zaklade 
protokolu o 17. schůzi městského Zastupitelstva konane~ d~e 22. pros1~ce 
1925 že v této schůzi bylo jednáno o návrhu vypovedetr obchodmky 
v připojeném seznamu uveďéné, mezi nimiž i stranu v~p~vězenou, ž~ 
návrh ten byl doplněn tím, že městské radě se ponechava rozhodnut! 
o době, kdy má býti dána soudní výp?v~ěď, po příp~dě,~ by z:" závažných 
důvodů bylo od soudní výpovědi upusteno, ve kter)~chzto~ pnp,adech ma 
býti učiněno oznámení obecnímu zastupitelstvu a ,z~ mestske za,stup1: 
telstvo tento návrh i s uvedeným dodatkem schva1110. b) Na zaklade 
spisu tohoto soudu město Brno ~al~ ža!ovanému výpo~ěď, ~.': případě 
navrhlo soudní výpověd' s výpovedm lhutou jednoho meS1ce ]1z dne 25. 
června 1926 ku dni 1. srpna 1926, že proti této výpovědi podala strana 
vypovězená námitky, mimo jiné také, toho důvodu, že b~la doj;dnána 
delší a sice čtvrlletní neb půlroční výpovědní lhůta, a že pn ust111m jed
nání strana vypovídající výpověď ku dni 31. července 1926 vzala bez
podmínečně zpět. Jak vychází na jevo z~ zjištěn! uvedené~o shora~ pod 
a), usneslo se městské zastupitelstvo pravoplatne na t?l11, ze. stra~e vy
povídané lze dáti výpověď. Usnesením tím byla zmocnena mestska rada, 
by dala výpověď kdykoliv, ne k určitému termínu, Podle §u 74, 76 zak. 
ze dne 3. května 1905 čís. 56 zemského zákona mor. zastupuje obec na 
venek starosta i v tomto případě, by navrhl vydání soudní výpovědi, 
neboť jde tu pouze o návrh učiněný u soudu za účelem provedení usne
sení městského zastupitelstva, nikoliv o listinu obec zavazující, kter~u 
by mimo starostu museli podepsati dva členové městské rady (§ 75 C!t. 
zákona), Jelikož výpověď, daná dne 26. června 1926 byla vzata zpet, 
nebylo tím vyčerpáno právo plynoucí žalující obci z usnesení městského 
zastupitelstva shora citovaného, ano toto usnesení dosud provedeno ne
bylo a nebylo proto ani třeba druhého usnesení městského zastupitel
stva. Z těchto důvodů bylo výpověď ponechati v platnosti, ovšem s tou 
změnou, že lhůta stěhovací končí teprve dne 14. ledna 1927 o 12. hocL 
polední, poněvadž podle §§ 1, 5 nař. presidenta zemské správy politické 
na Moravě ze dne 24. června 1924, čís. 173 sb. z. a n. při nájmech a vý
povědi čtvrtletní končí stěhovací lhůta, totiž úplné vyklizení předmět~ 
nájemního musí býti ukončeno do 14. ledna 1927 do 12. hod, polednl. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Není 
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tu nesprávného právního posouzení, má-li soud první stolice za to že je 
v usnesení městského zastupítelstva v Brně ze dne 22. prosinc~ 1925 
zmocnění i k výpovědi nynější,. neboť třeba byla vzata zpět dřívěiší vý
pověď, je nynější výpověď pouze provedením téhož usnesení městskél10 
zastupitelstva, jež ?řívější výpově,dí leště proveden,: nebylo. Soud první 
stohce posoudrl vec pravne spravne 1 v tom smeru, že starosta byl 
oprávněn podle usnesení městského zastupítelstva ze dne 22. prosince 
1925 učiniti návrh na výpověď, poněvadž výpověď taková není závaz
kem obce podle §u 75 mor. z. zák. ze dne 3. května 1905, čís. 56 z. zák., 
nýbrž prohlášením jednostranného projevu vůle městského zastupitel
stva starostou jakožto orgánem podle §§ 74 a 76 cit. zákona k tomu 
oprávněným. Není konečně správné tvrzení žalovaného, že soud první 
st~lice zl,:~nil proti návrhu stěhovací lhůtu, vyřknuv ve výroku, že 
lhuta konc1 14. ledna 1927, neboť stěhovací lhůta je dána již tím, že 
dána byla čtvrtletní výpověď k 31. prosinci 1926, což podle §u 5 nař. 
čís., 173/1 924 ~namená, že žalovaný musí a exekucí může býti donucen 
cely byt vykhd1h teprve 14. ledna 1927, a nebylo ani zapotřebí, by soud 
první stolice výslovně tak ve výroku uvedl. ' 

N e j vy Š š í s o 11 d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v právním závěru 
druhé stolice, že starosta byl oprávněn podle usnesení městského zastu
pitelstva ze dne 22. prosince 192.5 učiniti n.ávrh na výpověď, poněvadž 
taková výpověď není závazkem obce podle §u 75 moravského zemského 
zákona ze dne 3. května 1905, čís. 56 z. zák., nýbrž je prohlášením 
jednostranného projevu vůle městského zastupitelstva sta.rostou jakožto 
orgánem podle §u 74 a 76 cit. zákona k tomu oprávněným. Dovolatel 
poukazuje k ustanovení §u 81 cit. zákona, podle kterého obecní radě 
přísluší bezprostřední správa obecního jmění, obecního statku, jakož 
i fondů a nadací, jakož i ku §u 62 téhož zákona, podle kterého jest za
stupitelstvo oprávněným orgánem ve všech majetkových věcech města 
Brna. Dovolatel sice uznává, že soudní výpověď jest pouze prohlášením 
jednostranného projevu vůle, míní však, že to nevylučuje, že i takovým 
prohlášením mohou vzejíti závazky obce vůči třetím osobám, a že pak 
v takovém případě musí též prohlášení jednostranného projevu vůle vy
hovovati podmínce §u 75 svrchu vzpomenutého zákona, tedy že takové 
pr?hláš;ní musí býti též podepsáno starostou a dvěma volenými členy 
mestske rady za současného poukazu ku dotyčnému usnesení městské, 
pokud se týče obecní rady. Dovolatel míní, že nájemník nabývá takovou 
výpovědí práva proti obci, by včas převzala vypovězenou místnost. 
Z toho odvozuje, že písemná výpověď je listinou, na kterou se vztahuje 
ustanovení §u 75 cit. zákona, a poněvadž výpověď nemá těchto nále
žitostí, že je neplatná a to zvláště se zřetelem na ustanovení §u 562 c. 
ř. s. Posléze spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací 
soud změnil stěhovací lhůtu, vyřknuv, že skončí 14. ledna 1927. Do
volatel praví, že prvý soud správně vystihl, že podle §§ 1 a 5 nařízení 
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presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 24. června 1924, 
čís. 173 sb. z. a n. nebyla obec oprávněna, žádati vyklizení a předání 
najatého předmětu do 31. prosince 1926, že však nižší soudy nebyly 
oprávněny výpověď opravovati. Není těmito vývody podle č. 4 §u 503 
c. ř. s. uplatněný důvod dovolací opodstatněn. Odvolací soud správně 
vyslovil, že soudní výpověď žalujíci obce podepsaná starostou z ná
jemní smlouvy podle §u 1116 obč. zák. a §u 560 c. ř. s. je prohlášením 
jednostranného projevu vůle městského zastupitelstva, starostou jakožto 
orgánem podle §u 74 a 76 cit. zákona k tomu oprávněným, a není opory 
v zákoně, jmenovitě ve předpi,sech dovolatelem citovaných pro právní 
názor, že takové prohlášení musi býti též podepsáno starostou a dvěl1:j,"," 
volenými členy městské rady za současného poukazu ku dotyčnérnu 
usnesení městské, pokud se týče obecní rady. Bylo zjištěno, že ve schůzi 
městského zastupitelstva konané dne 22. prosince 1925 bylo jednáno 
o návrhu, by také dovolatel byCvypovězen, a že bylo obecním zastupi
telstvem usneseno schválení tohoto návrhu s dodatkem, že se městské 
radě ponechává rozhodnud;o době, kdy má býti dána soudní výpověď. 
Bylo tedy o výpovědi žalovaného rozhodnuto zákonitě orgány k tomu 
povolanými. Není dovolatelem vytýkané nezákonitosti ani v tom, že 
provedení řečeného usnesení vykonal starosta, jenž podle §§ 74 a 76 
zákona ze dne 3. května 1905 Č, 56 z. zák. mor. zastupuje obec na venek 
i v takovém případě, jako je tento, totiž v němž jde pouze o výkon usne
sení městského zastupitelstva. - Okolnost, že nájemník nabývá tako
vou výpovědí práva proti obci, by včas převzala vypovězenou místnost, 
nemůže býti považována za závaznost) jakou má na mysli ustanovení 
§u 75 cit. zákona. Nesprávné posouzení právní nespočívá ani v tom, že 
odvolací soud změnil stěhovací lhůtu, vyřknuv, že skončí 14. ledna 1927. 
Bylo odůvodněno už nižšími soudy, že nejde o porušení zásady §u 405 
c. ř. s., dovolatel se tedy i v této příčině poukazuje ku správným, věci 
i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného rozsudku. 

čís. 6867. 

Ustanovení §u 577, třetí odstavec, c. ř. s. o písemnosti rocz:h{)učí 
smlouvy, nevyžaduje sice souhlasného prohlášení vůle stran v jedné a 
téže Iistíně, stačí i výměna jinakých vzájemných prohlášen~, ale tato 
prohlášení musí býti zřejmá a určitá. 

(Rozh. ze dne 3. března 1927, R I 141/27.) 

Proti žalobě o zaplacení kupní ceny namítla ·žalovaná firma nepří
pustnost pořadu práva, již odůvodňoyala tím, že předmětem sporu jsou 
obchody, o nichž se strany před jejich uskutečněním v písemné roz
hodčí smlouvě podrobily rozhodčímu soudu pražské dřevařské bursy. 
S o u cl p r v é s t o I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. R e - , 
k u r sní s o II d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva, správně' 
nepříslušnosti soudu. D ů vod y: Smlouva o rozsudím musí býti zří
zena písemně (§ 577 třetí odstavec c. ř. s.). I když písemnost smlouvy 
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o rozsudím není závislou na souhlasném prohlášení vůle obou smluvních 
stran v jedné a téže listině, - neboť zákon nežádá předložení jedné 
jediné listiny, nýbrž ve styku mezi stranami jest obvyklou výměna stejně 
znějících písemných prohlášení, - musí přece, má-li tu býti písemná 
smlouva o rozsudím, písemné prohlášení každé ze stran obsahovati ne
obmezené sjednocení se na rozhodčím soudě. V projednávaném případě 
prohlásila žalující strana dopisem ze dne 4. února 1926 v třetím jeho od
stavci žalované straně, že jest ochotna k uzávěrce »truhlářského smrku« 
(smrkového truhlářského zboží) a naznačila věcné podmínky uzávěrky. 
Dopisem ze dne 13. února 1926 zaslala žalovaná strana žalobkyni zá
věrečný list ve dvou stejnopisech, z nichž jeden jest řízen na žalobkyni 
a podepsán žalovanou, druhý na žalovanou a není ,opatřen podpisem. 
Tento závěrečný list v předposledním odstavci obsahuje ustanovení: 
»Ve sporech, jež eventuelně z této uzávěrky vzniknou, jest pro obě strany 
výlučně příslušným a rozhodujícím rozhodči soud pražské dřevařské 
bursy.« Ve zmíněném dopise sděluje žalovaná žalobkyni o Závěrečném 
listu toto: »V příloze zasíláme Vám závěrečný a vzájemný list na jme
nované množství 50 vagonů it 15 tun, úhrnem ca 1300 m' smrkového 
truhlářského zboží a žádáme Vás, abyste nám zase laskavě vrátil vzá
jemný závěrečný list, Vámi podepsaný.« Na to odpověděla žalující 
strana dopisem ze dne 16. února 1926 o závěrečném listě toto: »Hledě 
k závěrečnému listu, můžeme Vám sděliti, že nás plně uspokojuje a že 
by bylo jen naším přáním, aby obchod byl skoncován k oboustranné 
spokojenosti, k čemuž učiníme, co nám bude možno. Jest nám velice 
líto; že Vám musíme oznámiti, že nemůžeme) bohužel, činiti uzávěrek na 
určIté množstvÍ.« Po podrobném udání důvodů, proč se nemůže zavá
zatI k dodání množství, udaného v závěrečném listě, prohlašuje: 
»Z těchto uvedených důvodů jsme Vám dopo,sud nezas1ali podepsaný 
závěrečný list, neboť, přistoupíte-Ii na náš návrh ve věci, očekáváme 
ještě dodatek k Závěrečnému Iistu.« Co se týče závěrečného listu, od
pověděla žalovaná dopisem ze dne 20. února 1926: »Vaše sdělení v oné 
věci vzali jsme s povděkem na vědomí a nechceme rovněž, abyste se 
vázali na výrobní nebezpečí 50 vagonů. Nemůžete-li tolik vyrobiti, mu
sime se spokojiti i s méně, naproti Čemuž bychom rovněž přijali větší 
výrobu. Závěrečný list má udati jen všeobecnou směrnici pro skonco
vání obchodu; račte se o nás informovati, že se nikdy lehkovážně se 
svými dodavateli a zákazníky nepouštíme do sporu. Doufáme, že nás 
brzy vyzvete k převzetí vagonu objednávky Č. 183 a 185, při kteréžto 
příležitosti by mohl býti závěrečný list podepsán.« Dále již nebylo, mezi 
stranami o uzávěrce jednáno, jak vysvítá z předložené korespondence, 
a nedošlo, jak je doznáno, žalovanou stranou k vyhotovení vzájemného 
závěrečného listu žalující stranou. Rekursní soud dospěl, zhodnotiv 
pečlivě obsah vzájemných obchodních dopisů, ze skutečnosti, že ža
lobkyně nepodepsala vzájemný závěrečný list a že strany od 20. února 
1926 při svém obchodním spojení se nedovolávají závěrečného listu, 
k názoru, že závěrečný list nebyl žalobkyní přijat. Přijetí závěrečného 
listu nemůže býti jmenovitě spatřováno v obsahu dopisu žalobkyně ze 
dne 16. února 1926 neboť, i když žalobkyně v něm projevuje své plné 
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uspokojení s obsahem závěrečného listu, z~rácí toto pro~lášení ~ý:na:l1 
přijetí tím, že žalobkyně odmítá převzíti zavazek k ~odavce ,~ zaverec
ném lis.tě naznačeného množství truhlářského smrkoveho ZbOZI a k pod
pisu vzájemného závěrečného li~tu a pr?hlaš~ie, že ?čekáv~ dod~tek 
k závěrečnému listu. Se strany zalobkyne tudlz nedoslo k plsemnemu 
přijetí návrhu, obsaženého v závěrečném li~tě žalované stranl na uza
vření smlouvy o rozhodčim dle ustanovel1l §u 577 p.osledm ?dstavec 
c. ř. s., ani k přijetí mlčky ve smyslu čl. .x~V. ,u~o~. za~. k c. r. s., ne
boť dopisem ze dne 16. února 1926 byl za~erecny bst.~ubec po~a:~a~e~ 
a k tomu žalovanou stranou samou uznan mkohv JIZ Jako zavelecny 
list, nýbrž pouze jako listina, obsahující směr.nice pro skonco;,á?í ob"~ ••.. 
chodu. Ježto rekursní soud vychází z tohoto nazaru, Jest zbz.tecnym, by 
byly řešeny další otázky, zda domnělá sml?,:va o ro:hodc~m pO,zb~la 
účinnosti tím, že žalovaná str'ana .,dle tvrzem zalobkyne nezavadne pn
jala faktury opatřené zákonitou doložkou (§ 88 j. n.), a zda ,a pO,kud 
domnělá smlouva o rozhodčím nepřichází proto v úvahu, ponevadz se 
žaloba opírá o obchody, jež'vůbec neměly za předmět zboží uvedené 
v Závěrečném listě (smrkové truhlářské zboží). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dllvody: 

Názor rekursního soudu, že nedošlo k platnému ujednání rozhodčí 
smlouvy pro nedostatek písemné formy, předpokládané v.5u 577 třetí 
odstavec c. ř. s., jest správný, post~či tedy, ~ude-h stezovatelka .~~ 
svými vývody, jimiž nebyly vyvráCel)y stavu vec; I za~o~u vyhOVU!,CI 
důvody napadeného usnesení, poukázána na oduvodnem ,n~padeneho 
usnesení, k němuž se dodává jen toto: Ustanovem §u 577 tretr odstavec 
c. ř. s. o písemnosti smlouvy rozhodčí n~vyžad,uje .sice. souhl,~snéh? P,ro
hlášení vůle stran, projeveného v jedne a teze hstme, stacl I vymena 
jinakých vzájemných prohlášení, ale tat? prohlášení l;r~sib~!i zřejmá 
a určitá, tedy taková, by nebylo zapotřebl sporu a Jedn~~I, JImlz by by~o 
teprve zjistiti, co strany chtěly, a zda jejich shodnou vul! byl? skuteč~e, 
by příslušnost z řádných soudů přenesena byla na, rozhodčl;oud. ,'0 
právě chtěl přísný předpis §u 577 třetí odstavec c. r. s. VylOUCltr poza
davkem pisemné formy. Požadavek pisemnosti stanovený v §u 577 c. 
ř. s. jest tedy podle účelu tohoto předpisu zároveň požadavkem zřej
mosti. Tento předpoklad není v souzeném případě uskutečněn. To plyne 
z vývodů dovolacího rekursu samého, je~~. tvrzení, že k,pís~mné, dohodě 
o soudu rozhodčím došlo, snaži se dohclŤl Jenom obslrnym vykladem 
čelných vzájemných dopisů stran, tedy způsobem, jenž jest nepochyb
ným dokladem, že tu není zákonem předpokládané zřejmosti. 

čís. 6868. 

Simultanní hypůteky. 
Ustano.vení §u 222 ex. ř. o. náhradnlm nárůku v případě nepoměr

ného. účtování některé přednéjší pohledávky z jedné nemo.vito.sti nemá 
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místa, kdyby zadnější věři(~1 nepřišel na řadu i při poměrném účtování 
všech předcházejících simultanních pohledávek. 

(Rozh. ze dne 3. března 1927, Rl 160/27.) 

Při rozvrhu výtěžku za prodanou nemovitost vl. čís. 734 v T. žádala 
knihovní a spolu vymáhající věřitelka Spořitelna v K. zaplacení pohle
dávky 240.000 Kč s přislušenstvím, pro kterou byly spoluzavazeny je
ště nemovitosti vl. čis. 67 a 730 v T., toliko z prodané nemovitosti vl. 
čís. 734. Vzhledem k tomu vznesl zadnější věřitel Stanislav R. po roz' 
umu §u 222 posledni odstavec ex. ř. náhradní nárok pro pohledávku 
48.000 Kč s příslušenstvím ohledně neprodaných nemovitosti vl. čís. 67 
a 730. V pořadí mezi zmíněnou pohledávkou Spořitelny v K. a pohle
dávkou Stanislava R-a účtovány z prodané nemovitosti pohledávky 
eráru 563.114 Kč 79 h též simultanně na nemovitostech vl. Č. 67 a 730 
váznoucí, ale ohledně nich Stanislav R. náhradního nároku nevznesl. 
S o udp r v é s t o I i c e vyšetřiv berní odhadní hodnoty simultánně 
zavázaných nemovitosti násobkem pozemkové, pokud se týče třídní do
movní daně podle §u 1 prvý odstavec čís. 1 a 3 min. nař. ze dne 10. čer
vence 1897, čís. 174 ř. zák., - při čemž se podotýká, že prodaná ne
movitost vl. č. 734 totiž stavení čís. pop. 468 jest továrna, - přiznal 
Stanislavu R-ovi náhradní nárok na nemovitostech vl. č. 67 a 730 pro 
celou jeho pohledávku s odůvodněním, že při poměrném účtování po
hledávky Spořitelny v K. připadlo by podle berních hodnot na uvedené 
spoluzavazené, ale neprodané nemovitosti 191.474 Kč 48 h, tedy tolik, 
že by tu byla úhrada pohledávky Stanislava R-a. K mezi pohledávkám 
eráru při tomto výpočtu a přiznání náhradního nároku první soud ne
přihlížel. V rek u r s u do tohoto bodu rozvrhového usnesení prvního 
soudu vlastnici nemovitostí vl. Č. 67 a 730 mimo jiné zejména uvedli, 
že první soud opomenul přihlížeti k mezipohledávkám eráru a jejich 
příslušenství a že nevyšetřil, zdali také při poměrném účtováni těchto 
m.ez!po~l~dávek by se na pohledávku~Stanislava R-a z nejvyššiho po
dam Jeste dostalo a zdah tedy tento věřitel neúměrným účtováním po
hledávky Spořitelny v K. přichází ke škodě, což jest podmínkou náhrad
ního nároku podle §u 222 ex. ř., a dále uvedli, že výpočet berních od
hadních hodnot prvním soudem pro přiznání náhradního nároku a jeho 
výše neodpovídá ustanovením min. nařízení ze dne lO. července 1897, 
čís. 174 ř. z. zejména co se týče odhadní hodnoty továrny č. pop. 468 
(§ 2 uvedeného nařízení). Rek u r sní s o u cl vyhověl rekursu a odů
vodnil v napadeném usnesení nepřiznání náhradního nároku Stanislavu 
R-ovi tím, že zbytek nejvyššího podání po odečtení přednostních ná
roků a poměrné části pohledávky Spořitelny v K. na nemovitost vl. čís. 
734 podle výpočtu prvního soudu připadající jest vyčerpán mezipohle
dávkami eráru, takže Stanislav R. nepoměrným účtováním pohledávky 
Spořitelny v K. není prý zkrácen a proto mu náhradní nárok nepřísluší. 
Při. tom rekur~ní ~?ud vyc~ázel z názoru, že lonezipohledávky eráru jest 
pocltatl v cele VySl, proto ze Stal1ls1av R. svuj náhradní nárok na ne
úměrné účtování těchto mezi pohledávek neopřel. V d o vol a c í m 
rek u r s u do tohoto usnesení uplatňoval Stanislav R., že neprávem 
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počítány byly pohledávky eráru v celé výší místo poměrným toliko di
lem, a zastával názor, že mu náhradní nárok přísluší bez ohledu na pří-
padné mezi pohledávky. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil usnesení obou nižších soudú, pokud se 
týkalo náhradního nároku Stanislava R-a, a uložil prvému soudu, by 

o tomto nároku znovu rozhodl. 

DLlvody: 

K stanoviskúlTl jednak v usneseních nižších soudů zaujatým, jednak 
v rekursech uplatňovaným jest uvésti toto: V §u 222 ex. ř. jest při si
multánních pohledávkách stanDveno jako pravidlo poměrné zaplacení. 
z nemovitostí společně zavázaných. Ustanovení o náhradním nároku··· .. · 
v případě nepoměrného účtování přednější pohledávky z jedné nemo
vitosti má za účel chrániti zadnější věřitele před škodou. Zákon tímto 
ustanovením nikterak nezamýšlel poskytnouti zadnějším věřitelům ně
jaké výhody. Dotyčné ustanovení a náhradní nárok nemá tedy místa, 
kde zadnější věřitel i při poměrném účtování předcházejících simultán
ních pohledávek na řadu by nepřišel a proto nepoměrným účtováním 
škody netrpí, a bylo by výhodou zákonem nezamýšlenou, kdyby zad
nější věřitel v takovém případě na příklad tím, že přednější věřitel ná
hradního nároku neuplatnil, chtěl nabýti a nabyl jako náhrady zástav
ního práva na nemovitosti, ohledně níž by mu při poměrném účtování 
zástavní právo připadnouti nemohlo. Z toho plyne, že nelze, jak učinii 
první soud, přiznati Stanislavu R-ovi náhradní nárok, aniž bylo zjištěno, 
že při poměrném účtování všech předcházejících simultánních pohle
dávek by tento zadnější věřitel přišel- z nejvyššího podání na řadu. Po
chybil tedy první soud, když náhradní nárok Staníslavu R-ovi přiznal, 
aniž přihlížel k mezipohledávkám eráru a když nezjistil, zdali by pří 
poměrném účtování těchto pohledávek ještě na Stanislava R-a došlo. 
Nesprávný dle toho, co bylo uvedeno, jest také názor Staníslava R-a 
v dovolacím rekursu, že mu náhradní nárok náleží bez ohledu na mezi
pohledávky eráru. K pohledávkám těm jest přihlížeti a, dovolává-li se 
Staníslav R. pro odchylný svůj názor rozhodnutí bývalého nejvyššího 
soudu ve Vídni ze dne 1. října 1901 č. 13.609 OU n. ř. 1570, poukazuje 
se na to, že stanovísko v tomto rozhodnutí zastávané bylo v pozdějším 
rozhodnutí téhož soudu ze dne 6. listopadu 1906, č. 17.306, Právník 
1907, str. 503 opuštěno a není sdíleno naukou (Neumann, § 222 ex. ř., 
Kornitzer: Studíen zu Meistbostvertei1ungsverfahren, str. 29). Vzhledem 
k shora uvedenému nelze sdíleti ani stanovisko rekursního soudu, že 
mezipohledávky eráru pří výpočtu, zdali Stanislav R. přišel by na řadu 
a zdali nepoměrným účtováním pohledávky Spořitelny v K. přichází ku 
škodě, jest brátí v jejich plné výši a nikoli poměrným dílem. Okolnost, 
že Stanislav R. svůj náhradní nárok neopřel též o nepoměrné účtování 
uvedených mezi pohledávek, jest nerozhodna a nelze k ní v tomto pří
padě zejména proto odkazovali, ježto z nejvyššího podání na pohle
dávky eráru nevypadalo ani tolik, kolik by činí! peníz připadající na ně 
při poměrném jejich účtování. Dle toho nutno zkoumati a zjistiti, zdali 
a pokud by se z nejvyššího podání za prodanou nemovítost dostalo na 
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pohledávku Stanislava P-a nři účtO"ál'Í vs 'ech 'cl h' ". 
k t cl

.' ' ", pre c aZCllclch poll d' 
ve, e y 1 l11ezlpohledávek eráru s J'oJ','cI1 "I v, 1 e a-'čt " ~, I... pns usenstvul1 ov" v' 

II ovam pomernem podle řádně vypočte ' h b _ ' ',sem pn 
not. Příslušenstvím mezi pohledávek erá' nyc e}!:lch odhadmch hod
Co se tyče berních odhadních hodnot n~t~lOse ř~'7~',soudy nezabývaly. 
proti usnesení prvního soudu že stal10V ,.P hS

\ edClh vytce rekurentů . ", ' ' em]lc neodpovldá ' I . o 

mm. nanzem ze dne 10. července 1897 "-' 1 7 Ll. v, c pr::c plsum 
v~tostí podléh~jíc~ch pozemkové dani a 'b~'c~~\" s 't~d~f~a~h~edne n;mo
UZItO SIce spravne uvedeného min naříze r ". t omovn. po
hlížeti k předpísu posledního ocistavce n§~ a~ I u. byl? po př!pad~ při
ohledné továrny č. pop. 468 vl. Č. 734 ' znlln~n:11O !'ar.lzem, al~ 
hodnoty jiné, totiž podle §u 2 tohoto b)10 ,:a ~11lste ur~em odhadm 
vyžaduje věc doplnění a proto nezb 10 nan:em. " . llvedenych směrech 
a zrušiti i usnesení prvního soudu v Ká t·l~~t ~:lI~ltI n~padene usnesení 
s poukazem, by o tomto nároku bylo s I dt a~lc, se nahradního. nároku 
novém podkladě znova rozhodnuto. po e s ora uvedenych zasad na 

čís. 6869. 

Přihlásivší se dédici mohou se jménem o t . 
šen! společenství majetku patřícího zů ta . p~)Zus alostl domáhati Zffi-

s,?ud ~voli1 k podání žalob'y o zrušen, s~o~!elt. ~. too.": že pozů~talostní 
trovati souhlas.. jeho se zcizením společny' ehcen~I • .' n.ajctku, dluzno spa-

N hl~' ' , c veel. 
evy euava se, by společooství bylo' v k v 

jed~~!ot~ř~~;e!~~y~J:~~i{~dl1i~ v ze, SP~~~~:;~ík~ ;~~~s;a;~~~ na-
lysicky ro>:děJi(li, a teprve Poton\sl~se~1m/na}cu)! zd~ lze nemovitost 
veřejnou dražbou. e sIe omahah zruseni společenství 

stanoviti dražební podmínky při soud' ' .'" , , společenství k nemovitosti' t ' , , ď. n1m pmdeJ1 za uc~lem zrušeni 
nikoliv věcí nesporného S'~~c;ec1 soudce, ktery bude pmvaděti dražbu, 

(Rozh. ze dne 3. března ]'\l27 , Rv 1 985/26.) 

Nemovitosti o něž J'de bll Z-ové. J'osel M' byl hl'" Y Y ve spo uvlastnictví Josefa M-a a Marie 
. pro asen za mrtva a za projed ' " o 

po něm svolil pozůstalostní soud k tomu b "hl" n~,vam pozustalosti 
máhalí se na Marii Z-ové by spoluvlast;,í { pn "as,vsI ~e dědicové do
selu M-ovi k nemovitoste;n zaps' C VI)eJl a Rozustalosti po Jo-
270 jakož i k ínventáři bylo zru:~K:; ve vlozkach CI,S. 9~, 158, 173 a 
připojených k žalobě po předchozím ~ bO poťl; drazebl1lch podmínek 
stran předsevzatém soudním odhadu ~o ťovo tem, n~ společné útraty 

~~~~i~,~ý ;tt~žce~ sb;;lí r~z~~~e~ mezi ~po~U~f:S~'~~~ ;~~~~n~l~~~;:~~~c~ 
1 

. P rve s t o I1 C e žalobu 'tl d 
v,o a C I s o U d uznal podle žalob DO.' ,,~anl1, o -
predevším protí názoru soudu prvé:~ > II V O. cl y: ZaluJlcl strana brojí 
něvadž není dosud za sána v kni ,ze nem ~,. z~lobe oprávněna, po
jichž rozdělení se doml ha' Je t ze pozemkove ]3ko vlastníce realit 

o • s nesporno že jako žalob .., 
wstaIost po Josefu M-ovi ml t ',,,,, ce vystupuje po-. ,zas oupena pnhlasenýmí dědici Josefem 
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M-Oli St. a Marií M-ovou a že tato pozůstalost přihlášeným dědicům do 
vlastnictví odevzdána nebyla. Podle §u 830 obč. zák. může každý účast
DIk (podílník) žádati, by se společenství zrušilo. Toto společenství po
dle ustanovení §u 825 obč. zák. vzniká, kdykoliv právo vlastnické k téže 
věci, nebo totéž právo několika osobám nedílně přísluší. Žalobu nepo
dávají dědicové, nýbrž pozůstalost po Josefu M-ovi ml., zastoupená při
hlášenými dědici, a není tedy zapotřebí požadovati na nich, by byli 
v knize pozemkové zapsáni za vlastníky nemovitostí, jichž rozdělení se 
žádá. Kdyby se tohoto nároku domáhali dědicové, byl by názor soudu 
prvého správný. Žalobu podává však pozůstalost po Josefu M-ovi ml., 
který, jak jest nesporno, je zapsán v knihách pozemkových jako spolu
vlastník oněch nemovitostí. Pozůstalost jest souhrnem práv a závazkll" 
zemřelého, pokud se nezakládají na svazcích osobních. (§ 531 obč. 
zák.); až do odevzdání jest pozůstalost samostatným neosobním jmě
ním; dědic, jakmile dědictví přijál, nastupuje v příčině toho na místo ze
rrdelého; oba pokládají se. oproti třetímu za jednu osobu (§ 547 obč. 
zak.) a podle §u 550 obč. zak. pokládá se několik dědiců v příčině spo
lečného práva dědického za jednu osobu. Dědicové představují tedy Zů' 
stavitele, v projednávaném případě žalobcové zůstavitele Jose!a M-a 
ml. jako knihovního majitele nemovitosti. Není tedy důvodů, by přihlá· 
šení dědicové jménem pozůstalosti nemohli se domáhati zrušení spo
lečenství majetku, zůstaviteli patfícího. Nemohou tedy vývody prvého 
soudu v tomto směru obstáti, nemohou však obstáti ani v dalším směru 
t?tiž, že prý. není vykázáno sv·olení'soudu pozůstalostního k prodeji 
techto nemovitostí. Jest pravda, že zcizení nemovitostí takových před
sevzato býti může jen se schválenínl'soudu pozůstaloslního (§ 27 a 145 
nesp. říz.). Avšak okresní soud jako soud pozůstalostní usnesením ze 
dne 28. listopadu 1924 dal pozůstalostní svolení k podání žaloby na 
zrušení spoluvlastnictví k nemovitostem v žádosti uvedeným. Tím dal 
svolení i ke zrušení spoluvlastnictví a poněvadž není možno rozděliti 
věcí společné nebo aspoň tak, by nebyly značně znehodnoceny, zrušení 
to musí býti provedeno prodejem v soudní dražbě (§ 843 obč. zák.), 
což povolujícímu soudu známo bylo, pročež jeho svolení ke zrušení 
spoluvlastnictví zahrnuje zároveň i souhlas s navrhovaným prodejem. 
Soud prvý konečně uvádí, že prý i dražební podmínky jsou v rozporu 
s údaji žaloby, poněvadž prý tu vystupují Jose! M. st. a Marie M·ová 
osobně. V dražebních podmínkách uvedeni jsou však jako spoluvlastníci 
nemovitostí: žalovaná a pozůstalost po Josefu M-ovi ml. Že v nich vy
hražují si dědicové právo osvobozenu býti od složení vadía, právě tak, 
jako je tomu i na straně žalované, není na překážku, poněvadž účast
níci mohou sprostiti povinnosti takové i osoby třetí, pakli ovšem soud, 
jemuž náleží provedení dražby, podmínky takové schválí (§ 277 nesp. 
říz.). Totéž platí i o ustanovení odst. IV. a VIII., neboť soud dražbu po
volující a dražební podmínky schvalující, musí míti na zřeteli, že část 
nemovitostí náleží do pozůstalosti dosud neodevzdané, hájiti tedy zá-
jmy její i zájem státu. • 

N e j v y Š š í s o udl. nevyhověl dovolání, pokud směřovalo proti 
napadenému rozsudku v části týkající se zrušení spoluvlastnictví ohledně 
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domu s pozemky vl. čÍs. 92 a ohledně inventáře veřejnou soudní draž
bou, 2. vyhověl dovolání proti výroku napadeného rozhodnutí, že se 
soudní dražba stane podle předložených dražebních podmínek a za· 
mítI žalobní žádost v této části, 3. vyhověl dovolání, pokud bylo namí
řeno proti zrušení spoluvlastnictví soudní dražbou pozemků zapsaných 
ve vložce čís. 158, 173 a 270, rozsudky nižších soudů v této části zrušil 
a vrátil věc prvému soudu, by ohledně této části žalobní žádosti dále 
jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Napadený rozsudek, jímž bylo uznáno na zrušení spoluvlastnictví 
žalující pozůstalosti a žalované k domu a pozemkům vl. Č. 92 katastrální 
obce D. s inventářem a k pozemkům vl. č. 158, 173 a 270 katastrální obce 
D. a kterým bylo stanoveno, že se zrušení spoluvlastnictví má státi 
soudní dražbou na základě dražebních podmínek předložených žalující 
stranou, napadá žalovaná dovoláním. Dovolání opírající se o dovolací 
důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. jest částečně opodstatněno. Pokud ža
lovaná ,brojí s hlediska dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. proti 
tomu, ze napadenym rozsudkem bylo žalující pozůstalosti přiznáno 
oprávnění k žalobě, že odvolací soud uznal zmocnčnÍ daně pozůstalost
ním soudem k vedení sporu za postačující a že neuznal opodstatněnost 
obrany žalované proti zrušení spoluvlastnictvi, že zrušeni toto jest žá· 
dáno v ne~čas, předčasně a na újmu žalované, není dovolání důvodným 
a poukaZUje ~: dovol~telka se svými vývo(ly na důvody napadeného 
rozsu.dku, j~I11IZ ony nanlltky a obrany žalované byly zevrubně a pří
padne vyvraceny. Dodali jest, že mylným jest názor žalované že žaloba 
o zrušení spoluvlastnictví není oprávněna také proto, že ža{ováno jest 
o zrušení. spolu~l~stnic~ví nikoli vš;ch, nýbrž jen některých do spolu
vlastmctvl, zalujlcl. poz~stalos~1 ~ zalovanc patřících věcí. Není před· 
p;su, kter)' hy uklad,al, ze musI bylI spo1uvlastmctví ke všem společným 
v;cem 11ajednou zru.s,;no, a ,z toho není výj!mky ani, je·li, jako tuto, jed
mm ze; spoluvlastmku pozustalost. Dovolam, pokud směřuje proti na
pade~emu ;ozsudku ve výroku, jfmž bylo uznáno na zrušení spoluvlast
mctvI, nCl1l opodstatněno. 

Jínak jest tomu, pokud dovolání brojí proti tomu, že uznáno bylo 
napadenYI11 rozsudkem na soudní dražbu též ohledně pozemků vl. č. 
1 ~8, 173 a 270 D. a že stanoveno bylo, že soudní dražba k rozdělení 
pncházejících nemovitostí a inventáře se má státi na základě dražeh
níc~ p,odmíne,k žal~jíd pozůstalostí předložených. Soudní dražba při 
zrus,em spolece,nstvl ~a podle. §u, 843 obč. zák. místo teprve tenkráte, 
kdyz se !yslcke rozdelem neda vubec nebo jen se značnou škodou na 
ceně pro~ésti. Že by se lysické rozdělení pozemků vl. Č. 158, 173 a 270 
~e~alo. vubec. nebo jen se značným znehodnocením provéstí, nelze bez 
s:trem, ,najme bez slyšení znalců říci a, dokud po této stránce nebyla 
vec vysetrena, nelze k výroku napadeného rozsudku uznavšího na 
soudn,í dražbu zmíněných pozemků přisvědčiti. V toru směru vytýká do· 
volam právem neúplnost řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), pokud se týče ne-

Civilní rozhodnutí IX. 27 
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správné právní posouzení věcí (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a právelll se do: 
máhá ohledně dotyčné částí zrušení napadeného roz;mdk;1. Zalovane 
jest též přisvědčiti. pokud se brání tomu, by ,se s?ud~1 drazba stala po-
dle dražebních podmínek žalující str~nou ~~edlozenyc~. ?tanov!~1 dra~ 
žební podmínky při soudním prodeji za ucelem zrusen; spolec~n~tvl 
jest vzhledem k ustanovení §u 352 ex. ř. a podle §§ 272 az ?8? zeJmen~ 
§u 277 nesp. říz. věcí soudce, který dražbu bude provadeh, mkoh 
soudce sporného (sb. n. s. 5165 ~ 5381). D?t'yčný vý!,ok do rO,zsu,dku 
nepatřil a dovolání jest v tom s';leru (§ 503 .C!s: 4 c. r; s.) ,op~avneno. 
Z uvedeného plyne, že dovolám, pokud ~m~ruJe proh ZrUS~?1 spoJu
vlastnictví jest v neprávu, že však jest opravneno, pokud se tyce drazby. 
nemovitostí vl. Č. 158 173 a 270 a též co se týče dražebních podmínek.' 
Ohledně dražby uvedených nemovitostí bylo rozsudky nižších soudů·.~, 
zrušiti a věc vrátití prvnímu soudu k doplnění a novému rozhodnutí. 

čís. 6870. 

Sudíště podle §u 88, druhy odstavec, j. n. . ' 
Dojde-Ii faktura až po obdržení zboží příjemcem, ,není kupltel vázan 

sudíš!ní doložkou faktury a nepla~i v tomto případě předpoklad o při-
jetí sudištnÍ nabídky mlčky. ' 

Lhostejno, kdy byla faktura odeslána, najmě zdali se tak stalo sou
časně se zbožÚ11. 

(Rozh. ze dne 8. března 1927, Rl 168/27.) 

Proti žalobě zadané na fakturním' soudě, namítla žalovaná firma 
místní nepřísluš~ost. S o udp r v é s tol i c e námítce vyhověl a ža
lobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. 
D ů vod y: Odůvodnění prvého soudu, že je místně nepříslušným, po
něvadž faktura došla stranu žalovanou později než zboží samo, nemá 
opory v zákoně a soud rekurs ní právní náhled ten nesdílí. Již judikát 
číslo 176 (rozhodnutí ze dne 14, listopadu 190~, čís. 151) uvedl, ž~ 
k odvrácení příslušnosti ve smyslu §u 88, druhy odstav~c, J. n, nem 
zapotřebí by ten kdo přijal fakturu, opatřenou doložkou splatnosti a 
žalovatel~osti v ~rčitém místě, zároveň se zbožím nebo již před jeho 
dojitím zaslanou, tento záznam výslovně pozastavil, nýbrž že stačí, když 
ohledně znění faktury dá takové prohlášení nebo takové jednání pod
nikne, z něhož jest zřejmo, že fakturu podle celého jejího znění nechce 
přijmouti. Jaké prohlášení nebo jaké jednání k tom,~ cíli stačí, je PoS?u: 
diti dle konkretního případu. Zda fakturovane ZbOZl bylo obJednano Cll! 
nic, jest pro posouzení toho, zda je založeno sudiště podle §u 88 druhý 
odstavec j. n., samo o sobě bez významu, § 88 druhý odstavec j, n. v ny
nějším doslovu zní: Mezi osobami provozujícími ohchodní živnost za
kládá se soud splniště také tím, že přijme se faktura zároveň se zbožím 
nebo již před dojitím jeho zaslaná, jež opatřena je doložkou, že placení 
státi se má na určitém místě a že na témže místě mohou býti podány 
žaloby z tohoto důvodu, leč že by této poznámce nebo faktuře vůbec se 
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vytýkalo, že odporuje smlouvě, nebo že by se faktura bez poznámk~ 
vrátila nebo zásilka, o níž faktura byla vyhotovena, Jako neobJednana 
se odl~ítla. V projednávaném případě jest nesporno, že faktura byla 
opatřena doložkou splatno a žal?vatelno v P~~,ze, že nebyla ~~bec vrá
cena, že dopisem strany žalovane ze dne 17 ~ rlJna .1926 byla cast za~la: 
ného zboží dána straně prodávající, tedy zalobcl, k dispOSIcI. Svedcl 
stranou žalující vedení výslovně potvrdili a listinami ~?udu předlože
nými a čtenými prokázali, že faktura byla vystavena v tyz den, kdy bylo 
zboží dáno na poštu k dopravě na stranu žalovanou, že v tentýž den a 
při téže příležitosti byla i faktura předána poště k dopravě pro stranu 

. žalovanou. Je tu tedy za~hováno v~stanovení.v§u ,88, dr~hý odstavec, j, n, 
»faktura zaslaná zároven se zbozlm nebo J1Z pred dOJlhm Jeho«. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dúvody: 

V §u 88, druhý odstavec, j. n, jest faktu mí sudiště omezeno - mimo 
jiné _ též podmínkou, že faktura, obsahující sudištní doložku, dojde 
příjemce včas, a jako nejzazší časovou mez stanoví zákon, že faktura 
musí dojíti nejdéle zároveň se zbožím. Dojde-li tedy faktura až po ob
držení zbo·Ží příjemcem, není tento povinen nesouhlas s doložkou o su
dišti prodateli zboží vytýkati způsoby v zákoně označenými, poněvadž 
již není doložkou vůbec vázán a neplatí v tomto případě předpoklad 
o přijetí sudištnÍ nabídky mlčky. Bylo-li prvním soudem zjištěno, že 
zboží od žalobce došlo na žalovanoll firmu .dříve, než faktura na ně, ob
sahující sudištní doložku, nemohla býti příslušnost fakturního· sudiště 
založena tím, že příjemce nepozastavil sudištní nabídku v opozděně ho 
došlé faktuře. Jest lhostejno, kdy byla faktura pro datelem zboží ode
slána a zda se tak stalo současně se zbožím. Rekursní soud zcela mylně 
z okolnosti, že faktura byla podána na poštu téhož dne se zbožím, -
usuzuje, že tím již bylo vyhověno předpokladu §u 88 druhý odstavec 
j. n. bez ohledu na to, kdy došla faktura příjemce, K vyvrácení jeho vad
ného názoru postačí odkázaJ} ku plenárnímu rozhodnutí tohoto nejvyš
šího soudu sb. n. s. 2956. Bylo proto důvodnému dovolacímu rekursu 
vyhověti a usnésti se jak shora uvedeno. 

čís. 6871. 

Pří rozdělení společného majetku manželů dlužno příhlížeti t~ž ku 
změnám v podstatě společného statku, nastavšim za trvání společenství. 
Ve sporu o zrušeni svatební smlouvy jest se zabývati vzájemnými ná
roky, týkajícÚ11i se společenství statků, zejména výdajů na jejich zlep
šení (nákladů a jiných dluhů). Dlužno vyšetřiti hodnotu s\Jolečného 
celkového jmění do společenství každým z manželů původně vneseného 
a dále i hodnotu společenského jmění při rozvázání smlouvy. Přírůstek 
neb úbytel{ ze společenského jměnl, vzniklý za trvánl společenství 
statků, připadá na oba manžele. 

(Rozh, ze dne 8. března 1927, Rv I 948/26.) 
27' 
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Manželství stran bylo rozvedeno z viny obou manželú. Žalobou, 
o niž tu jde, domáhala se manželka, by bylo uznáno právem, že sva
tební smlouvy jsou zrušeny a že zaniklo spoluvlastnické právo man
želovo k nemovitostem. žalovaní' manžel namítl v žalobní odpovědi 
vzájemné nároky, týkající se společenství statků. Pro c e sní s o II d 
P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil, aniž by se byl zabýval vzájemní'mi nároky žalova
ného, maje za to, že předmětem projednávaného sporu není jednání 
o tom, co má žalobkyně žalovanému nahraditi. Ne j v y Š š í s o u li 
zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil prvému soudu, by dále 
ve věci jednal a znovu rozhodl. 

o ů vod y: 

Dovolání, oplrajlclmu se o dov'olací důvody podle čís. 2 a 4 §u 503 
c. ř. s., nelze upříti oprávněnJ. Žalobou domáhá se žalobkyně zrušení 
svatební smlouvy o společenství statků, zřízené notářským spisem ze 
dne 22. dubna 1920 a vrácení majetku daného do společenství. Z obsahu 
notářského spisu, jenž podle §u 292 c. ř. s. jest listinou veřejnou, tvo
řící plný dll kaz o tom, co v ní bylo nařízeno nebo prohlášeno, nižší 
soudy správně vystihly, hledíce ~ k ostatním výsledkům důkazů, ze
jména ku svčdecké výpovědi notáře, že strany upravily smlouvou ma
jetkové poměry vzhledem k nastávajícímu jejich sňatku a že notářský 
spis je svou právní povahou svatební 'smlouvou ve smyslu §u 1217 
obč. zák. Dovolací vývody, doličující způsobem téměř až na svévoli 
hraničícím, že prý z notářského SpiS\I' není patrný tento účel a úmysl 
smluvních stran a že prý strany jako prostí lidé musily za to míti, že 
jde jen o trhovou sml'Ouvu, 'Ocitají se v příkrém rozporu s jasnými 
ustanoveními notářského spisu, v němž výslovně j.est též zjištěno, že 
po sepsání byl stranám v plném obsahu přečten a jimi schválen a po 
té podepsán a v němž účel a právní důvod jednání jest zřetelně vyjádřen 
zřízením společenství statků, které teprve sňatkem mělo nabýti účinnosti. 
Naproti tomu není v notářském spisu řeči 'O podstatných kusech trhové 
smlouvy, t. j. určení předmětu kupu a trhové ceny, a dovolací vývody 
nejsou s to, by zvrátily neb seslabily názor nižších soudů o právní 
povaze notářského spisu jako smlouvy svatební, s nímž souhlasí i do
volací soud. Je-li nesporno, že k manželství došlo dne 6. května 1920, 
že však bylo rozsudkem krajského soudu v Chebu ze dne 3. dubna 1923 
pravoplatně z viny o b o u manželů rozvedeno, jest žalobkyně opráv
něna žádati, by podle ustanovení §u 1264 obč. zák. byla zrušena sva
tební smlouva, notářským spisem ze dne 22. dubna 1920 zřízená. Při 
zrušení svatební smlouvy podle předpisů §u 1264 obč. zák. jest však 
míti namysli, že se nezrušuje svatební smlouva jako nicotná od prvo
počátku, nýbrž že pozbývá své účinnosti teprve pravoplatným soudním 
rozhodnutím, svatební smlouvu zrušujicím k žalobě některého z man
želů, a že tudíž právni jednání obou manželů za trvání manželského 
společenství statku jsou platna a pro ně závazna. Jest proto při rozdě
lení společenského majetku přihlížeti též ku změnám v podstatě spo-
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lečného statku, nastavším za trvání společenství, které týkaly se stejno
měrně obou manželů, poněvadž společenství statki't bylo smluveno ne~' 
dílnou polovicí. Mylným jest tudíž názor nižších soudů, že v tomto 
sporu nebylo se třeba zabývati námitkami žalovaného proti žalobnímu 
nároku, poněvadž prý nejde při nich o jmění žalovaným do manželství 
vnesené a tvořící předmět tohoto sporu. Stačí, že jimí žalovaný uplat
ňuje své vzájemné nároky, týkající se společenství statků, zejména vý
daju na jejich zlepšení, jako nákladů spojených se stavbou a opravami 
nemovítostí, vnesených žalobkyní do společenství a jiných dluhů ze 
společenského poměru vzníklých, z nichž - nebyly-li uhraženy z vý
těžku společných statků - bylo by každému z manželu hraditi po
lovici, ježto za platnosti svatební smlouvy byli oba manželé st e j
n Ý 111 díl e m súčastněni na zisku a ztrátě ze společenství statku ply
noucích, jakož i na celkovém zvětšení nebo zmenšení společenského 
jmění. Takové vzájemné nácoky uplatni! žalovaný v odpovědi na ža
lobu, nižší soudy se však jimi vůbec nezabývaly, vycházejfce ze vzpo
menutého již mylného právního hlediska. Správné rozhodnutí sporu 
však vyžaduje, by byly í tyto vzájemné nároky žalovaného vysvětleny 
a podle potřeby i zjištěny a by byla vyšetřena též hodnota společného 
celkového jmění (aktiva i pasiva) do společenství každým z manželll 
p u vod n ě vneseného a dále i hodnota společenského jmění při r o z.
v á z á n í smlouvy: neboť teprve podle ní bude lze posouditi, zda stav 
společenského majetku dopouští, by bylo každému z manželů vráceno 
to, co do společenství statků přinesl, bud' ve stavu puvodním (in na
tura) nebo v penězích za statek již spotřebovaný a to p o cl I e v z á
je 111 n é hod not y do společenství původně daných statků, při čemž 
ovšem, jak již dříve vzpomenuto, přírustek nebo úbytek na společen
stevním jmění, v z n i k 1 Ý z a t r v á ní s p o leč e n s tví s t a t k ů 
připadá stejným dílem na oba manželé (srov. Ehrenzweíg: Familien~ 
und Erbrecht 1923, str. 170, Ogonowski: Ehegiiterrecht, str. 423, Kras
nopolski: Familienrecht, str. 210,. Gerichtszeitung 1905, str. 181). Ježto 
žalobkyně přinesla do společ"l1ství nemovitosti, bude jí při vrácení. 
těchto převzítí veškeré dluhy s nimí spojené a bude žalovaného sprostiti 
osobního závazku za ně. Plnění stran, jako vzájemně na sobě závislá, 
bude uložiti z ruky do ruky. Řízení nižšími soudy provedené neposky
tUj; podkla~u, pro d~kl,adné v~svět1ení a správné posouzení rozepře a 
vyzaduje Jesle doplnem ve smerech shora vytčených a nového jednání 
na soudu prvé stolice. 

čís. 6872. 

Pokud neručí majiteí amerických houpaček za úraz při jich provozu, 
Oběžníkem správy politické v čechách ze dne 29, prosince 1919 nebyl 
majitel houpaček vázán. 

(Rozh. ze dne 8. března 1927, Rv I 1074/26.) 
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žalobce vypadl z americké houpačky) náležející žalovanému) a těžce 
se poranil. žalobní nárok na náhradu škody neuznal pro c e sní s o u d 
p r ,- é s tol i c e důvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

O ů vod y: 

Nesprávné právní posouzení shledává žalobce v tom_ že soud ne
vychází ze stanoviska, že důkaz o zachování předpisů a péče, náleže
jících podnikateli houpaček, patří žalovanému. Odvolací soud nesprávně 
prý posuzuje nezachování úředního nařízení ve výnosu zemské poli
tické správy ze dne 29. prosince 1919 a nařízení v licenční knížce, ne
právem nepřihlíží k předpisu §u 1311 obč. zák., v němž slovem »zákon,<' 
rozuměti jest jakýkoli platný předpis vrchnostenský, který chce za
brániti nahodilému poškozenÍ. Jde prý o trestný čin žalovaného podle 
§u 335 tr. zák. a nařízení ze dne 30. srpna 1857, čís. 198 L zák. Odvo
lací soud dále prý nesprávně používá právních pravidel při výkladu 
o příčinné souvislosti úrazu se nedodržením předpisů, ježto stačí pouhá 
možnost úrazu, nastal-li totiž' tím, že nebylo dbáno předpisů. Dále prý 
odvolací soud neposoudil správně příčinnou souvislost úrazu s tím, že 
houpačky nebyly zařízeny tak, by byl znemožněn Výkyv 75 případně 
70 stupňů, nesprávně prý usuzuje na vlastní zavinění žalobce na úrazu, 
ježto houpání ve stoje a vysoKo není zaviněním. žalovaný prý ručí 
nejen podle §u 1297 obč. zák. za pozornost obyčejnou, nýbrž podle 
§u 1299 obč. zák. za zvláštní pozorno~t odbornika, podnikatele hou
paček, a má proto vinu, že trpěl houpačku, která nevyhovovala před
pisu, jímž úřad vyslovil, že podnikatel, ručí za škodu vypadnutím osob, 
tedy že ručí v tomto případě za výsledek. žalovaný prý patrně nedbal 
předpisů proto, že je pojištěn proti povinnému ručení, a z toho, že po" 
jišťovna nabídla na vyrovnání 3000 Kč, prý plyne, že žalo'vaný si byl 
vědom viny. K posouzení uplatňovaných dovolacích důvodů nutno ujas
niti si skutkový základ sporu a právní pravidla, dle nichž jest jej po
suzovati. žalobce domáhal se náhrady škody proto, že žalovaný prud
kým zabrzděním způsobil, že vypadl z houpačky a těžce se na těle po
škodil, a později uvedl ještě, že žalovaný zanedbal opatření bezpeč
nostní, předepsaná v oběžníku zemské politické správy ze dne 29. pro
since 1919 a to, L by houpačky byly zařízeny tak, by výkyv byl omezen 
na 75 stupňů, 2. by člunky a prostor houpaček byly ohrazeny zábradlím, 
které by znemožňovalo vypadnutí, 3. by vývěskem bylo stiťnoveno pří
pustné zatíženÍ. Podle toho zakládal žalobce svůj náwk na ~inu ned?
voleném, a to činu trestném podle §u 335 tr. z. Oovolatel pravem zdu
razňuje, že ku vzniku nároku na náhradu škody jest potřebí průkazu 
vzniku škody, činu nedovoleného a příčinné spojitosti, obo~. ~odle 
§u 335 tr. zák. jest pak nedovoleným očin ne? opomenul!c ~ neon:z pa
chatel podle přirozených jeho následku, ktere snadno kazdy muze po
znati, nebo podle předpisií z v 1 á š ť v Y h I á š en Ý c h anebo podle 
svého stavu, úřadu) povolání, své živnosti, svého zaměstn~ní ~ nebo ,!,ů
bec vzhledem ku zvláštním svým poměrům může seznal!, ze se Jim 
může způsobiti nebo zvětšiti nehezpečí života, zdraví nebo tělesné bez-
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pečnosti lidí. Avšak marně se dovolatel dovolává předpisů oběžníku 
zemské politické správy ze dne 29. prosince 1919_ Jednak ani sám .ne
tvrdí, že tyto předpisy byly vyhlášeny, nebo ž a lov a n é m u z v I á šť 
o zná m e n y. Též ze znění a podpisu onoho oběžníku neplyne, že jde 
o předpisy vyhlášené, nýbrž naopak že to jest návod pro politické 
úřady při povolování provozu amerických houpaček. Takový vnitřní 
předpis pro úřad však obecenstvo neváže, 11I:byl:-I~ ~Y3Iášen, a proto 
ani žalovaný není jím vázán. Tím ovšem nem Jeste receno, ze by ne
dostatek vyhlášení předpisu měl za následek, že ho není vůbec třeba 
dbáti. V takovém případě nutno však posuzovati podle okolností, zda 
nezachování předpisů příčí se také obyčejné pozornosti nebo zvláštní 
péči odborníka - podnikatoele t!,kový:h houpaček. S tO?O hle~is,ka :ze 
přihlédnouti k dovolaClm duvodum, Jez se JIz nezabyvajI zavme11lm za
lovaného, záležejícím v neopatrném zabrzděnÍ. Tu pak výtka, že nebyl 
znalecký důkaz a posudek doplněn při ústním jednání v tom směru, 
zda předepsané zábradlí u člunku bylo by znemožnilo vypadnutí ža
lobce, není odůvodněna již proto, že znalec k této otázce odpověděl již 
záporně_ Shledal totiž, že člunky mají zábradlí 22 cm vysoké, ohrani
čující úplně sedadlo, a že jen při vstupu je mezera široká 69 cm při 
okraji člunku a 31 cm ve výši hlavy, že tedy chybí podle předpisu 
uvedeného oběžníku ú pln é ohraničení člunku při v s tup u. Posu
dek znalce vyzněl pak v ten smysl, že tato neúplnost zábradlí není 
v příčinné spojitosti s úrazem. Znaleckým posudkem je vlastně tedy již 
zodpověděna otázka, kterou chtěl míti zodpověděnu dovolatel doplně
ním posudku, totiž zda by bylo nařízené ohrazení člunku znemožnilo 
vypadnutí, a to jednak tím, že znalec nepokládá za nařízené ohrazení 
takové, jaké má na mysli dovolatel, totiž ohrazení zábradlím ve 
výši 130 cm a to kolem celého člunku, a že pokládá za to, že by 
i (nedostávající se) ohrazení vstupu do člunku sotva bylo úraz zne
možnilo. Ostatně potřebu ohrazení takového, jaké dovolatel nyní 
uplatňuje, v prvé stolici ani netvrdil. Též nevytkl ničeho, když znalec 
shledal, že onomu nařízení odporuje jen nedostatek ohrady při vstupu 
do člunku, a dal znalci pouze otázku, zda nedostatky jím zjištěné jsou 
v příčinné souvislosti s úrazem. Proto nebylo třeba doplniti znalecký 
důkaz a netřeba se obírati ani tím, zda ]estsprávným názor odvola
cího soudu, že návrh na doplnění důkazu byl opozděn_ Nedostatečné 
uvážení bezpečnostních předpisů nespadá pod dovolací důvod čís. 2, 
nýbrž pod čís. 4 §u 503 c_ ř. s., ježto jde o úsudek právnÍ. Odvolací 
soud zabýval se výtkou dovolatelovou o neúplnosti znaleckého po
sudku a není tedy správno tvrzení dovolání, že odvolací soud k této 
výtce nehleděl. 

Prováděje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. vytýká dovolatel 
především, že odvolací soud nesprávně. posuzoval průvodní břemeno 
ve smy~lu §u 1298 obč. zák. Ale dovolatel neopřel v prvé stolici svůj 
nárok o zanedbání s m I u v n í povinnosti žalovaného, a proto jest 
nynější jeho tvrzení o zanedbání této po-vinnosti nedovolenou novotou 
podle §u 504 c. ř. s. Ostatně žalovaný prokázal, že jednal opatrně i jako 
podnikatel houpaček. Právem ovšem dovolatel zdůrazňuje, že žalovaný 
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měl svůj podnik bez ohledu na předpisy zařiditi tak podle přirozenosti 
věci, by houpání bylo bezpečné. Pokud však buduje dovolatel nespráv
nost právního posouzení na zanedbání předpisu již uvedeného oběžníku 
zemské politické správy, nelze jeho vývodúm přisvědčiti, ježto nejde 
o předpisy vyhlášené, a, pokud buduje na předpokladu, že je přede
psáno zábradlí 130 cm vysoké, uchyluje se od posudku znaleckého, 
který nižší soudy berou za základ, tedy nevychází ze zjištění nižších 
soudů. Zodpovědění otázky, jaké zařizení technicky znemožňuje vy
padnutí, jest věcí technického úsudku, jde tedy o otázku skutkovou. 
Soud nebyl sice vázán ani po stránce skutkové posudkem znalce, mohl 
také po stránce právní samostatne posouditi, zda bylo zařízení houpaček 
nedostatečné z a v in ě II í 111 žalovaného, tedy otázku viny. Ale dovo
lací soud nemá možnosti, by se uchyloval od posudku znalce i zjištěni 
nižších soudů, že scházelo jen z a hra z e n í v s tup u d o č I u n k u 
a proto nepřičítal žalovanému viny na tom, že neopatřil zábradlí 130 
cm vysoké, totiž takové, které,by bylo podle dovolatelova úsudku úplne 
znemožnilo vypadnutí. Žalovanému to nebylo v licenční knize nařízeno 
a dovolací soud nepokládá za to, že by byl žalovaný jako odborník 
musil takovým zábradlím člunky opatřiti, když ani znalec toho nežádá 
a denní zkušenost uči, že americ~é houpačky takovéhoto ohrazení ne
mají a je dovoleno jich používati. Ovšem scházelo podle znalcova úsudku 
uzavření vstupu do člunku. Než znalec vylučuje přičinnou souvislost 
vypadnutí s tímto nedostatkem a tento ,závěr sdílejí i nižší soudy. Jde 
tu o závěr skutkový, otázku hodnocení znaleckého dúkazu, již dovolací 
soud nemúže přezkoumávati. Další výtka, již dovolatel činí žalova
nému, že neměl při houpačkách bezpečnostního zařízení, aby výkyv 
byl omezen na 75 stupňů, není odůvo'dněna proto, že toto zařízení bylo 
sice předepsáno oběžníkem ze dne 29. prosince 1919, ale nevyhlášeným, 
tedy žalovaného nevížícím. Ovšem žalovaný měl dbáti předpisu ve své 
licenční knížce, by plátěná střecha byla tak konstruována, by umožnila 
vS,kyv jen do 70 stupňů od čáry vertikální. Ale v tomto směru žalobce 
v prvé stolici svůj nárok ani neopíral o to, že žalovaný neměl střechy 
takto konstruované a že právě to bylo ,příčinou úrazu. žalobce nedoc 
volával se v prvé stolici toho, že vypadnutí bylo následkem nepřípust
ného výkyvu, nedoličoval příčinnou spojitost takového výkyvu s úra
zem. To nemůže doháněti v řízení dovolacím a není proto potřebí zji
šťovati, zda střecha vyhovovala předpisům. Zbývá jenom posouditi a 
přezkoumati odvolací rozsudek v tom, zda žalovaný nezanedbal toho, 
co mu jeho živnost a stav přikazovaly a co mu bylo předepsáno licencí 
při provozu houpaček. Licencí a přirozeností věci bylo mu předepsáno, 
aby dbal toho, by houpačky nebylo užíváno způsobem nebezpečným, 
a tu jest zjištěno, že žalovaný této povinnosti vyhověl, napomínal právě 
žalobce, by se vysoko nehoupal, a také brzdil, by nebezpečné houpání 
zamezil. Podle toho, co uvedeno, nebylo prokázáno zavinění žalova
ného, a proto neni třeba obírati se otázkou, zda byla nesprávně věc 
posouzena po stránce právní ohledně příčinné spojitosti s úrazem a 
ohledně zavinění žalobcova. 
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Rozhodnutím senátu pro řešení konfliktů kompetenčních, že rozhod
nutí rozhodčí komise ve smyslu §u 3 písm. g) zákona ze dne 12. srpna 
1921, čís. 330 sb. z. a n. jest přezkoumávati soudům, není ještě rozře
šena otázka, zda jest do rozhodnutá oné komise žaloba vůbec přípustna. 
Otázka příslušnosti úřadu předchází otázce přípustnosti právního po
řadu. 

Rozhodčí komise podle §u 3 písm. g) zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 330 sb. z. a n. rozhoduje s' konečnou platnosti. Pořad práva podle 
§u 105 ústavní listiny jest tu vyloučen. 

(Rozh. ze dne 8. března 1927, Rv I 1139/26.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na rozhodnutí nejvyššího soudu 
čís. sb. 4363 a na rozhodnutí senátu pro řešení konfliktů kompetenčních, 
uveřejněné pod čís. ll. v Dodatku k Vll. ročníku Rozhodnuti nejvyššího 
soudu ve věcech občanských. Žalobkyně navrhla potom obnovení ří
zení. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d zrušil roz
sudky obou nižších soudů i s řízením jim předcházejícím, počínajíc 
usnesením prvého soudu ze dne 3. července 1925, jímž na návrh ža
lobkyně na obnovu řízení byl nařízen rok k ústnímu jednání, avšak roz
sudky toliko co ~ do .výrok~ ve věci hlavní, ponechávaje výroky jich 
o utratach rozepfe vyslovne v platnostI, a odmítl návrh 'žalobkyně na 
obnovení řízení jakož i žalobu jako nepřípustné. 

Důvody: 

Po?le důvodů rozhodnut~ nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 
1924 c. j. R I 938/24 byla zaloba změnou usnesení rekursního soudu 
a obnovením usnesení prvého soudce od 111 í tnu t a z těchto dvou 
důvodů: a) pro n e pří s I u š n o s' t řád n Ý c h s o u d ů ve výroku 
prvmho soudce nazvanou nepřípustností pořadu práva a to z toho dů
vodu, že sice jde o nárok soukromoprávní, avšak že' rozhodčí komise 
zřízená dle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. -330 sb. z. a n. ne n í 
sp r á v. ním. ú řad e n;,~ aspoň ne: jedná-l~,ve funkci §u 3 písm. g) 
clto~an~~ho zakona, kte,raz j.e funkCI rozhodClho soudu, a že tu proto 
nell! pnpadu §u. 105 u.st. hst. ~ b) že i k cl Y byr O z hod č í k 0-

m I s I tu I v jep funkcI §u 3 plsm. g) cit zák. z a spr á v n í ú řad 
p o važ o vat i bylo a přís!ušnost řádných soudů podle §u 105 úst. 
hst. byla tedy d~na, n e n I z a lob a pří P u s t n a, pro,tože zákon, 
sta;,ovlv v §u 3 plsm~ g) ~ýs!o~ně, že ~rozhodčí komise rozhoduje s ko
necnou ,platnostI, chlel kazd~ pny porad a každý opravný prostředek, 
tedy I zalobu podle §u 105 usl, hst. vyloučiti. Z příčiny vyslovené ne
přís~ušno,sti řádnt?h sO~dú ad a) byl vznesen kompetenční konflikt, 
po.nevadz I n,ejvyssl sprav111 soud byl se ve věci za n,epříslušna pro
hlasIl proto, ze jde o soukromoprávní nárok, jejž podle §u 105 úst. list. 
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náleží prý přezkoumati řádným soudům, a konfliktní senát zřízený podle 
§u 3 zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. uznal, že pří
slušny jsou ve věci této řádné soudy, poněvadž prý rozhodnutí roz
hodčí komise jest rozhodnutím správního úřadu. Tímto rozhodnutím 
konfliktního senátu jsou ovšem řádné soudy a tedy i nejvyšší soud 
vázán, avšak jím rozhodnuta jest jen otázka pří s 1 u š no s t i a d a), 
tak totiž, že řádné soudy nemohou již odpírati příslušnosti své v této 
věci, ale není tím naprosto dotčena otázka pří P u s t n o s tiž a lob y 
a db), neboť otázka příslušnosti úřadu a otázka přípustnosti právního 
prostředku jsou dvě naprosto rozdílné otázky. Otázka příslušnosti úřad\! 
předchází a teprv byla-li rozhodnuta kladně, přichází na řadu otázka 
přípustnosti právního prostředku, neboť tu nepříslušný úřad rozhodo
vati nesmí, musíť ji ponechati úvaze úřadu příslušného, jemuž nemůže 
předbíhati. Nejvyšší soud mohl'ovšem podpůrně, t. j. pro případ, že 
by příslušnost řádných soudů byla uznána, vysloviti nepřípustnost ža
loby, neboť nepřipisoval příslu~nost žádnému jinému úřadu a odmítal 
jen příslušnost řádných soudů, takže o nějakém prejudikování úřadu ji
nému nemohlo býti řeči. Konfliktní senát tecly o ničem jiném rozhod
nouti nemohl a také podle obsahu svého nálezu nerozhodl, než o pří
slušnosti. O přípustností právníl)o prostředku nerozhodl a rozhodnouti 
nemohl, protože k tomu podle §u 3 cit. zák. ze dne 2. listopadu 1918, 
čís. 3 sb. z. a n. povolán není, takovým rozhodnutím překročil by svou 
vlastní kompetenci a rozhodnutí to by nebylo pro úřad, uznaný nále
zem jeho za příslušný, závazné. Skutečně také jest to stálou judika
turou konfliktního senátu, že, když jeden úřad prohlásí se ve věci n e
pří s 1 u š n Ý 01 a druhý úřad odmítne vznesený k němu právní pro
středek pro jeh o n e pří P u s t n o s t, a účastníci vznesou pak, jak 
se často z jejich nedorozumění stává, kompetenční konflikt, konfliktní 
senát návrh na jeho řešení jako nepřípustný odmítá, pJotože tu žádného 
konfliktu kompetenčního není, ježto úřad, který odmítl právní prostře
dek pro nepřípustnost, tím samým svou příslušnost ve věci uznal. Srov. 
nález čís. 368/,25. Rozhodnutí nejvyššího soudu o nepřípustnosti práv
ního prostředku ad b) zůstalo tedy i po nálezu konfliktního senátu, 
vyslovujícího příslušnost soudú a odstraňujícího tedy jen výrok ad a), 
ve své moci a váze a jsou na něj vázány nejen nižší stolice, nýbrž, jest 
naň vázán i nejvyšší soud sám. To znamená, že i když příslušnost řád
ných soudů byla konfliktním senátem uznána a důvod odmítnutí ad a) 
neobstál, bylo žalobu pořád odmítnouti z důvodu nepřípustnosti ad b) 
a měl také návrh žalobkyně na obnovení řízení býti z toho důvodu 
odmítnut. K nepřípustnosti právního prostředku dlužno hleděti z úřední 
povinnosti (§ 230 druhý odstavec, § 471 čís. 2, § 474 druhý odstavec, 
§§ 495, 507 prvý odstavec, 523, 526 druhý odstavec, 528, 538 c. ř. s. 
a j. v.). 

K bližšímu odůvodnění nepřípustnosti této žaloby, kteráž nepřípust-
nost jest jiná než nepřípustnost, kterou namítala žalovaná strana a která 
se zakládala na tvrzenou opozděnost žaloby, budiž doloženo ještě jen 
toto: Rozhodčí komise povolaná podle §u 3 písm. g) zákona ze dne 12. 
srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n. k rozhodování soukromoprávních ná-
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roků tan., zmíněných pa~ří ,do jedné řadt s roz~odčími soudy hornickými 
podle zaleona ze dne 28. unOIa 1920, CIS. 140 sb. z. a n., nyní dle zá" 
kona ze dne 3. července 1924, čís. 170 sb. z. a n. a rozhodčími komisemi 
podle §§ 73 a 75 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 
sb. z. a n. ve znění novely ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. 
O všech těchto rozhodčích úřadech jest stanoveno, že rozhodují s ko
nečnou platností (§ 3 písm. g) druhý odstavec prvního, § 2 druhého, 
§ II poslední odstavec třetího, § 73 odstavec 15 n. zn. čtvrtého zákona; 
pro § 75 náhr. zák. viz rozh. čís. 5286), čímž zákon chtěl patrně vylou
čiti každý jiný právní a zejména každý opravný (resp. po vrchním hor
nickém rozhodčím soudu každý další opravný) prostředek, neboť ko
mis~ a soudy ty. jsou úřady stavov~ké, ji l11 iž měly příslušné kruhy třídní 
doslcl stavovske ~a;n~~pr~vy ve ~ecech ym k rozhodování přikázaných 
tak, by rozhodovanr uradu pro vecI ty ]H1ak podle řádu práva přísluš
ných ~y.loučeno b~lo. Upl~tnila se i tu ,tendence moderní doby, která vů
bec pre]e }01;hodčl!l1 sou~um. stav.:;v~k~m ,t.oho druhu a zřizuje je i jinde, 
plavldelne vsude s vyloucenlm zmll1ene pnslušnosti řádných úřadů stát
ních. Rozhodčí komise ~řízená podl;, zákona ze dne 12. srpna ]921, čís. 
330 sb. z. a n., I kdyz Jest prohlasena konfliktním senátem za úřad 
sp,:ávní" přece, j~k ~ž v shora cit~vaném rozhodnutí nejvyššího soudu 
~durazneno..:, s.tOJI, ~l1lmo orgamsacl správních úřadů, což ovšem platí 
I o rozhodCI komISI podle §u 73 a 75 náhr. zák. (a rozumí se samo se
bou o voz~odčích .'ou,dech hornických), neboť není k správním úřadům 
a111 ~ pomeru podradenosh a ovšem též ne nadřaděnosti, není včleněna 
v )e]!ch so~st~~u, ~ v tO,n,' právě, že zákon dosadil tu úřad zvláštní a ne
pnk,azal ,vec radnemu uradu správnímu (systemisovanému), je důvod, 
~!O.c chlel, by rozhodoval s konečnou platností a pořad §u 105 ústavní 
hslmy byl.vy~o~če~1. V p'jpadě komi.'e, o,niž jde, (§ 3 písm. g) cit. zák.) 
to.to ;,yb~~e11l ]e hm spIse na snade, jezto nejde o rozhodování právní, 
nyb;z, spIse o ar,bl;rernl pos?uzen~ pomě:ů dělnictva a poměrú závodu, 
o ne]z Jde, pomelu tedy, Jez ne]lepe znamy JSou dosazené místní sta
vovské rozhodčí komisi a jež ona tedy také nejlépe posouditi může, 
takže by zasahování státních soudů s poměry těmi neobeznalých do 
rozhodování jich působilo rušivě, a musilo by"'činiti dojem zlořádu, 
kdyby přes zřejmý úmysl zákonodárce připouštěn byl po rozhodčím 
proce?u .0. téže věci ještě ~roces řád?ý, neboť by tím účinky dobrodiní 
specral11l mstance schvalne dosazene byly zmařeny. Doložiti sluší že 
u~tanovel1í, že komise rozhoduje »s konečnou platností« není mířeno 
l1lkterak p;oti správním úřadům, by vysloveno bylo vylouč'ení stížnosti 
neb odvo:la11l k 11l~, neboť to~o nebylo třeba, když, jak dolíčeno, ko
mISe nem ]lm podrIZ<;na ~ebyvsI v ~ě .včle~ě,na jako, nižší stolice, nýbrž 
ustan~ven:m hm cht,;l zakoll vyloucltl prave vsecek právní prostředek 
s?udm, ]ezto Jde o vec soukromoprávní a bylo by tedy na snadě dovo
la,vah s,e pravomoci soudní podle pořadu jurisdikční normou stanove
neho \§ 1 ]. n.); zákon tedy tímto ustanovením odkázal věc na komisi 
Jako zvláštní orgán a je to tedy ono zvláštní zákonné ustanovení ° němž 
§ 1 j. n. jakožto ° normě soukromoprávní věc soudům odnímají~í mluví. 
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železniční zaměstnanci. 
Ten, kdO' byl dne 1. září 1919 skuot~čným předn~stO'~ ,sta~i~e, nikO'

Iiv kancelářským manipulantem, ~emuze, se prO' ~ve p~eradenl, v roce 
1919 dO'vůlávati ustanovení II B ht. c) vynůsu O' uprave hmůtnych pů
měrů trvale ustanO'vených zaměstnanců, uveřejněné~ů '! ú~e~ním ~istu 
KůškkO'-Bůhumínské dráhy čís. 10 z růku 1920, nybrz ma Jen narůk 
na ,i~hodnější pro něhO' p~eřadění p~dle, odstavce ll, B písm. ~~ (Io~ůh~ 
výnůsu, t. j. podle služebmh~ stavu, Jaky ?~ ~yl ,u ne~? v ~ůduredmcke 
kategorii, kdyby dnem 1. záh 1919 ne~yl Jeste byval ured,!lkem. , ,'e 

Omylným zařazením nenabyl zame~tn~ec ,;ezadatelnych prav. Na
rok eráru na vrácení přeplatku není doken bm, ze ho zamestnanec beze
lstně spůtřebo'lal. 

(Rozh. ze dne 8. hřezna 1927, R II 18/27.) 

žalobce nastoupil dnem 1. října 1896 službu u Košicko-Bohumínské 
dráhy a konal ji až do 31. července 1925, kdy byl dán do výslužby. Se
státněním Košicko-Bohumínské dráhy na základě zákona ze dne 22. 
prosince 1920, čís. 690 sb. z. a "ll. přešla správa této dráhy: P?k;'d se 
týče Slezské její části, na ředitelství st~tních ,drah v ?lomoucl, Jlmz byl: 
převzata dnem I. února 1921. Ohledne ~amestn~ncu stanoveno, § 4 c~ .. 
zákona že ministerstvo želez111c ma pravo s vyhradou nabytych plav 
zaměst~ancli rozšířiti na zaměstnance bývalé K-B. dráhy předpisy 
platné pro ostatní zaměstnance žel~iniční, a u~!~novení ,to provedeno 
bylo výnosem ministerstva že1ezl11c ze dne 24. ,zan 1921, CIS. 46.781-1-~ 
s platností od 1. ledna 1921 a tak nabylI zamestnancI K-B. drahy take 
nároku na propočítání služebních let podle zákon.a ze dne 9. dubn~ 
1920, čís. 222 sb. Toto propočítání úředních let provedeno bylo I ohledn~ 
žalobce a tento dle výnosu uveřejněného v úředním lIstě provo:',ll1 
správy pro Slezské tratě K-B. v Těšíně ze, dne, 1~; červenc,e 1922, CIS. 
II zařazen byl dle statusu III. do VII. sluzebm tndy s poradl111 ,?d .1. 
ledna 1912 s platností a finančním účinkem od 1. ledna 192~ a PO?1l1aEc 
tímto dnem p.řiznán mu služební plat dle stupmce 7308 Kc roene. Pn
pisem ředitelství státních drah v Olom?uCl}e d",e 21. IIstop~d~ 1923, 
čís. 16.044-1-23 sděleno bylO žalobcI, ze pnznane mu propoCltam slu
žebních let jak nahoře uvedeno, není správným, a přiřknuta mu Vll. 
třída služební s pořadím teprve od 1. července 1914 a s platem dle stup
nice 7308 Kč teprve od 1. července 1922. Stížnosti žalobce proti to
muto novému propočítání služebních let na ředitelství státních, drah 
v Olomouci a na ministerstvo železnic byly zamltnuty pko neoduvod
něné. Žalobci v době od 1. ledna 1924 do 31. prosince 1925 sraženo bylo 
z jeho platu 4984 !,-Č a žádost!alobcova o ~rácení ~ěchto sráže~ byla 
rovněž zamítn.uta, Zalobou, o noJl tu Jde, domahal se zalobce na Cesko
slovenském železničním eráru zjištění, že žalovaný jest povinen uznaÍ1, 
že propočítání služební doby žalo~ce ja~ byl? uveřejněno, v úřeď~ím 
listě provozní správy pro Slezske trate Koslcko-Bohunllnske drahy 
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V TěšÍnl? ČÍS. 11 ze dne 15. července 1922, dle kterého žalobce byl za
řazen ve statusu III. do Vll. služební třídy s platovým stupněm 7308 Kč 
od 1. ledna 1921, jest správné a dále, že žalovaná strana jest povinna 
zaplatiti žalobci 4984 Kč. Pro c e sní s o u cl p r v é s to! i'c e ža
lobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by vyčkaje pravomoci ji znovu rozhodl. D ú vod y: 
Soud první stolice právem dospěl k výsledku, že žalobci přisluM Vll. 
hodno tř. od 1. července 1914 a není v tom směru řízení vadné a věc ne
správně posouzena, jak patrno z následujícího: Žalobce připouští 
i v odvolání, že měl k 1. lednu 1921 k propočteni 26 roků a 9 měsíců, 
vzhledem k postupovým a povyšovacím lhůtám u státních drah (1. 
ledna a 1. července) tedy 2612 roku a po odečtení jednoroční čekací 
Ihúty 2512 roku. Poněvadž pak clle statu II! a) připadá na postupové 
a povyšovací Ihlity ve statu tom na služební třídy X-VlIl dohromady 
19 roků, zbývá pro sl. tř. VII. 612 roku, takže podle správného propo
čtení byl žalobce právem zařazen dle statu III. a) clo Vll. služební třídy 
s pořadím od 1. července 1914. nehledí-Ii se k výnosu ministerstva že
leznic ze dne 20. února 1922 čís. 63.734/21-1/'3 . • Jedná se nyní o to, 
zdali se na žalobce vztahuje pTavě uvedený výnos a zdali žalobce má 
nárok na příznivčjší propočtení let, než jak je svrchu uvedeno. To zá
visí na otázce, zda podle citovaného výnosu získal samotným propočte
ním let více než 8 let oproti stavu před provedeným propočítáním. Pro 
stanovení pořadí, jaké by měl žalobce přecl propočítáním, je rozhod
ným výnos býv. provozního řádu K-B. D. Č. pres. 73/YI. z roku 1920 
(str. 54 a násl. Amtlichc Nachrichten z 1'. 1920). žalobce měl podle 
svého osobního výkazu plat 2.600 Kč od 1. května 1918 resp. dle ust. 
II. B cit. výnosu K-B. D. od 1. července 1918 a s připočtením váleč
ných let dle ll. A d) výnosu od 1. července 1916 a bylo ho proto dle cit. 
výnosu K-B. D. přeřaditi podle nejvýhodnějších pro něho tabuJek na 
str. 60 a 61 cit. výnosu, tedy jako podúředníka, poněvadž to bylo pro 
něho nejvýhodnější [výnos K-B. D. ll. B d) J. Žalobce byl podle svého 
osobníh? výkazu 1. září 1919 přednostou stanice, takže ho bylo přeřa
dlÍ! nove do kategone »sonsÍ!ge Angestellte« 5. platové stupnice 8. pla
tebnI skupiny, t. j. do platové stupnice 4.608 Kč. Ve statu lIl. Cstr. 59 
Amthche Nachnchten) Je t.o první platová stupnice VIII. služ. třídy a je 
n2u tudIž stanoviti před provedeným propočítáním lef pořadí VIII. služ. 
tr. .od 1. ledna 1916. E"e,~í ~právným názor žalobcliv, že ho bylo přeřa
dlÍ! s platem 4.908 Kc, Cunz by byl event. získal dřívější pořadí v třídě 
VIII. a tu?Iž po případě výhody výnosu čís. 67734/21, neboť tento svůj 
nazor opna zalobce o to, že byl dříve kancelářským manipulantem [ci
tovaný výnos K-B. D. ll. B c) 1, což však je l1erozhodoo, neboť žalobce 
mall1pulantem nebyl ph svém jmenování úředníkem. Dle svrchu uvede
ného dosáhl žalobce samotným propočítáním pořadí VII. služ. tL 1. 
červen,ce 1914 ~,tedy P?řadí ~II. slu~. tř. 1. července .1906. Před pro
vedenym propocltanlm Zl skal vsak poradl v VlIl. sl. tř. od 1. ledna 1916 
takže získal propočítáním 1210 roku. Proto Se na něho nevztahuje vý~ 
n?s 67.734/121 a žalobce byl správně zařazen ve statu lIl. a do VII. s\. 
tr. v pořadí od 1. července 19'14, přes to, že mu dle úředního listu pro-



- čís. 6874-
430 

vozní správy K.-B. D. zll. srpna 1921 přizn,ino služné 5.808 Kč od 
I. ledna 1921 a že dle Amtliche Nachrichten z 10. srpna 1920, čís. 14 
zařazen do statu lIl. služ. tř. VIII. 3. stupeň dne I. ledna 1919, poněvadž 
se tu nejedná o nabyté právo, nýbrž nesprávné zařazení, jak ze svrchu 
uvedeného vyplývá, z něhož žalobci nijaké právo vzniknouti nemohlo. 
Ostatní tvrzení žalobcova v odvolání nejsou ničím doložená nesprávná 
tvrzení, která jsou v rozporu s tím, co svrchu uvedeno. Dle toho nemá 
žalobce nároku na vrácení sražených částek z platu z toho důvodu, že 
vyplacený mu plat mu byl vyplácen ve správné výši. Žalobce však 
v první stolici také tvrdil, že částky služného jemu na základě původ
ního propočítáni služebních let vyplacené přijal jako služné a spotřeboc 
val je bezelstně, ježto stěží stačily k výživě jeho šestičlenné rodiny. Nec 
lze říci, jak učinil první soud, že p'Ňdnes ten je opožděný, k protaho
vání sporu směřující a že se jím mění žalobní důvod, neboť žalobce již 
v žalobě tvrdil, že nevěděl, z jakého důvodu mu srážky byly učiněny, a 
opírá žalobce i tento svůj nárok na vyplacení vyššího platu o tutéž sku
tečnost jako nárok, že mu plat přislušel. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalobcovu, k rekursu žalo
vaného zrušil napadené usnesení a uložil odvolacimu soudu, by nehledě 
k použitým zrušovacím duvodům znovu rozhodlo odvolání. 

D"ůvody: 

Žalobcův rekurs vytýká n.apadenénl)l usnesení nesprávné právní po
souzení, které spatřuje v tom, že odvolací soud nepovažoval žalobce při 
přeřadění v roce 1919 do nových platových stupnic za kancelářského 
manipulanta, kvalifikovaného podle ustanovení úředního listu čís. 10 ze 
dne 25. května 1920 odstavce ll. B lit. c) (str. 64) a majícího nárok na 
zařadění do vyššího platu podle obdoby zřízenců, v platové skupině 8. 
pod písmenami g), jl, k), m) (str. 60) vyjmenovaných - avšak ne
právem. Pro přeřadění byl rozhodným den I. září 1919, jímž byl pro
veden převod do nových platových stupnic. Žalobce přiznává, že byl již 
ku 1. květnu 1919 jmenován úředníkem z kategorie pod úřednické, a po
dle osobního výkazu jeho, jenž, jsa veřejnou listinou, poskytuje podle 
§u 292 c. ř. s. plný důkaz o tom, co v něm úředně jest dosvědčeno, byl 
žalobce před svým jmenováním úředníkem, staničním přednostou, kte
réhožto služebníbo místa nabyl řádným jmenováním dne 1. listopadu 
1911 a zastával je nepřetržitě až do 1. května 1919" t. j. do svého jme
nování úředníkem. Není tedy správným tvrzení žalobcovo, že v době, 
kdy byl jmenován úředníkem, byl ve skutečnosti ještě kancelářským 
manipulantem, pouze s titulem přednosty stanice, neboť kancelářským 
manipulantem prvé třídy podle osobniho výkazu byl v době od 1. čer
vence 1907 do 31. října 1911. ŽalobCe ve sporu ani netvrdil, že tyto 
v osobním výkaze úředně dosvědčené skutečnosti byly nesprávně za
psány, a buduje tu~íž, rekursnÍ vývody na př~dpoklad:ch, js?,:ckh v,:?z~ 
poru se spisy, tvonClml skutkovy zaklad teto rozepre, zJlsteny lllZSlml 
soudy. Byl-li však žalobce v roce 1919 skutečným přednostou stalllce 
na základě, dřívějšího jmenování a nikoli kancelářským manipulantem, 
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nemůže se pro své přeřadění v roce 1919 dovolávati ustanovení II B 
lit. c) výnosu o úpravě hmotných poměrů trvale ustanovených zaměst
nanců, uveřejněného v ÚŤ:dnim, listu Košicko-Bohumínské dráhy čís. 10 
:; r~kr! 1920 (str. 64), lezto mel jen narok na výhodnější pro něho pře
radem podle odstavce y B ht. d) tohoto výnosu, t. j. podle služebního 
stavu, jaký by, byl L! neh?,v podúřednické kategorii, kclyby dnem 1. září 
1919 nebyl jeste byval medníkem. Výhoda tato záležela právě v tom 
Ž': podú~ední~ůl~l, dos,ta!o se,novou úpravou poměrně lepšího platovéh; 
Rrerazem, nez uredl,!kum; ~alobce jako přednosta stanice byl podle 
k .. tabulky v~ Sk,upl~e sluzne~o, 8 ~) ve stupnici 5., s platem 2.600 Kč 
a pko ta kovy mel narokna preradení do nové platové stupnice 5. s pla
tem4.608.:,c/>pr o . ost~tní zaměstnance« určené, nikoli však 
podle ;vlastlll ,sku~1l1y pnvrlegovaných zaměstnanců, označených v 8. 
plato~e ~kupl~e p :,s l;r e n a ln I »g, i, k, m« s platem 4.908 Kč. Tím 
pada]l z~rove,n d~lsl v!,,?dy zalobcova rekursu, které se .opíraly o před.
poklad, ze pn preřade111 v roce 1919 měl mu hýti přiznán ve skupÍ! ' 
8. plat 4.908 Kč, z něhož v rekursu se dOličuJ',e že žalobci pďrl'sl " t:: 
'k I "t' 'h d ' , USl ez naro na zv as 111 vy o u podle výnosu ministerstva železnic v P 

ze dne 20. února 1922, čís. 67.734 z roku 1921 a stačí v ton1to smr~ze 
'1' t· k " o , ClU oe ·c"za 1 u spravnemu oduvodnění napadeného usnesení J'ím' b I 
.. ""lb ' z yo vyv~aceno ,1 mme?! za Ov co"v~, že o'~ylnýrn zařaděním nabyl nezada-

telnych prav, kterezto zaradel11 ostatne nebylo ani nezměnitelným vzhle
dem k, vyhlášce ~ úředním listě čís. 11 z roku 1922, kterou byl žalobce 
na strance 77 zarazen do statu lIla) a v níž železniční spTa've' m' t ' b I h' ,oznos 
zme~ly l': a vy razena. Bylo proto rekurs žalobcův jako nedůvodn' 
zaml tnoutI. Y 

Nejvyšší soud souhlasí s názorem odvolacího soudu že n'a' 'tk 
' lb' 'I ' , ml ou 
:a o ce, ze prep aCene mu služné spotřeboval bezelstně se svou šesti-
c1;l1,nou :odmou - byť byl<r přednesena až při posledním ústním jed
n~111 prve?o .soudu - ne~ylo by se, zdrželo vyřízení rozepře, ježto jde 
pll teto n~n1J,tce v,podstate Jen o otazku právní a nezasahovala námitka 
a~l do pravn:ho duvod~ žaloby, způsobem důvod měnícím. Nebylo proto 
:akonnY,ch predpo~ladu §§ 179 a 278 c. ř. s. k jejímu odmítnuti. Rekurs 
zalovaneh? les,t .vsak, opodstatněn, pokud napadá usnesení odvolacího 
~oudy, nanzuJlc: ~rvem~. soudu, aby se obíral tvrzením žalobcov' m, 
ze prep'latek sluzneho pnJal a spotřeboval bezelstně, a aby_o tom /ro
v,edl dukazy. Pro rozh?d~utí sporu jest však okolnost, zda žalobce spo
~rebo~~~ pre'pl~tky sl~zneho bezelstně, nerozhodna, když bylo zjištěno 
~e ~y~Sl sluzne ,bylo ,zalobci vyměř<;no jen mylným propočítáním a pře~ 
:a~enlm, a kdyz pr~y soud ZJlstr!, ze železnični správa si při přeřadění 
za,obc~ vyhradrla pnpadnou změnu podle nově získaných dokladů a ' 
pl~tove ,přeplatky čini}y ~ žal?bce 10.627 Kč 20 h. žalovaný čsl. st~~ 
~:el tudlz z tohot~.pravmhoo duvodu za žalobcem pohledávku, ježto byl 
z~lobce n~ jeho ujmu b,ezduvodně obohacen přijatými přeplatky služ
n~::o,. kterych se ~1U, doslalo l:'? omylem při propočítání let a přeřaděni. 
Nes;Jde n~ tom, ze zalobce pr1Jal tyto přeplatky bezelstně a že je beze
Istne spotr,eboval, když ~eměl na ně oprávněného nároku, jak bylo již 
shora dohceno. Bezelstnym spotřebováním těchto přeplatků nebyl ža-
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v v • • b' odpůrci nahradil stein)r peníz, 
lobcE- nikterak sprostL'n pOVlUnostlk' ~ v' v sve' rodin\! zůstal tím jeho 

'" I' , lb' platku ' vyzlve . ) , 
neboť, pouzII- I za o ce pre 't' ktel'ou by j'inak na úhradu 

. . k t' 'ástkou use ren, . d 
vlaslm majete s e]nou c '"I Sk tkové okolnosti které odvolacl sou 
potřeb své rodiny byl vy~al?zl . u, du'í tedy dr1kazů, posuzuje-Ii se 
uložil prvému soudu vysetl~tlc njevl!:a 'h]O Bylo proto dlrvodnému re-

, . 'h h'lecllska prave cO Icene . "d" . k 
vec s pravDl o v • dené usnesení zrušiti a nan Itl, la 
kursu žalovaného vyhovetl, napa 
shora uvedeno. 

čís. 6875. 

" f ho platně pořízovati, jsou-Ii 
Osoby, zbavené úplně svepravt10~~t ~~t ~kázati tomu, kde se do

schopny plné r~zvahy. ;~tho schopnení hlkové osoby. pořizovati však 
volává platnostt posleut11 o por~z 
mohou takové osoby jen ústne pred soudem. 

(,Rozh .ze dne 8. března 1927, Rv 11 636/26.) 

. . .. F -ové řihlási1a se žalobkyně ze závěti: 
K pozustalosh po, MarII, hlPT že oslední vůli Marie F-ove 

žaiovanÍ ze zakona. Zalovam pro. ~;1 \r' z~lstavitelka v době zřízení 
nel'Znávají za platnou ~ pra,,?u, jez k~ ~:a pozůstalostním soudem na 
závěti byla slabomyslna, B}~S~:o~ az 'cní že závěť Marie F-ové jest 
pořad práva, domáhala se z~ O ynJ ur~ v é' s t o I i c e uznal podle ža
pravá a platna. Pro c e s n ~ s ~, uk PI Byia'li Marie F-ová v době, 
lob)'. D ů vod y: Jde o dve, O az y.: to ro'eviti poslední vůli? 
když činila poslední pořízem, rO~U~"?VeŮI~? ct s~ první otázky týče, 
2. jest-Ii její projev platnou ~os z\~~nVo Že Marie F-ová byla právo
bylo SIce spIsy ~kres11lho sou u ~ j a 1902 ro blb,Qst dána pod opa
platným usnese1110l ze dlIe ! 4d' bre~n rtl' A~šak způsobilost k posled-

. t ' v mž zůstala az O' sve sm . - b 
troV11IC VI, v I:e ',., f 'I' okolnosti byla-li dotyčná oso a 
nimu poříZ€l1l v~ezavlsl ~av or~~hl~lrobU zbav~na svéprávnosti čili nic, 
v daném okanlZlku pro useV11l k t ' osti příčetná čili nic, bez ohledu 
nýbrž na tom, byla-Ir tehda vte s ~ ecnpOkud jde o rozum pořizovatele, 
na svou formelní svéprávnos : ,ovsem \ tníka To vychází z usta~ 

'k r t byl li snad prohlasen za marno ra, .. 
nI o IV o o, - b' 'k jejich spojitosti a v pr,Qtikladnostr Je-
novení §§ 566 a 567 o ~'8 Z\', v 'k který způsobilost k poslednímu 
jich k ustanovenI §t ';0 ,.o, c'á~rsl;U výs'lovně na lormelní okolnosti, 
pořízení u marnotra nI u dcm: z k 'zl'ku prohlášena za marnotratníka 
b I r d tyčná osoba v anem,Q am , '1 ,1. a- I o" b 's éprávnosti na tomto stavu nic nezme111, 
Cllr mC. Že rad ,o z ave?1 , v 'ádu n 'brž i z toho, že jeho § 6 
vysvítá nejen z mat,enalrl k ton;ubto r ez~iň~j' e což by byl jistě musel 

§§ 567 a 568 obc zak. se vU ec n , , , 'ť L' 
o". . . I chiěl na dosavadním právním stav~, ne co Z};r,C111 1. I' 
UCIDltr, kdyby by, .. k" k bývalý tak i nynějsl nejVyssl soud a 
čený názor zastava]I ,t!; e j,~, to b 'la,li Marie F-,Qvá začátkem .roku 
Krainz,Ehrenzwelg: Bezl {U~I~ o T' pfíčetnou či nikoliv. Bylo zjištěno, 
1925, když proJe~r1a ,Pf~~ nI ~~~~u v útlém dětství ve svém duševním 
ž~ se. Maned~l~ov:e I~:~; zae;;t~ost nebyla tak silná a trvalá, že by se 
vyvoJI opoz , 
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nebyla mohla v pozdějším životě duševně přece jen dále vyvíjeti, že 
bvla dána pod opatrovnictví, při čemž podle tehdejších zákonných 
phdpisů musila býti označena za blbou, ačkoliv nešlo u ní o tuto formu 
duševní zakrnělosti, že její další životní vývoj a její chování potvrdilo, 
že ve skutečn,Qsti běželo jen o slabomyslnost, že porucha řeči nemůže 
býti uváděna v souvislosti s duševní oCháblo,stí,. protože je to, stmptom 
poruchy motorického aparátu, že byla o sve sItuacI dostatecne onen
tována, že byla s to vykonávatí prostší práce v hosp,Qdářství a domác
nesti že při nákupech znala cenu peněz a dovedla s nimi zacházetí, 
takž~ se jí mohly svěřiti, že poznala náhodný schodek při vrácení pe
něz. že dovedla posouditi i rozdíl mezi cenami zboží, že věděla, že má 
majetek v polnostech a kde leží polnosti, že znala jména d,Qtyčných 
tratí, že byla dbalá svého zevnějšku, .že měla cit pro stud a ,cit nábo~ 
ženské povinnosti, že tedy celkem JevIla smysl pro ]ednoduche obvykle 
potřeby denního života a že dovedla jim dostáti potud, pokud nečinily 
větších nároků na duševní hlubší práci, že to, čemu rozuměla, dovedla 
dobře vykonati, ovšem, hlavně po vybídnutí, protože vlastní iniciativ
nost byla u ní oslabena, že výkon poslední vůle, o niž jde, sám i po, 
rozumění jemu nekladly zvláštních požadavků na duševní činnost zů
stavitelčinu, poněvadž spadají do okruhu činnosti, která jí byla běžná, 
kterou se zabývala a kterou ovládala, že věděla, co chce vykonati, co 
chce odkázati, že byla rozhodnuta, komu to chce dáti, výslovně jme
nujíc osobu tu a dodavši, by se jí to nemohlo vzíti; že tento dodatek 
zejména ukazuje na čilost úvahy, která byla s myšlenkou posledního 
pořízení spojena a nasvědčuje tomu, že zůstavitelka předvídala mož
nost nějaké překážky, že mimo odkaz žalobkyni pamatovala také na 
sebe, žádajíc určitý způsob pohřbu a že konečně pamatovala i na laru, 
a to zase v souladu se svým způsobem života pobožného, že Se dobře 
zhostila poněkud složitějšího duševního pochodu, který vyžádalo po
slední pořízení, poněvadž celá myšlenková materie se v ničem nevymy
kala obvyklým poměrům, v nichž žila, že proto také byla s to myšlen
kově ji ovládnouti a o ní rozhodovati a to bez cizího vlivu nebo půso
bení, že v době, kdy projevíla svou poslední vůlí, byla v takovém du
ševním stavu, který nutno lékařsky označiti jen jako slabost ducha ve 
stavu jasného vědomí a s rozvahou - že věděla při tom, oč jde a vy
vodila při tom jistou krítiku a že tedy byla s hledíska psychíatrického 
schopna poslední pořízení číniti. § 567 obč. zák. mluví sice o »na
prostém vládnutí rozumem (bei voller Besonnenheit) «, avšak t,Q jest 
vzíti jen cum grano salis, totiž, že testátor musí vládnouti úplně roz
umem jen potud, pokud jest potřebí ke konkretnímu právnímu jednání, 
takže stačí i takový stav duše, při němž duševní nemoc čínnosti duševní 
lest sice na újmu, ale směrem, který pro p,Qřízení nepřichází v úvahu, 
jak to Krainz-Ehrenzweig učí a také nejvyšší soud uznal, na příklad 
;ozhodnutím čís. 4013 Sb. X. Pokud jde o platnost projevu Marie F-ové, 
jako poslední vůle, může vzhledem k tomu, že na listině není ani p,Qd
pisu, ani znamení ruky Marie F-ové, jíti jen o mimosoudní ústní poslední 
pořízení, k jehož platnosti jako takového jsou uvedeny podmínky 
v §u 585, 586 obě. zák. Bylo zjištěno, že začátkem roku 1925 byli při-

Civilní rozhodnuti IX. 2. 
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voláni tři svědci, jakož i Martin B.) rolník v B., do domu, kde ležela 
Marie F-ová nemocná, že-tato v jich všech současné přítomnosti vážně, 
rozmys1ivši si věc dobře, projevila určitou svou vůli, aniž byla donu
cena a podvedena a nejsouc v omylu, že poroučí pro případ svého úmrtí 
své pozemky žalobkyni, že ta bude povinna jí zříditi slavný panenský 
pohřeb s muzikou a dále, že odkazuje faře na svaté mše 200 Kč a že 
o tom ihned napsal Josef P. listinu, kter,ou mimo něho podepsali jako 
svědci Dr. Sch., Z. a B. Nepatrné rozpory ve výpovědech svědků tkví 
v nedokonalosti lidské paměti a jsou pro věc úplně bezvýznamny (viz 
na příklad rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu ze dne 5. června 1903 
Sb. Vl 2371 a t. d.). O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. . 

Důvody: 

K rozsouzení sporu postačí omeziti se na dovolací důvod nespráv
ného právního posouzení (§: 503 čís. 4 c. ř. s.). Toto spatřují dovo
latelé v tom, že odvolací soud pokládá poslední pořízení Marie F-ové 
za platné, ač byla zůstavitelka od roku 1902 pod opatrovníctvím pro 
hlhost a v době posledního pořízení byla u ní shledána slabomyslnost 
a ač poslední pořízení nebylo utiněno ústně před soudem. Dovolatelé 
marně se namáhají uplatniti, že znalci uznali, že zůstavitelka byla v ta
kovém duševním stavu, že potřebovala podpůrce. To nerozhoduje, nýbrž 
rozhodným jest jedině, zda byla, pořizujic o svém jmění, při plné roz
vaze. Podle §u 68 řádu o zbavení svéprávnosti je ten, kdo byl před jeho 
platn,ostí dán pod opatrovnictví pro ,duševní chorobu, slabomyslnost, 
šílenství nebo blbost, od po'čátku působnosti řádu o zbavení svépráv
nosti roveň tomu, kdo byl plně svéprávnosti zbaven pro duševní cho
robu nebo slabost. Takové osoby js,ou podle §u 3 řádu o zbavení své
právnosti co do způsobilosti k právním jednáním rovny dětem do sedmi 
let. V nauce spornou otázkou, zda osoby plně zbavené svéprávnosti 
mohou ve světlých okamžicích platně pořizovati, vyřešil Nejvyšší soud 
již v nálezu čís. 122\ sb. n. s.v ten smysl, že řádem o zbavení své
právnosti n e byl z ruš e n § 567 obč. zák. a že tyto osoby mohou· 
tedy, jsou-li přes zbaveni svéprávnosti schopny plné rozvahy, platně 
pořizovati, že ovšem tuto schopnost dlužno dokázati tomu, kdo se do
volává platnosti posledního pořízení takovéto osoby. Nejvyšší soud ne
shledává příčiny, by se uchýlil od onoho rozhodnutí, a poukazuje na 
jeho dÍlvody. Není tedy sporné poslednípořízel1í neplatno z toho dů
vodu, že je učinila osoba, která pro blbost byla dána pod opatrovnictví, 
prokáže-li se schopnost pořizovací (plná rozvaha) v okamžiku, kdy 
bylo učiněno. Pro zpúsobilost pořizovací při osobách, zbavených plně 
svéprávnosti, rozhoduje tedy, zda byly v době posledního pořízení 
schopny pořizovati, zda byly při plné rozvaze (§§ 565, 567 obč. zák.). 
Slabomyslnost vylučuje zpÍlsobilost pořizovací jen, je-li takového rázu, 
že postižený nemá proto plné rozvahy, potřebné k poslednímu pořízení. 
Jest tedy otázkou, zda zůstavitelka učinila poslední pořízení při plné 
rozvaze. Znalci odpovídají k této otázce v ten smysl, že zůstavitelka 
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učinila poslední pořízení ve stavu jasného vl~domí, s rozvahou a váž~ 
ností, beze všeho násilí a podstatného omylu, a uvádějí na odůvodněnou 
tol;o jec\notliv~ ~jevy i,ejího duševního st.avu. Tímto posudkem nebyl 
o~sem ~oud vazan; Otazka schopnostI ponzovacl a, ida byl zůstavitel 
pn pIne rozvaze, jest otázkou právní a soud usoudí podle toho, jaké 
schopnostI duševní znalci shledali a, zcla jsou takové, že připouštějí 
plnou roz~ah;, poř!zovací. Dovolatelé v tom směru neuvádějí konkretně, 
proč vylucujl u zustavltelky plnou rozvahu. Okolnost, že byla slabo
myslná, o sobě ještě plné rozvahy nevylučuje. Soud dovolací však nemá 
příčiny, by se uchyloval od právního názoru soudu odvolacího, že stav 
zůstavitelky připouštěl plnou rozvahu, když podle znaleckého posudku 
poznávala dosah posledního pořízení, věděla, co chce vykonati co a 
komu chce odkázati, tedy byla schopna úvahy o svém jednání ~ jeho 
dosahu a svobodného rozhodnutí. Její zaostalost duševní nebránila 
tomu'"aby si neu,,:ědon;ila dosah, své~o j~dnání, aniž působila nepříznivě 
na jeJl ro}h?dnu!1. L,ec posledm ponze.ll! není přes to platno proto, že 
nebylo ucme.r;o ustne pred so~de~n. Za~on, Ovšem nařizuje tuto formu 
v §u ~ P) r~du.o zbavenI sv,;pr~vnosÍ! vyslovně jen pro osoby, které 
byly c a ,s. tec n e z~aven~ svepraV!lOstI. Ale bylo by protimyslné, by 
nebyla. t!'z forma vyzad~vana I U tech, kdož byli zbaveni svéprávnosti 
zcela. Ucelem ustanovem §u 569 obč. zák. a §u 4. řádu o zbavení své
práv?osti ? potřebě ústního pořízení před soudem jest, by u osob, při 
l11chz nem z.cela nep?chybno, že čí ní poslední pořízení s potřebnou 
lOzvahou a ze JSou teto rozvahy schopny; bylo pořízení učiněno před 
soudcem, osobou práva znalou a schopnou, posouditi volnost projevu 
a plnost :oz~~hy. a SC?OPU?st k ní; Proto právě nařizuje zákon, by se 
soudce enmerenym patranlm hledel pčesvědčiti, zda pořízení se děje 
svobod ne a, s roz~al;ou, a v soudním pcotokole má býti proto uvedeno 
c~ z kon_ane~o patran!. v naznačených směrech vyplynulo (§ 569 obč: 
zak.). Trebaze. t~dy zako~ po~ažuje dospělé nezletilce do osmnácti let 
a OSO?y, ča.stec~: zbaven,; sveprávnosti pro chorobu a slabost ducha, 
za zp~soblle ponzovah, predplsuje k platnosti pořízení zvláštní záruku 
~o~dn~ form?u, spojenou, s vyšetřením svobodné VLlle a rozvahy, a v _ 
s~treD1 to ma, s'; dlÍ! organem spolehlivým, znalým práva, a nemělo teJy 
byh posuzovam teto nes~adné otázky ponecháno pouze úsudku svědků 
pn v~slec~u p? smrh. z~stavltele v případném sporu. Stejných záruk 
jest vsak hm ~lce potrebl u osob, které pro duševní chorobu nebo sla
bost b:vly pIne zbaveny sv~pr.ávno~t~ a mohou činiti pořízení jenom 
tehdy, jsou-II ve ,stavu, ktery 'p:lPO~S~1 plnou rozvahu a ovládání m sli. 
P?neChatI u takychto osob ,ZjlsťoVal11 jejich pořizovací schopnosti ~ez 
z~kro~l; soudce prava znaleho (nebo notáře) (§ 70 notářského řádu 
?alez CI.S. 5414 sb. n. s.) jen laickému pozorování svědkťi příčilo by s' 
~čelu z!,kon~. K~yž tedy zákon podle výkladu, přijatého Nejvyšším sou: 
~m, pr!pou.sh pres doslov §u 3 řádu o zbavení svéprávnosti, že i osoby 
~ ,avene ~vepravnostl; mohou po'řizovati, a dovozuje se to ze zákono~ 

arCOva umyslu, ktery v samém zákoně ,ovšem nedošel výrazu (§ 3 z'
k~n~),.lze s.e tím s?íše dovolati účelu zákona a zákonodárcova úmysfu 
pn SlfSlm vykladu §u 4. řádu o zbavení svéprávnosti, ježto je v duchu 

28' 



-- Čís. 6876 -
436 

záknna a podle úmyslu zákonodárce odťtvodněno, by i ti, kdož j.sou 
plně zbaveni svéprávnosti, mohli pořizovati jen ústně před soudem. 
(Srov. Krainz-Ehrenzweig: System, ll. clíl, část 2., str. 342, vydáni 
z roku 1917). Ježto tedy poslední pořízení zůstavitelky, která byla před 
působností řádu o zbavení svéprávnosti dána pod opatrovnictví a po
važuj e se za plně zbavenu svéprávnosti, nebylo učiněno ústně před 
soudem, je pořízení to neplatno a bylo v důsledku toho vyhověti do
volání a změnou rozsudků nižších soudů zamítnouti žalobu o uznání 
platnosti závěti. 

čís. 6876. 

K udržo'lacím nákladům, jež stihají pronajímatele podle zákona, patří 
jen takové, jež nastávají užíváním nebo obyčejnými příhodami naho
dilými (větrem, deštěm, prachem a pod.), nikoli však takové náklady, 
jež nastávají pro schátralost najatého předmětu z důvodu stáří budovy. 
Za chatrnost budovy a z tbho vzešlou nemožnost užívání budovy pro 
stáři jest zodpověden pronajÚ11atel nájemci jen tehdy, když schátralost 
takovou zavinil (na př. nekonánÚ11 oprav), nikoliv tehdy, když budova 
schátrá a není způsobilá k smluvenému užívání bez viny pronajíma
telovy. 

Rozkaz ku zboření budovy lze pronajímateli přičítati k vině pouze 
tehdy, když nebylo bourání z důvodií p(jlicejně-st'avebnich nařízeno nebo 
nutným, nebo, bylo-Ii nutným, když stav ten povstal zaviněním prona
jÚ11atelovým. 

, 
(Rozh. ze dne 8. března 1927, Rv JI 705/,26.) 

Nájemce (kavárník) domáhal se na pronajímateli náhrady škody 
zbořením domku a neprovedením potřebných oprav. Pro ce sní s o Ll d 
P r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky 
obou nižších soudů a nařídil prvému soudu, by, doplně řízení, znovu 
wzhodl. 

Důvody: 

Dovolatelka právem napadá rozsudek pro nesprávné právní posou
zení a neúplnost řízení (§ 503 čís. 4 a 2 c. ř. ·s.). Žalobce se domáhá 
náhrady těchto škod: 1. ušlého zisku pro znemožnění provozu vinárny 
a baru v domku za dobu od 1. února 1924 do 31. května 19Q5; 2. ná
kladů žalobcem vynaložených na investice a adaptace v oné budově; 
3. nákladů na investice v baru a v zahradě, jichž nutnost se vyskytla 
při přesídlení baru do kavárenských místností; 4. náhrady za zničený 
zahradní inventář; 5. slevy, po případě snížení nájemného; 6. za ná
hradní byt pro číšníka a za jízdu jeho elektrickou drahou a 7. za zni
čení a znehodnocení kavárenského zařízení, tří kulečníků, 40 tág a 
5 osvětlovacích těles .. Nižší soudy uznaly žalobní nárok co do důvodu 
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po právu, aniž zkoumaly a vyřkly, které jednotlivé nároky uznávají 
za opodstatněny co do důvodu, a není ani patrno, zda všecky ony ná
roky nebo které z nich pokládají za opodstatněné co do důvodu. To 
bude pro každý nárok zvlášť zkoumati. Tu pak nutno především zdů
razniti, že vznik nároku na náhradu škody předpokládá jednak průkaz 
škody, jednak zavinění škůdcovo a příčinnou souvislost obou. K tomu, 
by nárok na náhradu škody, třebas jenom co do důvodu, mohl býti 
uznán za opodstatněný, je tedy třeba, by bylo zjištěno bezprávné jed
náníneb opomenutí (zavinění), pak škoda, byť i její výše nebyla zji
šťována, tedy' přece aspoň její existence, a souvislost obou. Žalobce do
máhá se náhrady škody, vzniklé mu ve smyslu §§ 1 I 12 a 1295 obč. zák. 
zbořením domku, zaviněným žalovanou, s kterým se počalo teprve v čer
venci 1924, i škody, povstalé mu před zbořením od 1. února 1924 tím, 
že žalovaná neprovedla potřebných oprav domku ve smyslu §u 1096 
obč. zák., zabránila mu v jejich provedení a způsobila zákaz použití 
budovy k účelům hosti'nským (§§ 1096, 1097 a 1295 obč. zák.). Ža
lovaná bránila se tím, že popřela z části vznik škody, tvrdila, že ne
zavinila chatrnost budovy a zákaz provozu hostince ona, nýbrž sám 
žalobce, protože měl podle smlouvy prováděti opravy budovy, ale jich 
neprováděl. Dále tvrdila, že nezavinila ani zboření budovy, ježto bylo 
jednak nutno, jednak nařízeno úřadem. Důkaz o nedodržení smlouvy, 
o vzniku škody a příčinné souvislosti náleží žalobci. Proto mu náleží 
též dokázati, v čem žalovaná porušila smlouvu, kdežto důkaz o tom, 
že porušení nestalo se vinou žalované, náleží této (§§ 1296 a 1298 .obč. 
zák.). Prvý soud shledává žalovanou povinnou náhradou škody proto, 
že nebylo třeba zbourati budovu nádvomí, že bylo možn.o provésti 
opravy bez bourání a vyklizení baru, a že proto nutno žalované přičísti 
vinu na tom, že žalobce nemohl po smluvenou dobu užívati najatého 
předmětu. Odvolací soud pak míní, že žalovaná nepotřebným zbouráním 
domku porušila nájemní smlouvu, znemožnivši tím užívání její ža
lobcem a že je proto povinna nahraditi škodu dle §§ 1096 a 1112 obč. 
zák. Dovolatelka vytýká nesprávné posouzeni právní jak ohledně svého 
vlastniho zavinění, tak i ohledně zavinění žalobcova a to jak na cha
trnosti domku, tak i na jeho zbourání, vytýkajíc zejména, že po zákonu 
nemohlo jí býti uloženo, by provedla nákladnou rekonstrukci domku, 
jež by byla bývala skutečně novostavb.ou a byla by vyžadovala nákladu 
50.000 Kč, že opravami by se bylo nic nedocílilo a že nemohla ani ná
klad tak značný přesunouti na žalobce, zejména proto, že se ukázal 
insolventním. Nehledíc k tomu, zda jest zjištěno, že nějaká škoda ve 
směrech naznačených vůbec vznikla a byla způsobena zaviněním žalo
vané, jest především nutno si ujasniti, jaké měla žalovaná p.ovinnosti 
ohledně udržování domku a oprav. V prvé řadě ovšem rozhoduje smlou
va. Pokud tou není nic stanoveno, rozhodují dispositivní ustanovení 
zákona. Podle zákona jest pronajímatel povinen odevzdati věc ve stavu 
ke smluvenému užívání způsobilém a udržovati ji v něm (§ 1096 obě. 
zák.). K udržování nepatří však náprava škod, nastalých mimořádnými 
náhodami (§ 1104 obč. zák.), ani zkázou předmětu (§ 1105 obč. zák.). 
Pronajímatel není zejména povinen znovu zříditi najatý předmět. Z těchto 
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zásad plyne. že k udržovacím nákladům, které stihají pronajímatele podle 
zákona, patří jen takové, jež nastávají užíváním nebo oby~ejnýmí pyíh~
dami nahodilými, jako je vitr; dešť, pr~ch a,pod., .m~oh vsak otakove na,~ 
klady, jež nastávají pro schátralost predmetu lla)"teho, z duvodu stán 
budovy, kde není vlastně potřebí udržování domu, nýbrž Jeho znovuzří
zení. Je tedy za chatrnost a z toho vzešlou nemožnost užívání budovy 
pro stáří zodpověden pronajímatel nájemci jen tehdy, když schátralost 
zavínil, na př. nekonav oprav, jež konati měl on, ale nikoliv tehdy, když 
budova schátrá a není způsobilá k smluvenému užívání bez viny pronají
matelovy. To nutno podle zásady, vyslovené v §u 1104 obč. zák., po
važovati za mimořádnou náhodu a nelze uložiti pronajímateli takov~. 
opravy, které znamenají vlastně náklady znovuzřizovací. Tento výklad 
má oporu v podpůrném ustanovení o správě dle §u 932 obč. zák. Tento 
upravuje sice správu pro vady věci všeobecně, kdežto §§ 1096 a 1097 
obč. zák. upravují ji pro nájem, aie jde přece jen o použití těchže zásad, 
jak to uznávají i motivy zákona (Zpráva justiční komise str. 190). Opravu 
vad lze žádati, jsou-Ii odstiánitelny. Neodstranitelny jsou však i ony 
vady, jichž odstraněni by vyžadovalo nákladů hospodářsky neúměrných. 
Podle těchže motivů zákona jdou pak na úkor pronajímatelů jen ty vady 
později objevené, jež vznikají řádným užíváním, nebo sice náhodou, 
avšak jen takovou, která jest prcŮm'ěrným zjevem, s nímž musí prona
jímatel počítati jako s položkou pasivní, jako jsou na př. prach, vítr, 
dešť (srv. Krainz- Ehrenzweig, System 1920, § 370, str. 408, 417, Se
dláček: Ob-1igační právo ll. dil nájemní smlouva, Mayr-Harting III., 
str. 214, poznámka 4, a nálezy čís. 6905 a 1843 Sbírky Ol. U.). Ručí 
tedy žalovaná za schátralost budovy" a z toho pošlou nemožnost po
užívati jí k účelům hostinským jen p:otud, pokud jí bylo lze uložiti ony 
potřebné opravy a přičísti jí vinu na tom, že neopravovala, ač byla k tomu 
povínna a tím způsobíla schátralost budovy. Okolnosti rozhodné pro po
souzení této otázky však nižší soudy nerozbiraly a to ani, kdo má prová
děti opravy dle smlouvy anebo dle zákona, ani čím byla způsobena schá
tralost budovy, zda stářím či zanedbáním oprav, ani tím, zda šlo o pouhé 
náklady udržo,vací ve smyslu §§ 1096 a 1097 obč. zák. při opravách, jichž 
se žalobce domáhal, neb o znovuzřizovací náklady ve smyslu §u 1104 
obč. zák. Další otázkou bude ovšem otázka zavinění na zboření budovy. 
Jest zjištěno, že žalovaná dala k němu mzkaz. Ale tento lze jí přičítati 
k vině ienom, když nebylo bourání z důvodů polícejně-stavebních na
řízeno neb nutno, nebo, bylo-Ii nutno, když stav ten povstal jejím za
viněním (§ 1311 obč. zák.) na př. zanedbáním oprav, jež jí náleželo 
provésti, jak bylo dolíčeno. Nebylo-Ii ovšem zboření úředně nařízeno 
nebo nutné) nebo stihá-li na něm zavinění jen žalobce, rozhoduje ovšem 
pro otázku náhrady škody ještě i to, zda žalovaná měla vykonati po
třebné opravy. Pro řešení otázky zavinění na zboření je však důležito, 
zda pronajímatelka dala rozkaz k provedení opravy budovy pro účely 
hostinské, zda souhlasila s ní, či zda ji žalobce provedl o své újmě a 
zda ji provedl řádně či vadně, a tím způsobil chatrný stav budovy .. ~Ie 
odpověď na tyto otázky závisí také na zjištění stavu budovy a ]e]lho 
zdiva a na znaleckém úsudku o tom, zda bylo vůbec možno budovu 
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udržeti »opravami«, jež žalobce žáda,!. Nižší soudy opřely svůj úsude~ 
o to že budovu bylo lze udržeti oneml »opravaml«, o usudky znalcu 
K-a 'a Ch-a v řízení, provedeném k zajištění důkaz.ů pod Nc II 284/~4" 
znalců Karla Ch-a a Jaroslava D-a ve spo;u CY, 816/Q4, pak o ,v~pooved 
stavitele K-a ve sporu C II 660/25 a o vypove~ z~aleckych svedk,u Z~~a 
a O-a. Těmto důkazům vytýká dovolat,:lka, ze usudky znalecke p;;
padně úsudky znaleckých svědků o ud,.'zlteln:,sh budovy neJs,o~ b~ze 
odůvodněny a doloženy statickým výpoclem, ze znalci a znalech sved
kové neuvádějí důvodů, proč docházejí k úsudku o odstramtehlOslJ ::a
vad na budově a o tom, že provedení žalobcových adaptaCI nemelo 
vlivu na stabilitu budovy. Tato výtka jest odůvodněna. Žalovaná před
ložila ve sporu statický výpočet zna:ecký k odůvodnění svého t~rzení, 
že dům by se opravami nebyl dal udrzeh a vzhledem k tomu Jest usudek 
uvedených znalců a znalecký~h svědků, je?ž d?~once z čá;ti odporuje 
i výpovědi stavitele e-a a nazoru stavebmho uradu, vadny pro nedo
statek bližšího odůvodnění, by si soud mohl na jeho základě utvořiti 
bezpečný úsudek o tom, zda bylo nutno budovu bourati (§ 362 c. ř. s.). 
Věc nebyla v tomto směru zcela vysvětlena, když nebyly přípuštěny 
důkazy o stavu zdiva, o němž se znalci a znalečtí svědci nevyjadřují, 
a o stabilitě budovy. Z toho, že tu již není stavení, nelze ještě beze všeho 
dovozovati, že jest přímo nemožné, by zmíněné okolnosti byly znovu 
zjišťovány - jak odvolací soud míní -, poněvadž se potřebná zjištění 
mohou po případě státi na základě jiných pomůcek, jsoucích soudu 
po ruce. V tom směru je tedy řízení též neúplné podle §u 496 čís. 2 
a §u 513 c. ř. s. a proto jest i z tohoto důvodu zrušení rozsudků niž
ších soudů odůvodněno. 

čís. 6877. 

K opodstlatnění žaloby o vrácení půjčených předmětů, pominul-Ii 
důvod miti je na základě půjčky, netřeba důkazu vlastnictví, stačí prů
kaz, že pominul důvod podržení (půjčka). 

Proti žalobu/mu nároku na vydání věcí nebo zaplacení jejich hod
noty (§ 410 c. ř. s.) nelze nam.tati započtením peněžitou pohledJávku. 

(Rozh. ze dne 8. března 1927, Rv II 19/27.) 

Žalobě o vydání svršků nebo zaplacení jich hodnoty bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N e j v y Š š i m s o u cl e m z těchto 

důvodů: 

Prováděje dovolací důvod nesprávného právního posouzení podle 
čís. 4 §u 503 c. ř. s., dovolatel dovozuje, že žalobkyně nedokázala, že 
nabyla vlastnictví k předmětům, jichž vydání se domáhá, a že neprávcm 
nebylo připuštěno započtení vzájemné pohledávky. Důkazu vlastnictví 

"však žalobkyně nepotřebuje. Správuě uvádí odvolaCÍ soud, že žalobkyně 
opírala nárok na vydáni svršků o to, že sporné předměty, zdědivší je 
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z části po svém manželovi a z části je koupivší, půjčila _žalovanému, 
dokud pro ni pracoval (§§ 973 a násl., 1435 obč. zák.). Zalovaný ne
popřel, že předměty má, popřel jen, že .mu byly.~,:lobkyní ~ůjčenyc a 
tvrdil, že je sám koupil. Nižšími soudy vsak byl zj1sten opak, ze Je mela 
žalobkyně po svém manželovi a z části je sama koupila. K opodstat
nění žaloby o vrácení půjčených předmětů, pominul-li důvod míti je na 
základě půjčky, netřeba důkazu vlas!nictvL Stačí .průkaz, že pominu~ 
důvod podržení (půjčka). žalobkyne tedy nepotrebovala dokazoval! 
vlastnictví ani k předmětům, které měla po manželovi, ani k předmětům 
koupeným. Nepadá tedy na váhu, zda odvolací soud přiznáyá žalobkyni 
nárok na vydání též i z důvodu dědictví a zda v tom smeru byly po,: 
minuty důkazy o tom, že ~alobkyně on~ch předmětů ne~dědila. !'Ie

. právem vytýká dovolatel take rozpor se spIsy podle §u 503 CIS. 3 c. r. s. 
proto, že odvolací soud vycházi. z předpokladu, že žalobkyně neopírá 
svůj nárok o dědictví po svém manželovi. Nerozhoduje, zda opírá jej 
snad též o dědictví, opírá-li,jej mimo to i o to, že z půjčky od ní žalo-' 
vaný již nemá práva, by podržel sporné věci. To žalobkyně v žalobě 
učinila. 

Konečně vytýká dovolatel mylnost právního názoru, že nelze zapo
čítati jeho vzájemnou pohledávku za živení na žalobní nárok na náhradu 
sporných věcí a že jest řízení "adné proto, že o vzájemné pohledávce 
nebyly provedeny důkazy. žalobkyně domáhala se žalobou, aby jí ža
lovaný vydal věci nebo zaplatil jejich hodnotu 20.000 Kč. Tento eyen
tuální žalobní návrh byl v pravdě prohlášením ve smyslu §u 410 c. r. s., 
že se žalovaný zaplacením 20.000 Kč může vyhnouati vydání věci. Že 
žalobní návrh měl tuto povahu, plyne již z toh'O, že by byla žalobkyně 
měla nárok na náhradu teprve, nebyly-li vydány věci (§ 368 ex. ř.) 
nebo bylo-li splnění znemožněno (,§§912 a 1323 obč. zák.). Toho ža
lobkyně v žalobě ani netvrdila. Ani prvý soud neposuzoval žalobní žá

'dání o náhradu 20.000 Kč jako nárok žalob ní, pokládaje za předmět 
sporu pouze vydání věci. Ovšem nebyl pak prvý soud oprávněn snížiti 
výkupné. Odvolací soud právem zdůrazňuje tuto povahu žádání, ježto 
předmětem sporu je pouze vydání věci a žádáním připadné náhrady 
20.000 Kč mělo býti žalovanému pouze umožněno, by uspokojil žalob
kyni. Nejde tu o obligaci alternativní podle §u 906 obč. zák., nýbrž 
o závazek s jedním předmětem plnění, ale s možností výkupu (alter
nativa facultas). Nemá-li tedy žalobkyně pohledávku 20.000 Kč a není-li 
tato předmětem sporu, má žalovaný pouze možnost vykoupiti se za
placením náhrady ze závazku k vrácení věci (srovnej Krainz-Ehren
zweig: System 5. vydání II. díl str. 12, Neumann: Komentář k c. ř. s. 
k §u 410 a téhož komentář k exekučnímu řádu str. 75), a nemuze na
mítati vzájemnou peněžitou pohledávku k započítání na nestejnorodý 
nárok na vydání věcí (§§ 1438, 1440 obč. zák.). 

čís. 6878. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák.). 
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V otázce svolání valných hromad jsou pro rejstříkový soud jedině 
směrodatnými platně zapsané stanovy. 

Zákon 'neobsahuje ustanoveni, z něhož by bylo nutně dovozovati, 
· že by se valná hromada nemohla konati i Jinde než v sídle družstva. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, R I 1163/;l6.) 

Do usnesení minlořádné valné hromady družstva podalo několik jeho 
členlt stížnost, ježto prý mimořádná valná hromada nebyla řádně svo
lána a jednání její bylo vedeno stranicky. S o udp rv é s t o I i c e 
stížnosti nevyhověl. D ů vod y: Pokud stížnost směřuje proti tomu, že 
valná hromada ze dne 27. června 1926 nebyla řádně dle stanov svo
lána, poukazuje se k tomu, že ve firemně ověřeném protokolu o valné 
hromadě jest zjištěno, že. všichni členové společenstva k valné hromadě 
pozváni byli, v opovědi ze dne 29. července 1926 a ve zvláštním vy
jádření na vyzvání soudu podaném ze dne 6. září 1926 představenstvo 
družstva potvrdilo, že valná hromada ze dne 27. června 1926 byla řádně 
dle §u 13 stanov svolána dopisy sedm dní před jejím ko,náním na poštu 
danými s udáním pořadu jednání tak, že stížnost v tom směru není 
odltvodněna. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D Íl
vod y: Hospodářská a výrobní společenstva jsou podle §u 12 zákona 
ze dne 9. dubna 1873 Č. 70 ř. z. způsobilá samostatně pod svou firmou 
práv nabí'vati a se zavazovati .. Rejstříkovému soudu jakožto takovému 
přísluší působnost ohledně těchto společenstev jen ve směrech zákonem 
stanovených a to hlavně ve příčině zápisů do společenstevního rejstříku. 
Soud rejstříkový v napadeném usnesení správně vyslovil neodůvodně
nost stížnosti obou nynějších rekurentů a také řádně a dle zákona usne
sení to odltvodnil. Pokud rekutenti poukazují na usnesení jedné z val
ných hromad - blíže ji neuvádějíce, - o vyvěšení a publikování ozná
mení o valné hromadě i v jednom denním listě a vyvěšení v sídle druž
stva, jest. poukázati k tomu, 'že jedině směrodatnými pro otázku svolání 
valných hromad mohou býti pro rejstříkový soud platně zapsané.a tedy 
závazné stanovy (společenstevní smlouva, §§ 8 a 9 cit. zák.). Podle 
§u 13 odst. 2 stanov děje se pozvání členů družstva dopisy doručenými 
poslem neb odevzdanými na poštu' alespoň 7 dní před konáním valné 
hromady. Vyhovění čl. 13 stanov v tomto směru bylo též při valné 
hromadě ze dne 27. června 1926 konané konstatováno. Rejstříkovému 

· soudu byl v tom směru předložen opis protokolu o této valné hromadě 
dle §u 16 stanov podepsaný a podle §u 18 min. nař. ze dne 14. května 
1873 Č. 71 ř. zák. potvrzený. Tím prokázána též oprávněnost ku žá" 
dáni za zápisy v opovědi žádané do společenstevního rejstříku podle 
poslez cltov!,ného §u 18 min. nař. čís. 71/i1873 ř. zák. Okolnost, zda 
cle,: ~., lenz .se .~alné hromady zúčastnil a také jest podepsán na pre
sencl1l hShne, zadal za protokolování sdělení, že nehyl prý pozván 
k. valné hromad,ě,. a bylo-li mu vyhověno, jest pro věci rejstříkové bez 
vyzna.mu, nebot Jednak o obsahu protokolu rozhodují dotyčné orgány 

· spolecenstevDl, Jednak zmíněnou okolností není vyvráceno, že pozvání 

I 
I 
I 
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k valné hromadě stalo se zpúsobem ve stanovách předepsaným a při 
valné hromadě konstatovaným. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

Důvody: 

. Nejvyšší soud, prozkoumav spisy, neshledal, že by napadené usne
sení, jímž bylo potvrzeno usnesení rejstříkového soudu, bylo ve zřej
mém rozporu se zákonem nebo se spisy, anebo že by bylo stíženo zma
tečností. Není tu proto podmínek §u 16 CÍs. pat. ze dne 9. srpna 1854, 
čís. 208 ř. z. a nemohlo býti dovolaCÍmu rekursu vyhověno. Pokud re" 
kurent nově uvádí, že se valná hromada nekonala v sídle družstva, stačí 
poukázati k tomu, že ani zákon, ani stanovy neobsahují předpisu, z ně
hož by bylo nutně dovozovati, ze se valná hromada nemohla konati 
také v jiném místě. 

čís. 6879. 

Vyhra4il-1i si soudce, vyhlásiv ve věci nepatrné rozsudek v přítom
nosti obou stran, že určí útraty v písemném vyhortoveni, nestává se 
výrok o útratách vůči stranám účinným již vyhlášenlm rozsudku, nýbrž 
teprve doručením písemného vyhotovení. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, R 1 149/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci ku vydobytí útrat roz
sudku ve věci nepatrné, rek II r sní s o II d exekuční návrh zamítl, 
ježto při ústním vyhlášení rozsudku nebyla vyhlášena výše přisouze
ných útrat, aniž byl dosud stranám doručen písemný rozsudek. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody:· 

Soudce vyhlásil sice rozsudek v přítomnosti obou stran, neprohlásil 
však při tom, kolik útrat jest strana ·ve sporu podlehnuvší povinna za
platiti straně zvítězivší, nýbrž vybradil si, určiti útraty sporu teprve 
v písemném vyhotovení rozsudku. V důsledku toho nemohl se výrok 
o útratách sporu podle §u 452 c .. ř. s. státi vůči stranám účinným 
již vyhlášením roz,sudku, nýbrž bylo třeba doručení písemného vyho
tovení, poněvadž podstatná část jeho, totiž výše útrat, nebyla vyhlášena. 

čís. 6880. 

Obchodvedoucí jest obcbodním pomocníkem podle zákona ze dne 
16. ledna 1910, čís. 20 i. zák. 

Pensijní pojištb;. 
Podle zákolla ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák •. na rok 1901 

nebyla zaměstnavateli .uložena povinnosti, by přihlašoval zaměstnance 
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k pensijnímu pojištění, nýbrž pensijní pojištěni vzniklo samo sebou na
stoupením služebního poměru. Povinnost zaměstnavatele přihlašovati 
zaměstnance byla zavedena teprve novelou ze dne 25. června 1914, 
čís. 138 i. zák. 

Nastoupením obchodního pomocníka do válečné služby vojenské 
nebyl sice skončen jeho služební poměr za podmínek nařízeni ze dne 
29. února 1916, čís. 58 ř. zák., pomíjela však pojistná povinnost k pen
sijnímu pojiištění po dobu mezi nastoupením válečné služby vojenské 
a opětiným návratem· do služebníbo poměru. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 859/26.) 

Manžel žalobkyně, obchod vedouCÍ v závodě žalovaného, nastoupil 
vojenskou službu dne 26. Července 1914 a zemřel ve valee dne 5. května 
1917. Tvrdíc, že žalovaoý nepřihlásil manžela jejího k pensijnímu poji
štění, domáhala se žalobkyně na žalovaném zaplacení toho, co by byla 
obdržela, kdyby její manžel .byl býval přihlášen k pensijnímu pojištění. 
Žaloba byla zamítnuta s o u d Y VŠe c h tří s t o I i c, Ne j v y Š -
š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Žalobkyně opírá svůj nárok o právní dl1vod náhrady škody (§§ 1294, 
1295 a násl. obč. zák.) a bylo tedy na ní, by prokázala zavinění žalo
vaného a škodu jím způsobenou i příčinnou souvislost mezi nimi. Za
vinění žalovaného záleželo podle tvrzení žalobkyně v tom, že jako za
městnavatel jejího manžela Emanuela Š-a, nevyhověl své zákonné po
vinnosti, opomenuv ho přihlásiti k pensijnímu pojištění, ač Emanuel Š. 
byl již od 1. ledna 1909 osobou pojištěním povinnou podle §u 1 zákona 
ze dne 16. prosince 1906 ř. zák. čís. 1 z roku 1907. Jest tedy řešiti 
otázku, zda byl žalovaný po zákonu povinen, by přihlásil Emanuela Š-a 
k pensijnímu pojištění, když jest nesporno, že přihlášky neučinil. Podle 
zjištění prvého soudu o činnosti zaměstnanecké Emanuela Š-a byl tento 
již v roce 1908 ll'st"noven žalovaným obchodvedoucím v jeho závodě 
a měl od 1. ledna 1913 měsíční služné 250 K, ostatní obchodní personál 
měl povinnost obraceti se na Emanuela Š-a ve všech věcech obchodu 
se týkajíCÍch, Emanuel Š. objednával samostatně zboží, prováděl ob
chodlll kalkulace, vydával materiál ku zhotovení zboží (vojenských po
třeb) a přijimal zhotovené výrobky od řemeslníků a v nepřítomnosti ža
lovaného podpisoval i obchodn,í korespondeoci. Tato služební činnost 
Emanuela Š-a byla nejen převážně duševní, nýbrž byla i takovou, že 
mu zajišťovala právní postavení obchodního -P01n,Qcníka ve smyslu zá
kona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. ve služebním poměru k ža
lovanému, poněvadž vyžadovala zvláštních schopností a praktických 
obchodních i. technických zkušeností - ať již se činnost jeho posuzuje 
Jako kupecke služby nebo vyšší služby nekupecké, jichž hranici nelze 
ani vždy přesně odlišiti. Z toho plyne, že žalovaný byl podroben již po
dle prvotního zákona čís. 1 z roku 1907 pensijnímu pojištění, jež bylo 
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pro obchodní pomocníky závazné a vznikalo sam?, sebo~ ,(ipso j~re) 
nastoupením služebního poměru, ovšen! z~ dalslch jeste po~mme~ 
v §\.r 1 pensijního pojišťovacího zákon~ v~tc~nych _(ar~. slova)l1 zak?na, 
»podle tohoto zákona j s o u pOj! s ! e nl«). _ Ze ,I ost~tl1l ~odmmky 
u Emanuela Š-a _ t. j. vyžadovany vek a sluzeb?l p~mer v ceskosl~
venské republice _ tu byly není sporno. Prvotl1lm zakonem o pensIJ
ním pojištění čís. 1 z roku '1907 nebJ.la :aměstnavateli uložena povi~
no st, by osoby pojištěním povmné I)!I~I~s?val" a te!:to nedost~tek, pu
sobící při provádění pensijního pO]lstel1l c~tn,e obÍl~:, _ byl p:rave pod
nětem, že prvou novelou k zákonu o pensljl1lm p0]lstel1l (CIS. n~r. ze, 
dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák.) byla v §u 73 zav~dena o~lasQvacl 
a odhlašovací povinnost u přís!ušn~ zem~ké úřadovny vseobecne~o ,Pen
sijního ústavu a ustanoveno, ze zasadne tato povmnost se ukl~da, za,
městnavateli (§ 73 odst. 3 cit. nař.) a to pod tresty v §~82 _vytc;enyml, 
(Srov, zprávu sociálně politického výbor_u k I. ,novele CIS, r. zak. _:38 
z r. 1914). První novela nabyla podle cl. V. ~čmnostI dnem 1. njn~ 
1914 a teprve tímto dnenl byl žalovaný vázan pre~plsem §u 73 c2t. n_ar. 
Nižšími soudy bylo však zjištěno, že Emanuel S. n~stoup:1 pn ~se
obecné mobilisaci dne 26, července 1914 vOjenskou sluzbu a ze ve valce 
dne 5. května 1917 zemřel. Názor nižších soudů, že nastoupením vo
jenské. služby byl služební pGlr;'ěr, Eman~ela š:a u _žalovan~ho skončen 
vystoupením ze služby, jest pravne mylny, poneva?z _ CIS, nar. ze d,ne 2~, 
února 1916 čís. 58 ř. zák. byl obchodním pomocl1lkum podrobenym za
konu ze dn~ 16. ledna 1910, čís. 20'ř. zák. zachován služební poměr až 
do návratu z vojenské služby (§ 2 a 5 cit. nař) a z ustanovení, §u 1 to
hoto nařízení plyne jasně, že se vztahuJe _na ~sechny _obchodm }omoc,: 
níky, kteří 25, července 1914 by]'~ ve sluzebnlm eorneru ~ z neho byl! 
k vojenské službě povoláni, tedy I na Eman~,ela ,S-a, ]_enz byl ~6. čer
vence 19'14 povolán. Podle §~ 9 t?hoto 1:~nze~1 ,nep~sobl,lo vsak za: 
chování služebního poměru zaroven I dalsl trvam p0]lstne ~?vll1nosh 
ve příčině pensijního pojištění, nýbrž pojistná povinnost pom2]el~, jak
mile zaměstnanec nastoupil vojenskou službu a tep:~e po ?~;tnem na~ 
vratu do služebního poměru znova nastala (srov. tez pozde]sl obdob~e 
ustanovení §u 10 vl. nař. ze dne 9. ledna 1919, čís, 14 sb, z, ~ n.), Ze 
i předpis §u 9 platil pro všechny v §u 1, oZI~ač_ene ob~hodm ~om~c: 
níky, kteří po 25. červenci 1914 k vojenske sl~zbe ze sveh_~ Za?,estnam 
byli odvoláni, patrno z jeho logické souvIslostI s ~em 1_ nanz:'11!. Z toho 
však plyne závěr, že když nastoupením vOle~s~e sluz?y pr:stala po
jistná povinnost u Emanuela Š-a, že nebyl am zalovany povmen podle 
§u 73 (2) prvé novely ho hlásiti, ježto záko?ným .předpokladem POVll1-
nosti ohlašovací bylo, že trvá dosuo. pO]lstna ~ovllmost (~rg; ~ 7.3 no
vely, že jen osoby pojištěním povinné jest ohlaslh). Nepnhlasll-Ir tedy 
žalovaný Emanuela Š-a k pensijnímu pOjiště?í, nedopushl se _v to,;,to 
případě žalobkyní mu vytýkaného opomenutI povmn,osh ohla,:;o~~cl a 
tedy nějakého zavinění podle §u 1294 a 1295 obč; zak. Zavll1en~ zalo
vaného bylo však základním předpokladem _pro vzmk ,nareku noa nahradu 
škody a, nebylo-Ii prokázáno, postrádá zaloba pra'; ;·.Iho duvodu, na 
němž byla jedině zbudována. 
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čís. 6881. 

Nejde ani o vadu obyčejnou (§ 923 obč. zák.), ani o vadu do očí 
bijící (§ 928 obč, zák,), bylo-Ii ohledně koupené nemovitosti dáno pro
dateli stavebni povolení pouze pod podmínkou, že bude stavba, jsoucí 
v blízkosti železnice, za určitých podmínek odstranětla~ 

Kupite! nemůže se domáhati na prodateH náhrady skody za budovu, 
jež snad bude odstraněna, za náklady zbourání, za z~ehodnocení zbý
vající budovy zmenšenún, může se však domáhatJi odskodnění za zne
hodnocení pozemku, způsobené ztrátou jeho vlastnosti jako pozemku 
stavebního, pokud jest postižen zmíněnou vadou. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 958/.26.) 

žalobkyně domáhala se na žalované zaplacení 30.000 Kč, ježto 
ohledně stavby na nemovitosti, již od žalované koupila, bylo žalované 
dáno stavební povolení jen pod podmínkou, že se žalovaná pro sebe a 
své právní nástupce zavazuje, že odstraní stavbu na určitou vzdálenost 
od dráhy a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu. žaloba byla zamít
nuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í ol s o ude ol 

z těchto 

důvodů: 

Jest nesporno, že žalobkyně koupila v březnu 1924 od žalované kro
mě dvou parcel pozemkových též stavební parcelu čís. 820 s postavenoLl 
na ní lednicí za 235.000 Kč a že pak později lednici, které podle vlast
ního u.dání nemohla potřebovati, přestavěla v obytný dům. Dále jest ne
sporno, že stavební povolení ohledně lednice bylo dáno jen pod pod
mínkou, že se žalovaná pro sebe a své právní nástupce zavazuje, že od
straní lednici na vzdálenost 9·5 ol od koruny dráhy, t.. j, od zakázaného 
obvodu, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu, budou-li na pozemku 
dráhy naproti lednici postaveny nějaké stavby nebo položeny koleje, a 
že při tom bylo ustanoveno, že o potřebě této změny polohy rozhodne 
jedině příslušné ředitelství čsl. státních drah v Plzni. Obě strany dále 
připouštějí, že žalovaná žalobkyni tuto podmínku stavebního povolení 
při ujednání koupě neoznámila a že se žalobkyně o ní do-zvěděla te
prve v květnu 1924, když ve příčÍ'ně shora zmíněné přestavby zakročo
vala u stavebního úřadu, Právem poukazuje žalobkyně na to, že sta
vební povolení jako úkon veřejnoprávní podle své povahy a svého určení 
neupravuje právní vztahy jednotlivých osob, nýbrž právní poměry před
mětu samého, a že právě proto závazky určené stavebním povolením se 
všemi následky zůstávají nezměněně v platnosti, i když nastala změna 
v držbě předmětu, Jde tudíž o vadu věci, a jest žalobkyni též přisvědčiti 
že tato vada věci není vadou obyčejnou (§ 923 obč. zák.), leč ani va~ 
dou do očí bijící (§ 928 obč. zák.), kdyžtě z okolnosti, že pro stavby na 
pozemcích železničních a pro stavby poblíže železnic platí zvláštní před
pIsy (dekret dvorské kanceláře ze dne 28. prosince 1843, čís. 40.114 sb, 
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pol. z. SV. 17 číslo 137 a § 99 cís. nařízení ze dne 16. 1istopadn 1851, 
čís. 1 ř. zák. pro rok 1852, pokud se týče § 45 stavebního řádu pro krá
lovství české z 8. ledna 1899, čís. 5 z. zák. pro čechy), nelze ještě se
znati, kterými podmínkami bylo dané snad stavební povolení vázáno, 
a o tom, že by šlo o obyčejnou vadu, nemůže býti řeči již vzhledem 
k obsahu zjištěného omezení. K tomuto právnímu názoru přiklonil se 
i odvolací soud a tím odpadla pro něj potřeba, provéstí důkazy nabíd
nuté žalobkyní o tom, že takové omezení, jakým je zatížena lednice, při 
stavbách poblíže železnic pokud se týče na železničních pozemcích ne
bývá obvyklé, a jest proto výtka vadnosti odvolacího řízení v tomto 
směru neodůvoclněna. Řízení před odvolacím soudem není však aíli 
vadné, když odvolací soud neslyšel za účelem zjištění výše škody, správ
něji snad menší hodnoty předmětn koupě, jiného znalce, poněvadž toho, 
jak vyplyne z dalších vývodů, nebylo k úplnému vysvětlení a důklad
nému posouzení rozepře zapotřebí. Dovolací důvod §u 503 čís. 2 c. ř. s. 
není proto opodstatněn. 

Ani výtka nesprávného' právního posouzení věci neobstojí. Žalob
kyně domáhá se správy, poněvadž, jak se v žalobě výslovně uvádí, 
shora zmíněná podmínka stavebního povolení cenu předmětu koupě 

podstatně zmenšuje, a to o tOlikJ o kolik se zmenšuje pro tuto podmínku 
běžná cena předmětu koupě, a požaduje náhradu této menší hodnoty, 
tedy přiměřené zmenšení úplaty, jak je má na mysli § 932 obč. zák. To
hoto stanoviska žalobkyně v prvé stQlici nezměnila, a zdůrazňuje též 
ještě v dovolání zejména, že sice kupující může podle §u 932 obč. zák. 
kromě odškodnění za menší hodnotu. požadovati ještě náhradu za další 
škodu, že se však touto žalobou neuplatňuje tento nárok na náhradu 
škody. Jde tudíž o žalobu ze správy, o tak zvanou žalobu o slevu neboli 
žalobu estimatorní (actio quanti minoris), a nemusela proto žalobkyně 
ovšem dokázati, že, ž.alovaná svou vinou opomenula, upozorniti již při 
uzavření smlouvy na dotčenou vadu, nemůže však na druhé straně touto 
žalobou požadovati více, než přiměřenou slevu kupní ceny, pokud se 
týče vrácení přeplatku, a i to jen tehdy a potud, pokud vada měla za 
následek takové zmenšení ceny koupené věci a pokud toto zmenšení není. 
nad to nepatrné (§ 932 druhý odstavec obč. zák.), tedy nemůže ze
jména požadovati náhradu škody, kterou by utrpěla, kdyby železnice ze 
stavebního reversu odvodila důsledky a požadovala odstranění části 
lednice postižené reversem, nehledíc ani k tomu, že tento případ ani je
ště nenastal a že by tudíž šlo o škodu teprve ~čekávanou, tedy budoucí, 
o niž je dosud zcela nejisto, zda a v jakém rozsahu vůbec nastane. Ža
lobkyně nemůže se tudíž touto žalobou domáhati náhrady škody za 
ztrátu budovy, již snad bude nutno odstraniti, za náklady zbourání, za 
znehodnocení zbývající budovy zmenšením, pokud se týče za útraty no
vého vystavení budovy, může však požadovati odškodnění za znehodno
cení pozemku, způsobené ztrátou jeho vlastnosti jako pozemku staveb
ního, pokud je postižen zmíněnou vadou. Toto znehodnocení bylo však 
prvým soudem podle posudku znalce zjištěno pouze penízem 300 Kč, 
což při kupní sumě 235.000 Kč sluší pokládati za nepatrné zmenšení 
hodnoty, jež podle §u 932 druhý odstavec obč. zák. nepřichází v úvahu. 
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Jelikož toto
v 
zj~štčllív,nebyl? odvolacím ří,zcnÍl~1 napadeno, jest zřejmo, že 

neb~lo P?trebl, dalslho du~.azu z~aleckeh9, Joak bylo již shora vytčeno. 
Ne~nslusl-h vsak, Jak dohceno, zalobkym vubec uplatňovaný nárok ze 
spravy, nebylo také třeba zabývati se otázkou případného zřeknutí se 
tohoto nároku. 

Cís. 6882. 

. jes.t, na zas,~la!eli, by vylíčil: jakým způsobem se zachoval, vykoná
v~!~ pr~kaz, nacez soud POSOUdl, zda byla zachována povinná bedlivost. 
PnJal-lt. zasílatel příkaz, pojistiti zboží protí jakékoliv dopravní škodě, 
byl povl.n~n, postarati ~~ ,0 tlo, platilo-Ii pojištění v případě prodlení 
v, odebram pou.ze do ~rclte, doby,. by bylo zboží pojištěno i po uplynutí 
teto. doby, paklt bylo I nadale ulozeno v celním skladiští po případě byl 
povmen uděliti mezizasílateli příkaz v tomto směru. ' 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 997/26.) 

Žalobce zaslal pr~~třednictvím žalované zasílatelské firmy zásilku 
do Turn~S"ever:nu s pnka~em! by zasrlka bo:la pojíštěna proti jakékoliv 
dopravm skode. Žalovana vsak pOjIshla zasilku pouze do Bukarešti 
ČIn;Ž se sta!o, .že zásilka.byla pojištěna pouze ještč jen po dobu osmi 
d~u po ulozem. ve sklad,lsh, kd.e po této době shořela. Žalobě odesí
la.',:le plOh zasIlatelI o n3'?r.adu skody bylo vyhověno s O u d Y vše c h 
trl s t o II C, N e J v y s S I m s o ude!TI z těchto 

důvodů: 

. Žal?va~á firma napa,dá. rozs.udek odvolacího soudu jenom pro ne
spr~v~e prav~l posouzen,l a spatr~JeJe ~ ,toI21, že bylo uznáno na její za
Vll1em, dále, ze .0dvol~CI soud zjIshl VySl skody podle §u 273 c. ř. s. 
Dovolatelka nem ~ pra~:,. ~?dl~ čl. 380 obeh. zák. ručí spediteur sice 
Jenom za zaneclbam pece radneho obchodníka musí však zaeho ' , 
ťt .. . d k' . , valU 
~ . .o pec.e samo o azatl. To se lI1ůže státi jenom tak, že spediteur vy-

hel, !akym zpusobem s~ zachoval, ,vykonávaje příkaz, naČež soud po
~OUdl, zda byla zachova~a povm~a bedlivost. Neprokáže-Ii speditem, 
zcy. dbal,. Jest J'0vl.ne~. nahradou skody. Žalovaná firma přijala od ža
IUjIel tovallly presny pnkaz, by obstarala zaslání zboží z Prahy na určí
tou. adlesu do Turn-Sevennu a by zásilku pojistila na 5.000 Kč proti 
J~kekohv dopra~ní šk~dě. Zásilka mčla býti pojištěna po celou dobu 
p:?pravy a na v"s,ech mlstech, kde se za přepravy ocitla, tedy také v čase 
pnp,adneho delslho prodlení v železničním neb celním skladišti. Žalo
vane bylo P?nechán~ na vůli, jak příkaz splní, poněvadž však jej při
Ja~a bez p.kekohv .. vyhrady a ani ve sporu netvrdí, že jeho provedení 
bllo nen2?zne, ruc; za jeho ~plné provedení (čl. 387, 361, 367 obch. 
zak.). Pnkaz splnen nebyl. Zalovaná firma zaslala zboží ve sběrném 
vagonu do Bukarešti na zasílatelskou firmu lnternationale s poukazem 
by tato Je odeslala dále do Turn-Severinu jako zboží kusové, a pojistil~ 

I 
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zásilku rovněž jenom do Bukarešti. Podle předložené pojistky platilo po
jištění pouze do dodání firmě lnternationale, v případě prodlení v ode
brání však jenom do osmi dnů od příchodu zboží do Bukarešti, při do
dací překážce do 14 dnů od tohoto příchodu. Jelikož zboží shořelo 
v celním skladišti Bukarešťském, když leželo tam již více než 20 dnů, 
nebyla pojišťovna povinna nahraditi vzniklou ško~~, ručí však. ::a ni ža
lovaná firma, neboť nepostarala se o to, by ZbOZl bylo pO]1steno .1 za 
svého nložení v celním skladišti. Nemůže se vymlouvat na podmlllky 
pojišťovny, u níž zboží pojistila, neboť n~měla .příka;:u, by je. pojist~la 
právě u této pojišťovny nebo pod podmmkaml u 111 obvyklYllll. Tun 
méně může svalovati vinu na firmu lnternationale v Bukareští .jako 
mezispediteura zvoleného s náležitou bedlivostí. Zvolivši pro záSIlku 
cestu přes Bukarešť, ač podle znalce mohla ji zaslati také po Dunaji 
neb přes Sedmihrady, a pojisHvši ji jenom do Bukarešti, aČ podle znalce 
mohla ji pojistiti až do Turn-Severinu, byla povinna postarati se o to, 
by pojištění bylo obnoveno hned, jakmile dojde. jeho plat~ost, a uděliti 
zvolenému mezispediteurovi potřebný přikaz. Zalovaná fIrma nevyká
zala, že splníla tuto svou povinnost, ba nelze z jejího přednesu poznatí 
ani, že firmu lnternationale uvědomila o příkazu žalobkyně, že zboží má 
býti pojištěno a o tom, že jest pojištěno prozatím jenom do Bukarešti 
a kdy pojištění dojde. Poněv"adž neprokázala, že sama zachovala v této 
příčině povinnon bedlivost, nemá významu, zda firma lnternationale 
mohla a měla zboží převzíti dříve a zabrániti tak dlouhému jeho uložení 
v celním skladišti. Tvrzení, že poji~ťovna R. nebyla by vyplatila škodu 
ani v tom případě, že by zásilka byla bývala pojištěna přímo až do 
Turn-Severinu, jest holou výmluvou, neboť bylo povinností žalované 
firmy pojistiti ji tak, by byla zajištěna před škodou i při delším uložení 
ve skladišti. 

čís. 6883. 

Daň z obratu (zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 268 sb. z. a n.). 
Byla-Ii při smlouvě o clilo smluvena jednotná úpIata, aniž by co 

bylo ujednáno O dani z obratu, nelze se domáhatí dodatečně zap,laceni 
daně z obratu. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 1113/26.) 

Žalovaná dřevařská společnost koupila lesy, by je vykácela a dříví 
zpracovala. Za tím účelem najala si žalobce, by na svých pilách řezal 
na prkna kmeny, po rubané zřízenci žalované společnosti. Podle úmluvy 
ze dne 27. dubna 1923 zavázala se žalovaná platiti žalobci za každý 
m' kulatíny na prkna zpracované 30 Kč odměny. Tato mzda byla vždy 
měsíčně splatna a mělo se koncem každého měsíce zjistiti množství 
v tom měsíci zpracovaného řeziva. Podle této úmluvy zasílal žalobce 
žalované společnosti účty za srpen 1923 až prosinec 1924, znějící do
hromady na 1,266.699 Kč 67 h. Žalovaná zaplatila však pouze část -
dílem hotově, dílem súčtováním za odebrané dříví, - strhnuvši si z kaž-
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clého účtu 2 %, úhrnem 24.715 Kč 67 h. Srážky, které společnost činila, 
odpovídaly penízi, který žalobce ve svých účtech zaúčtoval jako 2% 
daň z obratu. Ve smlouvě ze dne 27. dubna 1923 nebylo zmínky o dani 
z obratu. žaloba o zaplacení oněch 24.716 Kč 67 .byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o u cl e m z těch to 

důvouú: 

Dovolání, jež se opírá o dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. a pro
vádí též dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s., není opodstatněno. Podle 
§u 12 zákona ze dne 21. prosince 1923, čís. 268 sb. z. a n., o dani 
z obratu a dani přepychové může podnikatel osobě, mající nárok na do
dávku nebo výkon podléhající dani, účtovati daň zvlášť a jest k tomu 
povinen, když příjemce o to žádá. Podle druhé věty tohoto §u, které 
v §u 12 dřívějšího zákona o dani z obratu a dani přepychové ze dne 
12. srpna 1921, Č. 321 sb.· z. a ll. nebylo, jest příjemce dodávky (vý
konu) oprávněn předpokládati, že v úplatě jednotně stanovené, nesta
noví-Ii úmluva nic jíného, jest již zahrnuta i daň. Podle důvodú k vlád
nímu ~á;rhu zákona čís. 268/23 (tisk poslanecké sněmovny čís. 4327) 
nezavadl se touto druhou, Jak uvedeno, proti dřívějšímu zákonu o dani 
z obra~u. a ;Jani přepych~vé novo~ vě~ou žádná novota, nýbrž se· jen 
st,anov!, ze .uplato~ rozuml se pra",ldelne c~na vč~tně daně. Podle týchž 
duv~du ma ~e tunto ustan~vel1lm zabranrlt cetným pochybnostem 
v ot.azc:, zdalr ?odava~el, kdy;, smlu~il ~ ~aby~ate~em pevnou cenu, jest 
opravnen krome pevne ceny učtovalr Jeste dan. Pri uvedeném tuto do
slovu dotyčného místa §u 12 zákona ze dne 21. prosince 1923 čís. 268 
sb. z. a n. a při výkladu, jehož se v důvodové zprávě k tomut~ zákonu 
dostalo § 12 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n. nemůže 
vzhlederon ku zjištění nižších soudů ohledně smlouvy sjedn~né mezi 
stranaml.o poplatném výkonu býti pochybností, že žalobcův nárok na 
doplaceni dane z obratu nelze ze zákona odůvodniti. Sn'louvou ze dne 
27. du?na 1923, jak jest zjištěno, byla mezi žalobcem a žalovanou firmou 
uJedna~a za. spracování 1 m' kulatiny na řezivo pevná úplata 30 Kč a 
{)hl<;un~ dane.: obratu nebylo při smlouvě níc ujednáno. Podle ustano
vem zakona ClS. 268/;23 a podle výkladu v motivech plati tedy daň 
z ,:bratu za ;ahrnutou v Ujednané pevné ceně 30 Kč za poplatný výkon 
a zal obce naroku na dodatečné zaplacení daně z obratu podle zákona 
nema. UZll.avše .takto, ,nižší soudy nepochybily (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 
Opačny .llaz~r zalobcuv nedal by se ostatně ani srovnati s potřebami 
obcho?'ll1ho zl;ota, pokud se týče s požadavkem poctivosti a víry v ob
chodnlch styclch. Odporovalo by zajisté tomuto požadavku kdyby přes 
uJednanou. pevnou ce~u. měl kupitel i po létech býti vydán ~ebezpečí, že 
bude n~ nem s o~vola~lm s~ na § 12 zákona o dani z obratu a dani pře
ptch?ve ~a~o dan pozadovana. Podle zákona bylo na žalobci, by již 
pn ~tedllam sn;l,:uvy p~matoval na daň z obratu a, opomenul-li toho, 
nemuze dodatecne ze zakona daň tuto požadovati. 

Civilní rozhodnutI IX 
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Zákoo o si1ostrojích ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
Utrpěl-Ii řídič automobilu v době, kdy automobil řídil sám jeho ma

jitel úraz jenž byl uznán úrazovou pojišťovnou za úraz podnikový, 
můte se domáhaťi na majiteli náhrady škody pouze za podmínek §u 46 
zákona o úraa-ovém pojištění dělnickém. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 1247/26.) 

Žalobce byl šolérem žal.ovaného~ V době, kdy' žalovan~ au.tomobJ.l 
osobně řídil, automobil se prevrhl a zalobce byl tezce poranen. Urazova 
pojišťovna dělnická přiznala žalobci úrazový důchod. žalobou, o nIŽ t>: 
jde, domáhal se žalobce na žaJova~ém n~hr~dy šk?dy. Pro c e ~ n 1 

s o udp r v é s tol i ce neuznal zalobm narok duvodem po pravu, 
o dva 1 a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud 
procesní právem dospěl' .na základě s~ých skutkových •. zjiště~í 
k úsudku, že žalobce, trebas v okamZlku nehody nendll vuz 
osobně, nýbrž žalovaný, byl přece i za jízdy z D., kdy od něho 
převzal řízení auta žalovaný, stále ve výkonu služby jako šoler žalo
vaného, že mu byl k ruce, mom vždy vyzván býti, by zase řízení pře
vzal, pokud se týče by konal jiné práce s provozem jízdy spojené, že 
nebyl tehdy služby jako šofer sproštěn a nejel tehdy sebou ve vlastnostI 
pouhého pasažera. Tomu odporovalo by již i samo tvrzení žalobcovo 
v žalobě, kde výslovně uvádí, že jel tehdy jako šofer II žalovaného za
městnaný. Správně uvedl prvý soud, že jde tu o případ, jejž má na 
mysli § II autom. zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. žalobci 
byl také skutečně, jak bylo prvým soudem zjištěno, úraz pojišťovací při
znán, byl mu vyplacen důchod léčební a je mu vyplácen důcho~ úra
zový. Podle úrazového zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 r. zák. 
z r. 1888 platícího nyní v doslovu zákona ze dne 10. dubna 191 9, čís. 
207 sb. z. a n. jsou dělníci podniků úrazovému pojištěni podrobených 
pojištěni proti úrazum ze samého zákona (§ 1), nárok jejich na náhradu 
vzniká úrazem (§§ 5 a 6). Podnikatel jest zaměstnanci takovému jen 
v jediném případě práv, to jest tehdy, způsobil-li úraz jeho úmyslně 
(§ 46 slova: »toliko tenkráte« mají pravo), při čemž omezuje se tento 
nárok dělníkův proti podnikateli jen na to, oč mu podle občanského 
zákona v poměru k úrazovému zákonu více přísluší. Jinak je podni
katel veškeré povinnosti k dělníku z úrazu sproštěn, COž souhlasí s úče
lem zákona, by jednak dělník se svými nároky náhradními nebyl zá
vislým od majetkových poměrů podnikatelových, jež mohou ztroskotati, 
jednak, by podnikatel nenesl risiko úrazu, nýbrž sprosti! se ho placením 
předepsaného pojistného. Proto, i když žalovaný žalobci vzhledem na 
utrpěný jím úraz sám také ještě nějaké peněžité částky poskytoval nebo 
i na bolestném něco dáti slíbil, nemůže z toho žalobce pro sebe nic do
vozovati, zejména ne nějaké uznání povinnosti jeho k náhradě škody 
z utrpěného úrazu. Nerozhodným zustává proto' v souzeném případě, 
zda uplatňuje žalobce žalobní nárok proti žalovanému jako majiteli auta, 
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či jako jeho řídiči, zákon automobilový také nečiní v §u 11 rozdílu mezi 
žalobami na majitele a na něho jako řídiče automobilu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolací dltvoc\ podle §u 503 čís. 4 c. ř. s. vidí dovolatel v tom, že 
odvolací soud uznal, že žalobce nemá práva na žalovaném požadovati 
náhradu škody, poněvadž úraz utrpěl jako řídič auta žalovaného a že 
proto úraz jeho jest úrazem podnikovým, za jehož následky by žalovaný 
podle zákona úrazovaého ručil jen tehdy, kdyby úraz žalobcův byl zpúc 
sobil úmyslně (§ 46 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. 
z roku 1888 a ze dne 10. dubna 1919, čis. 207 sb. z. a n.) a že ani 
z důvodu žalobcem tvrzeného uznání se strany žalovaného nárok ža
lobcllv na náhradu škody není opodstatněn. Dovolací důvod není opod
statněn. Soud dovolací shledává v obou těchto směrech právní posou
zení věci soudem odvolacím bezvadným a poukazuje proto dovolatele 
především na správné, stavu věci a zákonu odpovídající důvody napa
deného rozsudku. Dle zjištění soudu prvé stolice soudem odvolacím 
přejatého zůstal žalobce, když přijeli na Sv. Horu a hosté žalovaného 
a jeho manželka odešli do kostela, jako šofér u automobilu a konal 
proto službu šoféra. Úrazovou pojišťovnou dělnickou pro čechy v Praze 
byl úraz žalobcův uznán úrazem podnikovým a jemu z důvodu úrazu 
přiznán jak důchod léčební, tak i důchod úrazový, který se mu dosud 
vyplácí. Tato zjištění soudu odvolacího odůvodňují plně úsudek, že 
žalobce jel tehdy v automobilu žalovaného, i když automohil řídil sám 
žalovaný jako šofér a že proto úraz utrpěl ve výkonu své služby při pro
VOzn silostroje, takže podle §u 11 aut. zák. nemá nároku na náhradu 
škody proti žalovanému, dokud nedokáže, že žalovaný jeho úraz při
vodil úmyslně (§ 46 zák. o dělnickém úrazovém pojíštční). Toho však 
žalobce za sporu ani netvrdil, tím méně prokázal. Úvahy žalobcovy 
o účelu zvláštních zákonů (zákona automobilového a úrazového) a 
poukaz jeho na právní cit nemůže na věci nic měniti, když ustanovení 
zákonů, které zde přicházejí v úvahu, jsou jasná a smysl jejich soudem 
odvolacím správně byl vyložen, Když žalobce podle předpisu zákona 
o dělnickém úrazovém pojištění neměl proti žalovanému nároku na ná
hradu škody, bylo vše, co žalovaný žalobci po čas jeho nemoci po úrazu 
poskytl nad to, co dostával žalobce od úrazové pojišťovny, aktem libe
rality a žalovaný byl si toho vědom. To plyne ze skutečnosti, že úraz 
žalobcův jako úraz podnikový ohlásil úrazové pojišťovně. Nemohlo 
proto prohlášení žalovaného žalobcem tvrzené, že mu žalovaný slíbil 
po úrazu zaplatiti bolestné a škodu, býti ničím jiným, než slibem da
rovacím, pro nedostatek formy notářského spisu neplatným. Nelze proto 
v to~to ~rohláše?í žalova~é?ov nehled.ě k nedostatku předepsané formy, 
spatrovatI uznanl, zaVaZU]lCl zalovaneho samostatně k náhradě škody. 

29' 
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Běžné užitky, jež příslušejí obročníku pro jeho osobu (dodávání 
piva), jest oprávněn on sám si vymáhati, třebas se mu započítávaly 
do kongruy. 

Opomenutí nabyvatele nemovitosti, jenž nahlédl pouze do hlavní 
knihy, nikoliv i do sbírky listin, jde na jeho vrub. Zápis ve hlavní knize, 
jenž se neshoduje s listinou, na základě které byl učiněn, neni o sobě 
rozhodným pro práva a povinnosti stran. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv I 1951/26.) 

Kupní smlouvou ze dne 8. července 1878 zavázal se kupitel pivo
varu, že bude odvádětí kaplanu v K. ročně ll hl 31 litrů piva. Na pivo
varu byl pak zajištěn tento závazek až do nejvyššího peníze 1.150 zl 
r. m. Kupní smlouvou ze dne 1. července 1925 stala se vlastnicí pivo
varu žalovaná. žalobce byl kaplanem v K. od 1. září 1924 a příslušelo 
mu za dobu do 31. března 1926 17 hl 31 litrů piva, jež mu však nebylo 
dodáno. Ježto provoz pivovaru byl zastaven, domáhal se žalobce na ža
lované zaplacení 3225 Kč, čítaje podle místních poměrů za 1 hl piva 
180 Kč. Žalobě bylo vyhověno "s o u d y vše c h tří s tol i c, N e j
vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Nelze souhlasiti s míněním stěžovatelky, že žalobce není k žalobě 
oprávněn. I kdyby se mělo za to, žé jde o jmění církevní, byla by fi
nanční prokuratura podle služební instrukce ze dne 9. března 1898 
čís. 41 ř. zák. § 2 čís. 9 oprávněna ji zastupovati jen tehdy, kdyby se 
spor týkal jmění kmenového. Zde jde však o běžné užitky, které pří
slušejí žalobci pro jeho osobu a které tudíž jen on osobně může vymá
hati. Že se mu započítávají do kongruy, nemění nic na jeho právu. 
Ve věci samé souhlasí dovolací soud rovněž s názorem soudu druhé 
stolice, že zápis v hlavní knize o sobě není rozhodným pro práva a 
povinnosti stran, poněvadž se neshoduje s listinou, na základě které byl 
učiněn. Podle §u 1 knih. zák. jest sbírka listin podstatnou součástí po
zemkové knihy a jest podle §u 7 knih. zák. a §u 31 min. nař. ze dne 
12. ledna 1872, čís. 5 ř. zák. veřejnou právě tak jako kniha hlavní. 
V §u 4 knih. zák. jest sice ustanoveno, že knihovních práv lze nabýti 
jen zápisem do knihy hlavní, avšak tento předpis předpokládá, že zápis 
se shoduje s listinou, na níž se zakládá, neboť jinak by nemělo smyslu 
ustanovení §u 6 knih. zák., že z k a ž d é listiny, podle které se činí 
knihovní zápis, nikoliv jen z listin, na které se podle §u 5 knih. zák. 
odvolává zápis v hlavní knize, jest zadrželi opis při pozemkové knize. 
Dlužno tudíž za rozhodnou pro obsah zapsaného závazku pokládati 
listinu, na níž zápis spočívá, nikoliv jedině zápis v hlavní knize. Podle 
kupní smlouvy ze dne 8. prosince 1878 nemůže však býti pochybnosti 
o tom, že povinnost poskytovati dočasnému kaplanu ročně množství 
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piva tam uvedené, jest reálním b!elrne~e111) zavvazrujícín~ dočasnéh~ vlast
níka zatížené nemovitosti k pinem techto rocmch davek, nebot podle 
zjištění nižších soudů svolil te~dejší nabyvatel výsl?vně k tomu, by 
závazek byl vložen jako realm bremeno, Na po.vaze z~vazku nebylo, l"C 
změněno tím, že pllvodní kuplte~ nemovitostI ~ J;J . prevz~l, na sra.zku 
1.150 zl. 1'. m. z kupní ceny, am, ze pro t I znem hstmy zadalo zapls 
zástavního práva pro lento závaze~ až do ~ nej,,:yšš~, čá~tky 1.150 zl. 
r. m. Bezvýznamnou jest okolnost, ze v drazebmm nzem v rOCe 1907 
podle dražebních p~clmínek převzal v~dražitel nemovito,s.!i závazek, 
o který jde tak jak Jest zapsan v hlaVnI knIze, tedy clo vyse 1.150 zl. 
beze srážky z kupní ceny, neboť tím zůstala práva oprávněného ne
dotčena. Ustanovení §u 1500 obč. zák. nemůže se žalovaná dovolávati, 
poněvadž bylo jeji povinn~stí, n~hlédnouti nejen do knihy, hlav.ní" nýbrž 
též do sbírky listIn a neucm!la-h tak, Jde toto opomenulI na JeJI vrub. 
Podle toho jest žalobce oprávněn, požadovati na žalované jako vlast
nici zavázané nemovitosti, zadrželé dávky bez omezení, pokud nejsou 
promlčeny, což však zde nepřichází v úvahu. 

Čís. 6886. 

V usnesiení O přikázání zabavené pohledávky k vybráni nelze uložiti 
poddlužníku její zaplaceni vymáhajícímu věřiteli; stalo-li se přece tak, 
jest poddlužník oprávnen stěžovati si proti příkazu tomu. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, R II 75/27.) 

Do usnesení prvého soudu, jímž byla zabavená pohledávka přiká
zána k vybrání a poddlužníku uloženo, by vydal zabavenou pohledávku 
vymáhajícímu věřiteli, stěžoval si poddlužník. Rek u r sní s o II d vy
hověl rekursu potud, že vymítil z napadeného usnesení ustanovení, že 
se poddlužníku přikazuje, by vydal vymáhající straně zabavenou pohle
dávku. D ů vod y: Rekurs poddlužníka proti usneser.í povolujícímu 
přikázání .k vybrání, je sice zásadně vyloučen, zejména v tomto pří
padě, kdy exekuce zajišťovací v této exekuční věci povolená pro nepo
dání rekursu se stala právoplatnou, a bylo proto rekurs, pokud žádá, 
by návrh na povolení přikázání k vybrání byl zamítnut, uznán neodů
vudněným. Protože však rekurent brojí také proti tomu, že mu bylo 
protizákonně uloženo, by zabavenou pohledávku vyplatil poddlužníku" 
bylo rekursu v tomto směru vyhověno, protože příkaz takový není před
mětem usnesení na přikázání k vybrání podle §u 308 ex. ř. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vody: 

Usnesením prvního soudu, pokud jím bylo poddlužníku uloženo, by 
zabavenou a k vybrání přikázanou pohledávku vymáhající věřitelce 
k rukoum jejího zástupce vydal, bylo poddlužníku uloženo něco, co mu 
podle §§ 294 a 303 a násl. ex. ř. při přikázání zabavené pohledávky 
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uložiti nelze. Není-li zde exekučního titulu znějícího na zaplacení po
hledávky, bude teprve na vymáhajícím věřiteli, by přikázanou mu po
hledávku k vybrání si po případě sporem vymohl (§ 308 ex. ř.). Při
kázati v usnesení o přikázání pohledávky k vybrání již její zaplacení 
znamenalo by bez r,ozsudku uložiti poddlužníku povinnost, kieré snad 
nemá, a znamenalo by připraviti ho o obrany, které mu snad proti 
pohledávce příslušejí. Proto právem si poddlužník do dotýčného pří
kazu stěžoval a právem rekursní soud poukaz ten na rekurs poddluž
níkův zrušil. Upírati poddlužníku právo k rekursu do onoho příkazu 
nelze, neboť nejde o příkaz spadající do rámce zápovědi placení pohle
dávky nebo do rámce jejího přikázání, nýbrž o příkaz sem nepatřící, 
a poddlužník, jsa dotyčným příkazem ve svých zájmech dotčen, byl 
oprávněn si do něho stěžovati. To, že bylo poddlužníku uloženo vydati 
pohledávku do rukou právního zástupce vymáhající věřitelky, nebylo 
důvodem rekursnímu soudu ·Pro zrušení uvedeného příkazu a dotyčné 
vývody dovolacího reku,rsu jsou tudíž beze všeho podkladu. 

čís. 6887. 

I vládní komisař i městská rada Znojemská byli oprávněni naříditi, 
že jazyková zkouška jest bezpodmínečným předpokladem pro časový 
postup. Tento předpoklad nebyl dotčen pozdějším výnosem městské 
rady, v němž byl pouze stanoven· den postupu pro určitého zaměst
nance, aniž byla připojena nějaká další podmínka. 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv II 531/26.) 

Manžel žalobkyně František N. byl montérem v městské elektrárně 
znojemské, byl zařazen do 10. platové stupnice a měl dnem 1. července 
1922 postoupiti d,o 11. platové stupnice. Po úmrtí Františka N-a dne 
28. července 1923 zažádala žalobkyně dne 16. října 1923 a úpravu za
opatřovacích požitků, avšak výměrem městské rady Znojemské ze dne 
22, listopadu 1923 bylo jí sděleno, že dodatečný postup jejího manžela 
nemůže býti proveden, poněvadž nesložil předepsané jazykové zkoušky. 
Rekursu žalobkyně městská rada Znojemská dle výměru ze dne 25. ledna 
1924 nevyhověla a také zemský výbor moravský zamítl odvolání proti 
tomu podané, poněvadž záležitost patří na pořad práva. V žalobě, jíž 
se žalobkyně domáhala na městské obci Znojmu zaplacení rozdílu v za
opatřovacích požitcích 10. a ll. platové stupnice za dobu od 1. čer
vence 1922 do 31. prosince 1925, tvrdila žalobkyně, že manžel její ještě 
za svého života zažádalo časový postup do 11. platové stupnice s plat
ností od 1. července 1922, byl však odmítnut, nebyl sice úplně mocen 
státního jazyka, nebyla mu však dána městskou radou lhůta ke složení 
jazykové zkoušky, nebyl ke zkoušce té ani vyzván, zemřel pak dne 
28. července 1923 ještě v aktivní službě. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: František N. byl usnesením 
městské rady Znojemské dne 7. dubna 1914 zařazen jako definitivní 
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montér do skupiny zřízenecké a setrval v ní až do svého úmrtí dne 
28. července 1923. Patří proto tento spor o zaopatřovací požitky ža
lobkyně jako vdovy po Františku N-ovi podle §u 24 zákona ze dne 
17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na pořad práva. Poněvadž výpočet 
výše zažalované pohledávky není sporným, jest se soudu zabývati je
dině otázkou, zda František N. měl odůvodněný právní nárok na ča
sový postup do 11. platové stupnice ode dne 1. července 1922. Výmě
rem městské rady Znojemské ze dne 2. května 1921 č. 1. 147 byl Fran
tišek N. zařazen do 10. platové stupnice městských sluhů a bylo mu 
současně ve výměru tom sděleno, že dnem 1. července 1922 postoupí 
do ll. platové stupnice téže kategorie. František N. ovšem, jak z per
sonálního spisu vidno, neohlásil nárok na tento časový postup včas, 
podav příslušnou žádost teprve dne 13. září 1922 městské radě, avšak 
tím by ještě nepozbyl nároku na ony vyšší požitky, neboť ani služební 
pragmatika pro úředníky a sluhy města Znojma (§§ 18 a 65), ani slu
žební pragmatika pro státní zaměstnance (§§ 55 a 170) neustanovuje, 
že by opozděným ohlášením nárok sám zanikl, a pro sluhy ani ohlášení 
to není předepsáno. František N. však pozbyl nároku na časový postup 
do 11. platové stupnice zřízenecké, poněvadž neprokázal znalost stát
ního oficiálního jazyka jazykovou zkouškou. Nařízením vládního ko
misaře ze dne 5. března 1920 č. 31.107, jež městská rada Znojemská 
převzala, byla služební pragmatika pro městské zaměstnance pozmě
něna a nařízeno, že jest ke každému postupu zapotřebí průkazu o zna
losti české a německé řeči pro potřebu služební a zaměstnancům ulo
ženo, by složením jazykové zkoušky prokázali své jazykové znalosti. 
Podle souhlasného přednesu stran a podle personálního spisu František 
N. jazykové zkoušky nesložil a žalobkyně sama přiznává, že František 
N. nebyl státního jazyka úplně mOCen. Městská rada Znojemská (vládní 
komisař) byla podle §u 63 služební pragmatiky města Znojma opráv
něna, určiti kvalifikaci pro kategorii zřízeneckou a František N. toto 
ustanovenÍ. pragmatiky vstupem do služeb města Znojma a setrváním 
v nich uznal a schválil. Pwto také nemůže býti tvrzeno, že výměrem 
ze dne 2. května 1921 František N. nabyl neodvolatelného práva na 
časový postup. Pro toto nařízení vládního komisaře (městské rady Zno
jemské) byl dán ve změněných poměrech jazykových zákonný podklad 
v §u 29 organisačního statutu města Znojma a v §u 4 zákona ze dne 
7. října 1919 č. 541 sb. z. a n. Podle §u 29 ,organisačního statutu jsou 
platy definitivně ustanovených sluhů stejné s platy státních sluhů 
v každém příslušném časovém období a tudíž souč·asně se změnily platy 
zákonem ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. a n. a současně se změnila 
i podmínka časového postupu v §u 4 cit. zákona předepsaná, totiž 
pro časový postup Františka N-a byl dne 1. července 1922 podmínkou 
uspokojivZ výkon ~!~.žby. Se zřetel:m na změněné jazykové poměry 
ve ZnoJme po 28. nJnu 1918 a se zretelem na Jazykový zákon ze dne 
29. únOra 1920, čís. 122 sb. z. a n. byli tedy vládní komisař a městská 
rad,a ~noJemská oprávněni předepsati jako podmínku časového postupu 
sl~zel11 Jazykové zkoušky, jak všeobecně, tak i Františku N-ovi ve vý
merech ze dne 25. září 1922 a ze dne 21. února 1923. Nerozhodným 
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je.st, zd~ byl František N. výslovně ke složeni vyzván a zda byla mu 
dana lhuta, stačilo všeobecné nařízení všem zaměstnancům a stačily 
I'?ukazy Františku N-ovi v obou výměrech posléze citovaných. Fran
tJsek N. tedy, nesloživ jazykové zkoušky, pozbyl práva na časový po
stup do 11. platové stupníce a jest tedy neodůvodněna i vyšší pensi;ní 
základna žalobkyní požadovaná. O d vol a c i s o u d napadený r~z
sudek potvrdil. D ů vod y: Rozhodnou otázkou tohoto sporu jest, vzta.
hovalo-Ii se nařízení vládního komisaře města Znojma ze dne 5. března 
1 920 i na Františka N-a, jenž byl výměrem městské rady Znojemské 
ze dne 2. května 1921 - tedy po vydání tohoto nařízení - zařazen 
do 7:. tří,dy pla!ové městských sluhů vzhledem na to, že mu bylo ·zá
r?;,en sdeleno, ze dnem 1.. ce;vence 1922 'postoupí do XI. plat. stupnice 
tez~ kategone. Mo~ou byh vubec odstraneny nebo len oslabeny jmeno
v~clm de,k.:ete~l .I're

v
dpoklady ~platného úředního nařízení dříve vyda

neho? Muze byh .recI o tom, ze zde platí zásada lex posterior derogat 
pnon? V cltovanem dekr",tu sděleno bylo Františku N-ovi, že dnem 1. 
cervence 1922 postoupí dciiXI. plat. stupnice městských sluhů aniž bylo 
řečeno, že musí vykázati do 1. července 1922 předepsanou' zkouškou 
znalost státní řeči ve smyslu uvedeného nařízení vládního komisaře 
Přes ,to, že v ~:kretu nebylo vyslovel:o, že František N. bez jazykové 
zkousky do vyssl stupmce nepostoupl, nevzdala se městská rada této 
všeobec?ě p:atné P?dmínky ohledně jazykové schopnosti; jmenovaný mu
seI SI ?y!l. vedom, ,ze musí také splniti tuto podmínku stejně jako všichni 
ostatm znzev~cI I:,esta Z~o]ma. Byl-Il'ledy vládní komisař oprávněn vy
dah toto nanzem ohledne pzykove schopnosti úředníků a zřízenců mu
seI sve také zřízenec po vydání tahoto nařízení jmenovaný podrobiti 
zkousce pro další postup vy~ádané: Podle §u 63 služ. prag. města Znoj
ma a P?dle §u 29 o!'ganrsacmho statutu města Znojma a §u 4 zák. ze 
dne ,7. nlna 1919, ČIS. 541 sb. z. a n. byli oprávněni i vládní komisař 
I mestsk~ rada Znojemská určiti kvalifikace pro kategorii zřízenectva, 
a !rantrsek N., pk první soudce právem vyslovil, vstoupiv do služeb 
mesta ZnoJma a setrvav v nich, uznal a schválil toto nařízení. Vzhle
dem n~ to, že shora uvedeným jmenovacím dekretem mě·stská rada Zno
]emsk,a neodv?lala podmínku tjkající se jazykové zkoušky a nevzdala 
se teto podn;rnky ~ro tento pnpad, nenabyl František N. jmenováním 
neodv?latelneho prava na čvasovy postup; tímto dekretem mu bylo sděc 
~eno: ze pOStOUpl dnem 1. cerve~ce 1922 do vyšší platové stupnice, při 
~emz ne~usel~o byh vy~loveno, ze musí ovšem složiti jazykovou zkou
sk~: po.nevadz za danych okolností vzhledem na platnost citovaného 
nanzem plahla tato podmínka pro všechny úředníky a zřízence města 
Znolma, t:dy takté~ pro zřízence N-a. Ostatně opakovala městská rada 
~no]ems~a ve vymerech ze dne 25. září 1922 a ze dne 21. února 1923. 
ze poctnllnkc;u, časového postupu jest složení jazykové zkoušky. . 

Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

. , Dovolatelk~. poukazuje na to, že výnosem městské rady ze dne 2. 
kvetna 1921, CIS. 1147 byl Františku N-ovi zaručen postup do vyšší 
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platové stupnice dnem 1. července 1922, aniž připojena byla nějaká 
další podmínka, a dovozuje z toho, žetím zrušeno bylo nařízení vlád
ního komisaře ze dne 5. března 1920, čís. 31.1 07, kterým učiněn byl 
postup do vyšší platové stupnice závislým na tom, že zřízenec složením 
zkoušky prokáže potřebné znalosti jazykové. Ale dovolatelce nelze při
svědčiti. Výnosu čís. 1147/Ql jest rozuměti jen tak, že jsou v něm udána 
jen kalendářní data, od nichž vycházeti jest při časovém postupu do 
vyšší platové stupnice, a nic více, takže nedotčeny jsou vlastní pod
mínky pro postup zřízenců městských do vyšších platových stupnic. 
Rozumí se samo sebou, že nárok na postup jest vázán nejen na uplynutí 
určité doby, nýbrž i na to, že v osobě zřízencově jsou splněny podmínky 
pro postup do vyšší platové stupnice vůbec platící. Tak na př. podle 
§u 28 a 68 služ. pragm. pro zřízence žalované obce, kdež převzal jest 
předpis §u 93 odst. 1 služební pragmatiky pro státní zaměstnance, může 
býti na zřízence žalované obce uvalen též disciplinární trest vyloučení 
z postupu do vyšších platů anebo zmenšení služného. Kdyby správným 
měl býti názor dovolatelčin, nebyl by mohl býti František N. v době od 
2. května 1921 v~o 1. července 1~'22 postihnut těmito tresty, když 
v O!lOm dehetu,cIs. 1147/1921 nem o tO~,tO omezení postupu výslovné 
zmrnky. Spravne proto dovozuJe odvolacl soud, že v onom dekretu ne
m~selo býti vys;oveno, že František N: musí složiti jazykovou zkoušku, 
ma-h ~nel!' 1. cer~e.nce, 1922 postOUplÍl do vyšší platové stupnice. Že 
pak vladm komlsar I mestska rada byli oprávněni naříditi že jazyková 
zko;,ška lest, bezpodn;ínečným pře?pokladem pro časovi postup, do
vodIl spravne odvolacl soud, a stacI dovolatelku v tomto směru odká
zati na důvody napadeného rozsudku. Okolnost, že František N. nesložil 
této zkoušky jen proto, ježto prý mu to úmrtí zabránilo jest za tohoto 
stavu věci nezávažna. ' 

čís, 6888. 

. ,Pokud se nemůže schovanec domáhati na pěstounu úplaty za služby 
lez mu konal v hospodářství. ' 

(Rozh. ze dne 9. března 1927, Rv II 133/27.) 

. Ž~loba schov~nce proti pěstounovi o zaplacení mzdy za práce čele
~I.nske byla zamltnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c Ne' v š-
S lm' s o ude m z těchto ' ] y 

důvodů: 

Žalobce požaduje na žalovaném 18.000 Kč jako mzdu za práce které 
konal.v Jeho polním hc;spodář~tví od roku 1916, kdy mu bylo 14 iet, až 
d? sveho. odchod,u od zalovaneho, 9ne 30. června 1926. Nárok na mzdu 
predp?klada sluzebn! smlouvu. Ze taková smlouva nebyla výslovně 
u]ednana, O tom nem sporu. Mohlo k ní dojíti ovšem také mlčky toti' 
podle §u 863 obč. zák. takovým jednáním stran, které při uvážení 'všec~ 
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okolností nepřipouští jiného rozumného výkladu, po případě podle do
mněnky dřívějšího doslovu §u 1152 obč. zák., že kdo objednává ně
jakou práci, o tom se předpokládá, že projevil i ochotu zaplatiti přimě
řenou mzdu. Ale jak nejvyšší soud již opětně odůvodnil, zvláště také 
v uveřejněných rozhodnutích čís. 2134 a 5684 sb. n. s., nelze předpoklá
dati takové vůle stran a přiznati náro)' na mzdu, jde-Ii o práce konané 
schovancem v hospodářství jeho pěstouna. Ani vylíčené okolnosti sou
zeného případu, ani všeobecné dovolací vývody žalobcovy nejsou způ
sobilé, by přesvědčily o nesprávnosti dosavadního rozhodování. Žalo
vaný ujal se jako nejbližší příbuzný žalobce a jeho bratra, když ve věku 
sedmi a pěti let úplně osiřeli, přijal je do své domácnosti, a živi! je 'od 
té doby ze svého, ač zdědili po rodičích majetek, ze kterého mohla býti 
výživa placena. Náleželo k výchově, že žalobce byl již zasvé nedospě
losti žalovaným jako hlavou rodiny zaměstnáván při hospodářství, a 
nemůže býti sporu o tom, že v těchto letech neuhradil ještě náklady vý
živy svou prací. V rodÚlě žalovaného zůstal až skoro do 24. roku svého 
věku, tedy také ještě po plnoletosti, když mu nemohlo býti již neznámo, 
že má právo živiti se samostatně, a když mohl takové rozhodnutí bez 
obtíží uskutečniti. Nesprávným by bylo tvrzení, že v těchto letech ne
dostával za své služby úplaty. Úplatu dostával tím způsobem, že žalo
vaný uhražoval v oněch letech "všechny jeho živo,tní potřeby, ba dal jej 
na svůj náklad vyučiti i šoférem, jako by byl členem rodiny. Postavení 
placeného čeledína může býti v leckterém směru výhodnější než posta
vení podřízeného člena rodiny, konajícího čeledínské práce, má však 
proti němu i své nevýhody, a to i po stránce ryze hmotné, tím více po 
stránce ideální a společenské. Jestliže žalobce zůstal u žalovaného v dří
vějším postavení i potom, když dorostl let, v nichž mohl samostatně 
rozhodovat o svém zaměstnání, dával patrně tomuto postavení před
nost, než aby pracoval za mzdu v cizích službách. Ani u žalovaného ne
lze předpokládati vůli platiti žalobci za práce konané v jeho hospodář
ství mimo to, co mu poskytoval jako členu rodiny, ještě mzdy jako mija
tému čeledínovi, a to tím méně, když z přednesu samého žalobce ne
plyne, že by žalovaný byl potřeboval pro své hospodářství placeného 
čeledína, kdyby nebyl jej zastával žalobce, a když žalovaný to popírá, 
poukazuje na to, že má k obdělávání svých 13 ha půdy devět vlastních 
dětí a zaměstnává mimo to služebnou. Tvrzení, že by zamítnutí žaloby 
vedlo k bezdůvodnému obohacení žalovaného, nemá již z tohoto dů
vodu ve spisech opory. Mimo to musí se celá doba pobytu žalobcova 
v domě žalovaného posuzovati jako celek, a tu nemůže býti pochyb
ností, že byla i ku značnému prospěchu žalobce, neboť umožnila, že 
jeho dědictví po rodičích nebylo dotčeno. Ustanovení §u 186 obč. zák., 
že pěstouni nemají nároku na náhradu útrat výživy, jest ustanovením 
práva rodinného, a nelze z něho dovozovati, že by schovanec od toho 
okamžiku, když svou činností v pěstounově hospodářství vydělá více 
než činí útraty jeho výživy, měl nárok na mzdu. To by se příčilo mrav
nÍlnu základu. poměru pěstouna ke schovanci, ale i právnímu citu. Že to 
právní řád nechce, naopak ve shodě s mravním řádem předpokládá po
vinnost schovance, by podle svých sil byl pěstounu užitečným, plyne 
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z dekretu dvorské kanceláře z 1. dubna 1813, čÍs. 32 sb. z. pol., že pě
stouni dětí, odevzdaných jim z nalezince k výživě. mohou je ponechati 
ve svém domě do jejich 22. roku a používati při svém hospodářství neb 
řemesle. Neprávem zakládá žalobce svůj nárok konečně na tvrzeném 
opětovném slibu žalovaného, že bude žalobce a jeho bratra chovat jako 
vlastní děti a že jim později přenechá část svých pozemků. Takový 
slib, i kdyby byl prokázán, jest příliš neurčitým, než aby byl právně 
závazným, neb aby v něm mohl oýti spatřován slib mzdy za konané 
služby. Může býti hodnocen jenom jako další důsledek rodinného po
měru mezi spornými stranami, na žalobcově straně pak jako pohnůtka, 
která přispěla k tomu, by zůstal v domě žalovaného, ale nebyvši uči
něná podmínkou konaných prací, nemá podle § 901 obč. zák. právního 
významu. Pokus žalobce dovoditi v dovolání, že třebas nebyla slíbena 
určitá výměra pozemků, přece slib nebyl neurčitý, poněvadž výměra by 
prý se snadno zjistila podle hospodářských zvyklostí, stroskotal, neboť 
on sám není s to ani přibližně říci, kdy a na jaký kus pozemku by si 
mohl osobovati nárok. 

čís. 6889. 

Změnu v představenstvu akciové společllosti jest opověděti také 
k rejstříku pobočného závodu a to řádnou opovědi ve smyslu §u 10 
uvoz, zák. k obeh. zák. a §§ 21 a 22 min. nař. ze dne 9. března 1863, 
čís. 27 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, Rl 1150/,26.) 

Rej s tří k o v ý' s o u d pobočného závodu vyzval akciovou spo
lečnost, by opověděla výmaz člena správní rady Hugona Sch-a. R e -
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Nelze při
svědčiti rekurentce, že výmaz člena správní rady I-Iugo~a Sch-a není 
změnou, již má na mysli čl. 212 obch. zák. a již jest oznámiti zvláštním 
podáním i soudům odštěpných závodů. Dočasní členové správní rady 
musí býti i u soudu pobočného závodu opovězeni k zápisu do obchod
ního rejstříku, z čehož plyne, že i každá změna ve složení správní rady 
musí býti řádně opovězena u soudu pobočného závodu. Že tomu tak, 
nepochybně plyne z ustanovení čl. 233 obch. zák., který kategoricky 
předpisuje, nernzeznávaje mezi hlavním a pobočním závodem, že každá 
změna ve správní radě musí býti řádně k obchodnímu rejstříku opově
zena. Takováto opověď mŮže se státi jen zvláštním podáním u každého 
soudu pobočného závodu, jak plyne z §u 10 uv. zák. k obch. zák., §§ 21 
a 22 min. nařízení ze dne 9. března 1863, čís. 27 ř. zák. Obdoby §u 60 
zák. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. rekurentka právem se nemůže 
dovolávati, poněvadž tu jde o zvláštní zákon, tedy vyjímečný předpis, 
jenž nemůže býti používán obdobně. Právem proto vyzval prvý soua 
rekurentku, by výmaz člena správní rady Hugona Sch-a opověděla 
ohledně každé filiálky .zvláštní opovědí. Při tom se ještě podotýká, že 
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nerozhoduje, že všechny filiálky mají stejné znění firemní jako závod 
hlavní, neboť tím se nic ne'mění na věci samé, že jest více filiálek. 
Otázka nákladů s opověďmi spojených rovněž nerozhoduje, neboť 
s touto okolností musela rekurentka počítati již při zakládání filiálek a 
když přes to filiálky založila, musí néstí i náklady s opověďmi ohledně 
těchto filíálek. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení rejstříkového 
soudu, není ve zřejmém rozporu ani se zákonem ani se spisy, není ani 
zmatečné a nemohlo býti proto dovolacímu rekursu pro nedostatek pod
mínek §u 16 cís. pat. ze dne g: srpna 1854, čís. 208 ř. zák. vyhověno. 
Ke správným důvodům napadeného usnesení stačí vzhledem k vývodům 
dovolacího rekursu uvésti;ještě toto: Podle čl. 212 obch. zák. jest po
bočný závod akciové společnosti opověděti k zápisu do obchodního rej
stříku soudu vedoucího rejstřík, v jehož obvodě má pobočný závod své 
sídlo. Podle čl. 233 obch. zák. jest opověděti k zápísu do obchodního 
rejstříku každou změnu čiel11J, představenstva. Obchodním rejstříkem 

jest rozumětí, pokud zákon sám nerozeznává, každý obchodní rejstřík, 
v němž jest zapsána firma podniku, tudíž jak rejstřík hlavního závodu, 
tak i rejstřík závodu vedlejšího (srov.'Staub-Pisko l. díl, str. 83, § 2 bl. 
Neustanovuje-li tedy zákon pro rejstřík vedlejšího závodu výjimky, 
nutno v každém případě, kde nařizute zápís do obchodního rejstříku vů
bec, opověděti tento zápis k oběma rejstříkům. Podle čl. 212 druhý od
stavec obch. zák. mnsí opověď k zápisu vedlejšího závodu obsahovati 
vše, co jest stanoveno v čl. 210 druhý odstavec obch. zák., tedy také 
firmu a důsledkem toho i členy představenstva k lirmováni oprávněné 
a jich ověřené podpisy. (Srov rozll. býv. Nejv. soudu vídeňského ve sb. 
A. CI. čís. 1336 a rozh. Nejv. soudu čis.1620 sb. n. s.). Je-Ii pak podle 
čl. 233 obch. zák. nutno opověděti k zápisu do obchodního rejstříku 
každou změnu představenstva, musí se tak státi i k rejstříku závodu ve
dlejšího. Změnou jest však také, odpadne-Ii některý z dosavadních členů 
představenstva, ať již vystoupením nebo smrtí. Z této úvahy plyne ne
jen, že jest změnu v představenstvu opově děti také v rejstříku poboč
ného závodu, ale že se tak může státi jen řádnou opovědí ve smyslu 
§ 10 uvoz. zák. k obchodnimu zákonu a §§ 21 a 22 min. nař. ze dne 9. 
března 1863, čís. 27 ř. zák. 

čís. 6890. 

Rozsudek pro zmeškání proti hlavnímu dlužníku neprokazuje sám 
o siObě výši pohledávky i proti rukojmímu 'a plátci. 

Ustanovení §u 1360 obč'. zák. vztahuje se i na rukojmí a plátce. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, R 1157/127.) 
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žalující spolek zažaloval pohledávku proti hlavním dlužníkům" ja
kož i proti rukojmímu a plátci. Proti hlavním dlužníkům byl vynesen po
dle žaloby rozsudek pro zmeškání. Pro c e sní s o udp r v é s t o -
I i ce vyhověl žalobě i proti rukojmímu a plátci. D ů vod y: Jako ru
kojmí a plátce ručí žalovaný podle §u 1357 obč. zákona jako spolu
dlužník za celý dluh a proto nemůže se dovolávati §u 1360 obč. zák. 
Podle §u 1360 obč. zák. jestliže věřiteli před převzetím nebo při pře
vzetí rukojemství byla dána hlavním dlužníkem nebo třetí osobou zá
stava, má sice věřitel nicméně na vlili nastupovati podle pořadu (§ 1355) 
na rukojmího, není však oprávněn vzdáti se na jeho újmu zástavy. Ža
lovaný dovolává se ustanovení §u 1360 obč. zák. tvrdě, že při převzetí 
jeho závazku rukojemského bylo umluveno, že do zástavy dává se loko
mobila manžeW V-ových a že ku platnému zřízení práva z.ástavního ne
došlo pouze opomenutím žalujícího spolku, který dovolil, by lokomo
bila zastavěním stala se příslušenstvím nemovitosti, a že se po zasta
vění jejím nepostaral o zajištění pohledávky způsobem zákonu odpoví
dajícím. Než v tomto směru není poukaz žalovaného na ustanovení 
§u 1360 obč. zák. odůvodněn. Jeho ručení musí býti považováno za 
solidárni ručení, což je totožné s ručením jako »rukojmí a plátce« podle 
§u 1357 'Obč. zák. Jakožto solidární dlužník ve smyslu §u 891 obč. zák. 
nemůže žalovaný uplatňovati námitky příslušející pouze jednoduchému 
rukojmímu podle §u 1358, 1360 a 1364 obč. zák., ježto od vú1e věřitele 
závisí, zda chce požadovati pohledávku celou ode všech, či jen od ně
kterých spoludlužníků. Povaha solidarity spoludlužníka není srovnatel
nou s námitkou tvrzeného prodlení věřitele ve vymáhání pohledávky na 
hlavním dlužníku, nebo s námitkou vzdáni se zástavy. Proto žalovaný 
jako rukojmi a plátce, jako soEdámi dlužník nemliže namítati opome
nutí žalujícího spolku ve příčině zastavené lokomobily, ani ve přičině 
op'Omenuti zajištění a včasného vymáhání pohledávky na manže!ích 
V-ových, a proto také nemťJže žalovaný započtením namítati z uvede
ného opomenutí dovozovaný nárok na náhradu jemu způsobené škody 
25.000 Kč a 20.000 Kč. K odvolání rukojmího a plátce o d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek zrušil a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Předevšim zů
stalo řízení potud kusým, že prvý soud opomenul zjistiti výši zažalo,vané 
pohledávky, neboť žalovaný ve své odpovědi popřel její výši, a rozsudek 
pro zmeškáni proti spolužalovaným není sám o s'Obě průkazem o její 
výši i proti dalšímu žalovanému. Dále nelze souhlasiti s výkladem na
padeného rozsudku, že rukojmí a plátce nemůže se dovolávati § 1360 
obč. zák., neboť § 1360 mezi různými druhy rukojemství nerozeznává 
a ustanovení to zařazeno jest v odstavci, jenž dle marginální rubriky 
jedná o účinku rukojemství vůbec, a ani povaha závazku rukojmi a 
plátce nevylučuje možnost postižního závazku, hojení se na spolurukoj
m~ch a spoludlužnících (§§ 896 a 1359 obč. zák.), a nezbavuje ho práv, 
Jez mu předpisy §§ 1358 a 1360 obč. zák. poskytují. O dáni lokomobily 
do ruční zástavy jednalo se podle obsahu smlouvy ze dne 10. července 
1922 již tehdy, a dle protokolů o schůzích dozorčí rady schválena byla 
nabídka ta dodatečně dne 2. září 1922. Bylo-Ii vzato od věřitele na vě-
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domos!, že zástava byla dána, bylo na něm, by učiní! opatření, by zá
stava sku!eč'ně mohla býti uplatňována. Jednalo se o věc movitou, jež 
pevným spojením s budovou mohla se státi jejím příslušenstvím, a ne
úplným zůstalo řízení, poněvadž nebylo zjištěno, kdy spojení po roz
umu §u 297 obč. zák. nastalo, a zda spojení to prováděno bylo s vědo
mím a souhlasem členů představenstva žalujícího společenstva. Ne
bylo-li spojení to provedeno před sepsáním notářského spisu ze dne 
29. září 1922, bylo věcí žalobce, by tomu zabrání!, a bylo-li' spojení již 
hotové, mohla věřitelka naléhati na to, by učiněno bylo opatření, by 
spojení to opět zrušeno bylo tak, by movitá věc do zástavy daná se ne
stala příslušenstvím nemovitosti. Soudu náleží uvážiti, jak dalece v tOmto 
opomenuti možných opatření dle okolností případu může býti spatřo
váno dobrovolné vzdání se zástavy neb aspoň zavinění na ztrátě zástav
ního práva. Dojde-li soud k úsudku, že žalobkyně od zástavy upustila 
nebo že ji stihá zavinění na ztrátě tohoto práva, bude se musiti dále za
bývati otázkou, zdali ztrátou ruční zástavy vzešla žalovanému K-ovi 
škoda, jakou má na zřeteli § 1360 obč. zák. a bude pak nutno zjistiti 
cenu zastavené lokomobí!y v době, kdy ku dražbě nemovitosti došlo a 
tím bývalá ruční zástava zásahu věřitele odňata byla a jemu ztrátou její 
újma na pohledávce vzejítí mohla. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D Ů v o.d y: 

Rekursu nelze přiznati oprávněnosti. Dlužno přisvědčiti názoru od
volacího soudu, že rozsudek pro' zmeškání vydaný proti žalovaným 
hlavním dlužníkům, není sám o sobě průkazem o výši zažalované po
hledávky i proti spolužalovanému rukojmí a plátci. Podle §u 13 c. ř. s. 
jest každý společník v rozepři naproti odpůrci ve sporu v ten způsob 
samostatný, že jednání neb opomenutí jednoho společníka v rozepři ne
jsou druhému aní na prospěch ani na újmu. Spolužalovaný František K. 
výši zažalované pohledávky popřel a náleží tedy straně žalující, by ji 
prokázala. Dále jest přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu co 
do výkladu §u 1360 obč. zák. Po této stránce se stěžovatel pouka
zuje na rozhodnutí sb. n. s. čís. 5627, jímž tento Nejvyšší soud vy
ložil a odůvodní!, že se vztahuje onen předpis zákonný na jakýkoliv 
druh závazku rukojemského a že jeho působnost nelze omezovati jen 
na případ obyčejného rukojemství. Důsledkem toho jest tudíž ovšem za
potřebí, aby se procesní soud také zabýval námitkami žalovaného 
v tomto směru vznesenými. Soud procesní sice zjistil na základě exe
kučních spisů, že žalující spolek podal dne 19. prosince 1925 návrh na 
vyloučení lokomobily z exekuce na nemovitosti hlavních dlužníků a že 
žádost tato byla zamítnuta. Tím však ještě není vyvrácena námitka ža
lovaného, dle níž zaviní! žalující spolek, že se lokomobila stala příslu
šenstvim nemovitostí hlavních dlužníků. Jest úplně nerozhodné, zdali 
bylo podmínkou ručení žalovaného, že bude dána lokomobila do zá
stavy a zdali měla tato zástava nahraditi třetího rukojmího, nýbrž je-
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di ně rozhodné jest, že s převzetím rukojemského závazku byl také za
ložen důvod k nabytí zástavního práva. 

čís. 6891. 

Za sproštění podle čl. XXXIII. uv. zák. k c. ř. s. může advokát (ža
lující) chudé strany žádati i po podání žaloby. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, Rl 169/27.) 

Dr. Karel R. byl ustanoven Martě K-ové za zástupce chudých pne 
její spor proti obci o náhradu škody záborem bytu. Po podání žalobn; 
odpovědi navrhl Dr. Karel R., by byl sproštěn zastupování Marty K-DVé 
vzhledem k beznadějnosti sporu. S o udp r v é s tol i c e návrhu vy
hověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle čl. XXXHl. 
uvoz. zák. k soudnímu řádu může advokát žádati, by byl sproštěn za
stupování chudé strany, když domáhání se práva nebo jeho obhajování 
jeví se býti svévolným nebo marným. Jest proto povinností advokáta, by 
ihned, jakmile mu strana podala informaci a sdělila průvodní prostředky, 
zkoumal, zda zamýšlené vymáhání žalobního nároku není svévolným 
nebo marným. Z toho však plyne, že žádost za sproštění může podati 
jen před podáním žaloby. Podal-li žalobu, nemůže již žádati za spro
štění ze zastupování, poněvadž strana, chudá byla by bez zastoupení, 
její procesní úkony byly byneplatny a mohly by ji stihnouti i následky 
zmeškání (§ 27 a 133 c. ř. s.), poněvadž jde o spor, v němž strany musí 
býti zastoupeny advokátem. Tím více pak v projednávaném případě, 
kde již odpůrce podal žalobní odpověď. Tento nedostatek musil by býti 
odstraněn jmenováním nového advokáta, což by zajisté nebylo účelným. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by rozhodl ve věci. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že advokát strany 
chudé jako strany žalující, může žádati za sproštění podle čl. XXXIII. 
uvoz. zák. k c. ř. s. jen před podáním žaloby. Nic takového z tohoto zá
konného ustanovení nelze vyčísti a odporovalo by to také účelu zákona, 
který chtěl zabrániti, by strany nevyužívaly práva chudých k vedení 
sporů beznadějných a by takto nevyužívaly bez dostatečného důvodu 
pracovní síly právního zástupce, nehledíc ani k tomu, že i orgány státu 
jsou zbytečně zaneprázdňovány a že stát pro případ bezvýslednosti 
sporu vzdává se svých poplatků (srv. motivy ke čl. XXXIII. str. 14). 
Je-li strana chudá stranou žalující, může právě teprve z odpovědi na 
žalobu na jevo, vyjíti svévolnost nebo marnost sporu. Ostatně vztahuje 
se předpis čl. XXXllI. uvoz. zák. k c. ř. s. také na žalované chudé strany, 
kde rovněž teprve za sporu vyjde na jevo, že obhajováni práva jest své
volné nebo marné. Není důvodu, by co do doby, kdy může advokát žá
dati za sproštění, bylo rozeznáváno mezi stranou žalující a stranou ža-
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lovanou a podle té neb oné role byla tato otázka rlizně posuzována. Vše 
tO jde na jevo též z předpísu §u 3 nař. min. sprav. ze cIne : 5. ledna 
1917 čís. 32 ř. zák., na nějž stěžovatel právem odkazuje a Jenz ~stan?
Vlije,' že hlavní řízení nemá býti yřeruš~~váno, :akže předpoklad~, ,ze 
hlavní řízení jest v běhu a že byla zaloba JIZ podana. Duvody rek~lsn!m 
soudem uplatňované, že prý by strana chudá zůstala v advo~atsken~ 
sporu bez zastoupení, že by j~jí,p:ocesní úko~y byly ~eplatny, ze by JI 
mohly stihnouti nás ledky zmeskanr (§, 133 C. ,L s.) a ze, by tel~to nedo
statek musil býti odstraněn Jmenovamm noveho advokata" coz by, ne
bylo účelným, nemají váhy, neboť člán~k XXXIII. uvoz. za~. k ,co r. s. 
ustanoví! výslovně v druhém odstaVCI, ze ~e spore,c~ ~dvokatskych z<t 
niká i právo chudých pravoplatně povolenym sprostenrm ad~?kat~ a .t~ 
_ jak motivy uvádějí - ~roto, že právo chudl~h ~ak n~muze bytr pz 
plně realisováno. Samozre]111e" nedOjde ke znzenl. noveho ,advokata 
strany chudé pro tutéž věc, nemá-l~ se vě~ pohybovatr v bludne,m kruhu, 
ale ovšem jest dáno na vult .• strane chude,. chce-Ir na vlast,m ut~aty ta
kový pochybný proces dále 'vésti a chce-Ir SI, svym vlast;1!m nakla~em 
zříditi právního zástupce. Ježto tedy rekursm soud v dusledk~ sveho 
právního názoru zamítl návrh advokátův jen z dŮ,vodu formalmho, ne
přezkoumav rozhodnutí prvního soudu co do otazky marnos:1 sporu, 
bude nutno, by rozhodl ve věci;.Nejvyšší ~oud toh?,~asu tak ,uclnrtl ne
může a pro případ souhlasných rozho~nutr obo~ n;zslch soudu by podle 
§u 528 c. ř. s. k dalšímu rozhoqovam a111 opravnen nebyl. 

čís. 6892. 

Ochrana nájemcii (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n,). 
»Náhradním bytem« ve smyslu §u 31 (2) zák. nenl byt, o němž se 

strany dohodly soudním smírem. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, R I 180/27.) 

K námitkám žalovaného zrušil pro c e sní s o udp r v é s t o -
1 i c e výpověď z bytu, danou erárem žalovanému, ~ podstatě z tol;o 
důvodu že šlo o náhradní byt ve smyslu §u 31 (2) zak. na ochranu na
jemců ~ nebyly splněny podmínky §u 1-3 zák. n~ ochr., náj. O d v o-
1 a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vratll vec prvemu soudu, by 
vyčkaje pravomoci dále jednal a znovu rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Stěžovatel má neprávem za to, že na souzený případ nedopadají 
důvody rozhodnutí čís. 4285 a 5430 sb, 11. s., o něž se opírá napadené 
usnesení. Nečíní podstatný rozdíl mezi oním a těmito okolnost, že se 
žalovaný se žalujícím erárem nedohodl o náhradním bytě mimosoudně, 
nýbrž v soudním smíru pod exekucí. I soudní smír, jemuž § I čís. 5 ex. ř. 
přiznává účinnost exekučního titulu, je co do účinků hmotného práva 

- čís. 6893 ' .. --
465 

v podstatě smlouvou podle § 1380 obč. zák. Není proto soudním roz
hodnutím a zejména není soudním svolením k výpovědi podle ustanovení 
§ 1 (2) čís. 9, 12 a 13 zák. o OCh;. náj. So~d !,e:ko,un~~,při smír,u str,a~ 
o náhradním bytě ant, zda prona]1matel ma dulezlte pnClny k vypovedl 
ve zmíněných místech zákona uvedené, ani zda náhradní byt je dosta
tečný pokud se tkne přiměřený. Soud béře toliko k vědomosti, že a jak 
se st:any dohodly, a nemohl by jejich dohodě ani brániti, i ,kdyby ~ylo 
zřejmé, že předpokladům řečených ustanovení zakona nent vyhoveno, 
i kdyby totiž ani žalobce nemél důležité ,příčiny k ~ýp~vě~i ani ž~lovaný 
nevznesl nároku na náhradnt byt. Platl proto obslrne duvody uvodem 
zmíněných rozhodnutí í pro souzený případ. Jejich správnost jinak ani 
stížnost sama nenapadá. Stačí proto na ně jen odkázati. 

čís. 6893. 

Ručení banky za škodu, rozšířila-Ii neprávem komitentiiv směnečný 
závazek. 

Škodóu na jmění není jen zmenšení aktiv, nýbrž i rozmnožení pasív. 
Vzešel-Ii komitentovi vzhledem k nesprávnému počínání si banky dluh 
stanovený pravopla{lným rozsudkem, k jehož vydobytí byla také již ve
dena exekuce, jest komitent oprávněn domáhati se na bance, by zapla
tila dluh jejím neoprávněným postupem vzešlý buď jemu (komítentu) 
nebo věřitelionono dluhu anebo by ho osvobodila jinakým způsobem 
od zaplacení dluhu. Komitent jest oprávněn domáhati se i náhrady útraU 
prosouzeného sporu proti věřiteli a útrat exekuce. Nemůže se však sou
časně dOntáhati na bance, by obstarala též zrušení exekuce. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927,. Rv I 1084/26.) 

Žalovaná banka sloučila bez svolení žalobce Pavla V-a dne 10. pro
since 1921 účet, který zřídila dne 23. srpna 19QO, poskytnuvši úvěr 
Adolfu D-ovi do výše 300.000 Kč, který zněl na Pavla V -a a Adolfa D-a 
a byl kryt směnkami v téže výši, spolupodepsanými žalobcem, s účtem 
zřízeným pro Adolfa D-a dne 28. května 1920, znějícím původně na 
200.000 Kč, a současně převedla na květnový účet D-ův záruční směnku 
žalobcovu 100.000 Kč. Tuto směnku převedla žalovaná později na Jo
sefa V-a, který na jejím základě vymohl si proti Adolfu D-ovi a žal obcí 
směnečný platební příkaz, kterým bylo oběma uloženo, by rukou spo
lečnou a nerozdílnou zaplatili Josefu V-ovi 100.000 Kč s úroky a útra
tami, jež činily celkem 16.506 Kč 70 h. Při dražbě byly prodány žalob
covy zlaté hodinky a výtěžek 1.650 Kč byl vydiln vymáhajícímu věřiteli. 
žalobou, o níž tu jde, domáhal se žalobce na žalované bance, aby žalo
vaná byla uznána povinnou, zaplatiti buď žalobcí nebo za něho Josefu 
V-ovi 100.000 Kč s 6%nímiúroky, útratamí nebo žalobce jinakým způ
sobem osvoboditi od povinnosti k placení Josefu V-ovL Při roku dne 9. 
července 1925 žalobce rozšířil žalobní nárok také v ten smysl, že žalo
vaná strana povinna jest obstarati zrušení exekucí již provedených. 
Pro c e sní s o udp r v é s tol í c e vyhověl žalobě potud, že uznal 
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žalovanou povinnou obstarati zrušení exekucí, jež josef V. proti žalobci 
provedl, a uznal dále žalovanou povinnou zaplatiti žalobci 1650 Kč; 
jinak žalobu pro tentokráte zamít!. O d vol a c í s o u d vyhověl ža
lobcovu odvoláni potud, že uznal žalovanou povinnou zaplatiti žalobci 
1.650 Kč, dále zaplatiti bud' žalobci nebo za něho josefu V-ovi 100.000 
Kč s úroky a útratami po srážce 1.650 Kč aneb osvoboditi žalobce jina
kým způsobem od závazku platiti josefu V-ov i dluh právě uvedený; od
volání žalované banky vyhověl pak potud, že zamítl žalobní žádost, by 
byla žalovaná uznána povinnou obstarati zrušení exeikucí (zřízením 
vnuceného zástavního práva atd.), jež provedl josef V. proti žalobci ku 
vydobytí 100.000 Kč s přís!. D ů vod y: Vychází-Ii se ze zjištění, Žy 
spojení obou účtů D-ových a přenesení žalobcovy záruky (s bianco~' 
směnkou na 100.000 Kč) na spojený účet stalo se bez žalobcova svo
lení, nelze přisvědčiti k vývodům strany žalované, že žalobní žádání 
mělo býti vůbec zamitnuto proto, jelikož jde o žalobu o náhradu škody, 
žalobce však skutečné škody na majetku nebo na právech neutrpěl, nýbrž 
snad jen újmu na zájmech. Žalovaná dovozuj e dále, že první soud béře 
za prokázanou škodu toliko částkou 1.650 Kč a že mohla by proto žalo
vaná býti odsouzena nejvýše, by zaplatila tento peníz; v celém ostatnim 
obsahu, že bylo žalobu zamítnouti. útraty sporu a exekuce že prý za
vinil žalobce sám tím, že vedl s y -em bezdůvodný spor a že nezaplatil 
včas, k čemu byl právoplatně odsouzen. Pokud žalobce nezaplatil to, 
oč žaluje, že je žaloba alespoň předčasnou. Žalobní prosba že je částečně 
neurčita, jednotlivé části žalobního žádání že nemohou vedle sebe lo
gicky obstáti, že žalobní nárok je promlčen, a že rozsudek ukládá žalo
vané plněni nemožné, odsuzuje ji, by obstarala zrušení exekuci, jež 
proti žalobci vede josef V. Vůči tomu jest uvésti: jest zjištěno, že spo
jení obou účtů Adolfa D-a stalo se bez žalobcova svoleni a že onen dluh 
D_ův, za který se žalobce žalované zaručil, pominul zaplacením již 
v roce 1923. Kryci směnku na 100.000 Kč převedla žalovaná na Josefa 
V-a neprávem. Žalobce, ač dostál již úplně svému rukojemskému zá
vazku, byl právoplatně odsouzen zaplatiti Josefu V-ovi 100.000 Kč 
s úroky a útratami. K dobytí pohledávky té vedeny byly proti žalobci 
různé exekuce; při dražbě prodány jeho zlaté hodinky se řetízkem a vý
těžek 1.650 Kč vydán vymáhajícímu věřiteli. Spor i exekuce a výlohy 
s tím spojené, jichž výše je nesporna, iavinila žalovaná svým nespráv
ným, právu se příčícím postupem. Je proto povinna nahraditi žalobci 
škodu, jež mu z toho vzešla, a za tím účelem uvésti vše, pokud možno, 
v předešlý stav; pokud by to nebylo možno, dáti náhradu (§§ 1293, 
1294, 1295, 1323 obč. zák.). žalobce domáhal se, aby žalovaná byla 
uznána povinnou a) zaplatiti buď jemu, b) nebo za něj Josefu V -ovi 
100.000 Kč s úroky a útratami, c) nebo žalobce jinakým způsobem osvo
boditi od povinnosti zaplatiti tento peníz s příslušenstvím Josefu V-ovi, 
d) obstarati zrušení exekucí Josefem V-em proti žalobci již provedených. 
Právem uznal první soud žalovanou stranu povinnou, by zaplatila ža
lobci 1.650 Kč (~e 6%ními úroky od 28. srpna 1925), kteroužto částku 
josef V. na žalobci za tohoto sporu již vymohl; pohledávka V-ova či
nila tedy v čase vynesení rozsudku o těchto 1.650 Kč méně. NebylO však 
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důvodu nevyhověti žaiobnímu žádání pod a)-~l) l~vedel1éll:u, ohl~dně 
zbytku pohledávky vysouzené V-em (100.000 Kc. s ,u~oky a utrataml po 

.' - e I 650 Kč s úroky od 28. srpna 1925). Zada111 pod a )-c) uve-Sl azc . k' h' , , 1 b dené je žádáním alternativním. Žádáním ta o,:,ym ponec. ava "za o ce 
žalovanému právo volby sprostiti se závazku hm neb 0111m zpu~obem. 
Ponechal-li pak žalobce žalované právo volby, by z~plahla bud .lemu 
nebo přímo josefu V-ov i peníz potřebný k usp?kojem vykonate!ne po
hledávky V-o vy (nyni jejího zbytku) nebo abyzalobce ]lnym ~pusobem 
osvobodila (zprostila) od povinnosti uspoko]1h V-a, nebylo zavady,vy
hověti tomuto přípustnému alternativnír;ru ~á?ání a u;matr p091e .neho. 
Také odvoláni strany žalované bylo častecne ~yhovetr a zmemtr roz
sudek prvniho soudu ve výroku, že je žalovana P?vll1na obs}~rat! zru
šeni exekucí Josefem V-em vedených v ten smysl, ze s; t~~o ca~t za~ob: 
ního žádání zamítá. Především není správným .n~zor, ze zad,ane .zrus~~! 
exekucí je pojmem širšim, ~ němž jitté mo!n~sŤ! a alte~na:,vy jSO~ jlZ 
zahrnuty, jinými slovy, že zalob~e, jlZ z:usemm exekuc: !ech dosahn~ 
účelu, jehož se sporem tím domaha, totrz, a~y, byl spro~ten povm;rosh 
platiti Josefu V-ovi. Neboť, i kdyby exekuc~yz. zaved<;ne byly zruseny, 
mohl by V. na základě exekučního trtullt, lejz s: proh ~a:?b~, .d~by: vy
mocí si proti žalobci jinaké exekuce. }"Ill."O to vs~k, ne111_ ~a~a~" ze zalo
vaná strana je povinna obstara!i zrus~m, e~ekucl tec~, zadamm alter:,a
tivnim a nelze straně žalovane, kdyz jl za!obce s~m ponechal pr~vo 
sprostiti se závazku zaplacením zažalovaneho pemze k jeho rukam, 
ukládati vedle toho ještě povinnost,by posta,ral~, se ~ to, aby J?s~f ,V. 
zakročil o zrušení exekucí. Zaplatí-Ir žalovana pnmo zalobc~, coz jl za
lobce ponechal na vůlí, bude jemu náležeti, by V-a uspoko]ll.a vymoh~ 
si na něm zrušení exekucí. A i kdyby žalovaná zaplatIla V ~OV1, nebo Je] 
jinak uspokojila, nebo s nim se vypořádala, byl by, V. povl."en zakrOClh 
o zrušení exekucí a mohl by se toho ža,lobce na n".'" d0r:'ah~h a to p~ 
případě pouhou žádostí podle §u 40 "x; ~. K tomu pnstupuje, ze 1.650 Kc 
bylo V -ovi již zaplaceno a to ze tmem zalo~cova. , . , 

Ne j. vy Š š í s o u d nevyhovel dovolal1l a111 te a111 Dne strany. 

Drlvody: 

'est zjištěno že žalovaná banka sloučila bez svolení žalobcova dne 
10. Jprosince 1921 účet, který zřídila dne 23. srpna 1920, poskytnuvši 
úvěr Adolfu D-ovi do výše 300.000 Kč, který zněl na Pavla V-a a Adolfa 
D-a a byl kryt směnkami v téže výši, spoluj'odepsanými ,ž~l?bcel;" 
s účtem zřizeným pro Adolfa D-a dne 28. kvetna 1920, Znel'C!m pu
vodně na 200.000 Kč, který však před pro~edením sl?u~:ní obou úč!ů 
byl debetní penízem 224.051 Kč 64 h, ,kdezto ,s:pnovy ucet, byl v t~ze 
době pasivní již jen penízem 199.450 Kc. Pozdejs!m platem zalobcovym 
v roce 1923 a platy, které konal Adol,! D. v ~oce ,19~1 (135.~00 Kč), byl 
by býval srpnový účet úplně vyrovnan. Soucasne prevedla zalovana~a 
květnový účet D-ův také záruční směnku žalobcovu o 100.000 Kč. T!m 
ovšem neprávem rozšířila smě~e~ný závaz;k žalobcuv na dlu,? D,-uv, 
původně nezaručený, a zodpov!da z toho zalobc! (§ 1295 obc. zak.). 

30' 
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Není sporno, že žalovaná směnku tuto převedla později na Josefa V-a, 
který na jejím základě vymohl proti Adolfu O-ovi a žalobci směnečný 
platební příkaz, kterým bylo oběma uloženo, aby rukou společnou a ne
dílnou zaplatili žalobcÍ 100.000 Kč se 6% úroky od ll. března 1924 a 
útratami, které s útratami sporu a exekuce vedené proti žalobci činí 
úhrnem 16.606 Kč 70 h, správně 16.506 Kč 70 h. Při dražbě byly pro
dány žalobcovy zlaté hodinky s řetízkem a výtěžek 1.650 Kč byl vydán 
vymáhajícímu věřiteli. Jde tedy jen o to, zda zjištěný, pokud se týče do
znaný postup banky odůvodňuje také žalobou uplatněný nárok, který, 
jak žalovaná v dovolání správně uvádí, a jak jej také pojímá odvolací 
soud, jest povahou svojí nárokem z náhrady škody. Žalovaná banka má 
za to, že by se žalobce mohl na ní domáhati náhrady škody jen tehdy, ,\ 
kdyby byl peníz, k němuž byl ve směnečném sporu právoplatně odsou
zen se vším příslušenstvím, zejména také s útratami exekuce zaplatil, 
neboť pak by prý teprve utrpěl újmu na majetku a mohlo by se mluviti 
o škodě. Žalovaný nenahradil však dosud (nepřihlíží-Ii se k výtěžku za 
prodané hodinky s řetízkem 1, .. 650 Kč) ničeho. Není prý proto odůvod
něu výrok rozsudku odvolacího soudu, pokud jím byla žalovaná od
souzena, by zaplatila žalobci neb za něho Josefu V-ovi 100.000 Kč se 
6% úroky od ll. března 1924 a útratami 16.606 Kč 70 h (správně 
16.506 Kč 70 h) po srážce 1.650 Kč s 6% úroky od 28. srpna 1925-
neb aby osvobodila žalobce jinakým způsobem od závazku platiti tento 
dluh Josefu V-ovi, zvláště když se vůči tomuto k náhradě škody neb 
k tomu, že osvobodi žalobce od jeho závazku, nikdy nezavázala. Než to
muto právnímu názoru nelze přisvědčiti: Podle §u 1293 obč. zák. jest 
škodou každá újma, která byla někomu učiněna na jmění, právech nebo 
na jeho osobě. škodou na jmění není, však jen zmenšení aktiv, nýbrž 
také rozmnožení pasiv. Počinem žalované vzešel žalobci dluh stanovený 
právoplatným rozsudkem, k jehož vydobytí byla již také vedena exe
kuce, a jímž byla zejména zatížena také polovice jeho reality, takže ža
lobce již nyní utrpěl majetkovou újmu. Jestliže se tedy domáhá, by ža
lovaná uvedla vše v předešlý stav odklizením jeho dluhu ať již kterým
koli ze tří v žalobní prosbě alternativně uvedených způsobů, jakož i ná
hrady za prodané hodinky s řetízkem, jest nárok jeho v zákoně plně 
odůvodněn. (§§ 1293, 1294, 1295, 1323 obč. zák.). Že žalovaná zodpo
vídá za útraty sporu a exekuce, dovodil již správně odvolací soud a stačí 
tu poukázati k důvodům napadeného rozsudku. Rozsudečné, tak jako 
ostatní poplatky ze sporu vzešlé jest částí útrat sporu a nemění ničeho 
na této jeho právní povaze okolnost, že je vyměřuje a vymáhá státní 
úřad pro sebe. Odvolací soud posoudil však věc po právní stránce 
správně také, pokud zamítl žalobní žádost směřující k tomu, aby byla 
žalovaná uznána povinnou, obstarávati zrušení exekucí, které Josef V. 
pro svou pohledávku 100.000 Kč s příslušenstvím vymohl proti žalobci. 
Primérním účelem žaloby, jak z celého jejího obsahu zřejmě vysvítá, 
jest spraštění žalobce dluhu. Zrušení exekuce jest jen toho důsledkem. 
To vystihl žalobce sám, třeba že plnění dle rozšířené žalobnÍ prosby 
prohlašuje za plnění alternativní, jímž ve skutečnosti není. Žalobce roz
šířil žalobnÍ prosbu při roku dne 9. července 1925 v ten smysl, "že jest 
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žalovaná strana povinna obstarati z:L1š~ní exeku::Í již pro~e~iel1ých) t?: 
tiž ... «, tedy vlastně nikoli alterna!tvne,. p~k o~sel:' vysvethl, kan; clh 
rozšíření žaloby, uváděje, že nejde o prll~e zrusem v~~ekuc~e) ~ybrz Jen 
o to, by byla žalovaná strana uznána pov1l1nou opatrl!t :z~use111 exeku~e 
anebo sjednati jeho zákonné předpoklady: tedy zda;,h':,e alternat~vne. 
Takovýmto zákonným předpokladem Jest vsak v prve rad~ ~~pl~~em neb 
jinaké vypořádání se svěřitel,:m, zde s Josefem V:em at ]lZ pnmo ,;eb 
nepřímo, a o to žalobCI vlastne Jde a k tomu prave byla, odsouzen~ z':
lovaná výrokem odvolacího soudu. Uvádí p;oto odvolacl soud sprav ne, 
že žalobní návrh na zrušení exekuce n~m ~avrhem a:~e:natlvn~m: neboť 
se jím účel žaloby nevyčerpává, tak Jak ]e ton~u p,n ]edn.othvyc? ná
vrzích v odst. A Č. 2 rozsudečného výroku. Vzdyt pouhym zrusemm 
exekuce, k němuž by mohlo dojíti po případě pouhým upuštěním vy
máhajícího věřitele od exekuce, nebyl!, ~y dotčena .]~ho pohledavka a 
tudíž ani žalobcův dluh, a prosté zrus,;m exekuce Jlz pO,v~le,ne nebyl? 
by samo o sobě ještě postačiteln~m duvodel;' y~o opos~cn: zalobu ~n 
povolení exekuce, nové. K tomu pr~stup~Je ]este uvaha, ze zalobc.e sam 
ponechal žalovane pravo, by se sveho z:,;vazku spr.ost!1a zaplacemm ~a: . 
žalovaného peníze k jeho rukám. Nelze ]1 tedy ukladal! vedle toho ]este 
povinnost, by se postarala o to, by Jose! V. zakročilo zrušení ~xekucí, 
neboť zaplatí-Ii přímo žalobci, bude ua něm, aby on V-a uspokojll a vy
mohl na něm zrušení exekucí. Uvádí-Ii konečně žalobce v dovolání, že 
jest jisto, že by Josef V. k vyzvání žalované ban,ky e:;ekuce zrušil, .težto 
se postup směnky na něho stal jen na oko, ,ponevadz mu b,:nka 111ceho 
nedluhovala ani sn1ěnku nedarovala, tak ze byl V. vlastne Jen Jepm 
plnomocník~m, dotýká se otázky, která nespadá v rámec tohoto sporu. 

čís. 6894. 

úmluva před vá~ou, že jest splátku zapraviti v rakouských zlatých 
mincích s vyloučenlm papirových peněz, nepříčí se zákonnému zákazu 
ani dobrým mravům. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, Rv I 1427/26.) 

Smlouvou z roku 1907 zavázaly se žalované, že zaplatí žalobci 
splátku 50.000 K v rakouských zlatých mincích s vyloučením papíro
vých peněz. Žalobě o zaplacení 50.000 K ve zlatě v ceně 315.000 Kč bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í 01 S o ude m 
z těchto 

dúvodů: 

Není sporu o tom, že smlouva ze dne 7. června, pokud se týče 1. čer
vence 1907 není smlouvou o zápůjčku (§§ 983 až IDOl obč. zák.). Než· 
na tom nezáleŽÍ, nýbrž rozhoduje, že žalované se touto smlouvou za
vázaly, že poslední. splátku 50.000 K zaplatí žalobci v rakouských zla
tých mincích s vyloučením papírových peněz. Bylo tudíž předmětem 
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závazku 50.000 K rak. uh. měny vez I a t ě, pokud se týče ve zlatých 
korunách, jak správně usoudili nižši soudové. Samé znění smlouvy ne
dopouští jiného výkladu a nebylo proto ani třeba, sahati k vykláda
címu pravidlu §u 914 obč. zák., ačkoliv pravdou jest, že výklad, jejž 
smlouvě dávají žalované také ještě v dovolání, že totiž předmětem zá
vazku byly jen peníze rakousko-uherské měny v nominální hodnotě 
50.000 K a že tudíž žalobce by se musil spokojiti s 50.000 K rak., nedal 
by se nijak uvésti v soulad ani s pravidly poctivých styků. Ale před
mětem závazku nebylo ani určité množství zlata, jak dovolání na jiném 
mistě tvrdí, nýbrž určitá suma peněz, totiž 50.000 K rak. uh. měny, 
která ovšem podle smlouvy neměla býti zaplacena v penězích papÍ, 
rových, nýbrž ve zlatých mincích a to ve zlatých mincích měny ra~ 
kouskl', pokud se týče rakousko-uherské. Vymínil-li si žalobce splnění 
ve zlaté měně a to ve zlaté měně určité, nepřichází v úvahu národo
hospodářský význam peněz, ale' pozbývá i důležitosti misto plnění, 
najlilé když proti případnému přepočítání dluhu ve zlatě na českoslo
venské koruny nebylo námitek, naopak strany se shodly na klíči 1 : 6'5, 
aniž při tom žalované učinily si nějaké výhrady. Jele tedy jen ještě o to, 
zda tak zv. zlatá doložka, t. j. přípověď placení ve zlatě, pokud se 
týče ve zlatých mincích určité měny nepříčí se dobrým mravům nebo 
zákonnému zákazu a není-li proto stížena nicotností ve smyslu §u 879 
obč. zák., k níž by se po případě hleděti muselo z moci úřední. Že 
ujednání, o něž jde, nepříčí se dobrým mravům, nevyžaduje bližšího 
odůvodnění (srovn. sb. n. s. 3636) a samo dovolání na této námitce 
již netrvá, trvá však na tom, že se doložka příčí, zákonnému zákazu, 
než dovolání nemá pravdu ani zde·. Dovolací soud rozhodl a blíže odů
vodnil zejména i v rozhodnutí uveřejněném ve sb. n. s. pod čÍs. 1532, 
že ze zákonů a nařízení vydaných po převratu ve věcech měny a úpravy 
valutních pomčrů nelze dovozovali, že by plnění ve zlatě bylo v repu
blice československé zakázáno, a dovolání se proto ve směru tom od
kazuje na dotyčné důvody tohoto rozhodnutí. Než zákaz takový neplyne 
ani z předpisů, k nimž poukazuje dovolání, totiž z výnosu ministerstva 
financí ze dne 21. května 1848, čís. 1152, schváleného císařským pa
tentem ze dne 2. června 1848, čís. 1157 sb. z. s. a z císařského naří
zení ze dne 7. února 1856, čís. 21 ř. zák., neboť přezírá dovolání, že 
již tento výnos ministerstva financí stanovil, že, přísluší-li placení ve 
zlatých mincích nebo ve stříbrných mincích cizozemských, může dluž
ník podle své volby plniti v t ě ch tom i n c í ch n e b o pod 1 e 
jej i c h hod not y v do b ě P I a cen í v ban1wvách, a že císařské 
nařízení ze dne 7. února 1856, čís. 21 ř. zák. sice obsahuje patrně vzhle
dem k ustanovení §u 987 obč. zák. zvláštní předpisy ohledně zápůjček, 
ale jinak až do úplného zrušení vnuceného oběhu p o II ech á v á 
v P I a t n o s t i ustanovení cís. patentu ze dne 2. června 1848, z čehož 
patrno, že ani tyto zákony placení ve zlatě nezakazovaly, nýbrž je jen 
zvlášť upravovaly. Ale také v čl. 86 statutu rakousko-uherské banky 
později nezměněném (zák. ze dne 27. června 1878, čís. 66 ř. z.) byly 
vyjmuty ze vnuceného přijetí bankovek za plnou jmenovitou cenU pří
pady, když jest podle zákona nebo z á vaz k li někomu platiti v minci 
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kovové, dále pak stanovil § 18 třetího, díl,U cí~: n~ř. ze dne 21. září 
1899, čís. 176 ř. zák., že závazky zalozene pocll1a]lc 1. lednem 1900, 
které mají býti splněny efeklivně v_ d!uhu m111ce .v § 15 odst. ~ tohoto 
nařízení nejmenovaném, nebo ve mene cl~oze~1~ke, Jest :fe~tIvne s~lm_Ťl 
v určitém druhu mince nebo v cizozemske l11e~e, a ~~necn~ sta"no~ pl~ 
obor práva obchodního čl. 336 obchodního zakonJ1l. ~ zce a.v~eo ecne 
přípustnost přípovědi plnění efektJvmho, pokud ~e tyce v,urcltych mlll-
'h Nepříčí se tedy přípověd' placení ve zlate nijak zakonu, a dalo 
~~ ;0 v této příčině k vůli úplnosti odkázati také ještě k, §§ 1 a 2 CIS. 
nař. ze dne 20. března 1915, čís. 69 ř. zák. o vyrov,nal1l soukro~lO
právních peněžních dluhů státu znějících na zl~té mme,e neb.o ,CIZ?
zemskou měnu, které platiti jest v tuzemsku, J~z stanovl :vl~stm vy
jimky pro placení státem, čeh?ž byo nebylo byvalo zapotr~b~, kdy?~ 
zákon závazky ve zlatě neuznaval v~bec. N;;:I, tedy uJ~dnal1l; o neJz 
se opírá žaloba, nicotné ani proto, ze se pncI zak-onnemu zakazu, a 
dlužno je tedy splniti, pokud se tak dosud nestalo. 

čís. 6895. 

Třebas se propachtovate! ,~JOstiru:ké, kon~e~e. pachtý~i zav~za!, že 
hostinského, jehož mu pachtyr oznaml, 0!t!aSl J~o }~vého na,;mestka 
koncese, jest, byl-Ii pachtýřem jmenovany h?stinský .. ':.pr~vde pod
pachtýřem, ohlášeni jeho pro~achtovatelem ~~oJev.e~ ucmenym na oko: 
'ímž měl býti obcházen předpls §u 55 a 19 ZlVU. r~du. S~louva ~~va 
Jest nicortuou a podpachtýř pomívá hostinských mlstnostt .bez pravnlho 
důvodu šlo-Ii stranám o to, by pach1!ýř získal místnosti ku provozu 
konces~ podpachtýřem, jest smlouvu posuzovati jednotl1'ě jako smlouvu 

pachtovní. 
(Rozh. ze dne 10. března 1927, Rv I 292/p.) 

Žalobu manželů Františka a Berty M-ových proti Karlu R-ovi a 
Karlu V-ovi o vyklizení hostinských místností o b a niž š í s o u d y 
zamítly. N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Dovolání, pokud se opírá o do,volací důvod čís. 4 §u 503,~: ř. s., 
nelze upříti oprávnění. Podle pachtovní smlouvy ze dne 25. zan 19?3, 
uzavřené mezi Františkem M-em, majitelem hostlllce "U m?dreho 
hroznu« ve V. čp. 14 jako propachtovatelem a Karl~m V-em, maJltele~ 
pivovaru v K., jako pachtéřem, propachtov~l Franh~ek M. Karlu '(~OVl 
hostinskou koncesi s místnostmi ve smlouve uvedenYl111 na dob.u tn let 
od L října 1923 do 30. září 1926, při čemž bylo v7 smlouve. sta.n<:
veno nájemné z domu 500 Kč a pachtovné za konceSI 1.500 Ke rocne, 
kteréžto částky měly býti odpočítá~ány. od d!~~~ pr?p,:chtovatelova 
u pacht éře (odst. I. až III.). Veškere dane a pnrazky ze, zlvno~h (h?~ 
stinské), jakož i daň domovní a důchodová z, pachtovneho mely byh 
placeny pachtéřem bez započtení na pachtovne (odst. IV.). Volba ho-
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stinského nebo zástupce pachtéřova byla zůstavena jen pachtéři (odst. 
V.). Propachtovatel se zavázal hostinského, jejž si pachtéř vždy opatří, 
jako svého zástupce v provozu koncese (u politického úřadu) ohlásiti 
(odst. VII.). Veškerá tato ustanovení písemné smlouvy pachtovní, proti 
níž strany při ústním jednáni před soudem prvé stolice nečinily ná
mitek,nezůstavují pochybností, že Karel V. zpachtoval od Františka 
M-a nejen hostinské místnosti, ve smlouvě uvedené, nýbrž i hostinskou 
koncesi a že se tedy podle obsahu smlouvy měl státi pachtéřem hostin
ské koncese V., nikoli hostinský nebo zástupce pachtéře, kterého si V. 
podle smlouvy zvolí. O správnosti tohoto úsudku svědči jmenovitě, že 
předmětem pachtovní smlouvy bylo propachtování hostinské koncese 
s místnostmi ve smlouvě uvedenými, ku provozu této koncese potřeb
nými, že pachtovné ročních 2.000 Kč bylo započitáno na nájemné z do
mu penízem 500 Kč a na pachtov.né za koncesi penízem 1.500 Kč, dále, 
že se Karel V. jako pachtéř zavázal platiti mimo jiné také veškeré daně 
a přirážky ze živnosti (hostinské), a že pachtéři V -ov i byla ponechána 
volba hostinského nebo zástupce pachtéřova, tedy nikoli zástupce pro
pachtelova. O tom není sporu, že živnost hostinskou, tedy i příslušnou 
koncesi v domě čp. 14 ve V. provozoval žalovaný Karel R., a poněvadž, 
jak dolíčeno, hostinské koncese od Františka M-a nezpachtoval R., ný
brž V., nemohl R. tuto koncesi provozovati jako pachtéř M-ův, nýbrž 
Jako podpachtéř V-ův. Že tomu bylo tak a že i V. věc stejným způsobem 
pojímal, o tom svědčí mimo obsah smlouvy také dopis ze dne 21. září 
1926, v němž Karel V. právnímu zástupci strany žalující píše o svém 
pachtu ho,stince jakož i o tom, že se snažil pro svého podpachtéře Karla 
R-a jiný hostinec nalézti. Žalovaní ostatně ve sporu ani netvrdili, že Ka
rel R. nějakou smlouvu s Františkem M-em nebo s oběma žalobci ve 
příčině hostinské koncese uzavřel a že jim pachtovné za koncesi platil, 
a snaží se pouze z toho, že se žalobci proti Karlu V -ovi zavázali ohlásiti 
u poEtického úřadu hostinského, kterého jim V. pojmenuje jako svého 
pachtéře, dovoditi, že pachtéřem koncese jest R. Leč úsudek tento jest 
mylný a nemá v pachtovní smlouvě opory, kterou z ní žalovaní chtějí 
vytěžiti. Jest ovšem pravdou, že František M. se pachtovní smlouvou 
zavázal, že hostinského, jehož si pachtéř V. vždy opatří, ohlásí (u po
litického úřadu) jako svého náměstka koncese, a žalobci sami dozná
~ají, že bylo tomuto závazku vyhověno, ježto však, jak dolíčeno, Fran
ÍIšek M. propachtoval koncesi s hostinskými místnostmi V-ovi jako 
pachtéři, žalovaní pak ani netvrdili, že Karel R. smlouvu pachtovní ve 
pncme hostinské koncese se žalobci uzavřel, a jak rovněž doUčeno, 
tento žalovaný byl v pravdě podpachtéřem Karla V-a, - bylo stranou 
žalující učiněné ohlášení Karla R-a jako náměstka při provozu koncese 
Františku M-ovi propůjčené v rozporu se skutečností. Byl to projev ve 
srozumění s Karlem V-em pouze na oko učiněný (§ 916 obč. zák.), který 
po zákonu není s to, by způsobil mezi smluvními - po případě mezi 
spornými - stranami materielně právní účinky. Projev ten směřoval 
~?dlezřejmé~~ úmys~~ stran k tomu, by před příslušným politickým 
uradem Jako uradem zlvnostenským byl zastřen pravý stav věci a aby 
tak bylo docíleno schválení Karla R-a jako ohlášeného náměstka ma-
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·ítele koncese, poněvadž obě smluvní strany si musily býti toho vědomy, 
Jže by Karel R. jako podpachtéř Karla Vea poli:ickýl~ úřadem ,schv~len 
býti nemohl. Smluvni strany volily postup l~ezakonny, by .obesly ]"red: 
pisy §§ 55 a 19 živn. ř., jimiž je po~!:acht zlvnostl za~azan. Ponevadz 
tecly pachtovní smlouva ze dne 26. zan 1923 byla uzavrena k. t~mll cl.h: 
aby Karlu V-ovi jako pachtéři hostinské koncese by~? umozne~o daÍI 
tuto koncesi provozovati Karlem R-em jako podpachter~m, by~ JI poru
šen zákonný zákaz pod pachtu živnosti a proto nutn:o JI povazovaÍI. za 
nicotnou (§ 879 ohč. zák.). Nicotná smlouva ne11l ,s to, ?y .~aloz:la 
právní poměr, k němuž úmysl stran směřoval, a mame domahaJI. se za
lovaní soudní ochrany nároků, jež z nicotné smlouvy pachtov11l vyvo
zují, neboť zákon nicotné smlouvy trpěti nechce. Nemají-Ii tedy žalo
vaní zákonné opory ve smlouvě ze dne 26. záři 1923, nutno dálI za 
pravdu straně žalující, že žalovaní užívají místností v žalobě uvedených 
bez platného důvodu právního, a proto bylo při správném nazírání na 
věc žalobní prosbě vyhověti. Odvolací soud neposoudil věci po stránce 
právní, správně a vývody jeho jsou ve zřejmém rozporu s obsahem 
smlouvy ze dne 25. září 1923 a dopisu ze dne 21. září 1926. To platí 
jmenovitě o úsudcích soudu odvolacího, že ku podpachtu koncese ne
došlo, že Karel V. vzal do nájmu pouze místnosti, kdežto František M. 
že přenechal koncesi ku provozu Karlu R-ovi jako svému pachtéři. Od
volací soud úplně přehlédl, že žalovaní sami ani netvrdili, že byla mezi 
M-em a R-em nějaká soukromoprávní úmluva uzavřena a že R. platí 
straně žalující za přenechání koncese ku provozu pachtovné. To však 
už stačí k závěru, že mezi stranou žalující a R-em žádný smluvní poměr 
nebyl založen. Není tedy pražádné příčiny, by pacht koncese byl z jed
notné smlouvy pachtovní ze dne 26. září 1923 vylučován. Poněvadž pak, 
jak z obsahu smlouvy nutno souditi, jednalo se smluvním stranám o to, 
by Karel V. jako majitel pivovaru získal hostinské místnosti ku provozu 
koncese podpachtéřem, a bylo tudíž dosažení výkonu koncese hlavním 
účelem smlouvy pachtovní, kdežto získání místností hostinských jen 
účélem podružným ku provozu koncese sloužícím, jest smlouvu ze dl,e 
26. září 1923 považovati za jednotný celek a to za smlouvu pachtovní 
(§ 1091 obč. zák.), jak ji smluvní strany samy správně označily, a není 
přípustno děliti tuto jednotnou smlouvu libovolně, jak to činí soud od
volací na smlouvu nájemní omezenou na hostinské místnosti a na 
smlou~u další, jejímž předmětem by byla koncese hostinská. Pokud 
soud odvolací z předpisu § 568 c. ř. s. vyvozuje, že žaloba pro:1 Karlu 
R-ovi je pochybena, činí tak zbytečně, když nedostatek paSlV11l legltJ
mace tímto žalovaným nebyl namítán. Ostatně je poukaz na ~ ~68 c. 
ř. s. v tomto případě nemístným, poněvadž ve sporu nejde o trva11l nebo 
zrušení poměru pachtovního, nýbrž žaloba se opírá o nicotnost smlouvy 
pachtovní, tvrdíc, že k založení poměru pachtovního vůbec nedošlo. 
Ježto pak, jak tuto dovozeno, jest ona pachtovní smlouva skutečně ni
cotnou, nepřicházejí tu předpisy o ochraně nájemníků v úvahu. 
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čís. 6896. 

Exekuce podle §u 354 ex. ř. jest nepřípustna, musí-li k vůli povin
ného přistoupiti ještě jiné okolnosti, umožňujicí provedení činu, který 
má býti na povinném vynucen, zejména je-li nutno, by spolupůsobily 
též třetí osoby, do jichž práv nebo disposice onen čin zasahuje; vymá
hající straně přísluší v takovém případě pouze nárok podle §u 368 ex. ř. 
K okolnosti, že tlil není oné výlučnosti vůle povinného, jest přihlížeti 
z úřadu. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, R II 56/,27.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci, přikázav dlužníku, by 
uveřejnil prohlášení v periodickém časopisu, jinak že mu bude uložena 
pokuta. Rek u rs n í s o u d ex.~kuční návrh zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Vymáhající strana zažádala o exekuci podle rozsudku okresního 
soudu v P., by povinný pod pokutou učinil v periodicky vycházejícím 
časopise »Hlas Lidu« prohlášel1'í ve smyslu §u 1330 druhý odstavec 
obč. zák., jímž odvolává svůj článek ze dne 16. října 1924, v čís. 118 
téhož č'asopisu. Jest patrno, že jde pouze o exekuci ve smyslu §u 354 
ex. ř., poněvadž podle exekučního titulu a exekučního návrhu podaného 
na jeho základě má právě jen povinný sám ve smyslu §u 1330 obč. zák. 
učiniti toto veřejné prohlášení, k němuž má býti exekucí donucen. Před
pokladem tohoto způsobu exekuce jest však nejen, že čin, jenž má býti 
na povinném vynucen peněžitými pokutami neb vazbou, nemůže býti 
jiným vykonán, nýbrž i že vykonání závisí výlučně na vůli povinné 
osoby, takže jest jí skutečně i právně možným provésti to, co se na ní 
tímto Zpllsobem vynucuje. Musí-li tedy k vůli povinného přistoupiti je
ště jiné okolnosti, jež provedení činí možným, zejména, nutno-li, by 
spolupůsobily též třetí osoby, do jejichž práv neb disposic zasahuje vy
nucovaný čin, není tato exekuce přípustna, nelze-li povinnému přes tyto 
okolnosti prosaditi svou vůli, poněvadž provedení nezávisí právě jen na 
jeho výlučné vůli. Je-li zde tato výlučnost vůle po,vinného či nikoli, a 
je-li tedy tento způsob exekuce přípustný, musí zkoumati soud z úřední 
povínnosti a shledá-li, že tomu tak není, nemŮže povinného donucova
cími prostředky doháněti k tomu, co výlučně na jeho vůli nezávisí a ne
může jej poukazovati k tomu, by to prokázal podle §u 35 ex. ř. Povinný 
byv podle §u 358 ex. ř. slyšen, udal, že požádalo uveřejnění prohlášení 
redakci časopisu, která však je co nejwzhodněji odmítla, a že o tom 
zaslal také vymáhající straně písemní potvrzení. To přiznal i právní 
zástupce vymáhající strany, která proto beze všeho významu tvrdí 
znova, že stačil jen pokyn povinného, aby jeho prohlášení byio v časo
pise uveřejněno, poněvadž jest předsedou a zástupcem politické strany, 
jejíž oficiálním orgánem jest zmíněný časopis. Prokázal-li to povinný, 
nemůže pak vymáhající strana ani důvodně tvrditi, že to jest jeho věcí, 
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jak vymúže uveřejnění prohlášení. Opravu podle §u 19 tisk. zák. ne
může vymáhající strana vynucovati na povinném, kterýž přece sám 
dříve onen článek v témže časopise uveřejnil a který podle rozsudku 
sám má nyní odvolati, jde tedy o jeho vlastní prohlášení ve smyslu 
§u 1330 obč. zák. Správně proto rekursní soud zamítl na stížnost po
vinného exekuční návrh vy"máhajicí strany, kteréž n1lIže příslušeti jen 
nárok ve smyslu §u 368 ex. ř. (Srov. též rozh. čÍs. 3832 Sb. n. s.). 

čís. 6897. 

Nárok na povolení odděleného bydliště podle §u 382 čís .. 8 ex. ř. 
předpokládá ohrožení některého z právních statM, jehož skutečné po
rušení tvoří důvod k rozvodu podle §u 109 obč. zák.; ani ono prozatímní 
opatřeni ani prozatímní placení výživného nelze povoliti manželce, opu
stivší společný byt, neosvědčí-li onoho ohrožení v době posledního spo
lužita. 

(Rozh. ze dne 10. března 1927, RII 61/27.) 

S o udp r v é s to I i c e povolil manželce prozatímní opatření od
děleného bydliště a Placení výživného, rek u r sní s o u d zamítl ná
vrh na povolení prozatímního opatření. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Nárok na povolení odděleného bydliště jako prozatímního opatření 
předpokládá, že jest na straně navrhovatelově ohrožen některý z práv
ních statků, jehož skutečné porušení tvoří důvod k rozvodu podle §u 109 
.obč. zák. Náleželo tudíž navrhovatelce, by uvedla a osvědčila takové 
skutkové okolnosti, ze kterých by se dalo usuzovati, že kdyby v manžel
ském spolužití v Brně setrvala, byla by vydána nebezpečí ohrožení ně
kterého z právních statků shora naznačených (§ 107 poslední věta obč. 
zák.). Navrhovatelka uvedla sice některé okolnosti, jež, kdyby byly 
pravdivy, mohly by spadati pod ustanovení §u 109 obč. zák. (cizolož
ství, zlé nakládání), a nabídla o nich osvědčení výslechem své matky a 
sestry. Leč výpovědí těchto dvou svědkyň nebylo ohrožení manželské 
věrnosti cizoložstvím osvědčeno vůbec. Pokud pak jde o ohrožení bez
pečnosti tělesné zlým nakládáním, událo se vše to, CO tytéž dvě svěd
kyně potvrdily, již před delší dobou, kdy obě strany žily ve společné do
mácnosti v Praze. Ze spisů je však zřejmo, že manžel potom sice dne 
1. listopadu 1925 nastoupil službu v Brně a že navrhovatelka se pak 
přistěhovala za ním do Brna dne 1. května 19026, kdež sdílela s ním 
manželské společenství až do července 1926. Tu však chybí naprosto 
osvědčení o tom, že by její bezpečnost tělesná byla se strany jejího 
manžela ohrožena i tenkráte, kdyby navrhovatelka v manželském spolu
žití v Brně setrvala. Průvodní prostředky navrhovatelkou nabídnuté ne
stačí tedy k osvědčení, že by na její straně byl i nyní ohrožen některý 
z právních statků, jehož skutečné porušení tvoří důvod k rozvodu. Ne-
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o~vědčila-li navrhovatelka skutkových okolností, jež by zakládaly její 
narok na oddělené bydliště, nelze jí povoliti ani toto ani prozatímní 
výživné, jež by jí její manžel měl poskytovati v penězích mimo spo
lečné bydliště, poněvadž bez onoho osvědčení nelze mítí za to, že na
vrhovatelka opustila společný byt v Brně důvodně a nelze tudiž manžela 
jejího po zákonu nutiti, by výživné navrhovatelce opatřoval, pokud 
t,,;to se k němu do společného bytu nevrátí. Povinnost ku placení výživ
neho podle §u 91 obč. zák. předpokládá, že také manželka vůčí svému 
manželu plní řádně po'vinnosti zákonem jí uložené (§ 92 obč. zák.) 
a není manželce dovoleno, by manželské spolužití svémocně zrušila, 
nemá-Ii k tomu závažných příčin (§ 93 obč. zák.). • 

čís. 6898. 

v otázce útrat jest dovolací rekurs nepřípustný, třebas šlo o řešení 
otfázky, zda útraty jest uložjti nezletilci, žalovanému o oduznáni man
želského původu, či jeho opatrovníku. 

(Rozh. ze dne 15. března 1927, R I 48/27.) 

Žalobě matčina manžela protí opatrovníku dítěte o oduznání 
manželskéh~ původu pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, 
o d vol a c I s o u d napadený rozsudek po.(vrdil a uvedl ohledně útrat 
v d ů vod ech: útraty odvolacího řízení nebyly žalobci proti žalo
vané straf!~ přisouzeny, pqpěvadž "žalovanou stranou je po rozumu 
§u 158 obč., zák; nik?li dítě; nýbrž opatrovník, jehož povinností je pů
sobIlI ve vereJnem zajmu k tomu, by byla otázka osobního stavu dů
kladně,proz.koumána a správně rozhodnuta, podobně jako se má věc 
v . manzelsk,:;m sporu ohledně obhájce svazku manželského. I když ho ' 
~akon oznacuJe Jako opatrovníka, jenž má býti zřízen k hájení man
zels~ého zrození, není tím řečeno, že vystupuje jako opatrovník v tech
m,ckem smysl~. Vysvětluje se to jedině tim, že obhájce manželského 
puvodu byl puvodně zástupcem nezletilého dítěte, jež potřebovalo ve 
sporu s d,?mnělí'm otcem zvláštního zástupce podle §u 271 obč. zák. 
V t~m ~meru nezanechala novela k obč. zákoníku pochybnosti o tom že 
nelll za.s~upc~m dí~ěte, poněvad! mu přidělila v §u 159 obč. zák.' též 
proh ,dlteh uIohu z~lova~ého. Ze obhájce manželského původu dítěte 
Jako zalov,any kU"nahrade útrat odsouzen býti nemůže, vyplývá z jeho 
funkce, Jez te~t. uradem na něho přenesena a tkví ve veřejném zájmu. 

N e J v y s S I S o u d odmítl rekurs žalobcův. 

Důvody: 

Rekurs SmeruJe proti rozhodnutí odvolacího soudu v otázce útrat 
s~oru, byť i pojatému jen do důvodů rozsudečných. Takový rekurs jest 
vsak podle .§;.t 528 c. I: .. s. nepřípustný a bylo jej odmítnouti, když se 
tak n.estalo JIZ soudy nrzslch stohc. Nezále'ží na tom, že jde vlastně o zá
sadm otazku, zda by náhrada útrat mohla býti vůbec uložena nezl. 
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Karlu L-ovi, pokud se týče, zda sluší správně pokládati za žalovaného, 
tedy za stranu rozepře nezl. Karla L-a, či zřizeného opatrovníka, neboť 
zákon v §u 528 c. ř. s. mluví zcela povšechně o otázce útrat, neroze
znávaje, zda jde pouze o jich výši, či také o jiné předurčující otázky, 
mající vztah ke konečhému rozhodnutí o útratách. 

čís. 6899. 

o tom, komu z rodičů odloučeně žijících má býti ponecháno dítko 
ve výchově, jest rozhodnouti v řízeni nesporném, jde-Ii výhradně o zá
jem dítka. 

(Rozh. ze dne 15. března 1927, R I 139/127.) 

Manželka žalovala manžela, žijícího odloučeně, o vydání dítěte. 
K námitce nepřipustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu odmítl. Rek u r sní s O u d zamítl námitku nepřípustnosti po
řadu práva. N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vo d y: 

žalobkyně, žijící fakticky odloučeně od svého manžela, žalovaného, 
domáhá se žalobou vydání dítka, které má žalovaný II sebe. K odů
vodnění návrhu uvádí, že výchova jejího tříletého dítka jest u žalova
ného stižena, nejvíce tím, že jest ponecháno cizím lidem. Vzhledem 
k námitce nepřípustnosti pořadu práva žalovaným vznesené řešiti jest 
otázku, zda o tom, kterému z rodičú má býti dítě ponecháno ve vý
chově, jest rozhodnouti v řízení nesporném či pořadem práva. Nejvyšší 
soud zabýval se něko1ikráte touto otázkou a zodpověděl ji v poslední 
době v tom smyslu, že rozhodování přísluší soudci nespornému tam, 
kde běží ve sporu o zájem dítka a nikoli o řešení sporných práv man
želů (§ 2 čís. 7 nesp. pa!.). Názoru tomu zůstává nejvyšší soud dů
sledným z této úvahy: Nelze předně přehlédnouti, že ve sporech man
želú toho druhu není nezleti1ec pouhým předmětem soukromých práv 
jiných osob, nýbrž jest právním podmětem zvláštní ochrany požíva
jícím (§ 21 a 139 obč. zák. a § 181 a násl. nesp. pa!.). Ochranu tuto 
lze účelně prováděti jen v řízení nesporném, kde soudce, nejsa vázán 
návrhy stran, zakročuje, maje na zřeteli v prvé řadě zájem dítka i z úřední 
moci podle zásady oficiálnosti. Ochrany takové nemůže naproti tomu 
poskytnouti plně dítku soudce sporný, který jest vázán přednesem stran 
a vůbec zásadou projednací. Ustanovení §u 142 obč. zák. v původním 
doslovu nařizovalo výslovně, by úprava toho, kdo z rozvedených man
želů má dítko vychovávati, stala se cestou nespornou. Také ustanovení 
§u 145 obč. zák. má zřejmě na mysli nařízení soudce nesporného, ni
koli pořad sporný. Ale také předpis §u 142 v novém doslovu lze vyklá
dati jen tak, že zákonodárce chtěl ponechati spory o výchovu dětí mezi 
manželi řízení nespornému. Nasvědčuje tomu zejména poslední odsta
vec tohoto ustanovení, dle něhož může soud, pak-li se poměry změní, 
vydati, nehledě na svá dřívější nařízení neb úmluvy manželů, nová na
řízení, kterých je třeba v zájmu dětí. Práva takového nemá však soudce 



- Čís. 6900-
478 

sporný, vázaný zásadou projednací. Okolnost, že ustanovením tohoto 
zákona upravuje se péče o dítko v příčině rozvodu nebo rozluky man
želské, nebrání tomu použíti ustanovení toho i v případě, když rodiče 
přerušili manželské společenství i bez soudně provedeného rozvodu 
nebo mimo případ rozluky. Vždyť zájeni dítka, který v prvé řadě roz
hoduje, jest stejným, ať jde o případ v zákoně výslovně uvedený neb 
o případ, kde rodiče bez rozvodu nebo rozluky žijí fakticky odděleně. 
Tomuto nazírání neodporuje ani předpis §u 50 čís. 3 j. n. Ten výslovně 
stanoví, že SpOly mezi manželi nikoli ryze majetkové vznikající z po
měru manželského, patří před sborové soudy, pokud nepatří na pořad 
nesporný. Tím jest zřejmě řečeno, že jsou spory z poměru manželskéh'l, 
které patří na pořad nesporný. Názor tento hájí ostatně i literatura 
(Krainz-Ehrenzweig, System III. § 455 a 457, Mayr I. str. 283, IV. str. 
108 pozn. 19 a str. 110 pozn. 3). Dle toho jest považovati námitku 
nepřípustnosti pořadu práva falovaným vznesenou za odůvodněnou, 
když jde ve sporu, jak žalopa zdůrazňuje, výhradně o zájem dítka. 

čís. 6900. 

Pozemková relorma. 
Třebas se církevní ústavy, oprávněné z patronátních břemen, vzdaly 

nároků. na přejímací cenu, jest vlastník zbytku statku oprávněn žádati, 
by z přejímací ceny byl vyhražen uhražovací kapitál na poměrnou 
kvotu patlronátních břemen. 

Otázku: »byl-Ii z přejímací ceny za převzatou část nemovitosti vy
hražen uhražovací kapitál za poměrllOu část patronátních břemen dle 
cen let 1913-1915, zůstává vlaStník nemovitosti zavázán k plnění 
plné kvoty na převza(!é nemovitosti dříve vypadajíc!, tak jako by byl 
na ně vyhražen kapitál p,lně kvotu tu i dle dnešních cen hradící či pouze 
tOlík, kolik je hrazeno úroky z kapitálu skutečně přikázaného« - ne
mohou řešiti soudy v rozvrhovém řízeni, nýbrž jest odkázána na pří
slušný pořad podle §u 34 zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. 
Totéž platí ohledně jiných reálnlch břemen, kde však o této otázce jest 
rozhodnoutá pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 15. března 1927, R I 196/27.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl ž.ádost bývalého majitele zabra
ných nemovitostí, aby bylo vysloveno, že majitel sproštěn je patronát
ních břemen a reálního břemena pod pol. C 2 vložky číslo 858 desk 
zemských váznoucího, pokud se týče kvoty připadající na nemovitostí 
státem převzaté, dále by Státní pozemkový úřad uznán byl po·vinným 
kvotu patronátní na něj připadající převzíti beze srážky z ceny přejí
mací, a konečně, by byl zjištěn a odečten z přejímací ceny uhražovací 
kapitál kvoty reálního břemena C 2 vložky č. 858 desk zemských při
padající na převzaté nemovitosti. O ů vod y: Podle hodnoty nepřevzal 
Státní pozemkový úřad patronátnich práva břemen. Z toho plyne, že 
zůstal patronát (,patronátní práva i břemena) při zbytku panství, že. 
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dřívější vlastník musí plniti břemena patronátní v ne ztenčené míře jako 
dříve a že nemovitosti převzaté Státním pozemkovým úřadem jsou 
prosty těchto břemen. Pouze ,finanční prokura~ura, můž:, žádati pro pří
pad, že by jistota za tato bremena byl~ odd~le11lm prevzatych ne11;o
vitostí ztenčena, by ve smyslu §u 48 nahr. zak. byl stanoven uhrazo
vací kapitál vypadající na převzaté nemovitosti, jejž však není Státní 
pozemkový úřad povinen převzíti, nýbrž který nutno sraziti z přejímací 
ceny v dohodě stanovené. Ale finanční prokuratura, oprávněný dle zá
kona zástupce patronátu, z přejímací ceny na patronátní břemena nic ne
žádá. Podobně má se věc i s reálním břemenem zapsaným pod pol. C 2 
vl. č. 858 desk zemských. I tu je vyměření závislým jedině na žádosti 
finanční prokuratury, nárok ten zastupující. Vlastník sám nemá práva 
žádati za určení této náhrady, ježto v jedné a v téže vložce ručí všechny 
nemovitosti solidárně za takové reální břemeno a, prohlásí-li věřitel, že 
z přejímací ceny, připadající na některé z těchto nemovitostí, nic nechce 
a tím tyto nemovitosti z hypoteky propouští, jsou přes to nicméně 
ostatní zavázány k dosavadnímu neztenčenému plnění. Rek u r sní 
s o u d nevyhověl rekursu bývalého majitele. O ů vod y: Podle čl. XIV. 
uvoz. zák. k ex. ř. § 32 zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. 
a předpisu písm. i) §u 20 traktatu de juribus incorporalibus jest jisto, 
že patronát na statku váznoucí přechází při zcizení ipso jure na nového 
nabyvatele statku. V projednávaném případě vzak nepřevzal Státní po
zemkový úřad celý statek, nýbrž jen jeho část a dohodly se smluvní 
strany na tom, že Státní pozemkový úřad nepřejímá v ceně přejímací 
patronátních práva břemen, jež s držením převzatých nemovitostí jsou 
spojeny, a vyhražuje rozhodnutí o těchto právech a břemenech přísluš
ným úřadům a soudům. Z toho plyne, že patronát zůstal při zbytku 
statku a že jde jen o to, zda zbytek statku stačí církevním ústavům 
a úřadům, by z něho patronátní břemena byla řádně plněna, poněvadž 
dohoda se netýká jich právního poměru. A tu prohlásila finanční pto
kuratura jako zástupce patronátu a nadací, že se vzdává práva plynou
cího z patronátních břemen, pokud tato váznou na nemovitostech Státním 
pozemkovým úřadem převzatých a že tudíž přistupuje k dohodě stran, 
podle které Státní pozemkový úřad nepřejímá v ceně přejímací patro
nátních práva břemen, jež s držením převzatých nemovitostí jsou spo
jena, a souhlasí s tím, by patronátní břemena vázla na dále pouze na 
kmenovém statku, jehož vlastník bude sám plniti závazky z patronátních 
břemen vyvěrající. Za tohoto stavu, věci jest zcela nerozhodno, zda se 
zcizení stalo podle volného rozhodnutí majitele statku, či proti jeho 
VLIli, poněvadž uhražovaCÍ kapitál šel by vždy na účet prodávajícího, 
když Státní pozemkový úřad dle dohody břemen nepřevzal. Z těchto 
důvodů také není zapotřebí, by uhražovací kapitál za nepřevzatá bře
mena byl vyšetřen a stanoven. Z dohody neplyne, že cena přejímací 
stanovena byla již vzhledem k zatížení patronátními břemeny, naopak 
statek převzat byl podle zákona ze·dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. 
z. a n. a z 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 
13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. a výslovně je v dohodě stano
veno, že v přejímací ceně nepřejímají se žádná patronátní práva ani 
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břemena a také nebyla patronátní břemena odhadována a cena jich 
z přejímací ceny sražena. Ani slova »rozhodnutí o těchto právech a 
břemenech vyhražuje se úřadům a soudům« nemohou míti vlivu na do
hodu, dle níž Státní pozemkový úřad těchto práva břemen nepřejímá. 
Jest věcí církevních ústavů a úřadů, zda se spokojí se zbytkem statku 
a zda 'nežádají další zajištění těchto práv. Mylným jest názor stěžo
vatelův, že náhradu za věcná břemena nabyvatelem nepřevzatá dlužno 
dle předpisu §u 47 a 48 náhr. zákona vždy vyšetřiti a přikázati. Toho 
třeba jest jen tenkráte, kdyby byla novým nabyvatelem převzata, tomu 
však v projednávaném případě tak není a fínanční prokuratura pro
pustila jen prodané pozemky ze závazku, aniž by se byla vzdala práva 
vůbec, k čemuž jest oprávněna. ' 

N e j v y Š š í s o II d: I. usnesení obou nižších soudů ve výroku, že 
se zamítá »žádost bývalého vl<\,stníka, by bylo vysloveno, že majitel 
sproštěn je břemen patronátních a reálního břemena pod pol. C 2 vložky 
č. 585 desk zemských vámoucího, pokud se týče kvoty připadající na 
nemovitosti státem převzaté« zrušil a bývalého vlastníka odkázal s tímto 
nárokem, pokud šlo o břemeno patronátní, na pořad §u 34 zákona ze 
dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. a pokud šlo o břemeno vložky čís. 858 
zemských desk pol. C 2 na pořad práva, 2. usnesení nižších soudů, 
pokud šlo o výwk prvého soudu, že se zamítá žádost téhož bývalého 
vlastníka, »by byl zjištěn a odečten z přejímací ceny uhražovací kapitál 
kvoty reálního břemena pol. C 2 vložky č. 858 desk zemských připa
dající na převzaté nemovitosti« zrušil a· prvému soudu uložil, by v tomto 
bodě rlále jednal, potřebná šetřeni vykonal a pak znovu rozhodl. 

D ů v,o d y: 

K zamezení možných nedorozumění podotýká se především, že mí
nění vyslovené v napadeném rozhodnutí rekursního soudu v předpo
sledním odstavci důvodů, že náhradu za věcná břemena dlužno podle 
předpisu §u 47 a 48 náhr. zák. vyšetřiti a přikázati (z přejímací ceny) 
jen tehdy, byla-li novým nabyvatelem nemovitostí pře v z a t a, kdežto 
názor stěžovatelův, že věcná břemena nabyvatelem ne pře v z a t á 
vždy dlužno vyšetřiti a přikázati, prý je ·mylný - není správné a do
stalo se do rozhodnutí patrně jen nedopatřením: neboť, převzal-li na
byvatel, Státní pozemkový úřad, věcná břemena, zůstanou vězeti na 
nemovitosti a, nemajíce s přejímací cenou nic činiti, nemohou z ní býti 
přikazována, kdežto naopak právě jen na přejímaCí cenu jsou odká
zána a na nemovitosti samé pomíjejí, když je Státní pozemkový úřad 
nepřevzal, jak už mnohokráte vzhledem k předpisům §§ 26-28 náhr. 
zák. nejvyšší soud v rozhodnutích svých, počínaje rozhodnutím R I 
395/26 (čís. 6153 sb. n. s.) podrobně dolíčil. V projednávaném případě 
jde především o patronátní břemena a má se tu věc tak, že církevní 
ústavy, k jichž prospěchu břemena, ta slouží, ústy finanční prokuratury 
prohlásily, že z přejímací ceny nic na patronátní břemena nepožadují, 
ježto prý jistota za ně ztenčena nebude, čímž patrně chtělo býti řečeno, 
že zbytek statku za jistotu pro ně stačí, jinými slovy řečeno c í r-
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k e v Jl í úst a v y z patronátních břemen oprávněne s e Jl á r o k ů 
na pře I í Dl a c í cenu vzdaly, a lest otázka, zda přes toto vzdání se 
v I a s t n í k z byt k u s t a t k u mŮže žádati, by z pře jím a c í 
cen y v y hra žen byl uhr a ž o v a c í k a pit á I n a p o m ě r
n o u k v o tup a t r o n á t n í c h b ř e m e n v y pad a j í c í. Nižší 
stolice míní, že, když se církevní ústavy nároků na přejímací cenu 
vzdaly, k Čemuž prý jsou oprávněny, i když si je na zbytku statku po
drži, musí se s tím vlastník zbytku spokojiti. Vlastník jako stěžovatel 
však míni, že se spokojiti nemusí, leda že by se církevní ústavy zá
roveň vzdaly příslušné poměrné kvoty, na převzaté nemovitosti vypa
dající, i na zbytku statku, a dokládá to příkladem, že prý kdyby ze 
statku v hodnotě 100:000 Kč Státní pozemkový úřad převzal nejprve 
část v hodnotě 20.000 Kč, pak další část v hodnotě 40.000 Kč a v obou 
případech by církevní ústavy »pievzaté nemovitosti« chce řici přejímací 
ceny ze závazku propustily, takže by zbyly u statku len nemovitostI 
v ceně 40.000 Kč, na n:ichž by vázla celá patronátní břemena, a nyní 
by Státní pozemkový úřad převzal z toho ještě část v hodnotě 20,000 Kč 
a teprv nyní by církevní ústavy žádaly vyhražení poměrné kvoty patro
nátních břemen, by tato činila nyní 50% a pro vlastníka zbytku by 
zbylo také 500/0, kdežto prý dle řádného pochodu z přejímacích cen 
mělo býti kryto 80% a na vlastníka zbýti jen 20%. To se zdá velmi 
přesvědčivé, ale není, jakmile se uváží, že i přejímací cena je vlastní
kova, a že tedy,) když by to z ní bylo hrazeno, vždy by to bylo hrazeno 
z jeho majetku, tak jako to zůstane jen na jeho majetku, i když se cír
kevní ústavy vzdaly nároku na přejímací cenu a ponechaly si svá práva 
jen na zbytku statku, neboť tímto vzdáním se církevní ústavy ztenčily 
jen svou jistotu a to nemůže vlastníkovi vadit. Kdyby byly hned od 
počátku příslušnou kvotu požadovaly hned z každé přejímací ceny, 
měly by byly jistotu mnohem větší, než poskytuje nyní pouhý zbytek 
statku, který jim pořád stejně ručí, ať se nároků na přejímací cenu 
vzdaly nebo nevzdaly. Ale i kdyby se byly nevzdaly a příslušnou kvotu 
z dlužné dílčí přejimací ceny vypožadovaly, přece by nikdy jistota je
jich nebyla tak úplná, jako byla, dokud statek byl ještě úplný a nebylo 
z něho ještě ničeho převzato, neboť při každém dílčím převzetí se jistota 
ztenčí, i když se uhražovací kapitál za příslušnou kvotu břemen vypo
žaduje, protože kapitál ten se vypočte jen dle hodnoty, kterou dávky 
a jiná plnění z břemen patronátních měla v letech 1913-1915, takže 
kdyby se počítalo jen příkladmo, že nynější hodnota v penězích vypo
čtená bude sedmeronásobně větší, zmenší se jistota v každé kvotě 
o 6 bodů nynější hodnoty břemen, takže, kdyby konečně celý statek byl 
převzat, ať si postupně nebo najednou, a měl hodnotu ve své bývalé 
celosti 700.000 Kč, což bylo zároveň jistotou pro patronátní břemena, 
jež váznou na něm dle traktátu accessorie a tedy v prvním pořadí, a 
jichž dnešní kapitalisovaná hodnota činí na př. 100.000 Kč, kapitali
sovaná hodnota v ceně let 1913--1915 však jen 14.000 Kč, budou míti 
dle toho jistotu pouhých 14.000 Kč, ačkoli vskutku dnes představují 
kapitalisované břímě 100.000 Kč, kdežto dřív, dokud jim ručil statek a 
existoval ještě ve své celistvosti, měly jistotu 700.00 Kč. A tu je jádro 

Civilní rozhodnuti IX. 
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otázky. Nejvyšší soud sí byl od počátku vědom, že to k této otázce na 
konec dojde, byť ne v rozvrhovém řízení, tak přece po provedení po
zemkové reformy. A otázka tato je ta: Byl-li z přejímací ceny za pře
vzatou část nemovitostí vyhražen uhražovací kapitál za poměrnou kvotu 
patronátních břemen dle cen let 1913-1915, na př. 200.000 Kč, ačkoli 
kvota ta dle cen dnešních by činila na př. 100.000 Kč, jest otázkou, 
zůstává-li vlastník nemovitosti zavázán k plnění plného patronátního 
břemene, tedy i pln é k v oty n a pře v z a t é n e m o v i t o s t i 
d ř í v e v y pad a j í c í, tak jakoby byl na něm vyhražen býval ka
pitál 100.000 Kč plně kvotu tu i dle dnešních cen hradící, či je-li vlast
ník zbytku statku jen povinen, nésti z kvoty té pouze tolik, k o I i k .• 
je hrazeno úroky z kapitálu skutečně přikázaného 
20.000 Kč, takže schodek by tu tratily církevní ústavy. Ovšem že tatáž 
otázka by nastávala i u všech jil)ých břemen, jež se hradí dle §u 48 
náhr. zák. jen dle cen let 1913-1915, tedy nutně také na př. při vý
měncích, které ovšem se posud na převzatých velkostatcích nevyskytly, 
kdežto patronátní břemena naopak se vyskytují napořád. Soudové v roz
vrhovém řízení mají rozvrhnouti jen přejímací cenu, a proto n e m o
h o II t II t o o t á z k II V to m t o r o z vrh o v é m říz e n í .fl i k t e
r a kře šit i, nýbrž otázka zůstává odkázána na příslušný pořad 
podle §u 34 zák. ze dne 7. květn'a 1874, čís. 50 ř. z.: až totiž vlastník 
zbytku jako patron nebude odváděli dávky plné, nýbrž si srazí tolik, 
kolik vypadá na rozdíl mezi výnosem skutečně přik*zaného kapitálu 
(20.000 Kč) a výnosem kapitálu vypočte'ného dle cen dnešních (100.000 
Kč),. bude věcí církevního ústavu, jenž se tím bude cítiti zkrácen, by 
pro II němu zakročil příslušným pořadem o doplatek. Zřejmo, že clo roz
vrhového řízení ta otázka nenáležÍ, ježto na rozvrh nemá pražádného 
vlivu. Vlastník má tedy skutečně právní zájem na tom, by příslušná 
kvota patronátních břemen byla vyšetřena a zjištěna, aby, nebude-li 
chtíti plniti břemena patronátní neztel1čeně, věděl, kolik si má srážeti, 
a jest otázkou, má-li se tomuto jeho zájmu zde vyhověti. Kclyby bylo 
jisto, že ho stolice příslušná podle §u 34 cit. zák. odsoudí plníti patro
nátní břemena neztenčeně, bylo by zjišťování kvoty zbytečné, když, 
jak se právě stalo, církev,ní ústavy z přejímací ceny nic nežádají. Kdyby 
však příslušná stolice vlastníku zbytkového statku Onu srážku jako 
oprávněnou přiznala, bylo by nutno znáti její výši, t. j. míti dány už její 
matematické předpoklady, kde však mají tyto předpoklady býti opa
třeny, než v tomto agrárně-reformním řízení, a tudíž při rozvrhu přejí
mací ceny, tož tedy soudem rozvrhovým? A kdyby to i onen dle cit. 
§u 34 příslušný úřad stejně dobře mohl, má vlastník zájem, aby to 
věděl dřív, než ke sporu dojde, aby znal srážku. Má tedy nejvyšší soud 
za to, že právnímu zájnlU vlastníka statku jako patrona na žjištění pří
slušné kvoty a tndíž případné srážky dlužno vyhověti a kvotu tu zjistiti 
a právě v zájmu jeho také z přejímací ceny i přikázati. Vzdávají-li se 
toho církevní ústavy, nemohou to zabrániti jemu a jejich vzdání se má 
jen ten význam, že vypočtený uhražovaCÍ kapitál bude moci býti jinak 
přikázán pokud se týCe vlastníkovi statku vydán a nemusí býti ukládán 
v bezpečí a na úrok. To platí i o břemenu pol. 2. vložky čís. 858 zem-
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ských des k, pak-Ii vskutku podle obsahu listiny, na základě které je 
vtěleno, je to reální břemeno, jak je myslí§ 48 náhr. zák., což při úplně 
nejasném smyslu zápisu bezpečně posouditi nelze. Bude tedy v tomto 
bodě třeba opatřiti opis vkladní listiny neb aspoň příslušné statě její. 
Ovšem toto břemeno v otázce, může-Ii si vlastník na dále činiti pří
slušnou srážku, nepatří na pořad cit. §u 34, nýbrž na pořad práva. 
Doložiti sluší, že stěžovatel sice výslovně nenavrhoval, by uhražovací 
kapitál za příslušnou kvotu patronátních břemen byl vyšetřen a od
počten - to navrhoval jen ohledně břemene pol. C 2 cit. vložky zem
ských desk - avšak z jeho návrhu a obsahu jeho stíž,nosti je patrno, 
že i k tomu směřuje, a mimo to je to jako méně ve více obsaženo i v jeho 
návrhu, by byl spraštěn kvoty patronátních břemen vypadající na pře
vzaté nemovitosti, při němž má za to, že, když se církevní ústavy vzdaly 
nároku na přejímací cenu, vzdaly se tím i téže kvoty, což ovšem je 
mylné, neboť naopak finanční prokuratura výslovně prohlašovala, že jí 
stačí zbytek statku jako jistota za celé břemeno, a dala jasně na jevo, 
že se církevní ústavy nevzdávají z břemen ničeho, vyjma právě nároku 
na přejímací cenu, což je přípustno (§ 11 náhr. zák.). 

čís. 6901. 

POIZemková reiorma. 
Jde-Ii o odevzdání zabraných nemovitostí bez příslušenství, jest 

usnesení nařizuj!cí exekuci doručiti hned po jeho vynesení obyčejným 
způsobem, jde-li však také o současné odevzdání příslušenství nemo
vitostí, jest usnesení nařizující exekuci domči(1 dlužníku teprve na místě 
samém při výkonu exekuce. Stalo-Ii se jíž doručeni, třebas s porušením 
předpisu zákona v cizím okresu, zůstává v platnosti. 

. Způsob výkonu odevzdání zabraných nemovitostí. Nemovitosti nelze 
odevzdati pouhým protokolámim prohlášením v cizím okresu. V tako
vém případě nen' však výkon zrušiti, nýbrž doplniui na správné ode
vzdání. 

(Rozh. ze dne 15. března 1927, Rl 205/>27.) 

Na stížnost dlužníka proti výkonu vyklizení a předání zabraných ne
movitostí ex e k u ční s O u d výkon zrušil, rek u r sní s o u d k re
kursu Státního pozemkového úřadu zrušil napadené us,nesení a nařídil 
prvému soudu, by nařídil doplnění výkonu, kdyby měl za to, že výkon 
nebyl úplným. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníka, ale 
opravil napadené usnesení v ten rozum, že příkaz daný prvému soudci 
má z.níti správně, že se mu ukládá, by nařidil doplnění výkonu, bude-li 
za to Státní pozemkový úřad žádati a to v té míře, v jaké úřad ten za to 
požádá. 

D ů vod y: 

Co se týče výkonu rozeznávati dlužno v projednávaném případě do
ručení usnesení exekuci nařizujicího a provedení -nařízené exekuce, a pa-

3l' 
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dle t~ho pak posouditi, zda a jak dalece výkonný orgán pochybil. a) Co 
se }yce doručení usnesení nařídil již soudce sám, by povinné straně do
r~ceno bylo teprv při výkonu výkonným orgánem samým, při čemž 
vsak soudce zároveň nařídil výkonnému orgánu, by před výkonem vy
rozuměl? termínu zástupce vymáhající strany a povinnou stranu, takže 
ne.lze ch,apati účel tohoto dvojího opatření sobě navzájem odporujícího. 
Vykonny orgán doručil usnesení v bydlišti dlužníka v klášteře T., tedy 
v soudním okresu T-ském, ačkoli nebýti onoho soudcova nařízení, byl 
by se do okresu T -ského byl vůbec nemusil odebírati, protože nemo
vitosti, o jichž vyklizení a odevzdání jde, jsou vesměs v okresu B-ském, 
tedy ,okres~ soudcově, jak také předpis §u 20 náhr. zák. nutně předpo" 
klada, kdyz exekuce žádána býti musí u něho. Výkonný oro-án byl tudíž 
k tomu, by v~kon níže pod b) vylíčený neprávem, jak C:;U sám prvý 
so~d~e ve sveITI napadeném zrušovaCÍm usnesení vytýká, předsevzal 
~, clZI,m okrese, sveden zřejmě jen nedostatečným pochopením onoho na
nze~" soudcova, by usnesení doručil sám při výkonu. Okresní soudy 
ma]!,. co se týče doručení při exekuci podle §u 20 náhr. zák., různou 
p;axl. Pravidelně doručují usnesení ihned obvyklým způsobem poštou, 
ne~dy, pko v proJednáva'ném případě, teprve při výkonu na místěsa
mem. V projednávaném případě také Státní pozemkový úřad hájil v re
kursu sta.novisko, že prý doruče!\í státi se má při výkonu a že povinná 
strana pred vykonem o exekuci vywzuměna býti nesmí. Vzhledem 
k této, různosti ná.z0r,ů dlužno vyšetř\ti, co dle zákona míti jest za 
spravn,e. Aby, doruc.em stalo se teprv na místě samém při výkonu, naři
zUJe zakon vyslovne tohko v §u 253 poslední odstavec ex. ř. při zaba
vení movitých věcí. Důvod předpisu. je ten, že by dlužník, vyrozuměn 
byv o exekuci předem, mohl movité věci exekuci podléhající v mezičasí 
o~kliditi. TýŽ důvod platí však i v případě, že jde o odebrání movitých 
vec! podle §u 346 a násl. ex. ř" neboť i tu je stejná možnost odklizení 
a proto, ačkoli to zde zákon výslovně nenařídil, přece to praxe zavedla: 
a tak v knize formulářL! jest při vzorci čís. 323/183 k tomuto §u se 
vztahujícím nařízeno, by doručení dlužníku stalo se teprv při výkonu. 
To .tedy platí ~ři ex~kuci na movité věcí vůbec. Ale jiná věc je, jde-Ii 
o vec! nemov!te, ktere dle povahy své nemohou býti odklizeny. Tu není 
této opatrnosti třeba a není proto také nikde předepsána, Pokud· jde 
zvláště o veliké soubory, jichž vyklizení vyžaduje velikého aparátu a 
mnoho ~asu, tu se přímo doporučuje, by povinná strana byla včas, po
kud mozno hned, vyrozuměna, by přípravy k vyklizení učiniti mohla a 
to platí obzvláště pro exekuci na vyklizení nemovitostí v pozemk~vé 
reformě, kde bude spolupůsobení exekutovo při vyklizení, když už ne 
napr?sto nutné, tedy aspoň pravidelně v nejvyšší míře žádoucí, a to 
aspon tak, když by už neopatřil vyklizení svých věcí sám, tak aspoň 
aby je převzal, ježto by jinak výkonný orgán musil učiniti opatření za 
příčinou jich jinakého uschování, jak to zákon v předpisu exekučního 
řádu, o němž hned bude řeč, nařizuje. Podle §u 20 náhr. zák. má se 
vyklizení a odevzdání výpověděných nemovitostí předsevzíti podle 
předpisů exekučního řádu, tedy podle §u 349 ex. ř., jenž o doručení nic 
nenařizuje, ale přece výslovně předpisuje, že, má-Ii se odevzdati s ne-
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movitostí zároveň též její přísiušenství, má se pokračovati podle §u 346 
ex. ř., jenž vyžaduje doručení teprv na místě samém při výkonu. Výsle
dek tohoto šetření je tedy tento: a) Jde-Ii podle obsahu exekučního ná
vrhu pouze o odevzdání nemovitostí bez příslušenství, dá soudce usne
sení doručiti hned po jeho vynesení obyčejnym způsobem, pravidelně 
tedy poštou; b) jde-li však také o současné odevzdáni příslušenstvi, ze
jména takového, jež není s nemovitostí nerozlučně spojeno, jako do
bytka, nářadí a jiného fundu instruktu (§ 53 a násl. riáhr. zák.), nařídí 
soudce, by dlužníku doručeno bylo usnesení teprv na místě samém při 
výkonu. K tomu měl by přihlížeti již Státní pozemkový úřad ve své exe
kuční žádosti a zaříditi její obsah tak, by soudce nemohl býti na pochyb
nostech, oč půjde, a co tedy naříditi. Ale, když se doručení již stalo, 
třeba s porušením předpísu zákona (§§ 32, 33 j. n.), v cizím okresu, 
platí (§ 2 č. 10 nesr. pa!.), poněvadž podstatné je jen doručení, kdežto 
otázka, kde a jak, náleží k nepodstatným formalitám, jež úkon nečiní 
neplatným. 

b) Co se týče výkonu, vyložil nejvyšší soud způsob, jak se při ode
vzdání nemovitosti ve smyslu §u 349 ex. ř. (bod 141-143 instr. pro 
výkonný orgán) má pokračovatí, podrobně v rozhodnutí Č. 5137 sb. n. 
s., na něž se odkazuje. Tam se opřeno sice o § 315 obč, zák., jenžjed.ná 
o odevzdání (nabytí držby) s vůlí posavadního držitele, o jaké jde i zde, 
.iežto odevzdává soud (výkonný orgán) jménem exekuta a za něho, tedy 
jde vždy. i když exekut nepředešel exekuci a neodevzdal dobrovolně, 
o odevzdání, nabytí předáním se stramy druhé, a nikoli o nabytí jedno
stranné, svémocné a není tedy třeba, by se každá část celku zvláště ode
vzdávala, nýbrž stačí odevzdání úhrnkem. Nicméně není tomu přece tak, 
jak to pojai výkonný orgán v projednávaném případě, že by se mohlo 
odevzdávatí pouhým prohlášením. To bylo v rozhodnutí čís. 5137 vý
slovně prohlášeno za nepřípustné a řečeno výslovně, že se výkonný 
orgán musí s nabyvatelem odebrati na místo samé do dvora nebo statku, 
k němuž nemovitosti přeiímané patří, a tam že se odevzdání státi musÍ, 
že však není třeba na každý .jednotlivý pozemek vstupovati nebo jej do
cela obcházeti, leda že by toho odstranění svršků neb lidí exekutových 
z pozemku vyžadovalo. Umožňuje-Ii totiž § 315 obč. zák. odevzdání 
úhrnným aktem, tak přece zase nejde to tak daleko, aby úplně puštěn 
byl se zřetele § 312 obč. zák., jenž vyžaduje akt na místě samém. Jestliže 
tedy výkonný orgán neodebral se se zástupcem Státního pozemkového 
úřadu na místo samé do obci, kde se nemovitosti vypověděné nalézají, 
ale odevzdal je pouhým protokolárním prohlášením sepsaným v okresu 
cizím, je to nesprávné a musí býti napravenO'. To však neznamená, že 
to, co se stalo, má býti zrušeno, nýbrž že má býti na správný odevzdací 
akt doplněno. Proto správně rozhodl rekursní soud, neboť nelze seznati, 
proč by neúplný akt měl býti zrušen na místo doplněn. Neníť ani to, co 
se stalo, beze všeho právního úč'inku, neboť prohlášením, že se nemo
vitosti odevzdávají přejímateli, jistě zakázána exeklltu všecka disposice 
nemovitostmi těmi, a bylo by někdy dokonce nebezpečno, exekutovi 
zrušením toho aktu opět právo disposice uvolňovati. Naopak zase pře
jímatel prohlášením tím byl autorisován, aby se lysické držby ujal, a 
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jestli tak učinil a nepřekáží mll v držbě ani exekllt ani jeho lidé nebo 
svršky, má tedy plné držení nemovitosti, o něž jde, bylo by nové ode
vzdávání zbytečné a, je-li ho třeba, dlužno přenechati úvaze Státního 
pozemkového úřadu, jenž nejlépe ví, je-li už v plné držbě lysické čili 
111C. Proto výrok rekursního soudu upraven tak, jak se stalo. Ke zrušení 
provedeného výkonu exekuce mohlo by dojíti jedině tehdy, kdyby vý
kon ten podle práva obstáti nemohl, tedy na př. kdyby výkonný orgán 
byl odevzdal nemovitost nebo vůbec věc, jež předmětem exekuce ne
byla, tedy na př. jiný pozemek exekutůvJ než které v exekučním návrhu 
byly uvedeny, zejména pozemek k převzetí neurčený nebo pozemek 
cizí vůbec nezabraný a pod. Ale něco takového se netvrdí a proto prvl\ 
soudce úplným právem výkon zrušil namísto aby nařídil ieho opravu a" 
doplnění. ' 

čís. 6902. 

Pozemko"á relonna. 
Státní pozemkový úřad nemůže odvolati výpo"ěd' ze zabraného ma

i~tku. kookludentními činy svých orgánů; rozhoduje pouze písemné vy
nzeru. 

I kdyby výpověď byla dána. nhledem k předchozí dohodě neprá
vem, jest účinnou, vešla-Ii v právní moci onu okolnost bylo namítati 
proti "ýpovědi samé, nikoliv teprve proti exekuci vyklizením ze zabra
ného majetku. 

(Rozh. ze dne 15. března 1927, R II 77/127.) , 

s o udp r v é s tol i C e zamítl návrh majitele zabraného velko
statku, by exekuce vyklizením zabraného majetku byla prohlášena ne
přípustnou. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů va dy: 

Stěžovatel zakládá svůj odpor proti povolené exekuci ve stížnosti na 
krajský soud, na kterou se v ·dovolací stížnosti odvolává, na to, že prý 
Státní pozemkový úřad konkludentními činy odvolal výpovědi, tvořící 
~~ekuční titul. Stěžovatel je tu na zásadním omylu, domnívaje se, že 
urad tak jako soukromá strana může jednati i konkludentními činy. 
Pravda sice, že úřad a tudíž i Státní pozemkový úřad, uzavíraje smlouvy, 
má postavení strany, ale proto přece nepřestal Co do způsobu svého 
jednání býti úřadem, a může prohlášení svá platně činiti i tu jen tak, 
jak to povaha jeho úřadu vyžaduje a dopouští a jak to na všeobecných 
normách pro úřední emanace a ve zvláštních předpokladech pro ten 
který úřad daných stanoveno jest. Neboť i tehdy, když úřad činí nějaký 
smluvní návrh nebo smluvní návrh druhé strany přijímá, jest tento jeho 
disposiční akt jeho usnesením nebo rozhodnutím a musí i toto usnesení 
neb rozhodnutí vydáno býti tak, jak to dle uvedených norem a vnitřního 
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zařízení úřadu náleží. Předchozí jednání úředních orgánů spadají jen 
pod pojem vyjednávání: jaká ani při soukromých stranách ncts,ou za
vazna. Lze se domyslet!, kam by to vedlo, kdyby stanovisko stezovate-
10vo mělo uznáno hýti za správné. Nemůže se žádná ve věci súča~tněná 
strana nikdy na to odvolávati, co šetření ,konají~í úředník za _pr~J,ednv~
vání věci prohlásil, neboť není to, závaznym, am k~yby ?yl :.12 ;Sl urCI
toslí učinil slib že disposice schvalena bude nebo ze buue UCll1eno opa
tření to 11eb on;, nýbrž vždy sluší vyčkati" až jak vyřJzení písemní, které 
teprv představuje usnesení, rozhodnutí neb opatře~í ~lř;,du, dopa,d,ne" a 
jen toto platí, byť bylo ve zjevném rozporu s dnve]Sl.m ~~ohlasemm 
úředníka konavšího šetřenÍ. Neprávem tedy se odvolava stezavatel na 
jakési domnělé konkludentní činy Státního pozemko~ého úř"adu,zá}eže
jící v jednání jednotlivých orgánů úřadu toho. Ze]mena dluzno take vy
tknouti že ačkoli stále mluví ve stížnosti o jakési dohodě ze dne 28. 
února 1923, přece nejen že netvrdí) že o ní existuje řádný písemní akt 
vížící i Státní pozemkový úřad, nýbrž ani neudává přesný její obsah, 
takže tento je úplně v mlhách, nehledíc ani k t.omu, že ani neudává, kde 
a mezi kým se ta tvrzená dohoda státi měla, kdo jednal za Státní po
zemkový úřad a kdo za stěžovatele, Jinak však mluví jen o konkludent
ních činech záležejících »ve vyjednávání« s ním a násleclovavších vý
povědích e~ekuční titul tvořících. , Ale i, k?yby udánlivá doh?,da b~b 
řádným usnesením neb rozhodnutl111 St;,tmho pozemkove]:~ ura~~ )':1 
"ížícím a měla takový obsah, že by rus!la zcela nebo z cash dnve]s! 
opatření Státního pozemkového úřadu, neměla by pro- otázku, zda vý
povědi tvořící v projednávaném případě exekuční titul, byly jí dotčeny, 
žádného významu, nehať ona výpověděm těm předcházela a nemohla 
se jich tedy dotýkati, nýbrž naopak výpovědi ty jako pozdější úkon 
mohly se dotýkati dohody. Dohoda prý stala se dne 28. února 1923, ale 
výpovědi datují ze dne 13. března 1925 a ll. května 1925, a pakli by 
byla i na krásně ta která výpověď dohodu - předpokládaje její závaz
nost pr.o Státní pozemkový úřad - mařila, měl se stěžovatel hájiti proti 
výpovědi a nikoli nechati ji vejíti v právní moc a nyní věc převraceti na 
ruby, ba 'přímo stavěti ji na hlavu a odporovati výpovědi s odvoláváním 
se na úkony jí předcházející, jež naopak právě jí změny doznaly, po
kud by s ní byly bývaly v odporu. On arci praví, že z důvodu dřívějšího 
jednání nebral výpověď vážně, ale to právě byla jeho chyba, neboť měl 
ji bráti vážně a brániti se proti nÍ. Kdo nebere vážně žalobu a dá se 
kontumacovati, musí tuto nevážnost vůči úřední obsílce odpykati. A tak 
to je i se stěžovatelem, kdyby na krásně vše pravda bylo, jak on líčí, a 
kdyby všecky jeho úsudky a závěry, jež z toho činí, byly správny, ač
koli nejsou, takže. by pravdu měl, když tvrdí, že mu výpověďmi byl.o 
ukřivděno. Jestli stěžovatel ve své stížnosti shrnuje: 1. že Státní pozem
kový úřad věděl tak dobře, jako on, že v důsledku dohody z února 1923 
nebyl oprávněn dávati mu výpověď roku 1925, 2. že když Státní po
zemkový úřad po výpovčdi nastoupil cestu smluvního vyjednávání, byl 
by stěžovatele musíl upozorniti, že zaujímá stanovisko, že výpověď ne
považuje za odvolanou, jak stěžovatel to činil, nýbrž že obživne, bude 
působiti dále, když vyjednávání zůstane bez výsledku, 3. že by se věc 
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měla jinak jen tehdy, kdyby Státní pozemkový úřad nebyl sám k vyjed
návání dal podnět, na př. kdyby byl na základě výpovědi žádal vyklí
zení a stěžovatel dělal obtíže, takže by třeba bylo vyjednáváni, tedy je 
bezpodstatnost všech těchto vývodů patrna, neboť ad 1. i kdyby Státní 
pozemkový úřad nebyl býval oprávněn dáti mu výpověď, tedy přece 
právoplatná výpověď tvoří právo, i když byla dána neprávem a mohla 
býti v cestě stížnosti zvržena, tvoříť právo to zrovna tak, jako rozsudek 
pro zmeškání vydaný na bezdůvodnou žalobu, který žalovaný mohl za
meziti, ale lehkomyslným promeškánÍm roku nezamezil, ad 2. rozumí 
se vždy samo sebou, že když vyjednávání ó novou úpravu záležitosti ne
povede k cíli, zůstane v platnosti úprava posavadní, neboť jinak by to" 
mohlo bj,ti jen tehdy, kdyby se stará úprava záležitosti souhlasně zru-· 
šila výslovně bez ohledu na výsledek nového jednání, ad 3. vyšel-Ii 
Státní pozemkový úřad stěžovat~li vstříc, že byl ochoten učiniti mu 
ústupky ze svých práv nabytých právoplatnou výpovědí, tedy když jed
nání se rozbilo a k ústUpkŮlTI nedošlo, nemůže to stěžovatel vykládati 
na úkor Státniho pozemkového úřadu a jeho práv, v nichž se přece ni
éc-:ho nezměnilo. 

čís. 6903. 

Byl-li postup poltledávky pro(ij eráru oznámen: pouhou doložkou na 
faktuře, p'ns!ušný státni úřad p,ak uzool takto vykázané ohlášeni po
stupu, nemůže erár napotom namítati, že postup nebyl řádně vykázán. 
podle nařízení ze doe 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 16. březn'a 1927, Rl 114/27.) 

Žalující záložna domáhala se na státu zaplacení pohledávky, jež prý 
jí byla postoupena firmou K Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl, ježto žalobkyrté nepředložila zvláštní listiny o postupu, 
jak ji vyžaduje nařízení ze dne 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. k účin
nosti postupu proti eráru. O d vol a c í s o u cl zrušil napadený roz
sudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu pro
jednal a rozhodl. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení spatřuje 
odvolatelka v tom, že soudu prvé stolice nepostačila k průkazu toho, že 
firma K postoupila. žalobkyni své pohledávky, doložka postupu na 
účtech, že neprávem vyžaduje předložení zvláštní listiny o smlouvě po
stupní, čehož prý nežádá nařízení čís. 271/,1897, a že nespatřuje uznání 
postupu v tom, že bylo žalobkyni placeno, z čehož patrno, že pokladna 
obdržela po rozumu §u 2 zvláštní příkaz, aby platiia žalobkyni a nikoli 
firmě K, tedy že nemělo Ministerstvo Národní Obrany námitek a po
chybností o postupu pohledávek firmy K žalobkyni, o čemž ovšem měly 
býti obě vyrozuměny. Nesprávně prý uvádí soud prvé stolice, že výpla
tou peněz žalobkyni bez listinného průkazu byl porušen předpis citov. 
naříz. čís. 271/1897 a že nelze proto shledávati v jednání státního or
gánu projev vůle žalovaného státu; z doložky postupu na účtech je prý 
zjevno, že jde o pravý postup a ne o postup k vybrání. Odvolání je opod-
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statněno. Dle nařízení ze dne 24. ří.ina 1897, čís. 251 ř. zák. stává se 
postup pohledávky prot! erár~ účinným, ohledně něl;o, když postup sdě
len s připojením listinneho vykazu o nem onomu uradu, JeDz poukaZUJe 
peníze k výplatě, úřad ten prozkoumav předložené doklady a shledav 
postup proveditelným a přípustným, dá poukaz pokladně k výplatě a 
zpraví o t0111 strany (postupitele a postupníka), jež je zpraviti i o pří
padném zamítnutí. Bylo tedy věcí žalobkyně, by prokázala, že úřad po
ukazující uznal postup přípustným a proveditelným a poukázal po
kladnu, by vyplácela peníze následkem toho postupu. žalobkyni a ne 
firmě K.j vyřízení samo není závislým na sdělení jeho výsledku stranám. 
žalobkyně sice netvrdila přímo, že úřad poukazující dal poukaz k vý
platě na základě postupu, ale soudí tak z toho, že jí byly peníze vyplá
ceny. Naproti t0111U tvrdil žalovaný stát, že jí bylo placeno jako plateb
nímu místu firmy K. a nikoli jako postupníku; důkazů o tvrzení tom ne
nabídl. Jest sice dáti za pravdu soudu prvé stolice, že by nestačila po 
rozumu §u 1 cit. naříz. doložka o postupu na účtech jako listinný prů
kaz, když § 2 mluví o dokladech, že by tedy mohl úřad poukazující onen 
postup odmítnouti, leč, uznal-Ii jej přípustným a proveditelným a po
ukázal-Ii pokladnu, by na základě jeho platila postupníku (zde žalob
kyni), nelze již poukazovati na nedostatečnost průkazu. O tom, že byl 
poukaz dán, byla by mohla nabídnouti žalobkyně nejlepší důkaz spisy 
poukazujícího a vyplácejícího úřadu, ale bylo by lze na to souditi 
i z okolnosti, že jí bylo skutečně placeno, nevadil-Ii by tomu obsah do
ložky na účtech nebo nějaká poznámka při placení samém, z nichž by 
bylo patrno, že jí bylo placeno jako zmocněnci firmy K a ne jako po
stupníku. Soud prvé stolice odvolává se na účty s postupní doložkou, 
leč ty nebyly předloženy, takže nelze říci, jaké znění měla doložka. Ne
lze proto na základě dosavadních výsledků řízení rozřešiti bezpečně, 
v jaké funkci bylo placeno žalobkyni, a bude nutno vyžádati ony účty 
a vyzvati žalovaný stát, by nabídl o svém tvrzení, že bylo placeno ža
lobkyni jako platebnímu místu, důkazy. Uzná-Ii pak soud, že žalobkyně 
jest .oprávněna k žalobě, bude se mu obírati dalšími námitkami žalo
vaného. 

N e j v y Š š í s o Ll cl nevyhověl rekursu. 

DLIvody: 

Pokud jde o rekurs proti zrušovaCÍmu usnesení odvolacího soudu, 
neshledává jej Nejvyšší soud oprávněným a sdílí v podstatě názor od
volacím soudem v tomtO' usnesení projeven)r. Ministerské nařízení ze 
dne 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. jest ovšem vydáno v zájmu bezpeČ
nosti státní pokladniční služby a předpisuje písemní formu pro průkaz 
postupu pohledávek za erárem za tím účelem, by se příslušný státní 
úřad, pokud se týče úředník v něm ustanovený mohl ubezpečiti a 
spolehnouti na to, že ohlášený postup pohledávky byl také náležitě 
uskutečněn. Neshledá-Ii postup přípustným nebo proveditelným, může 
jej odmítnouti, má však o tom strany vyrozuměti. Lze ponechati stranou, 
zda jest správným ve své povšechnosti názor nižších soudů,. že postup 
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pohledávky, oznámený pouhou doložkou na faktuře, nelze vůbec poklá
dati za dostatečný listinný průkaz ve smyslu uv. min. nař., neboť i ta
kový listinný doklad múže státnímu úřadu podati nepochybný důkaz 
o náležitosti postupu, takže úřad uzná takto vykázané ohlášení postupu. 
Učiní-Ii tak, neshledá-Ii postup pohledávky dále ani nepřípustným nebo 
neproveditelným a nevydá-li stranám vyrozumění v tomto smyslu, 
vydá-li naopak, jak se v tomto případě tvrdí, na základě takto vyká
zaného postupu poukaz, by bylo placeno postupníkovi, nelze seznati, 
proč by v takovém postupu státního úřadu 11eniohlo býti shledáváno 
uznání ohlášeného postupu pohledávky, a nelze souhlasiti s názorem 
prvního soudu, že tento postup jest beze všeho právního v)rznamu, po;' 
něvadž prý je porušením onoho předpisu a nemůže tedy stát zavazovati, 
neboť není důvodu postupovati ve výkladu a použití uvedeného naří
zení s větší přísností, než dotyčný státní úřad z ohledů své s]užby za 
nutco pokládá. S tohoto hlediska je tedy příkaz zrušovacího usnesení 
ku projednání a zjištění okolností v něm blíže dotčených odůvodněn. 

čís. 6904. 

. K žádosti O výslech svědků ústního posledního pořízeni (§ 586 obč. 
zák., § 66 nesp. říz.) jest oprávněn každlÝ, kdo má na tom právní zájem 
(na pi. vlastník domn jako pronajímatel bytu vzhledem k předpisu 
§u 6 (1) zák. na ochranu nájemců). 

(Rozh. ze dne 16. březn., 1927, R I 124/27.) 

Pronajímatelé zllstavitelova bytu navrhli na pozllstalostním soudě, 
by byli vyslechnuti svědci poslední vllle. S o udp r v é s t o I i c e ná
vrh zamítl, jelikož podle § 66 nesp. říz. a § 586 obč. zák. přísluší toto 
právo jen dědicllm, kteří jsou zúčastněni na pozůstalosti, nikoli však 
osobám, které nejsou v příbuzenském poměru k zůstaviteli a v jeho po
slední vůlí nebyly ustanoveny za dědice nebo odkazovníky. Rek u r sní 
s o II d návrhu vyhověl. D II vod y: Při zkoumání této jistě zásadní 
otázky došel první soudce vycházeje z výkladu §u 66 nesp. pat. a §u 586 
obč. zák. k názoru, že navrhovatelé nejsou oprávněni činiti nárok na 
přísežné slyšení svědků ústního posledního pořízení nejsouce ani dě
díci ani odkazovníky. Rekursní soud dospěl k názoru opačnému, Nelze 
síce přehlédnouti, že § 66 nesl'. říz. zahajuje první větu slovy: "Žádá-li 
však některá strana atd.« To by ovšem svědčilo tomu, že musí zde býti 
vůbec »strana« ve smyslu řízení nesporného, jejíž pojem sice nikde není 
definován, jenž však již podle základních zásad tohoto řízení jest něčím 
rozdílným od stran ve smyslu sporného řízení, kdež pod pojmem stran 
wzumí se dva právní podměty se střetujícímí se zájmy (Olt: Rechts
fiirsorgeverfahren S. 76), ať jíž se hledí na věc se stránky materielní 
vzhledem ku výsledku sporu neb se stránky fo,rmelní hledě k činnosti 
ve sporu (Hora: Čsl. civ. právo procesní, § 5 a násl., Olt: Úvod ve stu
díum soudního řízení, str. 33 a násl. a str. 154 a násL). V řízení sporném 
jest namířeno každé jednání procesní protí určitému odpll rci, v nespor-
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ném pak čeií učiněná opatření proti všem. toho času třeba neznámým 
rušitelům toho kterého práva. TýŽ § 66 nesp. říz. pokračuje svou dikcí 
v ten rozum, že jedná o »straně«, která podle §u 586 obč. zák. žádá za 
přísežný výslech svědků přivzatých k ústnímu poslednímu pořízenÍ. 
Z toho plyne, že právo zde zákonem upravené mohou míti ovšem strany, 
ale jen strany, které se dovolávají §u 586 obč. zák. Tohoto ale dovolá
vati se smí »každý, komu na tom zálezí atd.« Pojem strany rozšířen jest 
tu na jistě obšírnější okruh právních podmětů, t. j. na každého, komu 
na tom záleží. Poněvadž hlavní právní pravidlo obsaženo jest v cit. usta
novení obč. zák., jest zkoumati v tomto případě, zda lze navrhovateie 
vřaditi v okruh oněch, »jimž na tom záležÍ«. Jako samozřejmé jest tu 
předpokládati zájmy právní, vždyť jenom tyto jsou upraveny řádem 
(zákonem) o právu soukromém. Z ustanovení §u 6. zák. o ochr. náj. 
odst. (1) lze odvoditi snadně a bezpečně, že navrhovatelům jako pro
najímatelům bytu, v jehož držení byl zemřelý Antonín N., na tom záleží, 
by vlastnost Marie H-ové jako dědičky ze závěti byla zjištěna. Nelze jim 
proto po názoru soudu rekursního právo v §u 586 obč. zák. vzíti, to tím 
méně, poněvadž přece snahou, by možnými právními prostředky byl 
pravý stav věci vyšetřen, se jen právu poslouží. A patent o llCSp. řízení 
tuto saahu jistě zásadně podporuje. (O vlivu c. ř. s. na ustanovení §u 66 
a 67 pal. o nes']). ř. a k výkladu §u 586 obč. z. sr. cit. dílo Otl: Rechts
fi1rsorgeverfahren str. 199-202). Rekursní soud měl tudiž za správné 
a spravedlivé vyhověti rekursu v plném obsahu; neníť ustanovení, jež 
by zabraňovalo přítomnost navrhovatelů neb jich zástupce odvolávají
cích se na § 586 obč. zák. při výslechu podle tohoto ustanovení (.i § 66 
nesp. říz.) nařízeném. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jde o výklad §u 586 obč. zák. co do slov »na žádost každého, jemuž 
na tom záležÍ« a §u 66 nesp. říz., který začíná větou: »žádá-li však ně
která strana podle §u 586 obč. zák.«. První soud a s ním stěžovatelka 
jsou toho názoru, že za přísežný výslech svědků ústního posledního po
řízení mohou žádati jen dědicové (ať již testamentární či zákonní), 
nebo odkazovníci. Rekursní soud však jest toho názoru, že k žádostí 
jest oprávn<'n každý, kdo má na tom právní zájem, tedy také vlastník 
domu jako pronajímatel bytu s ohledem na předpis §u 6 (1) zák. 
o ochr. náj. Přísvědčíti jest soudu rekursnímu. Předpis §u 586 obč. zák. 
není pouhým předpisem průvodním, nýbrž hmotněprávným předpisem 
obřadným, 11a jehož zachování závisí působnost poslední vůle, jak to 
bylo v novém znění prvé dílčí novely jasně vyjádřeno. Teprve je-li 
ústní po'slední pořízení potvrzeno způsobem v §u 586 obč. zák. uvede
ným, jest »účinné« a má průvodní moc vůči všem na pozůstalosti sú
častněným osobám (§ 67 nesp. říz.). Až do té doby jest neurčito, jde-Ií 
vůbec o platné ústní poslední pořízení (§ 601 obč. zák.). To dlužno 
míti na myslí při rozhodování otázky, zdali určité osobě přísluší právo 
žádati za přísežný výslech podle §u 586 obč. zák. Podle tohoto před-
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pisu jest k žádosti oprávněn »každý, komu na tom záležÍ«, Užívá-li na
proti tomu předpis §u 66 nesp_ říz_ slov »některá str a n a podle 
§u 586 obč_ zák«, nechce vysloviti nic jiného než co VYSlovIl § 586 
obč. iák. a míní tím každého ú č a s t n í k a, který má na tom právní 
zájem, by bylo na jisto postaveno, zdali je tu platné ústní poslední 
pořízení a jakého jest ohsahu_ S tohoto hlediska nelze upříti navrhova
telům jako pronajimatelům bytu práva k žádosti podle §u 586 obč_ zák. 
Jak jest ze spisů C Vll 1338/26 vidno, dali navrhovatelé jako vlastníci 
domu pozůstalosti po Antoninu N-ovi soudní výpověď z bytu, tvrdíce, 
že tu není ani jmění, ani dědiců a že tu není předpokladu §u 6 zák 
o ochl'. nái. Ne_ námitku vypovězené strany, že dědičkou po Antonínu 
N-ovi jest podle ústniho posledního pořízení Marie H-ová, která spo
lečně se zůstavitelem bydlela a která cio nájemní smlouvy podle §u 6 
(1) zák. o ochl'. náj. vstoupila, byl nájemní spor přerušen podle §u 190 
c. ř. s. až do ukončení .projednánÍ pozůstalosti a do vyřízení otázky, 
zda jest Marie H-ová uni'(ersální dědičkou. Mají tedy navrhovatelé 
právní zájem na tom, by přísežným výslechem testamentárních svědků 
bylo zjištěno, zda tu jest platné poslední pořizení tvrzeného obsahu 
a jest proto rozhodnutí rekursního soudu správné. 

čis. 6905. 

Při exekuci zajišťovací nelze povooliti odklad exekuce podle §u 42 
a násl. ex. ř. Byly-Ii povoleny nebO' 'provedeny exeku;ční úkony nad 
potřebu zajištění, může se dlužn,k brániti toliko pmstřerlky §§ 376 
a 377 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 16_ března 1927, Rl 200/p.) 

Žádosti dlužníka, by byla odložena zajišťovací exekuce, až do roz
hodnutí oposičního sporu, s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl, r e
k tl r s 11 í s o II cl žádost zamítl. D ů v o cl y: Rekursní soud nemůže 
souhlasiti s názorem soudu prvého, neboť zajišťovací exekuce podle 
úřední poznámky byla již zabavením n1nvitých věcí provedena a strany 
o výkonu vyrozuměny a již z povahy zajišťovací exekuce, omezené při 
movitých věcech toliko na jich zabavení (uschování), plyne, že nelze 
odkládati ví-kon exekuce takové, která se povoluje jen za určitých zá
ruk §u 370 a 371 ex. ř. (sr. také rozhodnutí nejv. soudu ze dne 30. 
května 1901, čís. 7624 sb. 1438 a ze dne 30. dubna 1901, čís. 6147 
sb. 1396). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. S po'vahou zajišťovací 
exekuce jako exekuce nikoli k uspokojení, nýbrž jen ku zajištěnívě
řitelovy pohledávky a s účelem této exekuce, zajistiti toliko věřitele, 
nelze, jak správně uvedl rekurs ní soud, přes povšechné znění §u 402 

- čís. 6905 --
493 

ex. ř., srovnati odklad exekuce podle §u 42 a násl. ex. ř. Aby věřitel byl 
zajištěn, musí dlužnik snášeti exekuční opatření, jichž jest k tomu cíli 
třeba, a bráníti se může toliko prostředky v §§ 376 a 377 ex. ř. uve
clenými, kdyby povoleny nebo provedeny byly exekuční úkony nacl 
potřebu zajištěnÍ. Odklad exekuce mezi těmito prostředky uveden není 
a, jak uvedeno, nelze ho vzhledem k povaze a účelu zajišťovací exe
kuce použíti. 

čís. 6906. 

Reální břemeno knibovně vtělené a záležející v plnění občas se opa
kujíc/ch dávek (dříví a ryb). Rozchází-Ii se knihovní vlastnictví s vlast
nictvím naturálnim, jest osobním dlužníkem co do plnění reálních bře
men vlastnik naturální. Nabyvatel nemovitosti jest povinM plníti reální 
břemeno v neztenčené míře, předpokládajíc, že i oprávněný z reálního 
břemene plni, k čemu se zavázal. 

(Rozh. ze dne 16. března 1927, Rv I 924/86.) 

žalobě, jíž domáhal se dominikánský konvent na nabyvatelích ne
movitosti plnění reálního břemene Cdodávání dříví a ryb za léta 1922 
až 1924), bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t O I i c, N e j v y š
š í m s O ude m z těchto 

důvodů: 

Je nesporno, že žalovaná firma koupila kupní smlouvou ze dne 30. 
prosince 1919 část velkostatku v zemských deskách zapsaného a že 
podle odst. II. této smlouvy převzala bez srážky z kupní ceny k plnění 
nadaci pro žalující dominikánský konvent na statku kníhovně váznoucí. 
Jest také nesporno, že žalovaná převzala roku 1920 koupené nemovi
tosti do držby, že od té doby na nich hospodaří a že konventu nadační 
dávky, splatné za léta 1920 a 1921 také splnila. Těmíto skutečnostmi 
jest již spor rozhodnut a jest žalobní nárok proti žalované na plnění 
zadržených dávek za další léta 1922-1924, nebo na zaplacení přísluš
ného peněžního reluta odůvodněn. Jde tu po právní stránce o reální 
břemeno knihovně vtělené a záležející v plnění občas se opakujících 
naturálních dávek (dříví a ryb). Reálním břemenem jest rozuměti zá
vazek k určitým úkonům, které jsou spojeny s nemovitostí tím způso
bem, ,že každý do.časný vlastník nemovitostí jest již jako takový povinen 
tyto ukony konalI. Jest tudíž povínnost plniti dávky z reálního břemena 
vyplývající úzce spojena s vlastnictvím k zavazené nemovitosti tak, že 
každý dočasný vlastník ručí za dávky, které za trvání jeho vlastnického 
práva splatnými se stanou, jako dlužník osobní. Při reálních břemenech 
trv,ajících často .p? dobu ,mnoha lidských pokolení, nemůže ani přijíti 
v uvahu, zda urclta fyslcka osoba byla nebo snad ještě jest osobně, t. j. 
bez ohledu n~ v~astnictví k obtížené nemovitosti zavázána. Již z této 
podstaty a pravm povahy reálního břemena vyplývá, že nabytím statku 

!i 
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přešla na žalovanou také povinnost plniti nadační dávky. Jest neroz
hodno, že žalovaná firma není dosud za vlastnici knihovně zapsána. 
Rozchází-Ii se vlastnictví knihovní (§ 431 obč. zák.) s vlastnictvím pří
rozeným (§ 372 obč. zák.), nutno co do plnění reálních břemen poklá
dati naturálního vlastníka za osobně ručicího dlužníka, neboť jen tento 
vykonává obsah práva vlastnického (§§ 354 a 3620bč. zák.), jen on 
béře užitky a nese břemena (§§ 442,443,1051 a 1064 obč. zák.), kdežto 
knihovní vlastník má toliko zápis práva vlastnického. Tak tomu jest 
i v tomto případě, neboť žalovaná, převzavši statek, béře užitky a nese 
nebezpečenství prodané věci. Ale nehledě aní k tomu, co bylo shora 
uvedeno, převzala žalovaná - jak již podotčeno - také výslovn"Ou 
úmluvou ze dne 30. prosince 1919 plnění nadačních dávek a to -
jak z odst. lil. smlouvy vidno - ode dne skutečného odevzdání nemo
vitostí, ocl kteréhož dne na ni .. přešly nejen užitky a práva, ale také 
nebezpečenství a povinnosti. Jest tedy žalovaná osobní dlužnicí i z dů
vodu převzeti clluhu. Ve příč'ině reálního břemena dominikánského 
konventu nešlo o smlouvu ve prospěch třetího podle §u 881 obč. zák., 
neboť konvent kupní smlouvou nenabyl nových práv z nového závazku 
kupující firmy, jejž by místo konventu byl přijal zcizitel statku, nýbrž 
jde tu o převzetí dluhu, při němž se změnila jen osoba dlužníkova, 
při němž však nárok konventu"nijak nebyl dotčen (§ 1407 obč. zák.). 
Z toho, co posud uvedeno, jest již zřejmo, že námitky žalované, při 
nichž trvá ještě v dovolacím řízení, jS9u bez významu. Nezáleží na tom, 
že zakladatel nadace zavázal se plniti nadační dávky slovně jen za sehe, 
své dědice a potomky, když již z na,dační listiny na jevo jde, že zakla
datel nadace chtěl za podmínek tam. uvedených založiti nadaci» na věčné 
časy«, když knihovním zápisem nabylo věcné břemeno účinnosti proti 
všem pozdějšim nabyvatelům zavazeného statku jako o,sobním dlužní
kúm - jak bylo již shora vyloženo - a když mimo to žalovaná plnění 
nadačních dávek převzala. Již v tomto smluvním závazku jest onen 
soukromoprávní titul, jehož dovolatelka stále ještě postrádá. Povin
nost plniti nadační dávky přešla na žalovanou v tom objemu, v jakém 
byly nižšími soudy zjištěny. Bylo věcí žalované, aby se před svým pro
hlášením, že přejímá nadaci k plnění beze srážky z kupní ceny, o ob
sahu břemen přesvědčila. Neučinila-Ii tak, jde to na její vrub a mýlila-Ii 
se - jak tvrdí - co do obsahu věcného břemena, mýlila se na vlastní 
nebezpečenství (§§ 875 a 876 obč. zák.). Nebylo tedy třeba o tomto 
domnělém omylu žalované firmy prováděti důkazy a není vadou řízení 
(§ 503 čÍs. 2 c. ř. s.), že se tak nestalo. Ostatně žalovaná uznala jak 
svou povinnost k plnění, tak i .obsah plnění tím, že konventu skutečně 
v letech 1920 a 1921 úplatu .za nadační dávky platila, neboť jinak nelze 
si toto jednání podle §u 863 obč. zák. rozumně vyložiti. Jest zcela ne
rozhodna, má-li vzájemné plnění konventu, sloužení třiceti mší ročně 
za duševní blaho zakladatelů, jejich rodičů a potomků, pro žalovanou 
firmu nějakou cenu čili nic a v jakém poměru jest cena vzájemného 
plněni konventu k ceně nadačních dávek. Je s podivem, že může ještě 
dovolání s takovou námitkou přicházeti. Převodem dluhu nebylo na 
reálním břemenu až na osobu dlužníka nic změněno, závazek přejíma-
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telky zůstal totožným se závazkem dřívějších dlužníků a také právní 
důvod závazku zůstal týž (§ 1407 obč. zák.). K novaci po rOzumu 
§u 1410 obč. zák. nedošlo. Následkem toho jest žalující konvent opráv
něn žádati plnění a naproti tomu povinen ke vzájemnému plněni jen 
podle obsahu nadačni listiny. Jest tedy také zcela lhostejno, že mše 

. nejsou slouženy za žalovanou stranu. Jenom kdyby žalujíci konvent vzá
jemné plnění odpíral, nebyl by podle. zásady §u .1052 obč. zák .. opráv
něn žádati plnění strany druhé, na což bylo dokonce již v nadační li
stině pomýšleno, a byl by nový dlužník oprávněn tuto námitku z práv
ního poměru dřívějších dlužníků ke věřiteli podle §u 1407 prvý od
stavec obč. zák. činiti. V tom směru však zjistily nižší soudy, že žalující 
konvent odsloužil za léta 1922 a 1923 mše v plném počtu a že za rok 
1924 je odsloužil částečně a zastavil další sloužení mši jén následkem 
neplnění nadačních dávek, ale že jest ochoten zbývající mše persol
vovati, jakmile vzájemné plnění obdrží. To k odsouzení žalované podle 
§u 1052 obč. zák. stačí. 

čís. 6907. 

Sprostředkovate1ská smlouva. 
Sprostředkovací činnost může se po případi! vyčerpati i v pouhém 

seznámení stran, není-Ii třeba ještě nějakého zvláštního spolupůsobeni. 
Nárok na provisi vzniklý seznámením stran nezaniká tím, že strany ne
přibraly sprostředkovatele k ujednání smlouvy. Nezáleží na tom, že mezi 
seznám~ní stran a ujednání smlouvy byla vsunuta jistá doba a činnost 
jiného sprosrredkovatele. 

(Rozh. ze dne 16. března 1927, Rv I 974/26.) 

Žalobu o zaplacení pravise za sprostředkování prodeje domu O b a 
niž š í s o u d y zamítly, N e j vy Š š i s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Dovolání vytýká napadenému rozsudku právem, že posuzuje věc 
mylně po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Podle zjištění nižších 
soudů zavázal Se žalovaný dopisem ze dne 18. září 1923 zaplatiti žalobci 
zažalovanou provisi, když prodej domu bude uskutečněn sprostředko
váním a námahou žalobce, v dopisu ze dne 3. března 1924 žalobce pak 
oznámil žalovanému, že s Drem K-em o koupi vyjednává, avšak po té 
Dr. K. upustil od dalšího vyjednávání se žalobcem, což žalobce také 
sdělil zmocnl:llci žalovaného inž. D-ovi J a žalovan)f konečnč dne 3. 
května 1924 prodal dům Dru K-ovi bez dalšího žalobcova přičinění prý 
na základě sprostředkovatelské činnosti jiného sprostředkovatele, sta
VItele S-a. Z těchto zjištění usuzují nižší soudy, že žalobcova činnost 
nevedla k uskutečnění kupní smlouvy a že tudíž nejsou splněny před
poklady dopisu ze dne 18. září 1923. Avšak sprostředkovací č'innost 
se může po případě vyčerpati i v pouhém seznámení stran, není-Ii třeba 
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ještě nějakého zvláštního spolupůsobení, by k dohodě o kupu také sku
tečně došlo. Nutnost takového zvláštního spolupůsobení strany v SOl\~ 
zeném sporu ani netvrdily. Jinak na rozsahu sprostředkovatelovy čin
nosti vůbec nezáleží a nárok na provisi takto vzniklý již seznámením 
stran, jež pak samy kup mezi sebou ujednají, nezaniká tím, že spro
středkovatele k ujednání smlouvy nepřibraly. Nic na tom nezáleží, že 
mezi seznámení stran a ujednání koupě byla vsunuta nějaká - v sou
zeném případě ostatně dosti nepatrná, jen asi dvouměsíční - doba a 
činnost jiného sprostředkovatele. O této činnosti ani žalovaný sám ne
tvrdí, že byla nějak zvlášť účinnou neb způsobilou, odkliditi kupiteloyy 
pochybnosti o vhodnosti prodávaného domu, které pochyby odkliditi 
žalobce nebyl s to. Samostatným zjednáním smlouvy se již vyvinutá 
činnost žalobcova nestala pro ujednání smlouvy bezcennou a nebyl její 
účinek zmařen. Žalobci byla tím jen odňata možnost dalšího vybudo
vání zahájené činnosti. Právem žalobce ukazuje také k postupu žalo
vané strany, jež, doptávajf~ se svým zmocněncem inž .. D-em"po stavu 
a výsledku jeho sprostředkovatelské činnosti, v rozporu se zásadami 
slušnosti a důvěry v poctivém styku obchodním zamlčela, jak plyne 
i z vlastního jejího přednesu, že se chystá pokračovati ve vyjednávání 
o koupi domu s právě onou str'l,nou, s níž žalobce jednání zahájil. Tímto 
svým postupem vyloučil žalovaný žalobce z možnosti dalšího spolu
působení v zájmu uskutečnění smlouvy a nemůže mu proto právem ode
pírati slíbenou odměnu, odvolávaje se na to, že žalobcova činnost -
seznámení stran -- k uskutečnění kupní smlouvy nevedla. činnost ža
lobcova stačila již sama o sobě, by, k zjednání smlouvy vedla, a když 
podle názoru žalovaného k tomu nevedla, stalo se to jen postupem ža
lovaného, pokud se tkne postupem zmocněnce žalovaného, jenž z toho 
nemůže kořistiti. Proto byla žalobci zažalovaná provise změnou nižších 
rozsudků přisouzena. 

čís. 6908. 

Pojistník (proti ručení za škodu) není povinen, by nechal platiti 
proti sobě smír, uzavřený pojišťovnou bez jeho vědomí a svoleni s po
škozeným. 

Jednáni bez příkazu ve smyslu §u 1037, druhá věta, obč. zák., ne
předpokládá, že bylo nutným. 

(Rozh. ze dne 16. března 1927, Rv I 1252/,26.) 

žalovaný majitel osobního automobilu byl pojištěn II žalující poji
šťovací společnosti proti následkům zákonného ručení za poranění) 
usmrcení nebo jiné uškození na zdraví lidí a za poškození cizích věCÍ 
a zvířat. žalovaný měl přispěti pojišťovně na náhradu deseti procenty. 
Při jízdě automobilu žalovaného splašil se kůň panství Č-ova a zlomil 
si nohu, následkem čehož domáhala se správa panství na žalovaném 
náhrady 6.000 Kč. Žalujíci pojišťovací společnost jednala se správou 
panstvi a uzavřela s ni, aniž by byla žalovaného k jednání přibrala, 
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smir, dle něhož zaplatila správě panství 3.000 Kč. Žalobou, o niž tu 
jde, domáhala se žalujíci společnost na žalovanám zaplacení 10% vy
placené náhrady s příslušenstvím, celkem 378 Kč. Pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu za
mítl. D ů vod y: Pojišťovací smlouvou o povinném ručení nevzcházejí 
právní vztahy mezi pojišťovací společností a poškozeným, pročež není 
pojišťovací společnost sama o sobě oprávněna, by nárok poškozené 
třetí osoby bezprostředně a samostatně zapravila. Oprávnění, zaplatiti 
poškozené třetí osobě náhradu, příslušející podle smlouvy pojištěnci, 
jest pojistiteli (pojišťovací společnosti) vzhledem k platnosti již na
byvšímu §u 128 poj. zák. ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. vy
hraženo jen pro ten připad, že o tom pojistníka dříve zpravil, a sahá 
toto oprávnění pojistitelovo k placení jen potud, pokud jest pojistník 
zavázán třetímu k placení. Z tohoto ustanovení zákona plyne, že má 
býti pojistník včas zpraven o vyjednávání o smír a že mu má býti dána 
příležitost, by se súčastnil a uplatnil své námitky proti náhradnim ná
rokům poškozené třetí osoby, a že pojistník nemusí nechati proti sobě 
platiti smír, uzavřený bez jeho vědomí a souhlasu pojišťovací společ
ností s poškozenou třetí osobou. Žalující pojišťovací společnost není 
proto oprávněna, domáhati se na žalovaném 10% náhrady, již smluvila 
svémocně s poškozenou třetí osobou. 

žalobkyně nemůže se odvolávati na jednatelství bez příkazu již 
proto, ježto k tomu podle uvedeného předpisu zákona neměla opráv
nění, ježto se na žalovaném takového oprávnění nedomáhala, ježto ta
kové jednatelství nebylo nutným a ježto s ohledem na n'ejistotu náhrad
ního nároku správy panství nebylo ani jasno, že jednatelství bylo ob
staráno k převážnému prospěchu žalovaného (§§ 1035-1036 obč. zák.). 
žalující pojišťovací společnost musí proto sama nésti následky svého 
svémocného jednání. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti! 
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozsoudil. 

D ů vo d y: 

Dovolání, uplatňujícímu dovolací dúvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. 
nelze upříti oprávněnost. Dovolací soud sdílí ovšem názor odvolacího 
soudu, že žalovaný pojistník není povinen, uznati smír, ujednaný mezi 
žalující společností a správou č-ova panství, a poukazuje v tomto směru 
na správné důvody napadeného rozsudku. a na §§ 2. a 8. všeobecných 
pojišťovacích podmínek, z nichž je zřejmo, že při mimosoudním roz
řešení otázky, zda a v jaké výši pojistníkův závazek vůči třetí osobě je 
po právu, nelze se obejiti bez spolupůsobení pojistníkova. Míní-li ža
lující společnost, že nelze spravedlivě od ní žádati, by co do 90% na
stalé škody vedla nákladný spor jen proto, že pojistník hájí názor, že 
není práv z 10% této škody, jelikož jí nezavinil, brojí proti smluvnímu 
závazku, který na sebe vzala v §u 8, odst. 5 všeobecných pojišťovacích 
podmínek, jímž odporuje také její názor, že k ujednání smíru se správou 
č-ova panství souhlasu žalovaného nebylo potřebí. Vzhledem k usta-

Civilllll rozhodnuti IX. ,2 
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no~:ní §u T 2 všeobecných pojjšt'ovacích podmínek) že pro pOsouzení 
p'OJI~ť~vacI~o poměru jsou jedině směrodatnými tyto podmínky a p"_ 
Jlstmkuv .navrh, tvrdí dovolatelka marně, že v nepatrných případech 
Je. ~bvyklym, ujednati smíry bez pojistníkova souhlasu. Za tohoto stavu 
ve CI Je. lhostejno, zdali dovolatelka škodu, tvrzenou správou Č-ova 
p~nstvI uznala anebo Jen vzhledem k risiku spam ujednala smír co do 
častky 3.000 Kč a lhostejno, že se v tomto sporu nejedná přímo o pří
pad, který má na mysli § 128 poj. ř. 
)m~k má se věc, pokud jde o žalobní důvod ve smyslu §u 1037 

obc. ~ak. O(~vOI~CI SOUl! zamítl žalobu, jelikož dovolatelka k ~jednání 
sporn~ho smlf~ zalovanym nebyla zmocněna, jelikož se o toto zmocnění. 
n~uchazela a Jelikož jejf jedná~í bez příkazu nebylo nutným. S tímto 
nazorem nel:,e s?uhlasltl. Jehkoz .neJde o jednání bez příkazu ve smyslu 
§u 1036 ?b.c. zak., nelze Jako predpoklad žalobního nároku žádati, že 
toto JednaTI! bylo nutným. Podle §u 1037 obč. zák. nevadí tomuto ná
roku ~nl okolnost, ž~ jedna!el bez příkazu neměl souhlasu osoby, v jejíž 
pl os pech bylo Jednano, a ze 'se o tento souhlas neucházel stačí když 
Je?IJat~l. bez přík~zu prokáž.e, že. jednání předsevzal k jas~ému ~ pře
vladaJlclmu prospcchu druheho. Ze dovolaielka svémocně obstarala cizí 
záležitost:.~yplývá již z tO?o: že jde o část škody, která pojistkou není 
kryta. !'lIZSI so~dy .zodp~vedely ojazku, zdali sporný smír byl ujednán 
k Jasnemu a prevlada)'clmu prospěchu žalovaného pouze na základě 
obsahu, trestmch SpISU a to soud prvé stolice kladně a odvolací soud 
:apo;ne. Dovolací soud považuje icnto úsudek nižších soudů za před
cas~y a ,I~a z~ to, .že při řešení této otázky nelze se obejíti bez prove
denI ~alslch dukazu nabízených v tomtOe směru oběma stranami. Právem 
~platnu]e dovola~elka v tom}o ;měru .~adu ;odv?lacího řízení ve smyslu 
CIS. 2 §u 503 c. r. s., Jehkoz dukazy Jl nablzene nebyly provedeny. 

ČíSI. 6909. 

'" . žaloba ~odle §u 37 ex. ř. jest přípustna též proti exekuci na peně
zlte pohledavky. 

(Rozh. ze d~e 16. března 1927, Rv II 119/27.) 

~!,:lobcc domá,hal se nepřípustnosti exekuce, vedené žalovaným na 
penezltou pohleda~ku, tvrde, ze nabyl pohledávky od dlužníka postu
pem. Pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl o d v o-
l a c í s o u d uznal podle žaloby. ' 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dllvody: 

Dovolatelka je názoru, že odvolací soud neprávem řešil kladně 
?tázku, zda .lze pohledávky vůbec vybavovati. Leč otázka ta byla ře
sena spravne: § 37 ex. ř. všeobecně uvádí, že lze vznésti OdPOT proti 
exekUCI, tvrdl-h osoba třetí, že ku předmětu exekucí dotčenému, k jeho 
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části, nebo k jednotliv)rm předmětům příslušenství nemovitosti má 
právo, které by nepřipouštělo výkonu exekuce. Zákon se tu zmiňuj e to
liko všeobecně o předmětu, exekucí dotčeném. Jaké věci však mohou 
býti exekucí dotčeny, neuvádí zákon v §u 37 ex. ř., nýbrž v §§ 249 
až 345 ex. ř. a v §u 290 ex. ř. výslovně jedná o exekuci na peněžité 
pohledávky. Nelze tedy pochybovati, že lze peněžité pohledávky exe
kucí dotčené i vybavovati. Není správným ani názor dovolatelčin, že ne
bylo žalobě vyhověti proto, poněvadž byla zabavená pohledávka při
kázána k vybrání »bez újmy práv, třetími osobami snad dříve nabytých«. 
Tento dodatek exekučního usnesení vyslovuje pouze všeobecnou zá
sadu, že jsou práva, nabytá snad dříve třetími osobami chráně.na, Zů
stavuje však třeli osobě, by prokázala, že takových práv dříve skutečně 
nabyla, chce-li, aby exekucí dotčený předmět byl z exekuce vyňat a 
nebylo-li právo jeho uznáno. Ježto dovolatelka neuznala právo žalobce, 
ba do SpOTU se pustila a namítala, že se nestal postup pohledávky dluž
níkem žalobci, bylo o tom sporně jednati a rozhodnouti. 

čís. 6910. 

Ujednáním v předválečné době, že dlužnik zaplatí věřiteli zápůjčku 
v markách ve zlatě (in Gold), nebylo smluveno zaplacení zápůjčky ve 
zlatě, t. j. zlatým kovem, nýbrž bylo jím dáno vzhledem k době ujed
náni a vůli stran pouze na jevo, že strany nepomýšlely na skutečné Zll

placení ve zlaté, nýbrž jen v téže měně, v jaké byla poskytnuta. 
Byl-li předmětem zápůjčky peníz říšské měny německé v době uza

vřeni zápůjčky (před válkou), nebyl dlužnik povinen v čase, kdy ještě 
platila říšská měna německá, platiti více nežli dlužný peníz v této měně 
bez ohledu na její vnitřní hodnotu. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, R I 183/27.) 

Úmluvou ze dne 20. listopadu 1896 a 4. prosince 1896 zavázal se 
Julius Sch. poskytnouti městské obci v Karlových Varech zápůjčku ve 
výši 1 milionu marek ve zlatě a valutu půjčky jí vyplatiti ve třech splát
kách. Touže smlouvou zavázala se městská obec Karlovy Vary tuto zá
půjčku přijmouti, ji 4% ročně zúrokovati a zapůjčený peníz dne 31. pro
since 1901 věřiteli nebo jeho právním nástupcům 10co Vratíslav ve zlatě 
zaplatiti. Dodatkovou úmluvou ze dne 24. prosince 1901 bylo vyplacení 
zápůjčky 1,000.000 marek říšskoněmecké mčny potvrzeno a ujednáno, 
že tato zapůjčená částka bude městské obci ponechána také ještě dále 
po 31. prosinci 1901 jako zápůjčka, že tato dlužná zápůjčka 1,000.000 
M bude počínaje dnem I. ledna 1902 zúrokována 4Y2%, že každá strana 
má kdykoliv právo půIletní výpovědi smlouvy o zápůjčce a že veške
rých ustanovení smlouvy ze dne 20. listopadu 1896 a 4. prosince 1896 
má se také v budoucnosti ohledně zapůjčené částky použíti. Pohledávka 
Julia Sch-a byla pak postoupena, posléze žalující společnosti s r. o. 
V roce 1922 městská obec Karlovy Vary pohledávku vypověděla a slo-

32* 
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žila koncem června u bankovní filiálky ve Vratislavi 1,000.000 v ně
meckých papírových bankovkách. V žalobě, o niž tu jde, domáhala se 
společnost s r. o. na městské obci Karlových Varech zaplacení prozatím 
dílčí částky 5.000 německých marek ve zlatě nebo 40.600 Kč, dovolá
vajíc se ustanovení smlouvy ze dne 20. listopadu 1896 a 4. prosince 
1896, dle něhož se městská obec Karlovy Vary zavázala, že zápůjčku jí 
touto smlouvou povolenou zaplatí dne 31. prosince 1901 loco Vratislav 
ve zlatě, a dále čl. IV. dodatkové smlouvy, dle něhož veškerá ustanovení 
oné smlouvy platí také v budoucnosti. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Smlouvou ze dne 20. listopadu 
1896 a 4. prosince 1896 jest ovšem prokázáno, že byla poskytnuta zá
půjčka 1,000.000 marek ve zlatě, a že měla býti dne 31. prosince 1901 
ve zlatě zaplacena. Jest však nesporno, že zápůjčka hotově ve zlatých 
mincích vyplacena nebyla, nýbrž že byla vyplacena výše uvedeným 
způsobem a že úroky byly zúčtovány v rak.-uherských a českosloven
ských korunách podle dočasného kursu německé říšské marky. Podle 
dodatkové smlouvy ze dne 24'.; prosince 1901 bylo oběma stranami po
tvrzeno nikoli zaplacení ve zlatě, nýbrž hotové vyplacení 1,000.000 ma
rek německé říšské měny a sjednáno, že tato zapůjčená částka bude po
nechána i nadále jako zápůjčka a že tento zápůjčkový kapitál bude spla
titi 6 měsíců po výpovědi. Z toho vyplývá jako zjištěné, že zápůjčka 
byla poskytnuta, vyplacena a přijata v markách německé říšské měny, 
že 1,000.000 marek říšskoněmecké měny bylo předmětem zápůjčky a 
že splacení mělo se státi v říšskoněmecké měně, jelikož podle §u 983 
obč. zák. musí býti vráceny věci téhož druhu a téže jakosti, jako byly 
věci odevzdané. Žalující strana přislíbila sice v prvé smlouvě poskyt
nutí zápůjčky ve zlatě a vymínila si zaplacení v těchže mincích, vypla
cení se však nestalo skutečně ve zlatě, nýbrž v markách říšskoněmecké 
měny; splacení může býti žádáno tedy jen v markách říšskoněmecké 
měny. Tak jest při uvážení skutkových zjištění vyložiti obsah dodatkové 
úmluvy. Ve čl. IV. dodatkové úmluvy ujednané ponechání ustanovení 
prvé smlouvy v platnosti může se týkati toliko nezměněných okolností, 
nikoli však změny stavu věci. Okolnost, že říšskoněmecká měna spo
čívá na zlaté měně, nemůže odůvodniti povinnost, splatiti zápůjčku 
v říšské měně obdrženou ve zlatě, jelikož měna sama připouští platební 
prostředky, které nespočívají ve zlatě. Městská obec Karlovy Vary tím, 
že koncem června 1923 složila u banky ve Vratislavi 1,000.000 marek 
pro žalující firmu, a tím, že následkem zdráhání se žalobkyně placení 
přijmouti, složila jmenovaný peníz u úředního soudu ve Vratislavi, za
platila svůj dluh úplně. Městskou obec Karlovy Vary nestihá vina na 
znehodnocení marky říšskoněmecké měny a také nezpůsobila prodlením 
v placení škody, která vznikla znehodnocením marky. žalující strana 
musí tedy nésti následky znehodnocení své pohledávky sama. Z toho 
vysvítá také, že nemůže městské obci v Karlových Varech býti přičítáno 
provinění se proti dobrým mravům. žalující strana měla možnost kdy
koli, tedy i v době pro žalovanou nepříznivé, pohledávku vypověděti a 
žádati placení. Stejně mohla městská obec Karlovy Vary kdykoliv dáti 
výpověď a způsobiti placení. Jestliže tohoto práva použila, nemůže 
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v tom býti spatřováno provinění proti dobrým mravům. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vy
čkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Smlouvou 
zavázala se žalovaná strana zaplatiti zapůjčený peníz Jtlliovi Sch-ovi 
nebO jeho právním nástupcům loco Vratislava ve zlatě; avšak právě tak 
zavázal se Julius Sch. poskytnouti žalované straně zápůjčku ve zlatě. 
Skutečně však vyplatil Sch. 1,000.000 marek říšskoněmecké měny ni
koli ve zlatě, nýbrž ve zlatkách neb markách dle denního peněžního 
kursu marky. Jest nesporno, že úroky z této zápůjčky byly vzájemně 
súčtovány vždy jen dle denního peněžního kursu marky, tedy nikoli ve 
zlatě, a v dodatkové úmluvě potvrdila strana žalovaná pouze, že ob
držela 1,000.000 marek říšskoněmecké měny. Jak vychází na jevo z do
pisů a z výpovědi svědka, byla smlouva o zápůjčce mezi Juliem Sch-em 
a žalovanou stranou uzavřena ústně v Karlových Varech a ve Vratislavi 
byla jen podepsána Juliem Sch-em listina, vyhotovená o tom v Karlo
vých Varech. Nebylo však nikde předneseno, že při ústní úmluvě bylo 
uj ednáno splacení eflektivně ve zlatě a nebyl též uveden důvod, proč se 
tak mělo státi, čehož přece by bylo v tomto případě tím více potřebí, 
když žalobkyně poukazuje sama na to, že tehdy v Německu byla říšská 
měna měnou zlatou a marka říšskoněmecké měny ničím jiným než mar
kou ve zlatě. Obě strany shodují se v tom, že tato pohledávka ze zá
půjčky byla převedena na žalobkyni a že ve společenské smlouvě ze dne 
14. listopadu 1916 byla súčtována nikoE ve zlatě, jak tvrdila žalobkyně, 
nýbrž jen dle kursu 1:1,175, tedy dle kursu marky. Z toho nutno vyvo
zovati, že smluvní strany nepřikládaly slovům »ve zlatě«, použitým 
v písemném vyhotovení smlouvy ústně uzavřené, významu »ve zlatě 
eflektivně«, nýbrž pouze ten význam, že 1 marka říšskoněmecké měny 
jest 1 zlatá marka. Žalobkyně poukazuje sama na to, že Vratislav jest 
pouze místem platebním a nikoli plništěm a že jest tu vyloučeno po
užití německého práva, poněvadž věřitel i dlužnik mají své sídlo v Kar
lových Varech. Julius Sch. byl cizozemcem a měl své bydliště ve Vrati
slavi. Žalobkyně však právě tak jako žalovaná mají své sídlo v Karlo
vých Varech a tím též odpadl důvod, pro který byla umluvena svého 
času Vratislav jako místo platební. Jest tudíž jak dle §u 4 tak i dle §u 36 
obč. zák. užíti tuzemského práva. Žalobkyně zdůrazňuje výslovně, že by 
se žalovaná v případě, když by jí splatila na místo obdrženého 1,000.000 
marek ve zlatě 1,000.000 bezcenných papírových marek, obohatila na 
útraty a ke škodě věřitele, že by to odporovalo každému právnímu citu 
a zásadám slušnosti a spravedlnosti a bylo by prohřešením protí do
brým mravům.~Naproti tomu namítá žalovaná strana, že zlatá marka 
jest toho Času v relaci ke koruně osmkrát dražší než roku 1896, že tato 
radikální změna nemohla býti nikým předvídána, a že povinnost k pla
cení ve zlatě byla by nespravedlivým poškozením žalované strany, a že 
žalovaná utrpěla válkou zcela mimořádné ztráty, takže její finanční si
tuace oproti předválečné byla těžce a trvale postižena a že milion ma
rek, jejž v roce 1919 určila kS)llacení zápůjčky, byl znehodnocen. Va
lorisace v tom smyslu, že věřitel musí obdržeti tolik, aby dostal za všech 
okolností vnitřní hodnotu své pohledávky v době její splatnosti, nemá 
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v tuzemském právu podkladu a odporuje zásadě §u 6 zákona ze dne 10. 
dubna 1919 sb. z. a n. Č. 187, že I rak.-uher. koruna rovná se 1 Kč. 
PO;lle §u 983 .obč. zák. má dlužník ze zápůjčky vrátiti věřiteli stejně té
hoz druhu a Jakosti, jako obdržel od něho, a podle §u 989 obč. zák. 
n~Jsou-h v době s~~acení v o~ěhu ta~ové peníze ve státě, je dlužník po
Vll1en uspokOJIli ven tele penezl neJvlce podobnými, takovým počtem a 
druhem, by týž obdržel v době zápůjčky jsoucí vnitřní hodnotu toho co 
d~l. Zákonem ze dne 11. srpna 1892, čís. 126 ř. z. byla zavedena na 'mí
ste rakouské měny rakousko-uherská zlatá měna a v čl. XXIII. ustano
ven?, že jeden zlatý rakouské měny jmenovité hodnoty rovná se 2 ko
runam a dle zákona uvedeného již shora ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
s~. z. a. n. rovná se rak.-uher. koruna 1 Kč. Odvolací soud jest tedy práv
mho nazoru, že žalovaná strana má splatití žalobkyni tolik korun česko
slovenských, kolik činil 1,000.000. marek v době jeho vyplacení žalob
kym v rak.-uherských korunách, a že tato suma jest právě tou vnitřní 
hodnotou, kterou měl 1,000,000 marek zapůjčených žalované straně 
v době zápújčky v místě uzavření smlouvy, to jest v Karlových Varech. 
Z dopIsu hlované vychází na jevo, že uzavřela zápůjčku za příčinou 
stavby plyna;ny, ,a v dopIse ze d~e 8. listopadu 1915 projevuje žalovaná 
radost nad tlm, ze byla prodlouzena pachtovní smlouva mezi právními 
předchLrdci žalobkyně a žalovanGu stranou na dalších 5 roků, že tím 
nastalo prodloužení dosavadních naprosto přátelských styků a děkuje 
za laskavost, s Jakou se firma prohlásila ochotnou vzhledem k mnoha
I_etému příznivému spojení - předržeti'společně 'i tll'to nejtěžší dobu. 
zalovan,~. strana n.abídla JuHu Seh-ovi v roce 1909 splacení zápůjčky a 
Sch. sl1lzl1 na to urokovou míru ze 4Yi% na 4%. V letech 1896 1901 
~ I,?09 nemohl však nikdo předvídati, Že říšská měna v Německu platná, 
JeJlz 1 Marka ve zlatě byla svého Času rovna 1 markové bankovce bude 
~ dOlJle~né době zcela znehodnocena. Bylo by bezduvodným oboh~cením 
zalo."ane a ne?spravedlněnou újmou žalujíci strany a odpocovalo by zá
sad~m pochveho obchodu (§ 914 obč. zák.), kdyby se musila žalob
kfne spokoJlh 1,000.000 marek složeným žalovanou stranou u obvod.o
veho so~du ,ve Vr~t~sl~,~i dne,27. července 1923. Tohoto dne byla ovšem 
markova mena Jeste nsskonemeckou měnou, poněvadž rentovní marka 
pl~lná nyní v Německu, byla zavedena teprve nařízením německé říšské 
vlady ze dne 15. října 1923, čís. 100 ř. z. vydaným na základě zl11ocňo
vaclho zak?~a ze ~ne, 13. říina 1923, čís. 98 ř. zák. Avšak kurs marky 
poklesl v teze dobe JIZ tak, ze dle posudku znalce měl 1,000.000 marek 
dne 27. července 1923, v den, kdy nabyla právní účinnosti pololetní vý
pov~ď zápůjčky daná, žalovanou stranou, cenu pouhých 30.3 marek ve 
zlate. Na druhe strane bylo by bezdůvodným obohacením žalobkyně a 
ne.o~pravedlněnou újmou žalované strany a odporovalo by zásadám po
chveho obchodu, kdyby bylo dáno místo žalobní žádosti v plném rOz
sahu a žalobkyni bylo by přisouzeno skoro osmkrát tolik co .obdržela 
o.d ní žalovaná strana, poněvadž tuzemský zákon nejen ž~ nezná valo
nsace, nýbrž výslovně ustanovuje v §ll' 6 zákona ze dne 30. dubna 1919 
čís. 178 sb. z. a n., že I rak.-uher. koruna rovná se 1 Kč. žalovaná 
strana přednesla v žalobní odpovědi, jak jí byla vypočtena zápl!jčka a 
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jak byla s ní súčtována. Soud prvé stolice se však vzhledem k svému 
právnímu názoru nezabýval úvahou o otázce, kolik rakousko-uherských 
korun činily částky vyplacené v markách žalované straně v různých 
dnech vždy dotyčného dne, a zda, jak uvádí žalovaná vžalobní odpo
vědi, byla skutečně vzata za základ pro výpočet měna marková s 1 \4 Kr. 
za 100 dle peněžního kursu. Poněvadž nebyly uváženy v prvé stolici sku
tečnosti dle názoru odvolacího soudu duležité, bylo vyhověno odvolání 
ve smyslu §u 496 čís. 3 e. ř. s. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvo
lacímu soudu, by mzhodl o odvolání nehledě k důvodu, pro který zru
šil rozsudek. 

Dúvody: 

Dovolací soud souhlasí s odvolacím soudem co do výkladu ustano
vení §u 3 smlouvy ze dne 3. prosince 1896, jímž žalovaná obec zavázala 
se splatiti tehdejšímu věřiteli zápůjčku milionu marek ve zlatě »in OoM«. 
žalobkyně opřela jedině o toto ustanovení nárok na .zaplacení sporné 
částky v Kč odpovídající dnešnímu kursu německé marky. Odvolací 
soud, vycházeje z názoru, že tím nebylo smluveno zaplacení zápůjčky 
ve zlatě, t. j. zlatým kovem, odůvodnil názor svůj výstižně a správně, 
takže není třeba k němu přičiniti další důvody. Označení »in Oold« 
není tak jasné, jak snaží se žalobkyně dodatně dovoditi v tomto sporu. 
Může míti sice význam, jejž mu nyní přikládá, může tudíž nahražovati 
t. zv. zlatou doložku, výsl.ovné ujednání stran, že pohledávka má býti 
splacena zlatými mincemi anebo jinými penězi odpovídajícími však hod
notě zlata, může však míti také význam ten, že strany tím označily jen 
tehdejší říšskou měnu německou, nepomýšlejíce na skutečné placení ve 
zlatě, nýbrž jen v téže měně, v jaké byla poskytnuta. Odvolací soud, 
vyloživ sporné ustanovení v tomto druhém smyslu, posoudil věc správně 
po právní stránce. Vývody rekursu žalující firmy nasvědčují, ač sledují 
pravý opak, jen správnosti tohoto názoru. Ježto příslušné ustanovení 
smlouvy není tak přesné a jasné, by bylo je lze vyložiti jen v jediný 
určitý způsob, šlo o zjištění pravé vůle stran. Dovozuje-Ii žalobkyn,ě, 
že v roce 1896 byla zlatá měna říšskou měnou, nelze z toho dovoditi 
jiné, než že strany označením »in Oold« mínily jedině marky říšsko
německé měny, takže označení to nemá jiného významu, n.ež kdyby byly 
strany určily Mark deutscher Reichswahrung, jak se skutečně stalo v ná
sledující smlouvě z roku 1901. Kdyby bylJ strany měly skutečně jiný 
úmysl, byly by jej vyslovily mnohem jasněji a přesněji, byly by užily 
t. zv. zlaté doložky, jak se stalo ve všech případech, kde bylo skutečně 
vymíněno placení vl'! zlatě, t. j. zlatými penězi bez ohledu na změny 
vnitřní hodn.oty peněz. Strany byly by určitě místo slov in Oold, jenž 
tehdy byl totožným s pojmem říšské měny, užily jiného přesnějšího vý
razu. Mimo to bylo prokázáno, že zápůjčka nebyla skutečně vyplacena 
ve zlatě, ač žalovaná obec se. zavázala, že přijme zápůjčku 1 ,000.000 
Marek ve zlatě. Smlouva z roku 1901 nebyla nQvací, nýbrž jen prodlou
žením původního závazku, slouží však k výkladu vůle stran, jež ještě 
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ani v tomto roce neměly důvodu k ustanovení, že splacení dluhu má 
se státi zlatými penězi, a užily proto výrazu, jejž v původní smlouvě 
nahradily označením in Oold vzhledem k totožnosti měny. Nelze proto 
ani z odst. IV. smlouvy z roku 1901 níc dovoditi ve prospěch žalobkyně. 
Rozhodnutí nejvyššího soudu uvedená v jejím rekursu vztahují se ve
směs na případy, kde splacení dluhu zlatýmí penězí bylo smluveno 
výslovně, t. j. nejen označením ve zlatě, nýbrž byl při tom projeven 
i úmysl stran čeliti tím případným změnám měny, čehož v tomto pří_o 
padě strany neprojevily. Nedostatek zlaté nebo jiné přesně znějící do
ložky nasvědčuje tudíž jedině tomu, .že strany nepomýšlely na možnou 
změnu měny, na kterou zněla zápůjčka, a že pro ten případ neučinily,. 
opatření. Tím vzala každá strana na se nebezpečí této změny. Záleželo' 
na stranách, by si výslovně vymínily, že má zápůjčka býti vrácena v pe
nězích stejné vnitřní hodnoty, v jakých byla dána. Prosté označení 
měny slovy,)in Gold« nestačilo k tomu za tehdejších poměrů. Ostatní 
vývody, hlavně poukaz na porušení zásady poctivosti a víry, byly vy
vráceny soudem prvé stolice: a částečně i odvolacím soudem, pokud 
uznal zažalovaný nárok po právu. 

Odvolací soud neodvodil však z předchozího správného svého ná
zoru správné důsledky a nelze proto souhlasiti s dalším jeho právním 
posouzením věci. Poukazuje sice právem na nemožnost valorisace vzhle
dem k tuzemským zákonllm, pokouší se však přes to aspoň o částečnou 
valorisaci přepočtem původní pohledávky na rakouské peníze a nyní na 
čsl. koruny. Ani i §§ 983 a 989 obč. zák. nelze dovoditi správnost jeho 
'1ázoru. Pohledávka byla poskytnuta y říšských německých markách 
a měla býti splacena v téže měně. Nezáleží na tom, že dlužník měl své 
sídlo tehdy v Rakousku, nyní v čsl. republice. Tím nezměnilo se nic na 
měně, v níž byla zápůjčka dána a měla býti splacena. Nemohla by proto 
žalovaná obec v žádném případě odsouzena býti přímo k placení dluhu 
toho v Kč, leda snad alternativně, ale nikdy podle kursu v den sjednání 
mebo výplaty zápůjčky. Že by byly měly strany úmysl sjednati vrácení 
zápůjčky ať již v dřívější rakouské měně' anebo v čsl. korunách, nelze 
dovoditi z přednesu jich ani ze zjištěných skutečností. šlo jedině o po
hledávku v německé říšské měně, a nelze proto d,oV,oditi z rakouských 
a čsl. měnových zák,onů možnost přepočtu jejího na Kč, jakož i nárok 
žalující firmy na splacení pohledávky v této měně. Jakmile bylo tudíž 
zjištěno, že předmětem zápůjčky byl milion marek tehdejší říšské měny 
německé, aniž bylo smluveno, že splacení dluhu má se státi zlatými 
penězi, jest míti za to, že žalovaná obec v čase, kdy sl,ožila částku tu 
na soudě, nebyla povinna platiti žalující firmě více než právě tuto částku 
v říšské měně tehdy ještě platné hez ohledu na její vnitřní hodnotu. 

čís. 6911. 

Pokud není odvolací soud povinen naříditi nové ústní odvolací líčení 
ačk?liv mu byla věc vrácena zrušovacím usnesením dovolacího SOUru4 
by Jl znovu projednal a rozhodl. 
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Ručení přejúnatele podniku podle §u 1409 obč. zák. týká se i zá
vazků k náhradě škody (z vadného vedení podniku předavatelem). 

Lhostejno, že v době převzetií podniku nebylo ještě jisto, jaká škoda 
bude vymáhána, jen když tu bylo již protismluvní jednání, z něhož byl 
vyvozován náhradní nárok. Přejúnatel podniku sice neměl možnost způ
sobiti likvidaci podniku předavatelova (společnosti s r. o.), ale mohl si 

. provedení likvidace polo~iti za podmínku převzetí podmku. Opomenuv 
toho, nemůže se přejímatel vymlouvati, že o nároku proti předava~eli 
nevěděl aniž věděti musel. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, Rv I 1574/26.) 

Žalující firma domáhala se na žalované akciové společnosti náhrady 
škody, jež prý jí byla způsobena nesprávnými informacemi společnosti 
s r. o., jejíhož podniku nabyla žalovaná. Žalující firma vznesla mezi
timní určovací návrh, že žalovaná akci,ová společnost jest k žalobě 
pasivně oprávněna. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal mezi
timnÍm rozsudkem právem, že žalovaná akciová společnost jest ku sporu 
oprávněna. O d vol a c í s o u cl rozsudkem ze dne 10. č'ervence 1925 
napadený rozsudek potvrdil, N e j v y Š Š Í s o u d usnesením ze dne 
7. května 1926 napadený rozsudek zrušil a vrátil věc odv,olacimu soudu, 
by ji znovu projednal a rozhodl. O d vol a c í s o u d po. té po neve
řejném zasedání rozsudek prvého soudu potvrdil. N e j v y Š š i s o u d 
nevyhověl do·volání. 

Důvody: 

Není podstatnou vadou řízení podle §u 503 čÍs. 2 C. ř. s., že odvo
lací . soud rozhodl o dovolatelově odvolání v neveřejném sedění, nena
řídiv nového ústního odvolacího líčení, ačkoli mu byla věc vrácena zru
šovacím usnesením dovolacího soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl. 
Zásada §u 511 (2) C. ř. s., k níž dovolání p,oukazuje, neplatí bez vý
jimky (srV. rozh. čís. 4601 sb. n. s.). O takovou výjimku jde i v sou
zeném případě. V původním - zrušeném - rozsudku nezaujal odvo
lací soud právní stanovisko k názoru soudu první stolice, že pasivní 
legitimace k žalobě jest odůvodněna §em 1409 obč. zák., nýbrž řešil 
otázku pasivní žalobní legitimace jen s hlediska § 96 zák. o společ
n,ostech s obm. ruč. Dovolací soud neshledal v odvolacím rozsudku 
potřebných skutkových zjištění pro jeho kladnou odpověď na tuto 
otázku a uznal proto nezbytným, by odvolací soud zjistil, zda bylo 
vyhověno všem náležitostem §u 96 řečeného zákona. Zjištění ta vyža
dovala ovšem ústního jednání a proto dovolací soud uložil soudu druhé 
stolice, byo věci znovu jednal. Než výsledek nového jednání nebylo 
lze určitě předvídati. Mo)!l býti í záporný. Proto dovolací soud při
pomněl odvolacímu soudu, by pro případ, že by zjištění měla záporný 
výsledek aneb že by odv,olací soud, zmeniv názor o nejvhodnějším po
stupu při vyřízení odvolání, pokládal předem za účelnější vybudovati 
své - rozhodnutí na témž základě jako soud prvé stolice, se zabýval 
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i otázkou, zda sporná pasivní legitimace je dána podle §u 1409 obč. 
zák. Pro řešení této otázky nebylo ústního odvolacího líčení nezbytně 
třeba, jestliže odvolacímu soudu postačovaly již výsledky prvního 
ústního odvolacího líčení, jež se vztahovalo podle protokolu a podle 
obsahu přípravných spisů i k řešení sporu s hlediska §u 1409 obč. zák. 
Odvolací soud zvolil tentokráte posléze naznačený postup. Jeho skut
kové předpoklady, získané z prvního ústního líčení odvolacího, posta
čují pro rozhodnutí. Nebylo tudíž třeba, položiti rok pro pokračování 
v něm, zda tu je fuse podle §u 96 zák. o společnostech s r. o., a není 
ani vadou řízení, že nezjistil, zda se stalo usnesení, hy bylo upuštěno 
od likvidace, jak § 96 zákona vyžaduje. Ostatní vývody, kterými do
dolání vytýká podle §u 503 čís. 2 c. ř. s. jako vadu řízení, že odvolací 
soud neprávem usuzuje z usnesení obou společností na universální suk
cesi žalované firmy ve jmění firmy, s níž Arnošt J. jednal, patří správně 
do vývodú k dovolacímu důvodu mylného právního posouzení věci 
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 

Pod dovolacím důvodem §u 503 čís. 4 c. ř. s. provedené výtky 
mylného právního posouzení nelze uznati za správné. Právní závěr, že 
žalovaná akciová společnost převzala veškeré .imění i podnik S. spo
lečnosti, společností s r. O., jest plně odůvodněn protokolem ze dne 
5. listopadu 1923 o mimořádné valné hromadě žalované společnosti. 
Že " tohoto převzetí plyne universální sukcese, odvolací soud nepraví, 
odvozuje výslovně ručeni žalované za dluhy společnosti s r. o. z před
pisu §u 1409 obč. zák., tedy z právního poměru singulární sukcese. 
S právními otázkami, dovoláním nadhozenými při prováděni dovola
cího c1úvodu §u 503 čís. 3 c. ř.s., zda tu je aktivní legitimace žalobců 
a zda zažalovaný nárok je po právu, protože prý posudek nebyl podán 
společností, nýbrž soukromě jejím jednatelem P-em a zda byl podán 
bezplatně či za plat, nelze se toho času obírati, neboť řízení je prozatím 
obmezeno jen na otázku pasivní legitimace a s tou nijak nesouvisí. 
Správně praví dovolání, že jen tehdy lze říci, že někdo znal nebo musil 
znáti povinnost k náhradě určité škody, jestliže znal neb musil znáti 
konkretní jednání, jež mělo vznik povinnosti k náhradě škody v zápěti, 
v souzeném případě tedy jen, jestliže žalovaná znala neb musila znáti 
skutečnost, že společnost s r. o. dala nesprávnou radu. Ale neprávem 
míní dovolání, že odvolací soud na tuto otázku odpověděl omylem 
kladně, když dopis Arnošta J-a ze dne 5. prosince 1922 s přílohou Dra 
Lva J-a nebyl dodán společnosti s r. o.,. nýbrž jejímu jednateli. Není 
přece sporu, že Arnošt J. navázal obchodní styk se společností s r. o. 
Ta jako právnická osoba mohla se svým zákazníkem jednati ovšem jen 
prostřednictvím některého ze svých jednatelů neb jiných činitelů. Když 
se pak její zákazník ve věcech zahájeného obchodního spojení s ně
jakou výtkou obrátil - ať ústně aneb písemně - na jejího jednatele, 
příčilo by se nejprvotnějším základům slušného obchodování, kdyby si 
společnost jako pravý smluvník směla hráti na schovanou a zapříti účin
nost právního jednání s jejím jednatelem pro sebe. Jest-li tedy Jisto,že 
Arnošt J. jednateli společnosti s r. o. vytýkal špatnou radu v obchod-
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ním styku s ni navázaném, usoudil ?dvolací .soud z toho práv,em, že to 
vytýkal společnosti s r. o. a ,že se Jeho dop:s ze dne 5. ~roslnce 1 :2~ . 
týkal jí. Z toho plyne pak ovsem I pro. ~I v, cl. 2~ obch; z,a~. s~~novena 
povinnost o uschování obchodních dopiSU. Osta~ne nasvedcuJe tez obsah 
odvolatelova přípravného spisu tomu" že spolecnost sr.. o. o d?plse ze 
dne 5. prosince 1922 s přílohou mela vedomost ,a Je) pokladala za 
obchodní dopis svého podniku. že dopis ten proh predpls~ č,1. 28 obch. 
zák. neuschovala, dovolatel netvrdil. Z jeho obsahu" zej,;,ena ! leho 
druhého odstavce ve spojení s předpisem, §u : 299 ob~. ~ak: a cl. 2~2 
obch. zák. musila si společnost s r. o. byh vedoma, ze JeJ1mu ~mluv
níku z udělení špatné rady může vzniknouti nárok na náhradu sk?dy, 
a totéž si musila uvědomiti i žalovaná, pokud se tkne mustll SI uvedo
miti její činitelé, kteří jejím jménem a za ni př;jimali podmk, od, s~o~ 
lečnosti s r. o., když, jak dovolání samo pravI, se muslh p,r;svedclh 
o stavu převzatého podniku přezkoumá?ún k,nih a, ovšem t:,z ~ l11m~ 
související korespondence. Na tom nement mceho, ze v ~obe p~evzet,l 
(5. prosince 1923) nebylo ještě jisto, jaká škoda bude z duvodu spatn,e 
rady vymáhána. čin, protismluvní jednání, z něhož podle §u 1299 obe. 
zák. prýštil nárok na náhradu škody, byl již vykonán, škoda byla JIž 
zaviněna. Že ještě nebylo jisto, jaké výše dovrší, a tudíž nebyla žalo
vatelna nemění ničeho na její právní jsoucnosti. Byl tu již nárok na 
náhrad~ škody, třebaže číselně ještě neurčitý, a byl tu tedy, té~ již dluh 
jemu odpovídajícÍ. O něm praví odvolací soud pravem, ze zalovana, 
přejímajíc podnik společnosti s r. o., jej musila znátI. Plyne :0, Jak do~ 
líčeno, již ze samozřejmé i dovoláním uznané povmnostI, proezkoumah 
stav jmění převzatého podniku. Neméně to však plyne z duvodu po
užitého odvolacím soudem, že bylo na žalované, by si zjednala přesnou 
znalost stavu převzatého podniku řádnou likvidací společnosti s r. o. 
podle §§ 89 a 9\ zák. o spol. s r. o. Je sice pravda, že žalovaná neměla 
možnosti, by likvidaci tu za společnost s r. o. provedla nebo se na 111 

usnesla závazně i pro společnost s r. o. Ale jistě mohla žalovaná klásti 
společnosti s r. o. za nezbytnou a neprominutelnou podmínku pro pře
vzetí jejího podniku, by likvidaci podle §u 89 provedla a tak žalované 
jako svému' smluvníku v ujednávaném převzetí podniku zjednala bez
pečný ,základ pro posouzení jeho stavu. Opominuvši tuto opatrnost, ne-
může se žalovaná vymlouvati, že ,o nároku nevěděla a věděti nemusila. 
Třebaže o něm nevěděla, nevěděla o ncm z vlastní viny a právě tu platí 
zákonný předpoklad, že o něm věděti musila, neboť zákon klade zavi
něnou nevědomost skutečné vědomosti úplně na roveň. Má proto odvo
lací soud právem splněným předpoklad §u 1409 obč. zák., že žalovaná 
o zažalovaném nároku věděla nebo věděti musila. Pro dovolatelův ná
zor, že § 1409 neplatí pro závazky z důvodu náhrady škody, neudává 
dovolání důvodů a Dene také proň shledati opory ani ve znění ani 
v pramenech zákona, jenž zcela všeobecně mluví ,o dluzí~h~ náležejíc~ch 
k podniku, nezLtstavuje takto svým doslovem pochybnosh, ze k podmku 
náležejivšechny dluhy podniku, tudíž i dluhy, vzniknuvší z vadného 
jeho vedení a protismluvního plnění závazkLt v něm převzatých. 

I 
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čís. 6912. 

úmluva mezi republikou československou a republikou Rakouskou 
ze dne 18. června 1924, vyhlášená pod čís. 60 sb. z. a n. na rok 1926. 

žádost o knihovní poznámku, že pohledávka znějící na staré ko
runy rak. uh. jest podrobena rovnání a že kromě způsobu vyrovnátú 
uvedeného v mezistátní úmluvě čís. 60/26, jest každý jiný způsob za
kázán a neplatný, nelze zamítnouti jedině z toho důvodu, že bylo o zá
pis zažádáno pouze jedním súč!ovacím místem a níkoliv oběma. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, R II 79/27.) 

Návrhu Československého súč\ovacího ústavu, by bylo knihovně po
znamenáno, že hypotekární pohledávka 4.800 Kč jest podrobena rovnání 
podle mezistátní úmluvy ze dne 18. června 1924, čís. 60 sb. z. a n. na 
rok 1926 a že každý jiný způsob vyrovnání mimo onen v úmluvě uve
dený jest zakázán· a neplatný, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, r e
k u r sní s o II d návrh zamítl. D ů vod y: Podle knihovního výtahu 
jest ve vl. Č. 144 v D. vloženo právo zástavní pro pohledávku Dra 
Artura F-a 4.800 Kč, kterážto p@hledávka pochází z dluhopisu ze dne 
17. března 1884, znějícího na rakousko-uherské koruny 4.800 K. Po
hledávka tato nebyla dosud splacena a nastupuje za ni peníz, který 
podle úmluvy ze dne 18. června 1924 ·e. 60 sb. z. a n. z r. 1926 má 
dlužník platiti v československých korunách. V takovém případě může 
však býti dle ustanovení článku 18 odst. 2. cit. mezistátní úmluvy pa
třičný knihovní zápis proveden na žádost obou zúčtovacích míst. Je
likož však v projednávaném případě byla žádost o knihovní zápis po
dána pouze jedním zúčtovacím ústavem, není předpisu cit. ustanovení 
vyhověno (článek 18, druhý odstavec cit. úmluvy a § 77 kn. zák.). 

Ne j v y Š š í s o n d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud neposoudil věci správně po právní stránce, pokládaje 
povolený a provedený knihovní zápis za totožný se zápisem, o němž 
mluví poslední věta druhého odstavce čl. 18 dohody čís. 60 sb. z. a n. 
z r. 1926. Podle čl. 16 této dohody zaplatí č·sl. dlužník zúčtovacímu 
ústavu za každou starou korunu rakousko-uherskou jednu českoslo
venskou korunu, podle čl. 17 zanikne závazek dlužníkův zaplacením čsl. 
zúčtovacímu ústavu, kdežto nárok věřitelův je tím uspokojen. Pokud 
nebyla pohledávka ve starých rakousko-uherských korunách knihovně 
zajištěná splacena (čl. 18 druhý odstavec), nastupuje za ni peníz, který 
podle této úmluvy má dlužník platiti v československých korunách; na 
žádost obou zúčtovacích míst provede se patřičný zápis knihovní. Mluví 
tudíž toto ustanovení jedině o knihovním zápise peníze, který. má dluž
ník platiti v československých korunách, ne však o knihovní poznámce, 
že pohledávka znějící na staré koruny rak.-uherské jest podrobena rov-
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nanl a že kromč způsobu vyrovnání uvedeného v mezistátní úmluvě 
čís. 60/126 je každý jiný způsob zakázán a neplatný. Nelze proto z před
pisu čl. 18/2 dovoditi, že by žádost o tuto knihovní poznámku mohla 
platně podati jen obě zúčtovaCÍ místa. a neodpovídá předpisu tomu re
kursní návrh na zamítnutí žádosti jedině z toho důvodu, že bylo o zápis 
zažádáno jen jedním zúčtovacím místem. 

čís. 6913. 

Odměny za zprávy ku výzvě berní správy podle §u 269 zákona o pří
mých daních osobních ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. nelze se 
na státu domáhatí pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, R II 81/27.) 

Žalobce byl ustanoven berní správou za znalce ve věci uložení dávky 
z majetku průmyslovému podniku. Žalobě, jíž domáhal se na Česko
slovenském eráru vyplacení odměny za podaný posudek, pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d zrušil napa
dený rozsudek i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu. 
O ů vod y: Mylným jest právní názor prvního soudu, že v tomto pří
padě jde o smlouvu o dílo ve smyslu §u 1151 obč. zák., kteroužto 
smlouvu strany mezi sebou uzavřely. Tak by tomu bylo, kdyby žalobce 
byl finančním erárem vyzván k podání znaleckého posudku v nějaké 
vlastní hospodářské otázce podle soukromého práva a kdyby tomuto 
vyzvání žalobce vyhověl ze svobodné vůle (§ 869 obč. zák.). V tomto 
případě však nelze mluviti o smlouvě mezi žalobcem a erárem. Neboť 
z dekretu berní správy ze dne 26. listopadu 1924 jest patrno, že žalobce 
byl vyzván s poukazem na všeobecnou v §u 269 zák. ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. zák. ve znění novely ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 
ř. zák. stanovenou povinnost podávání zpráv přezvědných úřadům daň 
Vyměřujícím, by řečený dekret vyplnil odpovědí na dané otázky. Tu 
jde o příkaz finančního eráru daný žalobci, který byl povinen dle cit. 
.l!stanovení zákona uposlechnouti. Státu zde nešlo o hospodářské .zájmy, 
llýbrž o ukládání daní, tudíž o výkon práva vrchnostenského. jeho pří
kaz byl dán u výkonu výsostné státní moci (ukládání daní), šlo tu tedy 
o příkaz jako výron této moci, O příkaz veřejnoprávní, jehož byl žalobce 
povinen uposlechnouti jako poddaný státu ve smyslu hořejších usta
novení. Z uvedeného jest patrno, že tu jde o poměr čistě veřejnoprávní. 
Jest proto pořad práva vyloučen a měl první soud z toho důvodu žalobu 
odmítnouti (§ 42 j. n.). Jelikož však námitku nepřípustnosti pořadu 
práva první soud zavrh!, jest jeho řízení zmatečným dle §u 477 čís. 6 
c. ř. s. a bylo proto napadený rozsudek i řízení jemu předcházející 
jako zmatečné zrušiti a žalobu odmítnouti podle §u 478 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní 'trán:e a nemá pr~to 
Nejvyšší soud důvodu ke zrušení napadeneho usnesenI., AD! tvrzenym 
výnosem ministerstva financí z roku 1906 nebyl zalozen souk:omo
právní nárok na odměnu, jíž se ž,alobce dOl11a~a, neboť n~ ver~):no
právní povaze povinnosti stanovene v §u 269zako~a, o da.U! z,pn]mu 
a §u 13 zákona o dávce z majetku nebylo u!c zmeneno lIm, ze byly 
příslušné finanční úřady oprávněny nadřízeným úřadem k poskytnutí 
odměn. I tu zůstalo uděleni odměn úřednim úkonem oněch úřadů vy
plývajícím z jich vrchnostenské moci. Není pro soud důvodu rozeznávati 
mezi posudkem a přípravnou prací, tak jako nemůže soud rozhodoval! 
o tom, zda podaný posudek přesahuj e domnělé meze vytčené v §u 269 
cit. zák., aniž zda a pokud mohl žalobce odepříti výkon jemu uložený, 
aniž zda úřední vyzvání k němu-, stalo se na požádání strany povinrté 
dávkou. O tom všem mohou uvažovati jen finanční úřady a ne soudy. 
Jakmile bylo uznáno, že věc nehodí se na pořad práva, nemůže soud 
rozhodovati ani o tom, zda výkon žalobci uložený byl bezplatný čili nic. 

čís. 6914. . 
Vedena-li exekuce zabavením a přikázáním k vybrání nároku dluž

níka na vydání vkladní knížky s návrhem, by vklad byl vybrán; a zaslán 
vymáhajícímu věřiteli pen/zem, odpovídajícím jeho vykonatelné pohle
dávce, lze uplatňovati vlastnické právo ku vkladu žalobou podle 
§u 37 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, Rv 11 809/26.) 

žalobě o nepřípustnost exekuce na vkladní knížku bylo pro c e s
ním s o ude m p r v é s t o I i c e vyhověno, o d vol a c í s o ll! d 
žalobu zamítl. Ne j v y Š š í s o u l\ zrušil napadený rozsudek a vrátil 
věc odvolacímu soudu, by o ní znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, jež se opna o dovolací důvod C1S. 4 §u 503 c. ř. s., 
jest opodstatněno. Podle důvodů napadeného rozsudku jest žaloba, po
daná dovolalelkou o nepřípustnost exekuce vedené žalovaným ohledně 
vkladní knížky spořitelny, znějící původně na 6.000 Kč a uložené na 
jméno František K. u schovacího úřadu okresního soudu B., neopod
statněná a bylo ji zamítnouti proto, že v této exekuci byl zabaven a jde 
o nárok povinného Františka K-a na vydání uvedené vkladní knížky, 
žalobkyně však tvrdí jen vlastnické právo ke vkladu, jenž není před
mětem vedené exekuce. Toto stanovisko odvolacího soudu napadá do
vo!atelka právem. Podle exekučních spisů vede žalovaný exekuci uhra
žovací a navrhl za účelem uspokojení své vykonatelné pohledávky za
bavení a přikázání k vybrání nároku povinného Františka K-a na vy-
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dání shora uvedené vkladní knížky, mimo to však navrhl také. by vklad 
byl vybrán a mu zaslán částkou odpovídající jeho vykonatelné pohle
dávce. Dle toho nejde, jak za to má odvolací soud, o exekuci vedenou 
pouze na nárok na vydání vkladní knížky, nýbrž jde již také o exekuci 
na pohledávku samu z dotyčné knížky a na peníz na knížku tu uložený 
(§§ 294, 296, 300--319 a 325 a násL ex. L). Tvrdí-li žalobkyně k to
muto penízi vlastnické právo, jde nepochybně o právo, které by vedené 
exekuci bylo na překážku a činilo ji nepřípustnou (§ 37 ex. ř.). Dle 
toho nelze zanlítnouti žalobu z důvodu odvolacím soudem uvedeného, 
že se právo žalobkyní tvrzené předmětu exekuce netýká a exekuci ne
přípustnou nečinÍ. 

čís. 6915. 

Jde o pohledávku, náležející členu bývalého císařského rodu na 
území československé republiky ve smyslu zákona ze dne 12. srpna 
1921, čís. 354 sb. z. a n., převzat"1i k úrokováni a při skončení pachtu 
k zaplacení dluh bývalého pachtéře vzniklý z kupu inventáře a zařízeni 
na zpachtované (od člena bývalého císařského rodu) nemovitiosti, jsoucí 
na území československé republiky. Lhostejno, že podle smlouvy měla 
býti pohledávka zaplacena arcivévodskému holmistrovsk,ému úřadu, 
jenž byl tehdy ve Vidni, a nezáleží též na sídle pfejímatele dluhu v době 
uzavřeni smlouvy. 

(Rozh. ze dne 17. března 1927, Rv II 120/27.) 

V roce 1865 koupila tehdejší pachtýřka velkostatku Židlochovického 
firma R. a spoL živý inventář velkostatku, jakož i celé zařízení pivovaru 
za 427.516 K 72 h a ujednala s propachtovatelem, že dluh hude po čas 
pachtovní doby úrokovati a že ho zaplatí teprve po skončení pachtovního 
poměru. Podle §u 11 smlouvy ze dne 8. července 1914, uzavřené ve 
Vídni, převzala R-ská cukerní rafinerie, akciová společnost, tehdy sí
dlem ve Vídni, tento dluh ku zaplacení a úrokování a zavázala se jej 
včas pachtovní doby úrokovati 5% a tyto úroky platiti u důchodního 
úřadu v židlochovicích a po ukončení pachtovní doby hotově jej za
platiti vrchnímu hofmistrovskému úřadu ve Vídni. Dne 30. června 1923 
byl pachtovní poměr skončen. Žalobě československého státu, by R-ská 
rafinerie, akciová společnost, byla uznána povinnou zaplatiti 427.516 Kč 
72 h k rukám ministerstva zemědělství v Praze, bylo vyhověno s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude 111 z těchto 

důvodů: 

Po právní stránce byl., odpověděti na otázku: zda sporná pohledávka 
byla majetkem, jenž na území někdejšího mocnářství rakouskouher
ského, patřícím československé republice, náležel některé z osob vy
tčených v § 3 čís. 2 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. ano 
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, Na otázku tu jest odpověděti kladně. Sporná pohledávka byla mezi 
zalovanou fIrmou a Bedřichem Habsburkem, o němž není pochybnosti, 
že náleží k osobám shora vytčeným, založena ustanovením §u 11 pach
tovní smlouvy ze dne 8. července 1914. Žalovaná převzala k úrokování 
a zaplacení dluh bývalého pachtéře vzniklý z kupu inventáře a zařízení 
na nemovitosti jí zpachtované, a zavázala se, že dluh ten zaplatí hotově 
při skončení pachtu. Smluvní strany byly v tomto §u 11 označeny jako 
propachtovatel a pachtéřka. Pro odpověď na otázku, zda pohledávka 
ta náležela Bedřichovi Habsburgovi na území nynější rupubliky Čsl., je 
zajisté rozhodno jen místo, kde měla býtí splněna smlouva, kterou byla 
založena. Po právní stránce je při tom vycházeti z §u 905 obč. zák. Po
dle smlouvy měla býti pohledávka zaplacena po uplynutí pachtu: »an 
das erzherzogliche Oberstholmeisteraml«. Úřad tento byl v době sjed
nání smlouvy ve Vídni, tím však, není řečeno, že smlouva o převzetí 
dluhu bývaléhO pachtéře měla býti splněna tamže. Jmenovaný úřad byl 
propachtovatelem, t. j. BedřL~hem Habsburgem ustanoven k přijetí pe
něz, což se nemusilo státi nutně ve Vídni. Toto město mohlo býtí místem 
place?í, nebylo však místem plněni. Místo plnění nebylo ve smlouvě vý
slovno stanoveno, k tomu nestačilo udání úřadu, jemuž měla se státi vý
plata. Je proto plniště určiti podle povahy a účele jednání. Smlouva 
o převzetí dluhu podle §u 11 nebyla sice pouhou součástkou pachtovní 
smlouvy, neboť v podstatě šlo o něco jiného, než oč jde při nájemní 
smlouvě, nebyla však smlouvou tak samostatnou, by jí bylo možno od
loučiti od této co do místa plnění, když' plnění mělo spadnouti v jedno 
s pominutím pachtu. Věřitelem byl propachtovatel nemovitosti, dlužní
kem byla pachtéřka, a dluh, nedošlo-li'dříve k jeho výpovědi, což se ne
stalo přede dnem 28. října 1918, byl splatný uplynutím pachtu, mělo se 
proto stál! zároveň splnění obou smluv, t. j. vrácení pachtovaného velko
statku i splacení dluhu. Nemovitost mohla býti vrácena jen tam, kde 
byla, t. j. v Žídlochovících, podle toho jest usoudití, kde měla býti 
splněna další smlouva s ní s'Ouvisející výslovně co do doby plnění, takže 
1 místa plnění spadala v jedno. Pohledávka byla tudíž splatná taktéž 
v Židlochovicích. Propachtovatel, jonž by zajistě nebyl převzal nemovi
tost osobně, nýbrž svým zástupcem, určil úřad hOfmistrovský, jenž měl' 
místo něho převzíti peníze. Ať učinil tak na místě samém anebo ve Vídni 
jako místě své působnosti, kde měla tehdy sídlo i žalovaná firma, v kaž
dém z těchto případů zůstaly Židlochovice místem plněni. Je proto z po
vahy věci, t. j. z uvedené souvisl'Osti s pachtovním poměrem dovoditi, že 
~lo o pohledávku, jež náležela Bedřichu Habsburgovi na území nynější 
csl. republIky. Nezáleží na tehdejším sídle žalované společnosti jako 
dlužníka ani na sídle hofmistrovského úřadu, jenž byl pro tento případ 
určen k přijetí peněz místo důchodenského úřadu v Židlochovicích. 

čís. 6916. 

§ů 833 a násl. obč. zák. metze užíti na právní poměr substitučního 
dědice a nejbližšího čekatele ve příčině substitučního jmění. Substituční 
dědic jest oprávněn, by si sám ustanovil správce substitučního jmění. 
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Substituční soud není oprávněn ustanoviti správce subsilitučního jmění 
na pouhé oznámení substitučního opatrovníka aniž poukázati tohoto na 
pořad práva. Práv svěřenských dědiců, vymezených §em 520 obč. zák., 
mohou se tito domáhatí jen žalobou, pokud by pak bylo ti'eba proza
tímního opatření, musily by o ně zažádati u příslušného soudu, ať již 
před sporem nebo zároveň se žalobou, avšak vždy podle příslušných 

, předpisů exekučního řádu. Jest věci substitučního soudu, k němuž došlo 
opatrovnikovo oznámení, by vyšetřil, zda jest potřebi, by opatrovnik na
stupoval sporem po případě zažádal před sporem o prozatímní opatření 
a podle výsledku přikázal mu podati žalobu nebo návrh. 

(Rozh, ze dne 22. března 1927, R I 82/Q7.) 

K návrhu Bedřicha D-a jako soudem zřízeného opatrovníka substi
tučního jmění po Terezii H-ové ustanovil s o udp r v é s t o I i c e 
(zemský civilní soud v Praze) podle obdoby §u 833 a násl. obč. zák. 
Bedřicha H-a správcem veškerého rodinného jmění substitučního. D ů
vod y: Bedřich D. jako soudem ustanovený opatrovník substituč
ního Jmění po Terezii H-ové oznámil soudu, že v poslední době utvá~ 
my se na substitučních statcích poměry, kterými podstata substitučního 
jmění jest vážně ohrožena, a že jest nezbytně třeba, by soud vykonáva
jící soudní péči o ne ztenčené v závěti zřizovatelčině nařízené zachování 
kmene substitučního, z úřední moci učinil vhodné opatření ve příčině 
další správy substitučních panství a to neprodleně, nemá-li kmenovou 
podstatn substituční stihnouti nenahraditelná ztráta. Vzhledem na toto 
'Oznámení, které činí zodpovědný, soudem ustanovený opatrovník sub
stitučního jmění v konání své úřední povinnosti, jest nezbytno, by soud 
vykonávající dohled na substituční jmění zavedl sice příslušná šetření, 
avšak již nyní učinil vhodná opatření, jak mu to ukládají stěžejní zásady 
ovládající nesporné řízení, zejména pak ustanovení §u 2 čís. 10 nespor
ného patentu z 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. Až do té doby, kdy budou 
řečená šetření skončena a konečné rozhodnutí ve věci vydáno, bylo 
dlužno učiniti hořejší opatření, které proto jest dle své povahy opatře
ním pmzatímním a odůvodněno okamžitou,' nutnou a naléhavou po
třebou opatrovníkem substitučního jmění oZnámenou; Soud substituční 
musí pak z úřední moci dohlížeti k tomu, by kme'nové jmění podle naří
zení poslední vůle zakladatelčiny bylo neztenčeně zachováno. Jmeno
vaný správce byl dle soudních spisů samým Josefem H-em jako nyněj
ším substitučním vlastníkem ustanoven za jeho generálního plnomoc
níka, jest tudíž do všech záležitostí správy jmění substitučního jíž úplně 
zasvěcen a jako nejstarší syn a zároveň jako nejbližší substituční čekatel 
nejlépe k tomu povolán, by právě v nynějších mimořádných poměrech, 
kdy je t'Oho nejvíce zapotřebí, jmění kmenové hospodárně a účelně pod 
dohledem soudu spravoval. Rek u r sní s o u d k rekursu Josefa H-a 
zrušil napadené usnesení a odkázal na pořad práva návrh Bedřicha D-a, 
by bylo ut'iněno vhodné "'patření ohledně správy substitučního jmění. 
D ů vod y: Opatření, které první soud učinil bez šetření předepsaného 
v §u 2 Č. 5 nesp. říz. ano i bez slyšení stěžovatele, kterému jako povo-
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lanému dědíci náleží podle §u 613 obč. zák. k substitučnímu jmění 
ome~ellé p,rávo vlastnické s právy a závazky požívatele) na pouhé ozná
melll a, navrh substitučního opatrovníka, obsahující jen tvrzení ničím 
nedolozená, obstáti nemůže ani jako prozatímní Dpatření, za jaké je 
s~U'd, první stolice prohlašuje. Postrádáť především vůbec jakéhokoliv 
vecneho podkladu, poněvadž nebylo o zmíněném oznámení a návrhu 
opatrovníkově kDnáno žádné šetření, údaje pak v něm obsažené o sobě 
nemohou zajisté býti pokládány za dostatečnou oporu pro rozhodnutí 
s.oudu tak dalekosáhlého významu, jaký má vydané opatření. Vždyť se 
JIm zasahuje vehce podstatně a citelně do vlastnického práva stěžova
telova, které jest omezeno jen potud, pokud to zákon dovoluje, Napa
dené usnesení jest proto neodůvodněno jíž pro nedostatek řízení. Leč 
Jest ,~~odůvodněno i po stránce právnÍ. První soud opřel je o obdobné 
po~zllI §~ 833 a n. ob.č. zák. S právníI? názorem, ze kterého při tom vy
chazel, vsak souhlasIlI nelze. Cltovana ustanovení upravují práva podíl
níků,ke ,společné v,ěci. Právní vztahy spoluvlastníků mezi sebou a ke spo
le~n~ veCI JSou vsak svou pO\1i'hou podstatně rozdílné od práv, jež ná
leze]l povolanému substitučními dědici a nejbližšímu čekateli ve příčině 
substitučního jmč,ní, které nelze pokládati za jejich společnou věc. Onen 
jest J~ho omezenym vlastníkem sám, tento má pak jen jistá práva čeka
telska. Podmínek pro obdobné použití §§ 833 a násl. obč. zák. podle 
§u ! ~bč. zák. na projednaný přípa'tl zde tedy nenÍ. Ale í kdyby se před
pISU tech chtělo obdobně použítí, nemohl by správce substitučního jmění 
jako domnělé společné věcí býti ustanoven podle §u 836 obč. zák. soud
cem nesporným bez souhlasu účastníků.' Při výkladu tohoto předpisu 
ustálila se jíž judikatura od delší doby na tom, že otázku zda se má 
zří9iti správce společné věci, lze při rozporu společníků rozhodnouti jen 
poradem práva. A teprve, byla-li pravoplatně sporem rozhodnuta kladně 
rozhodne nesporný soudce, nedohodnou-li se společníci, o osobě kter~ 
má býti ustanovena správcem. I po této stránce pochybil prvnf soud 
když účastníků vůbec ani neslyšev, v nesporném řízení sám správc~ 
substitučního jmění ustanovil a proti vůli stěžovatele správce toho za 
zmocněnce jeho podle §u 337 obč. zák. mu vnutil. Na projednávaný pří
pad nelze použíti obdobně ani ustanovení §u 630 obč. zák., ježto usta
novení toto, právě tak jako všechny ostatní předpisy dané pro svěřen
ství, bylo zrušeno zákonem ze dne 3. července 1924, č'Ís. 179 sb. z. a n. 
Se zřetelem na to, že podle §u 613 obč. zák. dokud nenastane případ 
svěřenského nástupnictví, náleží stěžovateli jako povolanému dědici 
vbst~lc}(? pdvo s právy a závazky požívatele, jest na snadě, by věc, 
o jeJlz resem tu Jde, byla posuzována podle předpisů daných o právech 
a povll1nostech požívatelových (§§ 509 a násl. obč. zák.). A tu dlužno 
míti především na mysli, že požíváním jest právo, ciZÍ věci, šetříc její 
podstaty, užívati beze všeho omezeni (§ 509 obč. zák.). Z tohoto pojmu 
požívání vyplývá také jako důsledek, že stěžovatel jako požívatel jest 
také oprávněn, by ustanovil si sám správce substitučního jmění. Podle 
SU 520 obč. zák. mMe vlastník žádati od požívatele zajištční podstaty 
jen, hroZÍ-li nebezpečenstvÍ. Kdyby mělo obdobou tohoto ustanovení po
dle §u 7 obč. zák. stejné právo býti přiznáno i opatrovníku substítučního, 
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'm"ní bylo by mll lze, předpokládajíc ovšem osvědčení hrozícího n~
be~p~čenství, přiznati zase jen nárok na zajištění této pod~tat)~, ale na
rok ten bylo by lze uplatňovati jen žalobou (sr. rozhodnulI nejv. soudu 
ze dne 2. června 1909 Sb. Glaser, Unger XII-4637). Teprve tehd~, kdy~y 
žádané zajištění nebylo poskytnuto, bylo by lze podle ?kolnoSh don;a
hati se soudní správy. Domnívá-li ~e tedy 0eatro~mk subshtučmho 

, jmění, že podstatě této hrozí nebezpecenst~l, mel o.vsem. pov!Ono~t, b~ 
to substitučnímu soudu oznámil, a tento mel pak dale o, jeho o;nam:'l1l 
zahájiti šetřenÍ. Jakmile však stěžovatel se proh :ave?el1l soudm sp,ra"vy 
vyslovil, nemohl toto opatření uči~iti, n~brž mel navrh opatrovmkuv, 
k tomu se nesoucí, odkázalI na porad prava." ,. 

Ne' v V š š í s o u d k dovolacímu rekursu Bedncha I?-a zrusl:na
padené jusl1esení, pokud jím by~~dkázá~ ~a .pořad práva n,"vrh Bed;lchJ 
D-a jako opatrovníka subslItucmho jmel1l, JInak napadene usnesem po-

tvrdil. 

Důvody: 

Dovolací soud souhlasi v podstatě s právním posouzením věci 
v druhé stolici. Předběžným svým usnesením ze dne 8., lis~opadu 1 ?2~, 
]lmz byl nařízen výslech účastníků o ~ut~oslI ~rozahmm~o opatrem, 
neprojevil rekurs ní soud odchylného pravl1lho nazoru, nen!, P!O!o jeh? 
zrušovací usnesení v rozporu s oním usnesením. ~elz,e U:ltl predplsl: 
§§ 833 a násl. obč. zák., ježto nejde. o ,~p;oluvl,ast~lctvI anI o ob~dob?y 
poměr. Nedovolené je dále i obdobne UZl II zrusenych §§, 630 ,~bc. z.ak. 
a 254 pat. o nesp. říz., neboť § 7 obč. zák., pok~d ,mluvl (} pnbuznych 
zákonech má na mysli jen platné zákony. Spravne pos?udll r~~ur~l1l 
soud věC' podle §§ 613 a 520 obč. zák. Stč~?vatel t;I;UV} o zvlastmch 
předpisech, jimiž je substituční majetek ,sv~ren zvlastn~mu ~ozor~ a 
péči soudu ale neuvedl jich, nelze proto pnhlednoulI k ]lnym ~redplsum: 
než právě ~vedeným. Dále může stěž?vate~ býti r,rost obavLpred ,vlast?1 
zodpovědností, neboť jako opatrovmk ]lnem, sÍl,:ene~o .sverensky~ !,a
stupnictvím vyhověl úplně, své pov:nnoslI"~I?,, ze ~cmll subslItucmmu 
soudu oznámení, jakmile mel za to, ze nynejsl ~I~stmk ~elkosta~~~ohro
žuje špatným hospodářstvím podstatu substJtucmho jmenl. Dalsl, cm~ost 
jeho o své újmě byla by oprávněna jen t,e~?y, kdyby so~d pres jeho 
oznámení nedbal povinné péče. Dosavadm nze11l v te,t.o .~"CI n:o~rav
ňuje však stěžovatele k výtce, že substituční s~ud, v~blra]l':l znacne po
platky za péči o substituční maj.et,:k, chladn.e"odmlta. pecI o ochra,nu 
i zodpovědnost v případě tak váznem. Ne]vyssl soud je~t ,naopak p!e
s:Vědčen, že i rekursni soud, odkázav návrh opatrovmkuv na po:~d 
práva, šel dále, než je prozatím odůvodněno,. neb?.r k to~u, ne,stacllo 

. prosté oznámeni učiněné opatrovníkem bez nejme?slho osvedcel1l. Bylo 
proto vyhověno v tomto směru rekursu opatrovl,llkov~: pokud ?avrho
val aspoň částečné zrušení nilpadeného usnesel1l a pnkaz dany ~.oudu 
prvé stolice, by o návrhu jeho znova rozhodl. Zcel~ neopravneny. je~t 
návrh stěžovatelův na obnovIl usnesení soudu prve stolIce. Nem za
konného předpisu, jenž by opravňoval substituční soud k tomu, by vlast-

'3· 
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níku odňal prostč usnesením správu jeho jmění, byť i šlo o jmění stí
žené svěřenským nástupnictvím. K tomu nedostačil ani § 2 čís. 10 pat. 
o nesp. říz., z něhož lze dovoditi jedině tolik, že soud nemá zanedtati 
potřebné opatrnosti, k čemuž však ani v tomto případě nebylo třeba 
zbaviti vlastníka velkostatku jeho správy. Není tudíž více třeba dovoditi, 
proč nelze vyhověti návrhu na obnovu usnesení soudu prvé stolice. Co 
se týče dalšího návrhu, jemuž bylo vyhověno, bylo řečeno již shora, že 
po právní stránce bylo věc posouditi jen podle § 520 obč. zák., jímž 
byla vymezena práva svěřenského dědice po případě dalších svěřen
ských dědiců zastoupených opatrovníkem. Těchto práv mohou se dědici 
ti domáhati jen žalobou, pokud pak bylo ty třeba prozatímného opa
tření, musili by o ně zažádati u příslušného soudu, ať již před sporem 
aneto zároveň se žalobou, vždy však podie příslušných předpisů exe
kučního řádu. Pokud jde o opatrovníka, nemůže ovšem podati žalobu 
nebo zažádati o prozatímně opatře'ní beze svolení soudu, jímž byl zří
zen, t. j. substitučního soudu. Bude proto záleželi na tomto soudu, k ně
muž došlo oznámení opatrovníkovo, jakož i další jeho podání, by vy
šetřil, zda je potřebí, by opatrovník nastupoval sporem, po případě za
žádal před sporem o prozatímně opatření, a podle výsledku přikázal mu 
podati žalobu nebo návrh. Ovšem bude především záležeti na prvním 
svěřenském dědici Bedřichu H-ovi, jenž před opatrovníkem je povolán, 
ty zastával se podstaty substitučního jmění, zda se bude domáhati po
dle §u 520 obč. zák. zajištění podstaty ať sporem nebo prozatímným 
opatřením. Teprve, kdyty bylo zjištěno,> že nynější vlastník jmění za
chází s ním způsobem vyžadujícím zajištění to a Bedřich H. nechtěl se 
starati o toto zajištění, tak že by byly.ohroženy zájmy dalších svěřen
ských dědiců zastoupených opatrovníkem, bude důvod, by svěřenský 
soud poukázal tohoto k dalšímu jednání ve směru shora vylíčeném. Jiné 
nemůže substituční soud zaříditi. Bylo proto zrušeno napadené usne
sení v uvedené své části, a to již proto, ty nemohlo býti vykládáno jako 
zmocnění k ža10bě nebo jako poukaz podati žalobu, neboť k tomu ne
stačí nedoložené dosud oznámení opatrovníkovo. Bude proto na soudu 
prvé stolice, by zachoval se nadále podle § 2 čís. 5 pat. o nesp. říz. ve 
smyslu návrhu stěžovatelova a rozhodl znova o podání jeho, ovšem jen 
tak, jak bylo shora vytčeno. 

čís. 6917. 

Rozhodovati o tom, zda a jakého donucovacího prostředku jest po
užiti, by dítě rozvedených nebo fOizloučených rodičů podle dohody nebo 
soudního opatřeni navštěvovalo toho z rodičů, u něhož nežije, jest po
volán opatrovnický soud. Toto jeho oprávněni nebylo dotčeno změnou 
procesnich zákonů. . 

(Rozh. ze dne 22. března 1927, R I 88/27.) 

O pat r o v nic k Ý s o u d povolil k návrhu matky, by byly její ne
zletilé dítky výkonným orgánem nuceně odebrány a jí vydány k čtyřne-
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dělnímu pobytu. K rekursu otce rek u r sní s o u d napadené usne~ 
sení potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Stěžovatel vytýká usnesení rekursního soudu, jímž bylo tvrzeno 
usnesení soudu prvé stolice, zřejmou protizákonnost, tvrdě, že, když mu 
bylo usnesením opatrovnického soudu nařízeno jako otci dětí, by se po
staral, aby děti byly ihned vydány matce ku čtyřnedělnímu pobytu pod 
exekucí, je toto usnesení exekučním titulem, a že měla podle něho býti 
povolena exekuce podle §u 353 (správně § 354) ex. ř. Stěžovatel míní, 
že v tomto případě ani nedopadá předpis §u 19 nesp. říz., poněvadž 
v něm jde o uplatňování matčiných práv ze smlouvy uzavřené při roz~ 
chodu manželů o jejich dětech, tedy jde o splnění domnělé smluvní po
vinnosti, což vtiskuje řečenému usnesení ráz exekučního titulu. Dále vy
týká rekursnímu soudu jeho názor, že způsob exekučního vydání dětí 
jest jediným prostředkem, by byl donucen splniti svou povinnost, a ž~ 
by jinak provedení opatření opatrovnického soudu bylo vůbec neusku
tečnitelno, a míni, že rekurs ní soud tímto názorem zneuznává účinnost 
§u 354 ex. ř. jako exekučního prostředku. Praví, že rekursní soud uvedl 
správně, že dlužno při opatřeních opatrovnického soudu dbáti předpisu 
§u 142 obč. zák., totiž dbáti zájmu dětí, že však rekursní soud není dů
sledným, domnívá-li se, že zájem dětí připouští. by byly násilně ode
brány výkonným orgánem otci a byly odevzdány matce. Stěžovatel míní, 
že takový počin mohl by zůstaviti a jistě by zústavil v duši dětí nesm2-
zatelný následek, zhouhný pro jejich celý život budoucí, a to jenom 
proto, jelikož soud nedovedl najíti vhodnějšího a účelnějšího prostředku 
donucovacího k vynucení domnělých povinností jeho, totiž prostředku 
uvedeného v §u 354 ex. ř. Dovolací rekurs je bezdůvodný. Byla navrho
vána a povolena exekuce podle §u 19 nesp. pat., nemohla tedy býti po
volována exekuce podle §u 354 ex. ř. Rozhodovati, zda a jakého pro
středku donucovacího je použíti, by dítě rozvedených nebo rozlouče
ných manželů (§ 142 obč. zák.) podle dohody nebo soudního opatření 
navštěvovalo některého z rodičů, u kterého nežije, je povolán opatrov
nický soud. V materiáliích l. str. 666 se praví, že není příčiny zrušiti 
právní pravidlo nesR;. pat., související s povahou a účelem nesporného 
soudnictví, a že proto bylo vysloveno pro větší jasnost (čl. XIll. čís, 3 
uvoz. zákona k exek. řádu), že zasahování soudu v nesporném řízení 
ve výkon rozhodnutí nebylo dotčeno změnou procesních zákonů (srov
nej také zodpovědění otázek k §u 1 ex. řádu bod 2 min. nař. ze dne 3. 
prosince 1897, čís. 44 min. véstn.). Když tedy opatwvnický soud na 
návrh' súčastněné strany povolil exekuci· podle §u 19 nesp. říz. podle 
svého usnesení, vydaného podle §u 142 obč. zák., nebyl tím pomšen 
zákon. Dovolací soud neshledal také, že by povolený prostředek donu
covací byl nepřiměřený. Stěžovatelovy obavy, že takový počin mohl by 
zůstaviti a jistě by zůstavil v duši dětí nesmazatelný následek zhoubný 
pro jejich celý život budoucí, jsou proto nemístny, poněvadž matka na-
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vrhla, by děti vydány byly jí osobně do rukou, a žádala, aby jí bylo 
oznámeno za tím účelem, kdy soud provede odebrání dětí, aby si pro 
ně mohla včasně dojeti. Není tedy ani po této stránce patrně porušen 
zákon. 

čís. 6918. 

Kompei1sační obchody, nevyhovujíci příslušným nařízením minister
stva veřejných prací, jsou nicotny podle §u 879 obč. zák. 

Bylo-Ii plněno na základě tako'lých obchodů, má každá strana vrá
titi, co přijala, tak by nastalo spravedlivé vyrovnání majetkO'lých pře
sunů. Kdo dodal zboží, musí kromě úplaty, již obdržel v penězích, vy
dati výtěžek, jehož docílil dalším zcizením uhlí jemu již dodaného, a tiě
žařstvo jest povinno nahraditi hodnotu, již mělo kompensační zboží, do
dané osazenstvu v době jeho spotřeoování. Jen kdyby takto pro dodatele 
něco přebylo, mohl by se domáhati vydání tohoto přebytku jako nedů
vodného obohacení, nemůže se však domáhati, by mu bylo vyplaceno 
v penězích, co mu nebylo splněno v uhl~ na základě klíče sjednaného 
nicounou smlouvou. 

(Rozh. ze dne 22. března 1927, Rv I 879/;26.) 

žalobce dodal žalované uhelné společnosti větší množství potravin 
za kompensační uhlí. Ježto mu žalovaná nedodala z kompensačního 
uhlí 24 L6 vagonů, domáhal se na žal,ované, by mu bylo zaplaceno v pe
nězích, co mu nebylo dodáno v uhlí, a tó podle klíče sjednaného smlou
vou. Pro c e sní s o udp r v é s t ó I i c e uznal žalobní nárok dů
vodem po právu, o d vol a c í s,o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Právem vytýká dovolání napadenému rozsudku, že mylně posoudil 
věc po stránce právní. Nesporno jest, že dodány byly v letech 1919 a 
1920 žalované společnosti pro osazenstv,o jejích dolů látky, plátno a 
kreičovské přípravy a že vzájemná hodnota měla býti vyrovnána čá
stečně osazenstvem hotově a částečně žalovanou společností tak zv. 
kompensačním uhlím. Dále jest nesporno, že osazenstvo část vzájemné 
hodnoty naň připadající zaplatilo, a žalovaná společnost připouští, že 
z kompensačního uhlí nedodala 241·6 vagonů, omlouvajíc to tím, že ne
měla od žalobce potřebných disposic. Ale není sporu ani o tom, že tyto 
obchody nevyhovovaly příslušným nařízením ministerstva veřejných 
prací, že naopak to byly obchody řetězové, pro jichž provozování byl 
žalobce také odsouzen, a že byly tudíž nieotny podle §u 879 ,obč. zák. 
Nicotná smlouva nemá právních účinků, zejména nelze se domáhati 
plnění smlouvy nebo náhrady škody pro nesplněnÍ. Strany mohou to
liko žádati, by byl obnoven dřívější stav a vráceno vše, co bylo v dů
sledku smlouvy plněno, tak, aby podle zásad §§ 877, 921, 1431, 1435, 
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í 437 a 1447 obč. zák. nebyla jedna strana obohacena na úkor strany 
druhé. To zásadně uznává i žalobce, neboť žaluje, jak tvrdí, z důvodu 
obohacení. Poněvadž smlouva kompensační, ať se již pokládá za smlou
vu svého druhu nebo podle okolností za smlouvu kupní nebo směnnou 
(§ 1055 obč. zák.), jest smlouvou jedinou a sluší ji posuzovati jako 
celek, byla by žalovaná strana povinna vrátiti látky, plátno a krejčovské 
přípravy a žalobce dodané již uhlí a obdrženou úplatu. Než zboží jest 
již dávno spotřebováno a uhlí jest již dále prodáno a také hospodářské 
poměry od doby plnění se změnily, takže nynější cena zboží a uhlí jest 
jiná, než byla v době plnění. Aby tedy nastalo spravedlivé vyrovnání 
majetkových přesunů, nestačilo by vrácení stejného množství zastupi
telných věcí téhož druhu, nýbrž musil by žalobce kromě úplaty, kterou 
obdržel v penězích, vydati výtěžek, jehož docílil dalším prodejem uhlí 
jemu již dodaného, a naproti tomu by musila žalovaná společnost na
hradíti hodnotu, kterou mělo kompensační zboží dodané osazenstvu 
v době jeho spotřebování (Iltejně r,ozhodnutí nejvyššího soudu uveřej
něné ve sb. n. s. pod čís. 5668). Jen kdyby takto pro žalobce něčeho 
vybylo, mohl by žalobce' žádati vydání tohoto přebytku jako nedůvod
ného ,obohacení. Než vydání takovéhoto pravého obohacení žalobce se 
nedomáhá, nýbrž žádá, by mu vyplaceno bylo v penězích, co mu ne
bylo splněno v uhlí, na základě klíče sjednaného nkotnoU' smlouvou, 
a domáhá se tedy toho, by této nkotné smlouvě poskytnuta byla soudní 
ochrana v té formě, že pro výpočet obohacení žalované strany vzaly 
by se za základ ceny onoho zákonem zapovězeného obchodu a aby tím 
vlastně oklikou (viz sb. n. s. Č'ís. 4750) žalovaná strana byla přinucena 
plniti nároky v onom nedovoleném činu založené. Jelikož však žalobce 
ani netvrdil, že žalovaná jest o11.ohacena, i kdyby se za základ vzala 
legální cena dodaného' kompensačního zboží, totiž výrobní náklad se 
ziskem občanským, ha ani neprohlásil, že výtěžek za uhlí jemu již do
dané chce vrátiti, nýbrž domáhá se, jak dolíčeno, něčeho, co zákon 
právě nedovoluje, není žaloba důvodem po právu a měla tudíž býti 
zamítnuta přes to, že žalobce označuje žalobní nárok jako nárok z obo
hacení. 

čís. 6919. 
, 

Namítáno-Ii včas, že žiro žalobní směnky stalo se jen na oko, by 
směnka mohla býti zažalována na jméno žalobkyné a žalovaná připra
vena byla o námitku, že směnečná pohledávka vzhledem na ustano
veni §u 47 vyr. ř. jest neplatnou, jest v tom obsažena také námitka, 
že žalobkyně znala pi'ipadnou neplatnost směnky. Pokud dlužno .v ob
slIhu a provedeni námitek spatřovati uplatnění námHky nedo'lolené vý
hody podle' §u 47 vyr. ř. ohledně celého směnečného dluhu. 

(Rozh. ze dne 22. března 1927, Rv I 2050/26.) 

Žalovaná firma podepsala firmě Bratří R. směnečný' akcept na 
142.000 Kč a 6.000 Kč, následkem čehož firma Bratří R. hlasovala pro 
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vyrovnání firmy Bratří S. Firma Bratří R indosovala směnky na měst
skou spořitelnu, jež je proti žalované firmě zažalovala. Žalovaná na
mítla, že žalobní směnka znějící na 142.000 Kč není vlastnictvím ža
lující strany, nýbrž firmy Bratří R, která je podepsána na směnce té 
jako vydatelka a indosantka. Indosace stala se prý pouze na oko a 
k tomu účelu, aby mohla býti směnka zažalována jménem žalující strany 
a aby žalovaná strana byla zbavena námitek příslušejících jí proti firmě 
Bratří R Ohledně směnky 6000 Kč pak namítla, že zanikla ob solu
tionem. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e směnečný platební pří
kaz ohledně obou směnek zrušil. O d vol a c í s o u d napadený roz
sudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Oů l1 o dy: 

žalobkyně napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodll 
podle §u 503 čís. 4 c. ř. s. Tento dovolací důvod provádí v ten smysl 
že je pochybeno míti za to, že námitka neplatnosti směnečné pohledávky: 
námitka, kterou nyní nižší soudy považovaly za opodstatněnu a dů
sledkem níž zrušen byl směnečný platební rozkaz ze dne 26. ún,ora 1926, 
byla uplatněna včas, I. j. v neprodlužitelné lhůtě §u 557 c. ř. s. Oovo
latelka odvolává se v té příčině na ustanovení čl. 82 směn. ř. a §u 557 
c. ř. s. a vyvozuje z těchto ustanovení, že se v souzeném případě ne
jed~á o námitku ze směnečného práva, nýbrž o námitku, čelící proti 
maJItelce směnky a že proto žalovaná měla též uplatniti ve lhůtě §u 557 
c. ř. s. všechny ony skutkové okolno~ti, které vylučují uplatnění smě
nečného nároku proti žalobkyni. Chtěla-li tedy žalovaná z důvodu §u 47 
vyr. ř. namítnouti neplatnost směnečné pohledávky proti žalobkyni, měla 
v námitkách lIplatniti všechny ony okolnosti, jež ji opravňují tuto ná
mitku objektivní povahy postrádající a o směnečný řád sám se neopí
rající právě proti žalobkyni uplatňovati, tedy též okolnost, že žalob
kyně zvěděla o způsobu vzniku směnečné pohledávky. V námitce, že 
žíro stalo se toliko na ,oko, je prý jen námitka, že žalobkyně nestala se 
vlastnicí směnky, nikoli však námitka obmyslnosti {exceptio doli). Ná
mitka žíra na oko vylučuje naopak tuto námitku, neboť, mohla-li nebo 
chtěla-li žalovaná obviňovati žalobkyni z věd,omosti o vzniku zažalo
vané směnky, neměla zapotřebí, by uplatňovala námitku žÍra na oko, 
které ani soud nevzal za prokázané, mohla totiž tím spíše užíti a užila 
též přímo námitky exceptio dali, poněvadž tvrdila a namítala neplatnost 
směneoných pohledávek. Dovolací soud nemůže s těmito vývody sou
hlasiti. Plyne sice z ustanovení §§ 559, 552 druhý a třetí odstavec c. ř. S. 

úplně jasně, že toliko námitky podané v propadné lhůtě §u 557 c. ř. s. 
mohou a smějí tvořiti předmět ústního jednání. Nelze však přehléd
nouti, že žalovaná včas namítala, že žíro žalobní směnky 142.000 Kč 
je toliko na oko, že se stalo jen proto, by směnka mohla býti zažalo
vána na jméno žalobkyně a žalovaná připravena hyla o námitky ze 
směnky, totiž o námitku, že směneční pohledávka vzhledem na usta
novení §u 47, vyr. ř. je neplatnou. V této námitce není toliko tvrzení, že 
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žalobkyně nestala se vlastnici směnky, n}'brž zároveň i výtka, že směnku 
přijala a zažalovala, by tím chránila skutečného majitele směnky proti 
hrozící námitce neplatnosti směnečné pohledávky, tedy také výtka, že 
znala hrozící námitku neplatnosti směnky, tudíž také způsob jejího 
vzniku. Ostatně stačí skutečnost, že žalovaná včas namítala neplatnost 
směnky podle §u 47 vyr. ř. a to jak ohledně věcného odůvodnění, tak 
i ohledně právníh,o provedení této námitky, a není třeba dále rozebírati, 
že doplňky a opravy námitky této, také jednotlivosti přednesené dle 
přednesu žalobkyně v jejím podání na námitky k důkazu ,obmyslnosti 
při ústním jednání, nelze považovati za nové samostatné námitky. žíro 
na oko a obmyslnost netvoří také podstatu přednesené námitky, týkají 
se spíše toliko otázky, zda tato včas podaná věcóá námitka mohla hy 
též býti uplatňována oproti žalobkyni. Z okolnosti, že žalovaná v ná
mitkách proti platebnímu příkazu vztahovala námitku neplatn,osti smě
nečného závazku jen na směnku na 142.000 Kč, kdežto ohledně směnky 
na 6.000 Kč namítala pouze zánik závazku ob solutionem, odvozuje 
žalobkyně, že námitka neplatnosti směnečného závazku vznesená za 
sporu také ohledně této směnky, byla uplatněna opozděně. Avšak ne
právem. Podle §u 550 druhý odstavec c. ř. s. měla žalovaná své ná
mitky proti platebnímu příkazu vznésti v neprodlužitelné lhútě a ne
směla proto námitky přednésti po uplyuutí této lhůty, aniž uplatniti 
nové námitky kromě těch, jež jsou uplatněny v námitkách včas poda
ných. Nebylo jí však iabráněno, by až do konce jednání k provedení 
včas uplatněných námitek neuvedla nových skutečností a důkazů. Okol
nost, že žalovaná v námitkách ohledně akceptu na 6.000 Kč vznesla 
námitku zániku závazku ob solutionem, měla by význam preklusivní 
pouze tehdy, kdyby také ohledně směnečného závazku, odpovídajícího 
tomuto akceptu, nebyla namítala neplatnost podle §u 47 vyr. ř. To však 
učinila, arciť ne výslovným poukazem na akcept, avšak tím, že v ná
mitkách proti platebnímu příkazu uplatnila nejen neplatnost směnečného 
závazku zahrnujícího 142.000 Kč, nýhrž výslovně namítala, že na žádost 
firmy Bratří R. odevzdala ji na místě zastaveného zhoží krycí akcept 
ohledně 148.000 Kč, že poskytla tedy firmě Bratří R. ve vyrovnávacím 
řízení zvláštní výhodu, která byla podle §u 47 vyr. ř. neplatnou a oprav
ňovala žalovanou, by, krycí akcept žádala zpěl. Ve skutečnosti namítala 
tedy žalovaná neplatnost celéh,o směnečného závazku 148.000 Kč včas. 
Když za řízení svou další námitku, že směnečný závazek 6.000 Kč za
nikl ob solutionem, vzala zpět ak důkazu neplatnosti směnečného zá
vazku v úhrnné částce .148.000 Kč přednesla jen nové skutečnosti a dů
kazy, totiž skutečnost, že také směnka na 6.000 Kč tvoří část směneč
ného závazku, znějícího na 148.000 Kč a podle §u 47 vyr. ř. neplatného, 
nelze právem tvrditi, že neplatnost směnečného závazku plynoucíh,o zc 
směnky na 6.000 Kč nenamítala včas. Nebylo proto nesprávným, když 
nižší soudy také směnečný platební příkaz, týkající se tohoto akceptu, 
vzhledem k §u 47 vyr. ř. zrušily. 
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čís. 6920. 

Ustanoveni stanov (jednacího řádu) banky, že ředitel (dirigent fi
liálky) má složiti u pokladny banky do určité doby po siVém jmenování 
určitý počet akcií banky jako jistotu a neučiní-Ii tak, že se bude míti 
za to, že se ředitelství (dirigentství) vzdal, nepříčí se ani zákonu ani 
dobrým mravům. Znehodnocení akcií jde na vmb ředitele (dirigenta). 

Pokud výkony dirigenta filiálky banky nad osmihodinovou pracovní 
dobu nelze pokládati za zvláštní práce přes čas, jež by musily býti 
zvláště odměněny. 

(Rozh. ze dne 22. března 1927, Rv I 162/27.) 

žalovaný byl dirigentem filiálky žalující banky až do 29. února 1924. 
Podle ~u, 20 stanov ž~lující banky .. byl každý ředitel do osmi dnů po 
Jmenova~1 povIn,en slozlÍ! u pokladny banky 25 akcií i s kupony jako 
JIstotU. zalovany byl v obcho.dním spojení se žalující bankou v ten 
způsob, že žalující banka k jeho příkazu a na jeho účet cenné papíry 
ku~oval~, v ~sch?~ání je měla, pr?dávala atd. Z tohoto obchodního spo
Jel1l vzesla zalujlcl bance proh zalovanému pohledávka 3.6.638 Kč .ka 
9ní 30. ,června 1 ~25: Protí žalobě o zaplacení této pohledávky namítl 
za!ovany Jednak, ze Jeho dluh u bahky povstal nákupem oněch 25 akcií, 
Jez se znehodnotily, jednak namítl započtením nárok na odměnU' za 
práci přes čas. Pro c e sní s o u d po r v é s t o I i c e uznal podle ža
loby a uvedl ku konci důvodů: žalovaný' neprávem namítá proti zaža
lované pohledávce vzájemnou pohledávku za práce přes čas konané 
v částce 15.000 Kč ,s tříletými úroky. žalovaný .opírá tento svůj nárok 
o dohody o platovych a postupových podmínkách bankovního úřed
nIctva. Ty~o podmínky. plat~ pro všechno bankovní úřednictvo ve smyslu 
dohod, ~vsak dmgenh lr1ra!ek neJsou v dohodách těch jmenováni, ač 
~ dohode pro rok 1921 v odst~~cl VlIl. na konci jest výslovně uvedeno, 
ze maJI, byh ho~orova?y, rovnez ~ráce přes čas ,vykonávané prokuristy 
nebo nal1lestky redlte!u, redltelstvl banky ve schuzi dne 17. února 1922 
:auj~lo .zás,adně zal1lítavé stano·vislw ve příčině honorování práce přes 
Cas redltelum, resp. dirigentům filiálek, což vzal žalovaný na vědomí 
a dle znaleckeho posudku žalovaný jmenováním dirigentem pozbyl ná
roku ~~. placení práce přes čas, poněvadž jmenováním tím byl zařazen 
do vyssl stu pOlce platové a obdrzel remuneraci. V uvážení těchto okol
nos~í. d.o~pěl, soud ku přesvědčení, že žalovanému jako dirigentu filiálky 
n~pnsluSI narok na placení práce přes čas. Než i kdyby žalovanému 
narc:k te;1 dle dohod zásadně příslušel, nenabyl žalovaný nároku toho, 
ponevadz ":]en netv!'dll, že konal práce přes čas ku příkazu nebo se 
souhlasem redltelstvl nebo přednosty oddělení ale ani likvidace ne
předložíl ve lhůtě v dohodách pr.o rok 1923 a' 1924 uvedené a vůbec 
neuplatňoval nároku na honorování prací přes čas a uvedené náleži- . 
tc:sh tSOU dle dohod' předpokladem pro nabytí nároku na placení práce 
pres cas (o~st. V. dohod). O d vol a C í s o u d napadený f.Ozsudek 
potvrdIl. D u vod y: Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolatel 
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především v tom) že soucl prvé stojice neuznal, že byl donucen ku slo
ženi akcií důvodnou obavou. Avšak ustanovení §u 870 obč. zák. dovo
lávati se tu nemožno. § 20 stanov žalující banky nařizuje, že každý 
ředitel má složiti u pokladny společnosti do osmi dnů po svém jmeno
vání 25 akcií společenských jako kauci a neučiní-li tak, že se bude za 
to l1líti, že se ředitelství vzdal. Podobně stan.oví jednací řád banky pro 
ředitele (dirigenty) filiálek v §u 3, že tito jsou povinni složiti u centrály 
25 akcií jako kauci. To znamená, že každý úředník banky, chce-li býti 
ředitelem nebo dirígentem filiálky, musí vyhověti oné podmínce, jinak 
ztrácí naděje na výhody povýšení, pokud se týče, musí se jich vzdáti. 
Že by nastala i ztráta existence, o tom vůbec řeči není, čímž tvrzení 
odvolatelovo na pravou míru jest uvésti. O »donucení a nespravedlivé 
a důvodné báznÍ« mluviti tu nemožno, vždyť úředníkům banky jest v01no 
neucházeti se o místo ředitelské nebo dirigentské nebo se jich vzdáti, 
nechtějí-li nebo nemohou-li vyhověti oné podl1línce, nikdo je nenutí, 
by hodnost tu přijali, pokud se týče podrželi a za všech okolností akcie 
složili, nýbrž toto jen pro případ, že chtějí této hodnosti dosáhnouti, 
pokud se týče si ji a s ní i výhody s vyšším místem takovým spojené 
udržeti. Banka jako zaměstnavatelka má právo určiti si jednostranně 
podmínky, za kterých možn.o místa zodpovědná dosáhnouti, a žádati 
na uchazečích o l1lísta taková, by složili kauci, a nelze jí brániti, by si 
neurčila své vlastní akcie jako cenné papíry, ve kterých jest kauci slo
žiti. Jsou-li snad akcie ty méněcenné neb ztratí-li časem na ceně, jest 
vedlejší, a tvrzení odvolatelovo, že vedoucí činitelé banky její skutečný 
stav znající musili si býti vědomi již tehdy, když žalovaný měl akcie 
skládati, že jsou neb budou v krátké době bezcenné, jest tvrzením no
vým, ničím neprokázaným. Nemožno proto ani mluviti o zmatečnosti 
smlouvy o koupi akcií z důvodu, že prý bylo využito závislého posta
vení žalovaného. Tvrdí-Ii žalovaný dále, že za plnění bezcenné poža
duje nyní strana žalující hodnotu, která ku vzájemné hodnotě není 
v žádném poměru, stačí mu připomenouti, že d.oznal zakoupení osmnácti 
akcií žalující banky, potvrdil zasílané mu výpisy z běžného účtu, v něl1lž 
obsažena i cena zakoupených akcií, i výkaz depot za správný uznal, 
že dále zakoupením papírů stal se jejich vlastníkem a přešlo naň proto 
i nebezpečí ztráty kursovní i znehodnocení a dle §ll 1311 obč. zák. stihá 
náhoda toho, v jeh.ož osobě neb jmění se udála. V důsledku toho, co. 
shora řečeno, nemožno také ustanovení §u 879 obč. zák. zde použíti, 
ježto nejde o smlouvu proti dobrým mravům nebo proti zákonnérr:u zá
kazu. Nesprávné právní posouzení věci vidí odvolatel dále v tom, ze mu 
nebyl přiznán nárok na odl1lěnu za práce přes čas, avšak neprávem. 
Důvody prvého soudu v tom směru jsoll úplně správné, zejména pokud 
poukazují na dohodu o platových a postupových podmínkách úřednictva 
svazových bank zlO. ledna 1923 a z 1. ledna 1924, dle nichž má úřed
ník nárok na honorování práce přes čas pouze tenkráte, pakliže dostal 
k ní příkaz nebo s ní bankovní ředitelství souhlas projevilo, a pakliže 
úředník předložil ve lhůtě tam přesně' určené likvidaci za ni, dále na pří
pis žalující banky, jímž filiálkám svým oznámila, že ve schIlzi ředitel
ství dne 17. února 1922 bylo v příčině honorování práce přes čas ředt-
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telům (dirigentům) filiálek zaujato stanovisko zásadně zamítavé a že 
žalovaný sám příjem tohoto dopisu potvrdil. 

N e jv y š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

O ů vod y: 

Neobstojí výtka nesprávného právního posouzení věci ve smyslu 
§u 503 čís. 4 c. ř. s. Odvolací soud správně vyložil smysl §u 20 stanov 
žalované banky, pokud se týče §u 3 jedno !. pro ředitele ~ dirigenty fi·· 
liálek, a odkazuje se v tomto směru na duvody napadeneho roz~ud.ku. 
Samo dovolání uznává, že banka jako zaměstnavatelka byla opravnena . 
stanoviti jednostranné podmínky pro dosažení místa vedoucího úřed
níka, a, pokud dovolání vytýká, že podmínku, o niž jde, stanovIla banka 
teprve jednacím řádem a tím prý ».položila vedoucímu úředníku nůž na 
krk«, přezírá, že již podle §u ,z0 stanov měl ka~dý ředi,tel složiti.~ po
kladny společnosti do osmi dnu .. po tom, kdy byl Jmenovan, 25 akcl1 spo
lečenských i s kupony nedospělými jako kauci a že již tam bylo stano
veno že neučiní-li tak bude se za to míti, že se ředitelství vzdal. Pokud 
dovoiáni poukazuje ;,a bezcennost akcií žalovaným zakoupených, 
správně poukazuje odvolací soud na to, že náhoda stihá majitele. Ale 
odvolací soud i správně dol!čil, ž~ akcie žalovanému nebyly vnU'ceny. 
Ani o nicotnosti smlouvy po rozumu§u 879 obč. zák. nelze vážně mluc 

viti, jelikož ustanovení §u 20 stanov pokud se týče §u 3 jedno ř. nepříčí 
se ani zákonnému zákazu ani dobrým mravům. Pokud jde o práce přes 
čas, k započtení namítanou vzájemnou pohledávku 17.250 Kč, omezuje 
se dovolání na povšechnou výtku, že odvolací soud celý případ ne
správně posoudil po stránce právní, poukazujíc v této příčině na důvody 
napadeného rozsudku, ale nedolíčuje, v čem spatřuje právní omyl od
volacího soudu. Není tudíž dovolání ve směru tom vlastně ani prove
deno. Než výtka tato není odůvodněna, najmě když se uváží, že žalovaný 
od roku 1918 byl dirigentem filiálky v S. a že u toho, kdo zastává v pod
niku zodpovědné místo orgánu, jemU'ž náleží celý podnik vésti a spra
vovati, jak tomu jest zejména II dirigenta filiálky bankovniho ústavu, 
nelze výkony nad osmihodinovou pracovní dobu pokládati za zvláštní 
práce přes čas, jež by musily býti zvláště odměněny (sb. n. s. 6127). 

čís, 6921, 

Přihlásili-Ii se někteří dědicové ze závěti, jíní pak ze zákona, jest 
zavésti řízentí podle §u 125 a násl. nesp. říz., třebasi V' závěti bylo naří
zeno, že zůstavitelovo jmění má býti mezi dědice rozděleno a přikázáno 
podle zásad zákonného dědického práva, 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, R I 175/127.) 

Pozůstalá manželka a některé' ze zůstavitelových dětí přihlásily se 
k pozůstalosti podmínečně z poslední vůle, kdežto jiné děti na základě 
zákona. S o udp r v é s t o I i c e přijal všechny tyto dědické při-
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hlášky, ale v usnesení ze dne 29. října .1926 vJslo~il, že n~ní příčiny, by 
se zavádělo řízení podle §u 125 nesp. r., ponevadz tu nel1l rozporu mezI 
dědickými přihláškami s ohledem na nařízení v poslední vůli, že zůsta
vitelovo jmění má býti mezi jeho dědice rozděleno a přikázáno podle 
zásad zákonného práva dědického. Rek u r sní s o u d potvrdIl 
v to'mlo ohledu usnesení soudu prvé stolice. 
. N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení obou nižších soudů v ten. roz
um, že prvému sondu uložil, by ve smyslu §u 125 nesp. říz. zavedl prede
psané řízení. 

O Ů vod y: 

Dovolací rekurs jest dle §u 16 nesp. ř. opodstatněn. V §u 125 nesp. 
říz. jest bez jakékoli výhrad):' n~!ízel:o,. že bylo-lí .podán? k, též~ po:ů
stalosti několik dědických pnhlasek, J'" Sl odporuJI, maJl byt I sice vse
cky přijaty, ale soud vyslechna strany rozhodne, kter~ z nich, má vy
stoupiti jako žalobce proti ostatním. Toto ustanovem Jest razu ,r~z~ 
formálního a proto přihlásili-li se jedni dědici k pozůstalosh ze zavell, 
druzí však ze záko'na, jest mezi jejich přihláškami zajisté rozpor. Nižší 
soudy neměly'přihlížeti k obsahu záv~ti již ta,k, že vykl~daly je,h~ sm~sl 
a význam, ježto se tím pouštěly do vecl s,ame. Prot;>, melo s dc.dlcl byli 
zavedeno řízení, předepsané v §u 125 a nasl. nesp. nz. V tom, ze se tak 
nestalo nutno spatřovati zřejmou nezákonnost a proto bylo na dovo
lací rekurs změniti usnesení nižších soudů a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís, 6922. 

Okolnost že se strana vzdala znaleckého důkazu tím, že naň neslo
žjla zálohy, ~evadí tomu, by nebyl proveden z úřadu. 

Zasílatel jest povinen prokázati, že za ~čelem ~dstraněni ~kytnu~
ších se překážek projevil talrovou míru vedomosh, zkušenoslt a bedlt
vos/ti, jaké jest třeba k uspokojeni nároků v jeho oboru z:,- stejných pod: 
mínek obvykle činěných. Zda se tak stalo, mohou posouditi pouze znalcI, 
obeznámení se zasílatelským podnikáním a místnimi poměry. 

Bylo-li umluveno, že jest obilí nal~žiti ve, stavu vo~ s~mJ :,-l~a 
riniusa), nebyl zasílatel bez svolem odeSIlatele opravnen naloZlŤt Je 
v pytlech, 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, Rv I 1170;26.) 

Žalovaná pověřila žalující zasílatelskou firmu, by převzala zásilku 
obilí došedší po lodi z Německa a dopravila ji dále do vnitrozemí. Zboží 
bylo opozděně vyloženo, pročež, žalující m,usela, zaplatit! ;,držn.é, )e~ož 
náhrady domáhala se na žalovane. Žalo vana nanutla proti zalobe, ze za
lobkyně nezachovala při provádění příkazu péči řádného obchodníka. 
O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

Ne j vy Š š r s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

, 
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D II vod y: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení jest opodstatněn, 
neboť výrok odvolacího soudu, že žalobkyně zachovala při provádění 
příkazu povinnou péči řádného obchodníka, nemá ve skutkových zjiště
ních a dosavadních výsledcích jednání dostatečné opory. Názor proje
vený žalobkyní v dovolací odpovědi, že tento výrok jest povahy skut
kové, což by ovšem mělo za následek, že by nemohl býti dovolacím 
soudem přezkoumáván, jest mylný, neboť pojem bedlivosti řádného ob
chodníka jest určen právním pravidlem, výklad jeho jest proto výkladem 
právním a nesprávnost jeho výkladu může býti vytýkána také ještě do
voláním jako nesprávné právní posouzení. Nelze žalující společn,ost uše-· 
tři ti výtky, že ač znala již před žalobou námitky žalované firmy, nevy
líčila v žalobě skutkový základ vlastního sporu, dále, že, ač podle čl. 380 
obch. zák. speditérovi samému náleží dokázati, že zachoval péči řádného 
obch,odníka, což nutně vyžaduje, by podle čl. 387 a 361 obch. zák. vy
kázal, co všechno podnikl za, účelem splnění příkazu, obmezila svůj 
přednes ve sporu na zcela stručné tvrzení, že překročení lhůty vykládací 
bylo zaviněno nedostatkem jeřábů v R., nedostatkem vagonů a opozdě
ným zasláním pytlů, a nabídla o tom jenom důkaz svědecký. Tento dů
kaz v souzeném případě zřejmě nedostačuje. Speditér jest povinen pro
kázati, že za účelem odstranění naskytnuvších se překážek projevil ta
kovou míru vědomostí, zkušenosti a bedlivosti, jaké jest třeba k uspoko
jení nároků v jeho oboru za stejných podmínek obvykle činěných. Zda 
se tak stalo, mohou posouditi jenom znald, obeznámení se zasílatelským 
podnikáním a místními poměry. Svědky mohou býti prokázány jenom 
jednotlivé skutkové okolnosti, ku posouzení významu zjištěných skuteč
ností pro spornou otázku zanedbání povinné péče bylo nezbytno slyšeti 
znalce, poněvadž nelze ani u procesního ani odvolacího soudu předpo
kládati vlastní odborné a místní znalostí k tomu potřebné. Jak bylo třeba 
znaleckého důkazu, jest patrn,o již z toho, že výslech svědků vedených 
žalující stranou musil býti dvakrát opakován, by byly objasněny okol
nosti důležité pro rozhodnutí sporu, ale přednesené teprve samými 
svědky, dále z - toho, že z dosavadních výsledků jednání nelze posou
diti ani to, zda souzené překročení vykládací lhůty jest zjevem za 
obdobných okolností obvyklým, či zcela mimořádným, ačkoliv přece 
právě tuto otázku si předem předloží každý, kdo má posouditi míru 
tvrzeného zavinění. Žalující strana sice nenabídla důkazu znalci, ačko,]iv 
v dopise z 15. prosince 1924 sama poukázala na jeho nutnost, žálovaná 
firma pak vzdala se tohoto důkazu, jehož nabídnutím ostatně nenastal 
přesun průvodního břemene, tím, že nesložila uloženou jí zálohu, to však 
nebylo překážkou, by znalecký důkaz nebyl proveden z úřední moci, 
jak plyne z §u 351 prvý odstavec, § 183 čís. 4 a podle arg. ex. contr. 
z §u 183 odst. 2 c. ř. s. Pro nedostatek znaleckého posudku nemúže 
LSti celit řada zjištěných skutečností s hlediska tvrzeného zavinění a 
příčinné souvislosti se 'sporným zdržným náležitě posouzena. Dopisem 
z ~:l. dubna 1924 přikázala žalovaná firma, aby obilí bylo vyloděno v L., 
dáno do pytlů a z L. odesláno drahou. Žalující strana přiměla telefo-
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nicky žalovanou ku změně tohoto přikazu a ku svolení, by obilí bylo 
vyloděno v R. a odesláno dále ve stavu volně sypaném (alla rinfusa) 
podle zjištění prvního soudu v předpokladu, že tak bude možno vylo~ 
dění provésti ve dvou dnech bez placení jakéhokoliv zdržného. Podle 
vlastního dopisu žalující strany z 15. prosince 1924 tvrdí však Spojená 
plavební společnost, že v L. mohl býti člun ihned vyloděn, takže jest 
pochybno, zda rada vyloďovati v R. byla správná, a nelze vyloučiti 
možnost, že již jejím udělením bylo zavinčno sporné zdržné. Spolehlivou 
odpověď na tuto otázku mohou dáti jenom znalci. Druhému dopisu ža
lující firmy z 24. dubna 1924 přikládá žalovaná strana ten smysl, že 
se žalující firma dodatečně rozhodla část obilí zaslati člunem čís. 268 
po vodě do Terezína. Ve sporu nebylo jednáno ani o tom, zda jest tento 
výklad dopisu správný, ani proč se žalující firma rozhodla k takovému, 
telefonickému ujednání příčícímu se postupu a proč jej bez jakékoliv 
zprávy zase změnila. Na žaluijící straně bude, by podala potřebná vy
světlení, na znalcích však, by posoudili, zda rozhodnutí dopraviti obilí 
dále po vodě bylo účelné a mělo býti provedeno. Ačkoliv bylo smlu
veno, že obilí bude naloženo za účelem ušetření zdržného alla .rinfusa, 
v předpokladu, že se to bude moci státí ve dvou dnech, naložíla je ža·
lující společnost v pytlích, což trvalo od 28. dubna do 7. května. Nižší 
soudy zjistily, že nebylo k tomu vyžádáno sv,olení žalované firmy, ba 
že nebylo jí to ani předem oznámeno. Jest nepochybno, že žalující strana 
tím porušila povinnost uloženou jí ve čl. 361 a 387 obch. zák., totiž 
podávati svému příkazci potřebné zprávy. O tom, zda včasným ozná
mením vyskytnuvších se překážek mohlo býti sporné zdržné úplně neb 
z části odvráceno, zda rozhodnutí žalující strany bylo za daných okol
ností správné a účelné, či zda mělo býti k nakládání použito jeřábů 
i v tom případě, když se proti očekávání teprve později uvolnily, bude 
třeba slyšeti znalce. Výrok prvního soudu, že jeřáb nebyl pat r n ě 
uvolněn až do doby, kdy se počalo s vyloděním, tedy do 2. května, jest 
ovšem pouhou domněnkou, na níž nemůže býti založeno soudní roz
hodnutí. žalující strana tvrdí, že příčinou průtahů ve vylodění byl mimo 
jiné nedostatek vagonů. Podle tarifního ustanovení k §u 63 (5) žel. 
dopr. ř. mají se vagony objednávati zpravidla písemně a nemohl,o by 
žalující straně v případě písemních objednávek býti obtížno, aby místo 
všeobecných výmluv na ne.dostatek vagonů udala, kolik vozů a na které 
dny byly jí objednány, ale nebyly přistaveny. Z výpovědi svědka K-a 
z 3. listopadu 1925 bylo by možno souditi, že pouze dne 6. května bylo 
drahou méně vagonů přistaveno, než bylo objednáno. Spolehlivou od
pověď na otázku, zda tvrzení o nedostatku vagonů jest pouhou výmlu
vou, či zda šlo o skutečnou překážku včasného vylodění, jíž nebylo 
možno čeliti, bude lze dáti teprve po výsleehu znalců obeznámených 
s postupem, jaký jest na překladišti v R. při ,objednávkách a přista
vování vozů obvyklým. Totéž plati o dalších tvrzeních žalující strany, 
že plnění pytlů nemohlo z technických příčin počíti dříve a pokračovati 
rychleji než se stalo a že žalujíci strana byla při tom odkázána na děl
nictvo firmy Sch. Jenom znalci obeznámení s pravidelným postnpem 
prací a se zvyklostmi zachovávanými v provozu překladiště od loďařů, 
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dráhy, zasílatelú i dělnictva, mohou posouditi, z?a.tv~zené .ph:kážkJ: 
samy o sobě neb ve spojení s ostatními o~pravedln~JI prekrocenl voln~ 
vykládací lhůty až do 7. května, po přípa~e do ktereho.~ne m?hlo ?b;h 
při správném postupu býti vyloděl;o. ~etreba P?drobneJ! d~hc.ovah, ze 
znalci budou při svém posudk:1 pnhh;-eh k~ vsem ]l1n znamym okol
nostem které na včasné vylode111 maJ! a mely vlIv, bez ohledu na to, 
zda se' strany jich dovolávají a že vezmou v počet i obtíže, nebezpečí 
a náklady, jichž bylo zboží při zvoleném po~tupu žalující firmy uše
třeno, ale jež by při jiném postupu byly vZ11!kly. 

čls. 6923. 

Byla-li k objednávce potraviny dodána potravina zkažertá a neupo
třebitelná, nebylo dodáno jiné zboiží. Třebas bylo dodáno zbožl pro 
obchod, neupotřebitelné, bylo přece na kupiteli, by se zachoval podle 
čl. 347 obch. zák. 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, Rv I 1386/26.) 

žalobě o zaplacení kupní ceny za tři sudy slanečků pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,. o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 
D ů vod y: Uplatňovaný odvolací důvod nesprávného právního poso:,
zení sporu jest podle právního názoru odvolacího soudu opodstatnen 
a odvolání odůvodněno. žalovaný objednal podle faktury ze dne 28. 
července 1924 40 sudů sl"nečků od žalobce za 13.000 Kč. Nyní zdráhá 
se zaplatítí tři sudy proto, že prý byly, zkažené. Znalec, který ony tři 
sudy slanečků, jichž totožnost za odvolacího jednání byla doznána, pro
hlédl, vypověděl, že obsah těchto sudů byl již v červenci 1924 násled
kem nedostatečného konservování zkažen, že nebyli slanečci k použí
vání a neměli pražádné obchodní ceny. Prvý soudce právem věřil úplně 
znalci a jest tedy jím prokázáno, že sporné sudy obsahovaly slanečky 
hned původně zkažené, nepožívatelné a bezcenné. Než prvý soudce 
přece vyhověl žalobě i ohledně těchto tří sporných sudu, odůvodniv 
to jenom tím, že prý žalovaný ve smyslu čl. 347 obch. zák., opomenuv 
VČas vytýkati zboží vady a pokusiv se je dále zciziti, je vlastné schvál~1. 
Při tom však přehlíží, že podle čl. 347 obch. zák. lze schvahlI nevyty
káním vad pouze zboží, které bylo objednáno a bylo vadné, nikoliv 
však zboží, které vůbec nebylo objednáno. Dodávkou jiného zboží, než 
bylo objednáno, nelze vůbec splniti smlouvu. Jiným zbožím než bylo 
objednáno, jest ono, o němž prodatel, posuzuje-Ii rozumně celou věc, 
nemůže se dle pravidel řádného obchodu vůbec ani domnívati, že by 
je mohl kupec přijmouti za splnění smlouvy. Je-Ii tudíž objednaná !10-
travina při dodání tak zkažená, že ji vůbec nelze požívati, a přestává-Ii 
tudíž vůbec býti potravinou, nelze mluviti o tom, .že byla dodána objed~ 
naná potravina. žalobce nesplnil tudíž svou povmnost, pokud se Jedna 
o sporné tři sudy, a nemůže tedy také žádati zaplacení kupní ceny. Při 
tom jest ještě podotknouti, že vývody žalobcovy, že se dodávka oněch 
40 sudů slanečků musí ve svém celku posuzovati jako jednotka, jsou 
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nesprávné. Vždyť ani z výslovného prohlášení stran, ani z povahy 
smlouvy nebo předmětu prodeje nelze souditi, že dodávka byla nedě
litelnou a nebylo to dokonce ani v prvé stolici tvrzeno. Z ustanovení 
čl. 359 obch. zák. vyplývá však, že při dělitelných dodávkách jest správ
nost a úplnost splněných závazků posuzovati vždy podle jednotlivých 
částí předmětu smlouvy. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Jádrem sporu jest otázka, zda žalovaný pozbyl práva na odmítnutí 
tří sudtl slanečků které mu byly žalobcem dodány v červenci 1924 a 
O nichž bylo zjištěno, že byly úplně zkažené a nepožívatelné proto, že 
se nezachoval podle čl. 347 obch. zák. Jde o obchod distanční, neboť 
žalovaný nepřevzal zboží ani osobně ani zástupcem, o němž by bylo 
bývalo tvrzeno, že byl k prozkoumání zboží zmocněn, nýbrž zboží bylo 
mu zasláno ze skladu žalobcova v R. Při tom jest nerozhodno, že Je 
odvezl kočí žalovaného a rozvezl je přímo jeho zákazníkům. Podle 
čl. 347 obch. zák. bylo tedy povinností žalovaného, by odebrané zboží 
ihned po jeho dodání,. jakmile se dostalQ v jeho disposiční moc, pro
zkoumal a případné vady žalobci bez průtahu oznámil. Nižšími soudy 
bylo zjištěno, že zboží bylo žalovanému dodáno v červenci 1924, že 
je žalovaný ihned neprozkoumal a že teprve dopisem ze dne 4. října 
1924 hlásil žalobci, že čtyři (správně třl) sudy nevyhovuji, poněvadž 
zboží v nich uložené jest zkažené, a, ač vada tato byla již při dodání 
zboží zjevná a poznatelná. Tímto prodlením žalovaného nastaly účinky 
druhého odstavce čl. 347 obch. zák., totiž že jest pokládati zboží za 
schválené. Důsledkem toho jest žalovaný povinen zaplatiti jeho kupní 
cenu a netřeba se obírati ještě otázkou, zda žalovaný schválil zboží 
také tím, že, když mu již vady jeho byly známy, prodal je dále. 

Odvolací soud míní ovšem. že v tomto případě nelze použíti vůbec 
předpisu čl. 347 obch. zák., poněvadž prý nevytýkáním vad možno 
schváliti pouze zboží, které bylo o b jed n á n o a bylo vad n é, 
nikoli však zboží, které nebylo objednáno a jehož dodávkou nelze 
smlouvu splnili. Byly prý zakoupeny slanečky, tedy potravina, která 
však byla při dodání tak zkažena, že nebyla poživatelnou, čímž pře
stala býti potravinou. Nebyla tudíž dodána objednaná potravina. Od
volací soud má za to, že bylo dodáno aliud pro alio. Tomuto názoru 
nelze však přisvědčiti. žalovaný objednal slanečky a slanečky také do
stal, třebaže již zkažené. Nemůže proto býti řeči o tom, že bylo dodáno 
jiné zboží, než bylo objednáno, naopak, došlo zboží objednané, ovšem 
zkažené a neupotřebitelné. Mohlo by býti nanejvýše uvažováno o tom, 
zda snad nedošlo k smluvnímu plnění proto, poněvadž bylo dodáno 
zboží nemající vůbec vlastnosti zboží obchodního (čl. 335 obch. zák.), 
tedy pro obchod vůbec neupotřebitelné. Avšak i v tom případě bylo 
nutno, by se žalovaný zachoval podle čl. 347 obch. zák., neboť zákon 
mluví tu jen o vad ách, nerozeznávaje, jaký vliv mají na upotřebi
telnost zboží, a nelze seznati, že zákon zamýšlel postupovati s touto 
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přísnost! jen ph vadách méně významných. V prvém odstavci čl. 347 
obc~. zak. nanzuje ostatně zákon, že jest kupec povínen zboží po do
dam ~epro~lleně prozkoumati a, nemá-li vlastností smluvených neb zá
konnych (cl. 335 obch. zák.), učí niti o tom ihned oznámení prodateli. 
Bylo-h t:~y dodáno. zboží sic~ objednané, ale úplně zkažené, scházely 
m~v:Ov~:z vlastnostI smluvene, pokll'd se týče zákonné, ovšem v nej
vyssl. mlre, a bylo nezbytně třeba včasné výtky, by nenastaly účinky 
d;uheho odstavce čl. 347 obch. zák. Tento názor odpovídá také intencí 
zak~na. Dle motivů k návrhu obchodního zákona (pruského) byl před
pIS cl. 347 ?bch. z~k. odůvodně,n tím, že nesmí býti prodateli opozděným 
p~zastaven:?J zbozl ~z,ata ?Jozn?st, by zbožím naložil jinak, že prů
behem delsl doby mu ze byh dukaz o stavu zboží lehce zmařen neb 
stížen va že má býti zabráněno, by tou neb onou stranou nebylo v ne
prospech druheho smluvníka sečkáváno až jak se vyvine konjunktura 
(srv. Plsko, System str. 207). 

čís. 6924. 

Nebezpečí včasného dojití dopisu, jímž byla pozastavena výše účto
va~é ceny za dodané zbožl, postihuje prodatele. Odesláni musí se státi 
zpu~obem v obchodě obvyklým, postačí tudíž jednoduchý, vyplacený 
dOplSi. 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, Rv I 1930/26.) 

ža~obě o doplacení účtu za dodaný kainit o b a niž š í s o II d Y 
vyhovely. N e.J vy š š í s o u d zrušil roz,sudky obou nižších soudů a 
vrahl vec prvemu soudu s poukazem, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

. Prováděje dovo:lací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., praví dovolatel, že 
~eJd~ o ~tazku, za j~ke ceny byl kaini! prodán, poněvadž bylo nesporno, 
ze bj I plodan ::a p ~.v 00 dnI ccny kalrsyndikátu, nýbrž že jde o otázku, 
zd~II po ob.d;zelll. uc~~ reklamoval v čas nesprávné účty kainitu. Že 
pry ~ylo z]lsteno, ze ucty ze dne 10. a 24. srpna 1920 na dodaný kaini! 
obdrzeI,d?~ 21. srpna 1920 a že dne 1. září 1920 odeslal žalobci dopis 
obsah~Jlcl jeho re~lamaci. dovozného a rozdílu obsahu drasla kainitu. 
Že pry ~evy!yk~l, ze mu zalobce účtoval vyšší ceny, než byly původní 
~en! kahsY~~,lkatu, nýbrž že vytýkal řečeným dopisem a také ve sporu 
ze zalo?ce ucto;,a! v.účtech vyšší obsah drasla, než mu je účtoval kali~ 
syndIkat ;r osv~dcemch, JednotlIvé dávky kainitu provázejících, a než 
v obc.hode kall1l!em bylo a jest obvyklo, jakož i že při obsahu drasla 
13.3% a 13.7% r;rěl býti ka!n!t úč~ován 13% a nikoli 14%. Dále po
ukaZUje k tom!1' ze bylo z]lsteno, ze reklamační dopis ze dne 1: září 
1920. odeslal zalob~1 prostě, nikoli doporučeně, že však žalobce ne
~bdrzel ,tohoto dOPISU, a ~patřuje nesprávné posouzení právní v tom, 
ze druha stohce usoudrla, ze nebezpečenství poštovní dopravy postihuje 
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jeho jako kupitele ~ ž:; žalobce 1110hl pova!ovati faktury za ~chvále.né. 
Uplatněný dovolacl duvod Jest opodstatnen. NebezpecenstvI dO]ll!. a 
včasného dojití toho dopISU postIhUje p r oda tel e .. To plyne ze vse
obecných zásad, a je to stálým názorem JudIkatury I Irteratury (srovn. 
Staub-Pisko II. vydání pro Rakousko, rok 1910.2. sv. str. 289 (§ 23) 
a Blaschke-Pitreich r. 1896 str. 372). Nejde sIce o vytku vad podle 
čl. 347 obch. zák., nýbrž výtkou vad je postiže.n po~etn~ výsledek,)ehož 
číslicemi se skutečná vada projevila ve fa~tur~,. ac otaz~a,. na CI vr~~ 
jde nebezpečenství poštovní doprav!, mUSI byh zo,dpove~ena s vel!c~ 
obdobou jako při výtce vad podle cl. 347 obch. zak. O~~em odeslan~ 
se musí státi způsobem v obchodě obvy~lý~, tedy p~'stacl )ednoduch~ 
frankovaný dopis, neboť zasílání doporuceny~h dopl~u n,em v ob:h~de 
obvyklým. Poněvadž bylo zboží na tento zpusob vcasne a v urcltych 
bodech pozastaveno, nelze, jak činí druhá stolice, I1lC odvozovat~ z okol
nosti že dovolatel nedal žalobci po 1. září 1920 až do 15. Irstopadu 
1922' ničím na jevo, že není spokojen s cenami účt?vanýn;~ ve faktu
rách z 10. a 24. srpna 1920, zejmena nelze z toho amz z dalsl okolnostI, 
že žalobci platil na svůj dluh a ž~ sliboval ~oplace?í c,elk?véh~ dl~hu, 
odvozovati mlčky, ale poznatelne proJevene schvalem JIm vcasne a 
určitě pozastavených fakturních cen, když je jisto, že odepřel placení 
zažalovaného zbytku lakturního právě z důvodů v jeho výtce uvede
ných, když o,dpírá toto placení doposud. 

čís. 6925. 

Pojišf ovaci smlouva. 
Bylo-Ii předmětem poiištění »!Iulo« a jeho s ním v době škody pe~ně 

spojené součástky, nevztahuje se pojištění na součástky rozloženeho 
auta, zničené požárem. 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, Rv I 1976/;26.) 

Žalobce pojistil si automobil proti škodám u žalované pojišťovny. 
Za požáru v žalobcově garáži byly ,znič.eny ,demontované s~učástky 
automobilu. žalobní náwk na zaplacem pOJlstneho pro C e s n I s o u d 
p r v é s tol i c e uznal, o d vol a c í s o u d neuznal důvodem po 
právu. D II vod y: Žalobce pojistil se u žalované na 45.000 Kč proh 
škodám, jež by utrpěl na svém nákladním automohilu, na dobu 10 let, 
počínajíc dnem 29. září 1925. Pro obsah pojišťovaci smlouvy rozho
dující jest samozřejmě police vydaná hlovan~u,dn:. 10., října 1925 
lit. B. orig. - ve spo'jení s písemnym navrhem, JeJz uc11111 zalobce dne 
25. září 1925. Otázku, kterou dala žalovaná podle návrhu žalobci, má-Ii 
totiž býti pojištěno také risiko z požáru podle čl. 2 a) všeobecných pod
mínek pojišťovacích, zodpo~~děl ž~lobce kla?ně, a pr~ví-Ir ,~e 'pak ve 
»zvláštních podmínkách pO]1sťo'vaclch«, bez pkehokoh zvlastmho do
datku, že 'pojištění vztahuje se také na požár, nelze ~om~to doslo~u 
podmínek přikládati jiný význam, ?ež že ž.~lo;il;ná vyh~vela, zalobcl vil; ze 
podle jeho návrhu přistoupIla take na pOjlstem prol! skodam z pozaru, 
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rozumí se 0vvšem, že v rozsahu a za podmínek, jak stanoveny jsou v čl. 2 
odst. a~ »vseobecných podmínek pojišťovacích« - v úplné shodě s ná
vrhem zalo?covtm. V, citova~é,m. právě ~l. 2 všeobecných podmínek jest 
neJP,::e zdurazneno, ze pOj lstem prolI skodám z požáru musi býti vý
slov~e Ujednáno a zvláštní premie za ně zaplacena - co se zde sku
!ečne stalo. -, . načež pak n,~sled:lje zc.ela určité ustanovení, že poji
sť~~na povInna jest I v tompnpade hradIti jenom ty škody, které vznikly 
pozar~Inv na VOZIdle a n~ jeh? součástkách, pokud tyto s ním v době 
nasta.I". ~k~dy byly pevne spojeny. Z ustanovení toho nutně vyplývá, že 
z P?!lstem toho druhu, O jaký se zde jedná, vyloučeny jsou všecky 
so~castky VOZIdla, JIchž spojitost s vozidlem byla v čase škody pře
rusena bez ohledu na to, jakým způsobem a za jakým účelem přerušení' 
to nastalo a bylo-II trva1ýn; či pouze přechodným. Při výkladu, jaký 
lest sm~sl a d?~ah d,otycne. smlouvy pojišťovací, směrodatnými jsou, 
lak podava se JI~ z pnro~ene ~ovahy. věci samé a jak zvláš{ vytýčeno 
jes,t I v p.olIcl, Jed,nak na~rh .zalobcuv a s ním i zmíněné po(lmínky 
»vseobecne« I zvlastm spojen.e nerozlučně s poll'cl' Skl'd' I' , lb' .. . . a a- I se Suma 
za o cem zazalovaná pouze z· náhrad za poškozené součástk "'t'
néh t b'l . k ,. , Y POJIS e 

o au.omo I u,]a zrejme jest patrno ze žal,oby, a doznává-li ža-
lobc,: muno to, že automobil, když vypukl oheň v garáži byl tam ro
zebran, by na. něm mohla býti provedena oprava, a v t~m stavu že 
byly. jednotlIve součástky j'eho rltoškozeny ,ohněm tak zVe J'" ·b I k ť b v ., v , IZ ne y y 

po re e, nem.uz~ v,zhledem k tomu, co bylo již shora uvedeno býti 
al1I yochybnosÍI,. ze zalobci ?epřísluší vů.bec nárok, jejž proti žal~vané 
snazl ~e uplat?llI, a procesm soud stolice prvé posoudil věc nesprávně 
po strance pravm, když mu nárok ten přiznal. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov~lánÍ. 

Dův,ody: 

. Dovolat~:ův.~ýklad čl. 2. písm. a) všeobecných pojišťovacích pod
mInek nen;l1ze JI; .proto obstáti, poněvadž dov,olatel vsunuje do o11oho 
ustanovem, z~eJlclho dos!ovně: »Ujednání nevztahuje se, leda, že by 
to .bylú uj.ednano vyslovne a placena byla premiová přirážka na škody 
~pusobene, ~,a VOZIdle a jeho s ním v době škody pevně Sp~jené sou
cas~ky pozare:11« -,slovo »zpravldla«, čímž je smysl tohoto ustano
vem podstatne porusen. Předmětem pojišťovací smlouvy bylo podle 
polIce »naklad.ní. auto« ~ikoli součástky nákladního auta. »Automobi
lel:l«}~rOzumlva.~ 1 zakona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
»~I~mcm vozl~lo (jl~dn~ silostroj! hn.aný živelnou silou na veřejných sil
mClch a cesta~?, ~Ikoh na kolejl1lclch«, Což je sice definicí učiněnou 
s hledl~ka zvla~tl1lho ručení podle řečeného zákona, ale přece jenom 
~z.e z teto dehmce. odvoditi, že, když auto bylo rozloženo ve své sou
castkr, n.elz~ m!uvIÍl,o autu, ný~rž jenom o automobilových součástkách. 
J~ zajls,te ,~ava~n.~, ze, nebezpecnostní risiko je u automobilových sou" 
~astek SlfSI, ~ vetsl, nezl~ u auta a »jeho s ním v době škody pevně sp,o
jenych s,oucastek«, ponevadž v tomto případě jde o jed e n předmět, 
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při němž pojistníkova v čl. 9 odsl. 1 všeobecných podmínek pojišťo
vacích vyslovená povinnost péče o pojištěný a ,ohněm ohrožený předmět 
právě při požáru může býti podle okolností snáze splněna, než když 
jsou automobilové součástky rozloženy v jednotlivé kusy. Dovolatel 
tvrdí neprávem, že ustanoveni čl. 2 písm. a) všeobecných pojišťova
cích podmínek je nejasné. Jeho doslov ukazuje naopak, že je velmi 
jasné, proto se dovolalel zcela nepřípadně odvolává na předpis §u 915 
obč. zák., nedopadající v souzeném případě. Také není nejasným smluvní 
ustanovení, že se »pojištění vztahuje také. na oheň« atd., poněvadž je 
v poEci uvedeno výsl,ovně, že se pojišťovací smlouva uzavírá podle 
připojených všeobecných a případných zvláštních podmínek. 

čis. 6926. 

Odklad exekuce vyklizenim (zákon ze dne 31. března 1925, čis. 51 
sb. z. a n.). 

V usnesení, určujicim nábradu za uživáni bytu, ve smyslu posledllli 
věty §u 2 (1) zákona, jest určiti osmidenni pariční lhůtu, i když strany 
nežádají doručení onoho usneseni; nebyla-Ii ona Ihůtla určena, nepo
zbývá odklad exekuce platnosti proto, že náhrada byla dána až po 
uplynuti oné lhůty. 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, R II 76/27.) 

Návrh vymáhajícího věřitele na výkon exekuce nuceným vyklizením 
dlužníka z bytu s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d 
návrhu vyhověl. D ů vod y: Usnesením ze dne 31. prosince 1926 po
voIi1 první soudce odklad exekuce nuceným vyklizením bytu a ustanovil 
ve smyslu §u 2 zákona ze dne 31. břeZlla 1925, čís. 51 sb. z. a n. od
škodné za používání bytu penízem 40 Kč měsíčně počínajíc 1. lednem 
1927 až do sk,ončení lhůty stěhovací. Strany vzdaly se doručení písem
ného vyhotovení tohoto usnesení, jež vešlo v moc práva dne 31. pro
since 1926. Podle ustanovení §u 2 cit. zák. pozbývá odklad exekuce 
platnosti, nezaplatí-Ii povinný do osmi dnů od právní moCÍ usnesení 
exekučního soudu pronajímateli nedoplatek nájemného a částku rov
nající se poměrnému dílu nájemného i s vedlejšími poplatky připada
jicí na dobu do konce nájemního období, nejvýše však na dobu, na 
kterou byla exekuce odložena, a, neplatil-li povinný dosud nájemného, 
určí náhradu, kterou za další používání jest zaplatiti, soud, vyslechna 
strany. Povinný má býti p,oučen v usnesení odklad exekuce povolujícím, 
že na návrh pronajímatele (majitele místnosti) bude exekuce vykonána, 
nebudoucli případný nedoplatek nájemného a náhrada za další použí
vání místností včas zaplaceny. Zda povinní' v tom smyslu skutečně byl 
poučen; nevychází ze spisů na jevo. Rekmsní soud však k tomu přihlí
žeti nemůže, ježto v tom směru nebylo nic namítáno. Že povinný v usne
sení ,odklad exekuce povolujícím nebyl poučen, zavinil sám, ježto se 
vzdal doručení písemného vyhotovení usnesenÍ. Podle doslovu zákona 
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je n2~ti, z~ t~J že povinný musí do osmi dnů zaplatiti náhradu za další 
pOUZIVa11l mlstnosti po celou dobu povoleného odkladu, nemá-li odklad 
exekuce P?zbýti platnosti. Na základě usnesení ze dne 31. prosince 
192?,. J,ehaz znění není úplně jasné, lze však míti za to, že povinný má 
plahtl n~hrad~ 40 Kč ,:,čsíčně. I kdyby tomu tak bylo, nevyhověl po
vmny predplsum § 2 zak. ze dne 31. března 1925, čÍs. 51 sb. z. a n 
Nesporným jest, že povinný první částku 40 Kč zaplatil 10. ledna 1927' 
tedy teprve po uplynutí osmidenní lhůty po pravoplatnosti usneseni 
odklad exekuce povolujícího. Dne 10. ledna 1927 nemělo již toto usne
sem platnosh a nebylo právně účinným. Proto je také bez právního 
významu, že povinný zaplatil dne 13. ledna 1927 další částku 60 Kč. 
c;bdobné používání ustanovení §u 4 (3) zák. ze dne 26. března 1925' 
ČIS. 4~ sb. z. a n. jest úplně vyloučeno, .iežto sankce § 2 zák. ze dn~ 
31. brezna 1925, ČIS. 51 sb. z. a n. nastává jakmile náhrada za dai<í 
používání bytu není včas zaplacena.) ~ 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

§ 2 zákona ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. z. a n. o odkladu 
ex,;kučního, vyklizení místností stanoví, že, nezaplatí-Ii povinný do osmi 
dnu od pIav,:, mocI usnesení exe~učního soudu pronajímateli případný 
~edoplate,~ n~jemného a ?ástku.;o.vnající se poměrnému dílu nájemného 
I s vedlejslml poplatky, pnpadajlcI na dobu do konce náiemního období 
nejvýše však na dobu, na kterou byla exekuce odložena, pozbývá od~ 
klad exekuce platnosb. Neplatil-li povil'ný dosud nájemného, určí ná
hradu, k.terou za další používání jest zaplatiti, sOlld, vyslechna strany. 
Usne,semm ze dne 31. proslllce 1926 povolil exekuční soud na návrh po
Vlllne strany odklad exekuce nuceným vyklizením bytu do 15. března 
1927 ,a s!a~~o~li v~,smyslu §u 2 zákona odškodné za používání bytu na 
40 Kc meSlcnc poclllajlc 1. lednem 1927 až do skončení lhůty stěhovací. 
Strany vzda!y se doručení tohoto ústně prohlášeného usnesení a nepo
daly prah nemu rekmsu. Povinný zaplatil ve smyslu tohoto usnesení za 
používání bytu dne 10. ledna 1927 40 Kč a dne 12. ledna 1927 60 Kč. 
Návrh vymáhající strany, by exekuce byla vykonána, ježto odklad exe
kuce pozbyl platnosti, a~ povinný ne~aplatil odškod~ého do 8 dnů, t. j. 
do R ledna 192!, e~ekuclllsoud zamltl, maje za to, ze povinný své pro
dlelll napravli hm, ze hned po podání návrhu vymáhající strany na vý
kon exeku,ce ."aplatll uvedené částky. Rekursní soud vyhověl však ná
~;hu vymaha)'cI strany na výkon exekuce, ježto povinný zaplatil první 
ca;;tku 40 Kc teprve dne 10. ledna 1927, tedy po uplynutí osmidenní 
lhuty po pravoplatno'Sti usnesení povolujícího odklad exekuce. Tomuto 
stanovl~ku nelze přisvědčiti. Usnesení ze dne 31. prosince 1926, jímž byl 
povlllnemu povolen odklad exekuce do 15. března 1927, bylo pojato do 
protokolu o roku konaném před exekučním soudem dne 31. prosince 
1926 a jeho "nění bylo již shora uvedeno. Exekuční soud spokojil se, 
Ja~ z usn~,s~l1l patrno: s urče?ím náhrady za lIžívání býtu, aniž vyslovil 
lhutu pancm, do ktere tato nahrada musí býti zaplacena. Uvedení osmic 
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denní !hUty §u 2 (1) cit. zákona sluší však podle obdoby §u 409 c. ř. s. 
pokládati za podstatnou náležitost usnesení, odklad exekuce povolu
jícího. To plyne i z ustanovení druhého odstavce §u 2, že má soud po
vinného poučiti, že na návrh pronajímatele (majitele místností) bude 
exekuce vykonána, když případný nedoplatek nájemného a náhrada za 
další používání místností nebudou včas zaplaceny. Leč podle zmíněného 
protokolu nebyl povinný soud,;,m vůbec v !omto smyslu. po.učen, při 
čemž nelze souhlasiti s rekursmm soudem, ze Sl to zavInl1 sam, vzdav 
se doručení písemného vyhotovení usnesenÍ. Dovolací rekurs poukazuje 
v té příčině zcela právem k tomu, že nejde tu o pouhé zaznamenání onoho 
usnesení do protokolu, nýbrž že usnesení jest částí protokolu a mělo 
proto, když se strany vzdaly jeho doručení, obsahovati všechny pod~ 
statné zákonné náležitosti, tedy zejména určení lhůty, do které má býh 
náhrada zaplacena. Není-Ii v protokole o tomto určení zmínky, dlužno 
míti ovšem za to, že se nestalo. (§ 215 c. ř. s. §§ 59 a 78 ex. ř.). Tento 
formálně vadný postup a zmíněná formální vada v us.nesení.' povol~jícíľ~ 
odklad exekuce, jež měly v zápětí, že povinný byl ponechan v nejlstote 
co do lhůty, do které měl uložené mu odškodné zaplatiti, nemohou. býh 
povinnému na újmu. Zaplatil-Ii ,tedY'p0vinný P?dle on.oho u~nesen;, -
o němž rekursní soud sám uznava, ze .Jeho znem nem uplne jasne, -
odškodné až dne 10. pokud se týče 12. ledna 1927, nelze podle toho, co 
shora řečeno, důvodně tvrditi, že v tuto dobu nemělo již dotčené usne
sení platnosti a nebylo právně účinným. Nutno naopak míti za to, že ná
hrada za další používání bytu byla za daných okolností zaplacena včas 
a že tudíž nenastala sankce §u 2 cit. zák. o odkladu exekučního vykh
zení místností. 

čís. 6927. 

Byla-Ii neadvokátu udělena všeobecná plná moc, v niž bylo mu též 
uděleno právo, »by jiného právnlho přítele nebo jiného. plnomocníka. se 
stejnou nebo užší plnou mocí podle své .vůle ustan.?v,~ za sebe!" te~t 
zmocněnec oprávněn subs(iituovati advokata ohledne vsech opravnem, 
která jsou spojena s udělením přímé procesní plné moci advokátovi. . 

(Rozh. ze dne 23. března 1927, RII 91/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e uložil usnesenín: ze dn,e 20"prosince 192? 
žalované stranč, by podle §§ 37, 84 a 85 c. r. s. predlozl!a do 10 Onu 
řádnou plnou moc, a usnesením ze dne 5. ledna 1927 zamítl návrh ža
lobkyně na vydání rozsudku pro zmeškánÍ. Rek u r s n i s o u d zruŠil 
napadená usnesení a uložil prvému souelu, by o návrhu žalující strany 
na vydání rozsudku pro zmeškání znovu rozhodl. D ů vod y: Při p,:,":ém 
roku dne 16. října 1926 bylo uloženo Dr. V ác1avu B-OVl dostavlvslmu 
se za stranu žalovanou bez plné moci, by do 14 dnů předložil plnou 
moc jinak že bude vydán . rozsudek pro zmeškánÍ. TýŽ tomu vyho'věl, 
předložil však v dané lhůtě dne 22. října 1926 plnou moc, znějící na 
radu vrchního zemského soudu Karla F-a, ienž substituoval Dr. B-a, a 
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soud vzal tuto plnou moc na vědomí. Žalující strana namítala v podání 
ze dn.e 24. lIstopadu 1926, že plná moc neodpovídá zákonu, jelikož 
vrchnl .;ada F. není do seznamu advokátů zapsán a není k zastupování 
opra":,nen a navrhla vydání rozsudku pro zmeškánÍ. První soudce, zji
stIv, ze tomu tak jest, udělil žalované napadeným usnesenim ze dne 20. 
pr~S!:,.ce 1926 příkaz, by podle §§ 37, 84 a 85 c. ř. s. předložila do 10 
dnu radnou plnou moc, čemuž žalovaná strana vyhověla, a soudce na 
to druhým napadeným usnesením ze dne 5. ledna 1927 návrh na vydání 
rozsudku. pro zmeškání zamítl. Stížnost jest odůvodněna. Jest rozezná
vatI meZI ustanovením §§ 37, 84 c. ř. s. na jedné straně a ustanovením 
§ 38 c. ř. s. Prvá dvě ustanovení se týkají formálních vad sběhnuvšich 
s,:, při přípravných podáních. To plyne ze slov »žaloba, žalobní odpo
ved« (§ ~7 druhy odsta~e: c. ř. s.) a ze slov »podání« (§ 84 prvý od
~tavec c._r. s.) a z cltovam §§ 75 a 77 c. ř. s. (druhý odstavec § 84 c. 
r. s.), Jez mluví vesměs jen o podání. Nemůže-Ii se však k roku se' do
stavivší osoba vykázati plnou mocí strany jí zastupované, nutno postu
povatr podle §u 38 c. ř. s. T? učinil první soudce tím, že při prvém 
roku o ~al Dr. B~O~i příkaz k předložení řádné plné moci do 14 dnů pod' 
pohruzkou vydam rD'zsudku pro zmeškánÍ. Tím nesporně měl na mysli. 
předlo~e~í řádné plné moci pro:e~ní ve smy~lu §§ 30 a 27 c. ř. s., t. j. 
zmocne~l ad~okata k. za_st~po,vam.o Dr. B. vsak nevyhověl tomuto pří
kazu, predlozlv substrtucm plnou moc vydanou zmocněncem žalované 
~!ran)' vrch_ním radou F-em, je~ž ~dv~kátem nenÍ. Nesplnil tedy příkazu 
radne a nezadal am o prodlouzem Ihuty podle §u 128 c. ř. S., ač snad 
vzhleden.' k tomu, že žalovaná strana má bydliště v cizině, byla lhůta 
dostI kr_atkou. ~el proto soudce postupovati podle §u 38 c. ř. s. tak, 
Jakoby, zalov~na strana nebyla býval.a při prvém roku vůbec zastoupena 
a o nemel vydavatJ napadene usnesem ze dne 20. prosince 1925. Z toho 
?uvodu musilo býti usnesení toto zrušeno a postup další musí býti za
nzen dle toho, Jaký návrh žalující strana při prvém wku učinila. Dle 
protokolu o prvém roku nenavrhla vydání rozsud,ku pro zmeškání ač se 
k vy'dání takovéhoto rozsudku u'činěný návrh při prvém roku vyŽaduie 
ať yž bezpodmínečně nebo podmínečně (podle obdoby §u 402 čís.' i 
c. r. s.), což plyne ze slov §u 396 c. ř. s. »au! Antrag der erschienenen 
Pa~tel«. Neučinila-Ii žalující strana při prvém roku tohoto návrhu, pro
~eskala podle §u 1~4 c. ř. s. tento procesní úkon a byla z něho vylou
c,;na. Nez soudce pres to POhrozIl žalované straně při prvém roku proti 
predplsu §u 145 prvý odstavec c. ř. s. rozsudkem pm zmeškání, a :lo 
tohoto usnesení nebylo si dosud stěžováno. Pravoplatným však není, 
ne~oť sam~statný opravný prostředek je vyloučen (§ 38 druhý odstavec 
c. r. s:) a z~lovaná strana, kter~ jedině onou pohrůžkou by mohla býti 
na svych pravech zkr,acena, nemela dosud příležitosti spojiti ho s jiným 
s~mo,st.atnym opravnym prostředkem, poněvadž žádné rozhodnutí pod
lehaJlcl sal!,ostatnému opravnému prostředku v neprospěch žalované 
strany vydano nebylo. Usnesení to je však přes to doposud závazným 
poněvadž ani wkurs proti němu podaný nemá. odkládacího účinku a' 
nemohl:li do,su~ a.ni býti podán (§ 515 c, ř. s.), zůstává v platnosti ~ 
nelze pres ne pre]ltI. Z toho plyne, že rozsudek. pro zmeškání musí býti 
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vydán, pakli žalovaná strana příkazu jí danému při prvém roku k před
ložení plné moci nevyhověla. Tomu není na překážku, že žalovaná před
l.ožila řádnou plnou moc až po uplynutí jí udělené 14denní lhůty, třebaže 
§ 145 druhý odstavec c. ř. s. praví, že promeškaný procesní úkon může 
dodatečně býti vykonán až do dne, kterého odpůrce písemný návrh 
k soudu učiní, nebot dosud závazné usnesení při prvém roku vydané 
vychází se stanoviska, jakoby byl návrh na vydání rozsudku pro zmeŠ
kání býval při prvém roku učiněn, a mimo to i kdyby se mělo za to, že 
písemný návrh na vydání rozsudku' pro zmeškání učiněný teprve v od
půrcově podání ze dne 24. listopadu 1926 po prvém roku, byl učiněn 
zavčas - předložila žalovaná strana řádnou plnou moc teprve v podání 
4. ledna 1927, tedy po dojití písemného návrhu na vydání rozsudku pro 
zmeškánÍ. Trpí proto řizení zmatkem §u 477 čís. 5 c. ř. s. (§ 37 prvý 
odstavec c. ř. s.) a musila býti obě usnesení zrušena a rozepře vrácena 
prvému soudu (podle obdoby §§ 478, 494, 499 prvý odstavec, 514 
druhý odstavec, 527 c. ř. s.) za účelem rozhodnutí o návrhn na vydání 
rozsudku pro zmeškání z důvodů věcných. 

Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu do napadeného 
usnesení, pokud jím bylo zrušeno usnesení soudu prvé stolice ze dne 
20. prosince 1925, jinak dovolacímu rekursu vyhověl a změnil napadené 
usnesení v ten rozum, že obnovil usnesení soudu prvé sto1ice ze dne 
5. ledna 1927. 

Důvody: 

Jak rekursnl soud správně dovozuje, jde tu o případ §u 38 c. ř. s. 
a nikoliv §u 37 c. ř. s. Dr. B. zakročil totiž při prvém roku za žalovanou 
sfranu, by odvrátil od ní následky zmeškání, ale při tom nepředložil 
plnou moc této strany. Výkazem plné moci zajisté není dopis, v němž 
třetí osoba sděluje žalované straně jména 30 advokátů v sídle proces
ního soudu usedlých. Proto právem prvý soudce, než ještě dovolil ža
lující straně, by přednesla žalobu, nlo·žil Oru B-ovi, by do 14 dní před
ložil plnou moc žalované strany. žalobce po té, jak z protokolu o prv
ním roku patrno, přednesl žalobu s tím, by v případě, nebude-li plná 
moc včas předložena, vynesen byl rozsudek pro zmeškánÍ. Nelze proto 
při svědčiti rekursnímu soudu, že podle protokolu o prvém roku žalob
kyně nenavrhla vydání rozsudku pro zmeškání; učinila tak ve formě od
povídajíc! situaci, která byla vyvolána tím, že Dr. B. byl prozatím podle 
§u 38 c. ř. s. připuštěn jako zmocněnec strany žalované. Ale Dr. B. ve 
lhůtě mu určené plnou moc žalované strany předložil. Je to plná moc 
daná v O. dne 16. října 1926 znějící na radu vrchního zemského soudu 
v. v. Karla F-a, který podle substituční doložky na téže plné moci ob
sažené substituoval za sebe Dra B-a stejnou plnou mocí. Tato plná moc 
není pouhou procesní plnou mocí podle §u 31 nebo podle §u 33 c. ř. s., 
nýbrž jest všeobecnou neomezenou plnou mocí po rozumu §u 1007 a 
1008 obč. zák., kterou žalovaná strana za sebe a podle §u 1022 obč. 
zák. i za své dědice zmocnila Karla F-a, by ji ve všech záležitostech 
u všech soudů, civilních i trestnJch, jakož i u politických a jiných úřadů 
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a ,v~bec i mimo soudy a úřadjl zastupoval a Jmenel11 jeiím konal i jed
nam v plné moci zvláště podle druhu uvedená; kromě toho žalovaná 
strana ještě výslovně udělila Karlu F-ovi, ač tento není advokátem, plnou 
moc podle §u 31 c. ř. s. a nikoliv pouze podle §u 33 c. ř. s. a propůjčila 
mu v druhém odstavci plné moci podle §u 1010 obč. zák. též »moc a 
právo, by jiného právního přítele nebo jiného plnomocníka se steinou 
nebo užší plnou mocí podle své vůle ustanovil za sebe«. V posledním 
pak odstavci prohlašuie žalovaná strana, že schvaluje vše, co tento na 
~ákladě této plné moci učinÍ. Udělení oné procesní plné m(jci bylo tedy 
len nepatrným zlomkem celé plné moci. Připustiti jest, že 'Karel F., ne
Jsa advokátem, nemohl by osobně žalovanou stranu zastupovati před 
soudem tam, kde jest nařízeno zastupování advokátem. Ale přes předpis 
§u 27 c. ř. s. není udělení takovéto plné moci neadvokátovi po hmotně
právní stránce neplatno nebo nicotno (§ 879 obč. zák.), a věc jest spra
ven~ a účelu sledovanému předpisy civilního soudního řádu jest vy
hoveno tím, když strany, nemajíce úmysl obcházeti předpis §u 27 c. ř. 
s., daly této své vúli konkretnil;lO výrazu tím, že Ona plná moc přenesena 
bvla na advokáta Dra B-a již v takové dobe, že toto přenesení bylo 
účinné i ohledně prvého roku, při němž múže strana bez advokáta jed-o 
nat!. Tudíž Karel F. P10cí své všeobecné neobmezené plné moci mohl 
podle §u 1010 obč. zák. platné pře,nésti na Dra B-a procesní plnou moc 
zahrnující všechna oprávnění, která podle §u 31 C. ř. S. jsou spojena 
s udělením přímé procesní plné moci advokátovi. Nevadí, že přenesení 
toto stalo se stručně za použití výrazu »substituovati«, obvyklého v pří
padech, kdy advokát udělenou mu plnou moc procesní přenáší podle 
§u 31, druhý odstavec C. ř. S. pro jednotlivé úkony nebo oddíly řízení 
na jiného advokáta; mzhoduje pravý smysl věci (§ 863, 914 obč. zák,). 
Z uvedeného jest patrno, že plná moc ze dne 16. října 1926 úplně slačí 
k průkazu písemné procesní plné moci pro Dra B-a a že bylo zbytečno 
usnesení prvé stolice, jímž Dru B-ovi po předloženi plné inoci ze dne 
16. října 1926 bylo znovu uloženo, by do 10 dnú předložil řádnou (pa
!rn~ míněno přímou) procesní plnou moc žalované strany, pročež zru
""11 tohoto usnesení, druhou stolicí třebas z jiných dúvodú vyslovené 
zůstává v podstatě své v platnosti. Za to však bylo zakročení Dra B-~ 
při prvém roku jménem žalovaného spraveno včas předložením zmíněné 
pl~é moci, čímž strana žalovaná byla uchráněna od účinků zmeškání 
prvfhn roku. I bylo pr.oto dovolacímu rekursu, pokud směřoval do vý
rok:1, jímž bylo usnesení prvé stolice ze- dne 5. ledna 1927 zrušeno a 
jíll1ž bylo prvému soudu uloženo, by o návrhu žalující strany na vydání 
rozsudku pro zmeškání znova rozhodl, v ten rozum vyhověti, že obno
veno bylo posléz uvedené usnesení prvé stolice. 

čís. 6928. 

Prodal-li kdo před světovou válkou pozemek a vyhradil-Ii si, že po 
w:č~té dO~ě koupí pozemek zpět i se stavbami (podnikem), jež měly 
bfti !1a n~m vybudovány, nejde o ryzí smlouvu o právu zpětné koupě, 
nybrz o uplatnou smlouvu svého drohu, pro kterou jsou rozhodnými 
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ustanovení smlouvy o vzájemných práv&h a závazcích smluvníků. Pro
datel jest povinen zaplatiti pouze pořizovací náklady staveb a zařízení, 
nikoliv hodnotil (cenu hospodářské výnosnosti) celého v provozu jsou
cího podniku. Cenu pozemku jest započísti v původní částce při pře
vzetí podniku. 

Při určeni ceny prvotnich zařizovacích i rozšiřovacích nákladů, 
vzniklých před válkou (měnovou rozlukou), jest za investiční náklady 
zaplatiti v nynější měně tolik, kolik bylo svého času na ně vydáno v dří
vější hodnotnější měně, při čemž ovšem jest dbáti pouze pořizovacích 
nákladů. Lhos,(lejno, že za sporu projevil prodatel ochotu zvýšiti vý
kupní cenu až na skutečnou hodnotu předmětu výkupu. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, R J 1085/26.) 

Dne 9. února 1893 byla mezi obcí Karlovy Vary a firmou O., jež 
později byla přeměněna v žalovanou firmu, uzavřena smlouva, podle 
níž žalobkyně prodala oné firmě části pozemkových parcel. KupUjící 
firma vzala na sebe povinnost, vystavěti na těchtO' parcelách strojní 
chladírny ve spojení se zařízením umělé výroby ledu a uvésti je do 
provozu. Po sjednání ustanovení o objemu budovy, jež se má stavěti, 
možnosti jejího zvětšení a době početí stavby této budovy byla usta
novena ve smlouvě shora uvedená kupní cena těchto pozemků 8.245 zl. 
56 kr. a smluveno, že cena bude zajištěna na prodaných pozemcích 
právem zástavním, že v případě uplatněni obci vyh:až~ného prá':,a 
zpětné koupě má býti zaplacena a po uplynulI 25 r~ku az do s~utec~ 
ného zaplacení súročena 4%. Odstavec IV. smlouvy znel takto: »Mestska 
obec Karlovy Vary vyhražuje si stran prodaného pozemku spolu s. bu~ 
dovami a stavbami, jež na nich maji býti vystavěny, právo opě!né Jej 
vyplatiti a bylo ohledně tohoto městské ObCl Karlovy Vary vyhrazene:'J~ 
práva výkupu, pokud se týče práva zpětné koupě smluveno na doplne11l 
ustanovení §§ 1068, 1069 a 1070 obč. zák. toto: ;'A~stská obec Karlovy 
Vary vyhražuje si právo stavbu od kohsorÍla v ooca.Sl10n;. ro:s~hu vy
koupiti, po uplynutí 25 let, počítaje ode ~.ne uved,el1l P?cat~cl1l stavby 
v pmvoz, kterýžtO' úmysl má konsorcIU, pnp. steJne ~avazanym nastup
cům v držbě písemně sděliti půl roku před uplynulIm tohoto tenmnu. 
Kdyby měst~ká obec v tét? Ihů~ě ne<;htěla svého práva výkupního, po
užíti, pro~luzuJe se. sml~~.m ~ome~ m\c~y se z~:?OVal~lm vs:~h o~~almc~ 
povinnostI konsorcIa VUCI mestske ObCl na dalslch pet roku, totez plalI 
opětně po uplynutí těchto pěti let na, dalších pět let,' Kdy~y !"ěstsk,á 
obec Karlovy Vary po uplynutí 25 roku neuplatl1lla prava zpetne koupe, 
případně práva výkupního, má býti prodejní cena, pnzemků, j~k ji..' 
v odst. II. bylo zmíněno, súročena 40/0 bez srážky dal1l a, kdyby mestska 
obec Karlovy Vary nepoužila tohoto práva zpětné koupě pO,35 letech: 
pomíjí ono a kupní cena jest naprotI tomu Ihned splatna. Mestske ObCl 
Karlovy Vary přísluší však také dřívější právo výkupní ihned v případě 
nedodržení smluvních povinností se strany konsorCIa anebo se strany 
jeho nástupcú v držbě, dále v případě kdyby se konsorcium během 
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251etého trvání koncese musilo rozejíti, anebo i dobrovolně rozešlo, pří
padně kdyby nechtělo podniky jako takové provozovati. Jako podmínka 
výkupní má ve všech případech platiti, že má býti zjištěn dobře udržo
vaný, zcela provozu schopný stav podniku, jak vzhledem k budovám, 
tak i vzhledem k celému strojovému zařízení jich, před vykoupenim 
komisí sestavenou ze 3 znalců z oboru stavebního a strojního, kterážto 
komise bude ustavena tím způsobem, že po jednom znalci zvolí městská 
obec a kO"lSOrci'llm (jeho nástupce v držbě), kteří pak opét mají si zvoliti 
třetího znalce jako předsedu komíse. Konsorcium (jeho nástupci v držbě), 
jsou povinni všechny ony opravy a obnovy v částech podni;<u na vlastní 
náklad před převzetím podniku a během tříměsíční lhůty poč"Ítaje ode dne 
nálezu komisionelního, opatřiti, jež komise znalecká označí jako potřebné 
k dobře udržovanému a zcela provozll' schopnému stavu. Výkupní cena za 
podnik do odpovídajícího stavu uvedený, má býti určena tím způsobem, 
že k fixní kupní ceně pro městskou .obec Karlovy Vary kniho,vně vtělené, 
mají býti připočteny vlastní náklady konsorciu vzešlé po každé počáteční 
nebo rozšiřující úpravě, jež mají býti městské obci vždy oznámeny a jí re
vidovány. Při tom je samozřejmě vyloučeno účtování vynaložených ná
kladů udržovacích, oprav částí podniku již existujících a rovněž účto
vání části, jichž už není. Náklady výrobní po odečtení hypotekární po-' 
hledávky městské obce na tomto základě vycházejicí za původní pod
nik spolu s rozšířením jeho má 'tněstská obec měsíc po bezvadném 
splnění všech předávacích podminek vyplatiti hotově konsorciu nebo 
jeho právnímu nástupci. Pohledávka z kupní ceny městské obce Kar
lovy Vary za prodaný pozemek pomíjí pak »ob consolidationem«. Právo 
zpětné koupě městské obce Karlovy Vary bylo ve smyslu tohoto usta
novení vtěleno na nemovitost, jež bylajlředmětem koupě. Zmíněná bu
dova byla pak vystavěna a 1. září 1893 uvedena v pl'Ovoz. Tato smlouva 
doznala pak změny ujednáním ze dne 30. června 1920. Žalovaná strana 
vzdala se povinnosti městské obce k vykoupení parního kotle a paro
strojniho zařízeni v podniku v použití se nacházejícího a přenechala 
městské obci na vůli, zda ona koncem trvání smlouvy převezme od firmy 
zříz,ené zařízení elektromotorické s příslušenstvím, či zda nebude chtíti 
je převzíti. Pro při pad převzetí má se prováděti roční 10% amortisace 
z investičních nákladll firmou prokázaných. Usnese nim dne 1. února 
1922 rozhodla městská obec Karlovy Vary, že použije práva výkupního 
k pozemkové parcele spolu s chladírnami a ledárnami na ní vystavf
nými ve smyslu ustanovení smlouvy ze dne 9. února 1893, přípac!ně 
ujednání z 30. června 1920 a o tomto rozhodnutí byla žalovaná strana 
vyrozuměna dopisem ze dne 21. února 1922 a vyzvána, aby ve smyslu 
odstavce IV. smlouvy ze dne 9. února 1893 jmenovala znalce. Žalovaná 
strana popřela sice právo mčstské obce k výkupu, znalce však přece 
jmenovala. Po novém písemním vyrozumění žalované strany o úmyslu 
žalobkyně ohledně výkupu sdělila městská rada Karlových Varů žalo
vané straně dopisem ze dne 31. srpna 1923, že městská obec používá 
práva jí podle odstavce IV. smlouvy ze dne 9. února 1893 příslušejícího 
ohledně stavebni parcely čkat. 1135 v Karlových Varech, zapsané v po
zemkové knize vlož. čis. 1332 spolu s chladírnami a ledárnami na tomto 
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pozemku zřízenými ve smyslu ustanove.ní sll1l?uvy ze dne 9. února 1893 
a ujednání z 30. června 1920 ohledno parmho stroJ.~ ,a parostIoJn~ho 
zařízení s příslušenstvím a stran tam snad se vyskytupclho elektnckeho 
motoru s příslušenstvím. Městská obec žádala odevzdání nem?v~tosÍl 
ihned podle smlouvy, proti čemuž městská obec. Karlovy Vary m~Slc po 
bezzávadném splněni všech podmínek odevzdaclch vyplalI hotovo pem.z 
žalovaným podle smlouvy náležející a podle odstavce IV. ~stan?veny. 
Ježto byl tento dopis odmítavě zodpověděn, ~snesla se n:est~k,a obec 
Karlovy Vary dne 12. října 1923 na podání z~loby, doma~aJICI se ~a 
žalované firmě odevzdání stavební parcely, ledarny a chladrrny s,e sta~ 
jemi a kolnami s přísluš~~stvím a 'pr.ohl~si1~, že jest ochotna vykupm 
peníz vyplatiti až do vyse skutecne vecne hodnoty vykupovane~o 
objektu. Žalovaná namítala najmě neurčitost kupní ceny, okolnost, ze 
bylo žalováno na odevzdání smluvního předmětu, aniž byly dohodou 
určeny výrobní náklady a že od uza~ření smlouvy nas~alo. zne~odno~ 
cení měny. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e vyhovel zalobe protI 
zaplacení 272.769 Kč, ku kteréžto ceně dospěl na základě po~udku 
znalců. O d vol a c í s o u d k odvoláni žalované zrušil napadeny roz
sudek a vrátil včc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu pro
jednal a rozhodl. D ů vo d y: KU'P~í sml?uvou ze d,ne .9 .. ún?~a 189,3 
prodala žalobkyně veřejné obchodm spolecnostr, sestavapcI z 5 reznlku, 
parcelu za kupní cenU 8.245 zl. 56 kr. a ponechala Sl v odstaVCI IV. 
kupní smlouvy ohledně prodaného pozemku s b,udovamI a, stavb~mI: 
jež na něm měly býti vystavěny, právo výkupm, resp. pravo zpetne 
koupě podle ustanovení §§ 1068, 1069 a 1070 obč. zák. Podle §u 10'10 
má výhrada zpětné koupě místo jen u věcí nemovitých a podle §u 2?7 
obč. zák. patří k nemovitým věcem také domy a jiné budovy, pak ".se, 
co jest spojeno s pozemkem zemí, zdí, přinýtováno a přibit~ a .~ny veCl, 
které jsou určeny ke stálému užívání celku. Podle toho poklad~II se tedy 
všechny znalci popsané věci, i když jsou samy s sebou movlto,. v prav~ 
ním smyslu za věci nemovité, tv~ří ,s par~elou, na .níž. tSOU, Jed~otny 
celek, a jest proto také právo zpetneho zavazku, lez Sl zal ob kyne v!,
hradila pokládati za právo zpětné koupě ve smyslu §§ 1068-10,0 
obč. ziko Podle odstavce lIl. a IV. smlouvy byla kupující povinna, na 
parcelách jí prodaných zřiditi strojní chladírny s amoniakem ane~o 
kyselinou uhličitou, ve spojení s výrobou u~l~lého, ledu,. ktera tan: me},a 
býti umístěna, pak uvésti v pro,voz a rovnez take udrzetr stroln., za~,
zení ve stavu úplné schopnosh k provozu: Podle §u 1069 obc .. ~ak. 
náleží kupci, zlepši-li ze svého k~upe,nou ~ec, nahrada Ja~? poctrven;,n 
držiteli, to jest podl~ §u 331 o,bc. za~. !,al'!.a~a ,podle pnt?mne~ h~,~
noty, pokud ne~řevys~le n~kl~a skutecne uCI~eny. poodle oasta~~~,;:; 
kllpní smlouvy lest vykupm castku za chladlrnu UV,denou v LaLL,c) 

stav zjistiti, tak že k pevné kupní ceně pro městskou obec K~r1ovy Vary 
do knih vložené, jest připočisti ještě vlastní náklady vzešle kUpCI po 
každé počáteční nebo rozšiřující úpravě - které lest vždy o~namovat~ 
městské obci a které od ní mohou býti revidovány - a odečísÍl kmhovm 
pohledávku pro žalobkyni vtělenou; žalobkyně má kupcům a jejich práv~ 
nim nástupcům hotově zaplatiti jen výrobní náklady na této baSl vZlllkle 
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za původní chladírnu spolu s iejím rozšířením měsíc po řádném splnění 
všech podmínek pro předání - a pohledávka kupní ceny žalobkyně za 
prodaný pozemek zaniká ob consolidationem_ Z této dohody jasně vy
svítá, že cena pozemků prodaných kupující firmě nepřichází v úvahu 
pro výši výkupného vůbec, že žalovaná má žalobkyni vrátiti parcelu 
a že za to bude osvobozena od povinnosti zaplatiti žalobkyni kupní 
cenu ve výši 8.245 zl. 56 kr. knihovně zajištěnou, Tím jest také vzata 
půda rozebírání otázky, jaký peníz má nahraditi žalovaná žalobkyni za 
parcelu, Za stavby na pozemku zřízené a za příslušenství na pozemku 
se nacházející má žalovaná firma od žalobkyně podle smlouvy' dostati 
výrobní náklady na ně vynaložené se své strany - tedy obecně pevně 
stanovenou kupní cenu - a nemůže se proto pokládati za stíženou
tím, že žalobkyně při jednání dne 3, února 1925 prohlásila, že jest 
ochotna jí výkupní částku hodnotiti až do výše skutečné ceny vykupo
vaných předmětů a že jí také soud prvé stolice přiřkl t;uto skutečnou 
cenu znalci vyšetřenou, Valorisace, hodnocení nákladů na úpravu vyna
ložených před rokem 1919 jest v zákoně neodůvodněna, S tím, že celá 
chladírna jako taková ve stavu provozu schopném, tedy podnik jako 
takový bude míti větší cenu než pouhé zřizovací náklady, musila kupu
jící firma počítati již při uzavírání smlouvy a přes to se spokojila ve,' 
smlouvě s pouhou náhradou vlastních nákladů, Žalovaná firma nemůže 
tedy jako právní nástupkyně kupující firmy nyní požadovati od žalob
kyně více, než co si ujednala ve smlouvě koupivší strana, ježto by jí 
jinak byla obohacena bezdúvodně na újqlU strany žalující. Podle stavu 
VěCI počítala s tím zřejmě kupující při uzavírání smlouvy, že během 
25-30 let. během jichž bude ledárnu ,a výrobu umělého ledu provo
zovati na zakoupeném pozemku, tolik vyzíská, by mohla přenechati 
po uplynutí této doby žalobkyni chladírnu, aniž by tím utrpěla nějakou 
š'1<odu, Dále nelze pustiti se zřetele, že užívala pozemků po 25 let, aniž 
by za to žalobkyně nčco byla zaplatila, Komise, která podle obsahu 
smlouvy se má skládati ze 3 znalců, by byla měla jen zjistiti, zda bu
dovy a stroje JSOll v dobře udržovaném a úplně provozu schopném stavu, 
Tím, že žalobkyně nepoužila práva jí příslušejícího, tento stav před 
odevzdáním zjistiti, že žalobou, o niž tu jde, žádala předání celé nemo
vitosti a svolení ku vtělení práva vlastnického pro sebe a že prohlásila, 
že jest ochotna ve smyslu §u 1052 obč, zák. k náhradě nynější skutečné 
ceny, mlčky projevila podle §u 863 obč, zák., že jest ochotna převzíti 
nemovitost v tom stavu, v jakém se toho času nalézá, Ze spisů nelze 
seznati, že žalovaná žalobkyni oznámila vlastní náklady, a také se tak 
nestalo za sporu, Žalovaná firma přednesla, že objekt měl snad v roce 
1918 skutečnou cenu 500,000 K. Z toho možno ovšem plným právem 
dovozovati, že náklady zařizovací svého času vynaložené nebyly větší, 
než skutečná cena vyšetřená znalci a skutečná cena souďem za správ
nou uznaná, Při zjišťování přehlédl vúbec soud, že jest do výkupného 
započísti i cenu započtenou znalcem S-em za ledárnu v částce 172.455 
Kč, ačkoliv uvedl také tento peníz ve skutkové podstatě svého rozsudku, 
Znalci z oboru stavitelského' uvedli mimo to ve svém posudku, že kou
řový kanál Qd výhně ža po komín ocení znalec ze strojního oboru, Z po-
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sudku tohoto znalce však nelze vyčísti, zda se to skutečně stalo, Po
něvadž tím řízení v prvé stolici trpí v tomto směru podstatným nedo
statkem a tcnto nedostatek nemohl býti odstraněn při odvolacím řízení, 
byl rozsudek ve smyslu §u 496 čís, 2 c, ř, s, zrušen, 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany, 

Důvody: 

Žalované firmě lze přisvědčiti, že smlouva ze dne 9, února 1893 není 
ryzí smlouvou o právu zpětné koupě, nýbrž úplatnou smlouvou svého 
druhu, pro kterou jsou rozhodnými ustanovení smlouvy o vzájemných 
právech a závazcích smluvních stran, Odvolací soud v napadeném usne
sení také v podstatě s tohoto právního hlediska vychází, i když přihlíží 
též k ustanovením zákona o právu zpětné koupě (§§ 1068 až 1070 obč, 
zák,), jichž ostatně i smlouva sama v odstavci IV, se dovolává, do
plňujíc je ještě zvláštními ujednáními, Napadené usnesení také z od
stavce IV, smlouvy správně posuzuje rozsah žalující obcí vyhraženého 
práva výkupního v ten rozum, že žaiov<tná firma má jen nárok, by jí 
žalobkyně zaplatila za stavby a zařízení, provedené na nemovitostech 
od obce smlouvou zakoupených, pouze její vlastní (výrobní - pořizo
vací) náklady a nikoli hodnotu celého, v provozu jsoucího průmyslo
vého podniku" Neodvozuje tedy odvolací soud tento svůj závěr jen 
z ustanovení §u 1069 obč, zák" nýbrž především z jasného doslovu 
smlouvy (odst. IV,) a správně doličuje, že právní předchůdkyně ny
nější žalované firmy přistoupila na tento požadavek žalobkyně, poně
vadž zřejmě kalkulovala, že výtěžek z podniku za dobu 25 let, na kterou 
nejméně bylo provozování smluveno, jí umožní, by celý podnik od
stoupila obci jen za úhradu skutečných nákladú, Mylným jest náhled 
žalované firmy, že smlouva, pokud jedná o výku'Pním právu žalující 
obce, má povahu jen smlouvy předběžné (pactum de contrahendo), 
Vždyť smlouva má i pro případ výkupu určitá ustanoveni, a nevyžaduje 
nějakého nového jednání stran o podstatných kusech smlouvy a též 
způsob vyúčtování výkupní ceny je Vfe smlouvě podrobně ustanoven, 
Správným jest i názor odvolacího soudu, že podle smlouvy trhové jest 
cenu pozemku, která nebyla ani hotově kupcem zaplacena, nýbrž jen 
knihovně zajištěna, započísti v původní částce při převzetí podniku, 
ježto podle vú1e smluvních stran, z obsahu smlouvy patrné, měl býti 
pozemek žalující obci vrácen v púvodní nezměněné hodnotě a vrácením 
pozemku byl sproštěn kupec smluvní povinnosti, by zaplatil za něj usta
novenou kupní cenu 8.245 zl. 56 kr. Jiná jest o,tázka, jak jest určiti cenu 
prvotních zařizovacích nákladů, vzniklých před válkou zřízením ledáren 
a chladíren a příslušenství a pozdějších nákladů rozšiřovacích a žalo
vaná firma právem se dovolává zásady rebus sic stantibus, ježto při 
zřízení smlouvy nemohly strany tušiti, že hospodářské poměry se tak 
ve svých základech podstatně změní, _. jak se po válce skutečně stalo, 
- že by podnikatel za hodnotné výstavby a zařízení dostal jen nepa
trný zlomek skutečné jejich ceny, kdyby při výkupu jich měla býti při
jata za základ jen Suma nákladů investičních před válkou nebo před 
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měnovo.u rozlukou na věc učiněných a nebylo přihlíženo k okolnostem 
na ,ktere strany při uzavření smlouvy v roce 1893 ani pomysliti nemohly: 
V~zaduJe proto zásada právní poctivosti a obchodní důvěry. by pod
m.l~ky. smlouv},o výkupném byly tak upraveny. by vyhovovaly hospo
darskym P?merum a ~kutečné vůlI stran v době uzavření smlouvy, z níž 
lz.e zretelne poznatI, ze strany měly na mysli, by výkupní cena odpo
vI,dala ~vo~ .hodn~~ou .ceně vlastních investičních nákladů, vzniklých 
P;I po~atecn!m z~nzel1l podmku nebo při jeho rozšíření s vyloučením 
nakladu udrzovaclch a obnovovacích na jsoucí již zařízení (odst. IV. 
s~louvy). Jest tedy spravedlivo, by se žalované firmě za tyto invesHční 
n~.klad1 d?stalo, v nynější měně tolik, kolik svého času před válkou,' po 
pnpade,p~ed ~nenovou rozlukou v dřívější hodnotnější měně na ně vy~' 
dala" pn cemz Jest ovšem dbáti jen jejích vlastních pořizovacích ná
kladu (Gestehungskosten), 1. j. toho, co podnikatelka sama investo
vala, kteréž, nák~ady byla podle smlouvy povinna žalující obci oznámiti 
a tato Je me~~ p;ezkoumah ~ ~elze ?všem, hleděti k ceně podniku podle 
J~~?, hospod~rske .vy~osnosh)ln pinem prumyslovém provozu. Bylo tedy 
m,zslm ,soudum zJlsÍ!h provedené náklady investiční a dle nich určítí 
vykuP!1I, cenu v nynější měně, úměrnou dřívější hodnotě provedených 
mV,e,sÍlc!. .NeseJde na tom, že žalobkyně projevila během sporu ochotu' 
z~YSllI, vykupní cenu žalované lif!ně až na skutečnou (věcnou) hodnotu' 
pre?n;etu ,vykup;1 (Sachwer!), když, žalo~aná firma s tímto způsobem 
cenen! za.nzova<;lch (mveshcmch) nakladu neprojevila svého souhlasu, 
Mylnym J~~t téz, nazo;, žalované firmy, .že žalobkyně tím, že projevila 
OCho~u ZV~SI:1 VykUp~l cenu, ~~toupila od ~mluvních podmínek pro vý
kup, ,1ebot tun Jen pnpushla ucmnostdolozky rebus sic stantibus, Bylo 
proto při určení výkupní ceny postupovati a říditi se ustanoveními 
smlouvy, jak bylo již výše vzpomenuto, Nepoužila-li žalobkyně svého 
smluvmho prava, .,by před odevzdá~ím předmětu výkupu bylo zjištěno, 
zda budovy a zanzem JSou v dobrem a ku provozu způsobilém stavu 
Jest s~uhlasiti s míněním odvolacího soudu, že mlčky (§ 863 obč. zák.) 
takovy stav uznala, když přímo odevzdání věci se domáhala. Posuzu
je-Ii se věc s právního hlediska shora vytčeného, nemá ovšem pro .roz
h?dnu~í roz~pře důležitosti zjisťovati skutečnou (.věcnou) nynější cenu 
pr~dmetu vykup u, nýbrž Jest vyšetřiti vlastní investiční náklady, které 
n;a podle smlou~y žalobkyně žalované firmě hraditi a bude tyto se 
zrete}e;" ku dolo:,ce rebusslc stan,t!bus úměrně přizpůsobiti změněným 
P?merumč Jak JIZ bylo s,hora dohceno. Provedené řízení neposkytuje 
vsak potrebneho skutkoveho podkladu ku správnému rozhodnutí roze
pře, vyža~ujíc doplnění ve směrech výše naznačených, které bude pro
vestl prvym soudem. Bylo proto napadené usnesení odvolacího soudu 
zrušující rozsudek prvého soudu a nařizující mu, by dále jednal a znov~ 
rozhodl, potvrditi, ovšem z jiných důvodů. 

čís. 6929. 

Osoba, částečně zbavená svéprávností, jest oprávněna k jednáním 
pouze v mezích §§ 151 a 246 obč. zák., může nabývati pro sebe 

I 
,I 

I 
I 

I 

1 

'- Cis. bY..:íU -
545 

práv, avšak závazky může převzlti jen se svolenúu podpůrce, ustano
veného soudem. Bez jeho souhlasu a bez schválení opatrovnického 
soudu nemůže uděliti plnou moc a nelze jí přiznati právo, by jednala 
samostatně na soudě s jiným právním zástupcem. (Dovolací) rekurs 
podaný takovým právním zástupcem do usnesení O povolení dobro
volné dražby, jest nepřípustným. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, R 1 197/27,) 

K r a j s k 'Ý' s o u d schválil podle §u 109 j, n. usnesení okresního 
soudu, jímž byla povolena dobrovolná dražba nemovitosti Anny L-ové, 
zbavené částečně svéprávnosti. Rek u r sní s o u d k rekursu Anny 
L-ové napadené usnesení potvrdil. N e j v y Š š í s O u d odmítl dovo
lací rekurs Anny L-ové, 

o ů vod y: 

Stěžovatelka byla usnesením ze dne 22. dubna 1926 pro slabomysl
nost částečně zbavena svéprávnosti a byl jí ustanoven podpůrce. Zbavení 
svéprávnosti posud trvá, neboť její návrh na zrušení byl zamítnut usne
sením ze dne 21. ledna 1927 a o její stížnosti do zamítavého usnesení 
nebylo dosud rozhodnuto. částečným zbavením svéprávnosti nastává 
obmezení způsobilosti k jednání. Taková osoba rovná se dospělému ne
zletilci a obdrží podpůrce (§ 4 řádu o zbav, správ.), Jest tedy opráv
něna k jednáním jen v mezích §§ 151 a 245 obč. zák., může nabývati 
pro sebe práv, avšak závazky muže převzíti jen se svolením zákonného 
zástupce (§ 865 obč, zák.). Jediným zástupcem takové .osoby jest tedy 
po zákonu jen podpůrce soudem ustanovený. Bez jeho souhlasu a bez 
schválení opatrovnického soudu nemůže osoba částečně zbavená své
právnosti uděliti plnou moc a nelze jl přiznati právo, by samostatně 
jednala na soudě s jiným právním zástupcem. Dovolací rekurs, jenž jest 
ostatně jen mímořádnou stížností ve smyslu §u 16 pat. o nesp. řízení, 
podává Anna L-ová právním zástupcem na základě udělené mu daleko
sáhlé plné moci ze dne 13. prosince 1926 bez podpůrce, ba proti jeho 
-vůli a proti rozhodnuti opatrovniekého soudu, neboť si stěžuje do usne
sení o povolení dobrovolné soudní dražby domu Č, 2 s pozemky, jež 
bylo vydáno k návrhu podpůrcově a po vykonaném šetření, průběhem 
jehož byla též slyšena, z toho důvodu, že Anna L-ová, k hospodaření 
pro duševní slabost a tělesnou churavost nezpůsobilá, nemohla by tento 
majetek pro značné dluhy udržeti a mohlo by brzy dojíti k exekučnímu 
prodeji, kdežto při dobrovolné dražbě jest i o její přístřeší s dostatek 
postaráno. Její dovolací rekurs, podaný jiným právním zástupcem, ale 
bez souhlasu podpůrcova, ba proti jeho návrhu do usnesení opatrov
nického soudu, schváleného již dle §u 109 j, n., nelze tedy uznati za 
přípustný a bylo jej již z toho formálního důvodu odmítnouti. 

čís. 6930. 

Jde o nárok ze správy, nevyhovuje-li dodané zboží smluvně zaru
ěené jakostn[ podmínce. Lhostejno, že náhrada pro .tento případ správy 
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byla ve smlouvě výslovně stanovena. Nárok na náhradu škody nelze 
uplatňovati, není-li tu zavinění dodatele. Lhůtu §u 933 obč. zák. lze pro
dloužiti zvláštní úmluvou stran. V tom, že byla složena jistota, jež měla 
býti vrácena až po dodržení zaručené výkonnosti dodané věci, dlužno 
spatřovati prodloužení lhůty pouze ohledně nároků, jež jsou jistotou tou 
kryty. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, R I 201/27.) 

československý erár (poštovní správa) objednal od žalované firmy 
100 automobilových obručí s podmínkou, že žalovaná firma ručí za Cq
dané obruče pro výkon 16.000 km při rychlosti jízdy nepřesahující 
25 km za hodinu a že, nevyhoví-Ii dodané obruče záruční pod mince, 
vyhražuje si ministerstvo pošt a telegrafů (československý stát po
štovní správa) žádati od firmy náhradu, bud' in natura, ve kterémž pří
padě hradí firma veškeré výlohy spojené s dopravou defektních a ná
hradních obručí na místo jich určéi1Í, neh s odpočtem částky, která 
přísluší rozdilu zaručeného a s.kutečného počtu ujetých km a že pro 
náhr.adní obruče platí běžné denní ceny, pokud jsou tyto nižší, než za 
ktere byla dodávka zadána. Ježto některé z obručí staly se neupotřebi
telnými již před projetím 16.000 km, domáhal se čsl. erár na žalované 
firmě pro, toto předčasné opotřebení obruči bud' dodání 12 obručí proti 
doplacem lOl Kč 94 h, aneb zaplaeení 10.245 Kč 06 h s přisl. P r 0-

c es n í s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, maje za to, že jde 
o nárok ze správy, jenž zanikl uplynutím lhůty §u 933 obč. zák. O d v o-
l a c í s o II d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu by 
vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Jde i~ 
o smluvní plnění, t. j. o náhradu škody přímo ze smlouvy (§§ 1293 až 
1295, 1298 obč. zák.), pro jejíž uplatnění platí všeobecné předpisy 
o náhradě škody ze smlouvy a tedy též promlčecí lhůta §u 1486 obč. 
zák., která však, i kdyby se počítala již od doby uzavření smlouvy až: 
do podání žaloby, neuplynula a nikoliv propadná lhůta §u 933 obč. 
zák.~Proto neposoudil soud prvé stolice věc po právní stránce správně, . 
pOUZIV ustanovení §u 933 obč. zák., platících pro uplatnění vad správu 
zakládajících, na souzený případ, a zamítnuv z toho důvodu žalobu, . 
vždyť, v souzeném případě jde o nárok na náhradu škody přímo usta
novenlln smluvním ujednanou. Poněvadž soud prvé stolice následkem 
tohoto svého mylného názoru neobíral se dále žalobním nárokem, aniž: 
námitkami žalované firmy ve věci samé a důkazů ve směrech těch ne
prováděl, jest odůvodněna i odvolatelova výtka neúplnosti a kusosti 
posavadního řízení v prvé stolici. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

o ů vod y: 

Odvolací soud míní, že v projednávaném sporu nejde o uplatňování 
nároku ze správy, nýbrž o náhradu škody smlouvou výslovně vyjed
nanou a že tedy neplatí pro uplatnění nároku toho propadná lhůta 
§u 933 obč. zák., nýbrž obecná lhůta §u 1486 obě, zák. S náhledem 
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t ' t clze zúplna souhlasiti. Z obsahu žaloby a z přednesu žalující 
1m on rh ' I ť . 

strany vysvítá sice, že se náhrada žalobou P?Skl ?vana ~Ph a dnu]:, dZ'; 
smlouvy a z jejího ujednání, nepochybno jest v.sa , ze se na ra a za ~ 
, d" toho důvodu že dodané pryžové obruce nevyhovovaly smluv111 
je me z , b • t t .,. 'ť 'kon t přípovědi žalované firmy, totiž že o ruce y o ma]! ml 1 vy ?OS 
16.000 km při rychlosti jízdy 25 km z!, jed~~ hodmu. Jde tedy o. narok 

I t'ovany' z toho důvodu že dodane zbozl nevyhOVUje smluvne zaruup a n J ,v' ~ " ciť neraz 
čené jakostní podmínce, tedy o .~árok ze ,spravy, pn cemz a~, : 
hoduje, že náhrada pro tento pnpad spravy byla ve ,smlouv:, vysl~v~e 
stanovena, neboť toto smluvní ustanovení neznamena ~lC v:ce, ne~ ze 
tím do smlouvy byl pojat závazek, který by žalovanou f,l:mu 1 .bez .~j,ed
nání ze zákona postihoval, pokud se týče nárok, kteryz by ZalU]!C1m~ 
eráru i bez úmluvy ze zákona příslušel. Žalující strana. n:byla by arcl: 
omezena pouze na nárok ze správy a mohla. by proh .zalovane hrme 
uplatniti z toho důvodu i nárok na náhradu skody, Jel12 podle §u 932 
obč. zák. zůstává i při správě vyhraže:" avšak t,ento .~ruhy .narok nelz~ 
uplatňovati již z té pouhé skutečnos;l, ze p;odan.e Zb~:1 n,emelo vyslovne 
vymíněných vlastností, nýbrž jedlll~, ?a zakl~~e ,zvlast111ho mlm~ ten,t~ 
případ žalované straně k tíži spada]1Clho zaVlllem, ktere by bylo ZalU]!~1 
straně jakožto mylný předpoklad žaloby tvrdIl! ~a dokazovatI. ,Takove
hoto zavinění a takovéto škody však žalobkyne dle. obsah~, za~~by a 
sporných přednesů v první stolici neuplatňuje a bez neho ?~pnSlUsl t,:dy _ 
další nárok na náhradu škody, než nárok ze spravy, ktery .lest uplatno~ 
ván (srovn. rozh. Č. sb. 2434, ~104, 4610)}:,Urok ten vs~k, ,lak prvy 
soud ve svém rozsudku správne dovodil, muze byh uplatnovan Jenom 
ve lhůtě §u 933 obč. zák., k jejímuž dodrže,~í dlu,žno přihlíže~i z p.~:m: 
nosti úřední, leda že by si byly strany zvlastm ;,mlu,v?u v teto p::cm~ 
bývaly vyhradily delší lhůtu. úmluvu ta~o:ou zalupcl. str!,na v nzenl 
v první stolici netvrdila a teprve v odvolam dOVOZUJe, ze .umluva tako
véto delší žalobní lhůty jest podle smyslu ve ~mlol1~e obsa~ena, zeJm~na, 
v ustanovení smlouvy o jistotě, která má byy v!a;en~. a,; r,0 . dod.:zen~ 
zaručení výkonnosti. Náz;oru ton.'~. lze j:n častec.~e pnsved.clh, Znzem 
jistoty samo o sobě nema toho ucmku, ze by se JIm P!od~uzoval,a ne~o 
"'1 trvalou lhuOta kterou zákon nahzuje pro uplatnem zalobmch na-
Cll11 a , , r • " dl" r 

roků jako lhůtu propadnou. Není-li zvlašt~.lho l1)e,dnam o pro • ouzen~ 
lhůty, zajišťuje si strana lakovou jistotu pnJ1maJ1C1 Oprot,l. strane dru~e 
splnění oněch jistotou pojištěných nárokll pOllze, v te mll:~, 'p?kud na
roky tyto v ní (jistotě) nalézají úhr~du,o k~le!to naroky dal~l, lez j1stoto~ 
kryty nejsou, nebyly-li v propadne 111U~c zalobou uplatneny, zamka]1. 
Jenom v tomto obmezeném rozsahuc tOÍl.z pokud)s,oU ]1stotou kryty, lze 
uznati žalobní nároky ze správy vcasne uplatnene. bez ,ohledu: byla~h 

..... . h lhůta §u 933 obč zák zachována a Jest o mch Jednah a 
v Plr~~I~~~~\C V to~to rozsahu j~st n;padené zrušovací usnesení odvola
rOZl ' I d" k " 1 odepř'l! cího soudu v zákoně odůvodněno a by o tu lZ re msu uspec 1 .." 

čís. 6931-

Předpis §u 14 ex; ř. čelí zbytečnému hromaděni exekučních pro: 
středků i v tom případě, je-Ii k vydobytí téhož nároku podáno postupn;:, 
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n~~olik ~xe~učních návrhů. obsahujících různé exekuční způsoby. Za 
z~lad ,~po~tu, zda povolená již exekuce stačí, lze vzíti odhad zabave
n~~~ vecI p~ výkonu dřívější exekuce výkooným orgánem. Soud povo
lupcl ex~~C1. má př!hl!žeti z úřadu ke zbytečnosti podaného exekučního 
navrhu liZ pred pocettm exekuce a zanedbal-Ii tuto povinnost jest na 
rekursnim soudu, by tak učinil. ' 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, R I 218/27.) 

, K ~ávrhu vyr~áhajíc2ho věřitele, by byla povolena protí společník(nTI 
verejlle obch~dm spolecnostr exekuce zabavením, uschováním a prode
Jem mOVItostI, cenných papírů a vkladních knížek jakož i zabavením' 
P?hledávky d.lužníků a přikázáním jí k vybrání, s o udp r v é s t o
II c e exekUCI povolil, ač pro týž nárok byla již povolena a. s úspěchem 
vykonána exekuce proti veřejné ·obchodní společnosti, rek U r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Z exekučního návrhu sa
m~ho a z. navrženého, ~sl1l:senLbylo vidno, že exekuční titul jest totož
nym. s Ol1lm v exekucm veCI E' Xll! 3457/26 a že se v obou případech 
Je~na o tutéž pohledávku vymáhající strany. Podle §u 14 ex. ř. jest 
ovsen; d.ovo1eno, použíti souč~sně ~ěkolika exekučních prostředků, po
volem vsak Jest omeZIlI na nektere prostředky exekuční, jde-li z exe
ku~n!ho návrh.u na, jevo,. že již jeden nebo několik z navrhovaných exe
kUC111Ch prostredku staČl k uspokojení vymáhajícího věřitele. Tato zá
sa~a platí té~ pro exekl.lč~í návrhy:..kter~ ,nebyly podány současně, ný
brz ~osl?~pne. V pr.~Jednavanem pnpade bylo ve prospěch pohledávky 
vy.maha]ICI str:any lIZ. dne 2. lIs!opadu ..1926 nabyto zástavního práva 
pnstupem k predchozlm zabavenrm položek 2, 4-16 zájemného proto
kolu a rmmo to zabavením přístroje v domnělé hodnotě 3,000 Kč. Vy
m~h~)ící ~!ran~ má. tudíž na tomto přístroji zástavní právo, které po, 
Zd~jSI~l .ventelum predchází a bylo proto za to míti, že pohledávka vy
m~haEc~ stranl byla tí~ kryta .• Tat~ skutková podstata musila též vy
mahapcI. strane bylI znama, ponevadz pro 111 advokát osobně při výkonu 
zab~v:m dne 2. lIstopadu 1926 ll1tervenoval. Opětná exekuce proti spo
leČ!,~k~m flrml H. byla proto zbytečná a neuvedla vymáhající strana ve 
Sve zadoslI vubec okolnosti, proč opětnou exekuci navrhuje a které dů
vody tento postup ospravedlňují. Následkem toho bylo vzhledem k §u 14 
ex. ř. zamítnouti návrh vymáhající strany a vyhověti důvodnému re
kursu. 

N e j v y Š š í s o u· d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

"' . Rek~r:sní soud ,qOlíčil v podstatě správně, proč k uspokojení vymáha
pClho ventele st"ČI exekuce povolená pod sp. zn. E XIII 3457/26 okres
ní,ho soudu v T. Vývody dovolacího rekursu nijak nevyvracejí správné 
d:No~y Jeho usnesení. Zejmé?a nemají pravdu v tom, že § 14 ex. ř. má 
zrejme na myslI len omezem exekuce, ale nikoli zamítnutí návrhu na 
její povolen!. Předpis §u 14 chce čeliti hromadění exekučních prostředků 
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vůbec. O takové hromadění jde však také, když k vydobytí téhož nároku 
je podáno postupně několik exekučních návrhů obsahujících odlišné 
způsoby exekuční, takže exekuce nemá býti ani povolována, když je na
vrhováno zřejmě zcela zbytečně více exekučních způsobů (srv. rozh. Č. 
6193 sb. n. s.). Nezáleží na tom, že nejde o exekuci proti téže povinné 
straně, nýbrž o jinou exekuci protí jiné osobě. Nejvyšší soud dolíčil 
právě v rozhodnutí čís. 1125, jehož se vymáhající věřitel dovolává, že 
vedení exekuce na jmění veřejných společníků veřejné obchodní spo
lečnosti je vlastně jen rozšířením exekuce vedené na jmění společnosti 
jako povinné strany. Nelze proto také v zamítnutí exekučního návrhu 
proti veřejným společníkům spatřovati odmítnutí spoluručení veřejných 
společníků ze zákona, neboť zamítnutí to nemá příčinu v -názoru, že ve
řejní společníci neručí, nýbrž jen v úsudku, že exekuce proti nim je zby
tečná pro zřejmě kladný výsledek exekuce zahájené již proti společ
nosti. Konečně není také pravda, že napadené usnesení žádá, by se vy
máhající věřitel uspokojil s odhadem zabavených věcí při výkonu exe
kuce výkonným orgánem. Rekursní soud klade odhad ten jen za základ 
svému výpočtu, zda povolená již exekuce stačí, a činí tak právem, když 
vymáhající věřitel ani nepodal stížnosti do výkonu exekuce (§ 68 ex. ř.) 
ani se nepokusil odůvodniti ve svém exekučním návrhu, o jehož zamít
nutí jde, proč se domáhá nové exekuce. Správné jest, že povinná strana 
může se domáhati sama omezení exekuce podle §u 44 ex. ř., než to ne
vylučuje, by soud, jenž exekuci povoluje, nepřihlížel podle §u 14 ex. ř. 
z úřední moci ke zbytečnosti návrhu již před početím exekuce, a by tak 
učinil na jeho místě soud rekursní, když to omeškal, a povinná strana na
padá již usnesení, povolující zbytečnou exekuci - nehodlajíc čekati, až 
bude moci navrhnouti omezení exekuce zbytečně povolené a provedené. 

čís. 6932. 

Dlužník dovolávající se podmínky, jejímž splněním nebo zjištěním 
by vymáhaný nárok zanikl, musí přednésti a dokázati, že podmínka sku
tečně nastala. Výjimku, že jeho nárok opětně vznikl nebo trvá, musel by 
dokázati vymáhajíc! věřitel, není k tomu však povinen, dokud povinný 
nezavdal k tomu příčinu důkazem, že vymáhaný nárok zanikl. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, R I 222/27.) 

Exekuci ku vydobytí peněžíté pohledávky s o udp ľ v é s t o I i c e 
povolil, rek u r sní s O u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: V této 
věci nezavázal se stěžovatel bezpodmínečně zaplatiti pohledávku, která 
se nyní vymáhá, nýbrž jen pod podmínkou, že sporné zboží zůstane jemu. 
Že tato okolnost, kterou jest dokázati vymáhající straně, skutečně na
stala, věřitelka neprokázala, a exekuce, jejíž povolení se navrhuje, ne
může proto podle ustanovení §u 7 ex. ř. býti povolena. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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D ů vod y: 

Podle prvé a druhé věty smíru se povinný zavázal zapraviti vymá
hanou pohledávku s příslušenstvím ve splátkách pod ztrátou lhůt beze 
vší výhrady. Ve třetí větě stanoveno, že, jestliže povinný sporné zboží 
skutečně již vrátil dodavší je firmě S., má jeho platební povinnost býti 
účinná jen tehdy, když firma ta mu zboží zase vrátí na jeho útraty. Usta
novení to neobsahuje tudíž podmínku, na jejímž splnění by byl nárok 
vymáhající věřitelky závislý, to jest dodání zboží vymáhajícím věřitelem, 
nýbrž vytyčuje podmínku, jejímž splněním, nebo zjištěním by vymáhaný 
nárok zanikl, totiž vrácení zboží po·vinným. Skutečnost, z níž stran"" od
vozuje zánik své povinnosti, pokud se tkne jí odpovídajícího nároku od- .: 
půrcova, musí podle všeobecně platných zásad o rozvržení důkazního 
břemene přednésti a dokázati strana, jež se skutečnosti té dovolává. Ni
kterak nelze podle týchž zásad žádati na odpůrci, jehož nárok tvrzenou 
skutečností prý zanikl, by přednesl"a dokazoval její opak, tudiž provedl 
záporný důkaz, že sporná skutečnost nenastala. Důkaz ten by byl zpra
vidla, ne-li nemožným, tedy aiespoň nade vši míru obtížným, což platí 
též v souzeném případě, v němž by vymáhající strana měla veřejnou li
stinou dokazovati, že povinný nevrátil zboží firmě S. Není však pře
kážky, by povinný nedokázal, že zboží vrátil. Důkazem tím by dolíčil, 
že nárok vymáhající firmy, třebaže. jí z dodání zboží vmikl, zase zanikl 
jeho vrácením, ovšem jen pokud není jisto, že nenastala zase výjimka 
z předpokládaného zániku tím, že firma S. vrácené jí zbo'ží zase vrátila 
odpůrci (povinnému). Výjimku tu musil by ovšem dokázati vymáhající 
věřitel jako důvod opětného vzniku nebo trvání nároku, není k tomu 
však povinen, dokud povinný nezavdal k tomu příčinu důkazem, že vy
máhaný nárok zanikl. Nejde tu tedy o případ §u 7 (2) ex. ř., že je vexe
kučním titulu vykonatelnost učiněna závislou na tom, by oprávněný do
kázal, že jistá skutečnost nastala, nýbrž je na povinném, by dokázal, že 
nenastaly skutečnosti, rozhodné pro dospělost nebo pro vykonatelnost 
nároku (§ 36 čís. 1 ex. ř.), což ovšem lze provésti jen námitkami proti 
povolení exekuce. Bez nich nelze ke skutečnosti, ke které se vztahují, 
přihlížeti a bylo proto žádanou exekuci, proti níž jinak nebylo závady, 
povoliti. 

čís. 6933. 

Předepisovala-Ii kolektivní smlouva p.ísemnou formu jen pro úmluvy, 
z ttic~ž by jedna strana mohla proti druhé odvozO'vati práva" nebylO' pí
semne formy třeba pro úmluvu, dle níž měla zanikn!Outi práva, jež jedné 
straně ze smlouvy již příslušela. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, Rv I 1391/26.) 

, Žalobkyně byla k ústní své žádo.sti propuštěna ze svazku městského 
divadla v T. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se na divadelním řediteli 
a na obci T. náhrady škody, ježto prý propuštění nestalo se srovnalúu 
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U
'll' Stl'3.11 a ]'ežto nebyla l)ři něm zachována písemná Torma předepsaná v ,'-. '1 v v , 

kolektivní smlouvou. žaloba byla Z3tnttnuta s o Ll (, Y V sec h trl 
stolic, Nejvyšším soudem ztěchto 

důvodů: 

Po právní stránce napadá dovolatelka názor od~o!acího, soudu, ž,; 
smlouva ze dne 8. listopadu 1923 byla, srovnal,; rozva~ana a ze s~o~nale 
rozvázání nevyžaduje písemnosti. V teto souvlslosh je ,nutn? vra!lh se 

'edevším k námitce že žádost o propuštění ze svazu mestskeho dIvadla 
~r T. nebyla míněna' vážně, jelikož žalobkyně dle ~jištění p;vého SOU?U 
žádala o propuštění v rozčilenÍ. Nelze pO,chybovah o tO,m, z,e 1 v r~zcl
lení jsou možny vážně míněné p,rojevy vule, pokud rozcl!em ,~edosah,ne 
takového stupně, že přímo vylucuje svobodne rozhodnut!. VaZ~'?S~ v~le 
jest posouditi jedině podle toho, jak se pr:ojevuje. Nedostat~k ~~z~e vu}e 
nelze namítati, byla-li vůle projevena zpusobem poznatelne vaznyl';: ~e 
návrh žalobkyně, by byla propuštěna z diva~~I~í~o ~,~?ru, byl ~clt1en 
seznatelně vážným způsobem, ~ypl'ývá ze ,z]lstem nIz~lch ,'otld~" dle 

. hž žalobkyně o to žádala v ruznych dobach, tedy vlcekrate, C1Í!C se 
111C ... b "I h 
dotčenou jednou nepříznivou kritikou, podruhé ]1nrm o saZenllTI u ~ y: 
Ba právě ta okolnost, že žalobkyně, když dle 31. cervenc~. 1 924 opet~e 
žádala o propuštění, dle zjištění prvého soudu ~y,la, ro~crlena, ?o!nne
lými ústrky, dokazuje, že to se ž~dostí. o. P!opus~em mlmla vaz~e. Že 
by byla bývala v takovém pohnuÍ! mysh, jez ~y,luwvalo svobo~ne roz
hodnutí vůle, nebyío vůbec tvrzeno, ani dokazano. Neop;~vne?~ )e:.t 
další námitka že o srovnalém rozvázání smlouvy proto nemuze by,t' reCI, 
poněvadž ředitel J. na návrh žal~b~y.ně, .?y ji propushl ze svazu dIvadel
ního, ihned nepřistoupil a propuskm je]1 vY,SI0,Vl1 tep.~v~ ~nem ~1. .~rpna 
1924, tedy o měsíc později. Z dOpISU, na nemz st; z]lstem zaklada]1, vy
plývá; že přání žalobkyně, vyslovenému dne ~ 1. cervence 1924, by byla 
propuštěna ze sboru divadla v T., bylo vyhoveno dne 31. ~e~vence, 1924, 
tedy téhož dne, její nabídka byla tedy př1ta~a be~ F,:odl,em: ze by zalob
kyně byla učinila návrh, by byla propustena Jeste tehoz dne, ~eby'l~ 
prokázáno, ani, že by se byl~ proti prop,ušt~ní proto ohradIla, ze JeJ! 
služební poměr nebyl rozvazan Ihned, nybrz teprv,e ~nem 31., srpna. 
Svůj žalobní nárok nevyvozovala z této okolnosŤ!, nybrz} toho, ze, byla 
vůbec propuštěna. Z dopisu ze dne 9. ,srp~a 192~, Jenz, by,l uzn~n za 
pravý a správný vychází dále na ]evo, ze ]1 na ]eJl ~hrazem proh pr?,~ 
puštění bylo sděleno, že ředitelství neklade na to vahu,,?y d? ,1. }an 
1924 zůstala, naopak, že si kdykoli může vyzve.dnouh vyuctovam az d~ 
dne Vystoupení, že jí tedy bylo ponecháno na ~U~I, bY"SI, den vystoupem 
sama -určila. Z toho však nepochybně vyplýva, ,ze jeJl zadost o proeu: 
't- , byla přiJ' ata včas a bez omezenÍ. Odvolaclmu soudu Jest konecne s em ' , " - b t- b' 
také potud přisvědčiti, že v projednávanem pnpade, n~ ylo zapo r~ 1 
písemné formy k rozvázání služebního p.oměru. I kdyz .nazo; odvolaclh~ 
soudu, že nelze § 1 kolektivní smlouvy nIkdy vzta~?::atl na uml,uvy, J!~h~ 
předmětem jest rozvázání smlouvy, jd~ potud pnhs ~aleko, ze, pOUZ1~~ 
§u 1 kolektivní smlouvy nemohlo by byŤ! tehdy vylouceno, kdyz by pn 
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rozvázání smlouvy byla zde zvláštní ujednání, z nichž jedna strana proti 
druhé by směla vyvozovati práva, přiléhá přece jen názor odvolacího 
soudu potud, pokud se zde jednalo o nepodmíněné rozvázání služebního 
poměru, jenž nebyl závislý na vedlejších úmluvách; takové nepodmíněné 
vzdání se oboustranných, ze služebního poměru plynoucích práv nevy
žadovalo podle §u 1 kolektivní smlouvy písemné formy, jelikož tato jest 
předepsána jen pro úmluvy, z nichž jedna strana proti druhé by mohla 
odvozovati práva, nikoliv však pro úmluvu, podle níž práva, jež straně 
ze smlouvy již příslušejí, mají zaniknouti. Srovnalé a nepodmíněné zru
šení smlouvy má však, jelikož jest nepodmíněným vzdáním se smluvních 
práv, v zápětí, že smluvní práva nemohou již býti porušena, že žaloba 
postrádá právního podkladu a že nelze ani z domnělého obohacení žalo
vané městské obce odvozovati nároky. Nebylo tedy potřeba, by bylo 
vysvětleno neb konáno šetření, zda žalovaná městská obec vůbec měla 
prospěch z toho, že smlouva se žalobkyní h;yla rozvázána. 

Gís. 6934. 

úmluva sprostředkovatelská, že odměna přísluší pro případ, dojde-Ii 
ku smlouvě zásahem sprostředkovacího ústavu (jeho funkcionářů). Stačí, 
byla-li činnost jednatele ústavu tak.po~tatná, že by bez jeho přičinění 
nebylo došlo k uskut~čnění kupní smlouvy. 

Pokud jest spolek podle zákona z.e dne 15. listopadu 1867, čís. 134 
ř. zák., vzhledem k doslovu stanov oprávftěn provm:ovati sprostředko
vatelskou činnost. Označením »se stanovištěm v X.« nebylo pouze vy
značeno sídlo spolku, nýbrž označení to znamená, že sprostředkorva
telská živnost, jejíž koncese byla spolkú udělena, má se vyvíjeti pouze 
v přikázaném stanovišti. Majiteli koncese nent však bráněno, by se ne
pouštěl do sprostředkovacích obchndů, jež se realisují mimO' obvod sta
noviště, nýbrž má býti pouze zabráněno, by sprostředkovatel nepřekládal 
svou sprostředkovací činnost mimo své sídlo, zejména by si nezřizoval 
filiálek, poraden a pod. mimo ,obvod . svého stanoviště. 

Zřídil-li spolek kancelář k živnostenskému sprostředkování, neměla 
jehO' činnost býti obmezena jen na členy spolku, nýbrž se vztahoV'!I1a na 
neurčitý OIkruh zájemníků. 

Třebas by ve sprostředkOlvání smlouvy bylo lze spatřoV'ati překro
čení stanov nebo mezí koncesované živnosti, může tatO' okolnost míti 
v zápěti pouze následky stanovené v té příčině v oboru veřejného práva, 
není však neplatnou smlouva sprostředkovateIská. 

(Rozh. ze dne 24. března 1927, Rv I 1933/26.) 

Žalovaný obrátil se na »Spolek majitelů domů v T.« o sprostředko
vání koupi hostince. Žalobě spolku o zaplacení sprostředkovatelské 
odměny bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š -

š í m s o ude m z těchto 
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důvodů: 

Rozsudek odvolacího soudu, jenž uznává žaJohní nárok za oprávněný 
podstatně z toho důvodu, že se Václav P., úředně ustano,vený jednatel 
žalujícího spolku, zasloužil o prodej hostince, pohnu~ tchana, pok~d se 
týče otce manželů T -ových, kteří hostmec ten, kGU~lh, k poskytn~tI pe
něz na tuto koupi, napadá dovolatel dovolaclm duvodem nespravneho 
právního posouzení věci, tvrdě, že ve sprostře~kováni úvěru, od tř~t~ 
osoby rozdílné od smluvních stran ne~ze spatro;catI spros~r~d~ova~1 
kupní smlouvy mezi ním a manžeh ,!,-Ovy,~,l. Krome to~o n~n:lta, ze ~a
rok žalobcův na odměnu jest vyloucen tez proto, ponevadz cmnost za
lobcova se vymyká ze statutárního oprávnění žalujícího spGlku, důsled
kem čehož nemůže býti základem platného nároku. Názoru dov~latelovu 
nelze přiznati oprávněni. Podstatný;r' zn,a~em ~mlo~vy spr~stred~ova
telské jest, že se úplata (provise) pnpovlda ~a jednal1l urclteho pnk!,z
cem obmyšleného výsledku. Pro posouzem _~aroku ~o~odc~, n,,; o,dmenu 
jest rozhodna především smlouva ,dO}lOdcl., NenI:h zvlastnI umluvy 
o tom že dohodce má vyVInoutI urclte oznacenou cmTIost, anebo, ne
vyčerpává-li smlouva způsobů sprost~~dkovat~lské či~nosti, jest rG~
hodno zda dohodce vyvinul takovou cmnost, ze bez nI by nebylo by
valo ďocíleno obmýšleného výsledku, jinými slovy, zda činnost dGhodce 
byla v příčinné souvislosti s obmýšleným výsledkem příkazce. Nesporno 
jest, že podle dohodčí smlouvy ze dne 16',září 1923 svěřil žal~vaný ža~ 
lujícímu ústavu za podmínek ~e ,smlouv~. uvedenych spr?stredkoval1l 
prodeje svého hostince. Ze znem dohodCI smlouvy poznamka 9, ze
jména ze slov »Der Verkauf gilt auc~ als d:;,rch ?Ie Anst,alt ver:mltt~lt:« 
ve spojení s dalším jejím obsahem, ze v pnpade tam vy~lovne zm:ne~ 
ném platí prodej za sprostředkovaný ústavem tehdy, kdyz bl' uzavrel1l 
kupu na to se stalo přímo mezi stranamI bez zasahu tohoto ustavu, vy
plývá, že odměna měla býti přislíbena ža:uj!címu ~polk~ nejen pn'. ten 
případ, když by kupec pro dateli nebo opacne. byl hm to ustavem, }lOj.me
nován, nýbrž i tehdy, když zásahem tohoto ustavu, ~okud se tyce jeh~ 
funkcionáře došlo mezi prodatelem a nějakým kupltelem ku sjednanI 
prodeje. Jelikož případ v poznámce 9 smlouvy výslovně, uvedený zcle 
nepřichází v úvahu, ježto podle zjištění rozsudkových dozveděl! se kupCI 
° příležitosti ke koupi bez přičinění dohodce, z !1;sertu;, dl~zno zkou
mati, zda tu byl jinaký zásah ústavu, pokud s,c tyče jeho jedna,tele a 
zda byl tento zásah tak podstatným, že ~ez n~?o, by nebylo doslo k~ 
prodeji reality. A tu vyplývá z nenapadenych zjlste:'1 prveho soudu: jez 
si odvolací soud osvojil, že jednání ~u~ců (manželu, T-ovych) ,se za~o
vaným uvázlo proto, poněvadž manzele T -.oVl nemell pohotove pen,ez, 
že pa'k se na ně obrátil jednatel žalujícího ústavu Václav P. z vlastmho 
popudu, upozorňoval je na příležitost ke koupi a že .?a žádost těchto 
manželů, by promluvil s tchánem T -ovým, by tento lIm ke koupI po
skytl peníze, že by jinak hGstinec koupiti nem,ohli, ujal se tohoto u~olu, 
vyjednával s tímto tchánem o poskytnuh penez a to ,se zdare!". Vaclav 
P. jednal ovšem i v zájmu manželů T-ových,)ednal vsak I_~ zajmu :ama 
žalovaného ve smyslu jeho příkazu' uvedeueho v dohodCI smlouve, by 

i i· .. '. 
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sprostředk?~al ]".odej jeho hostince. Jeho činnost byla tak podstatná, že 
~ez jel;o ~ncInem nebylo by došlo k uskutečnění smlouvy kupní. Tím je 
zalobm narok odůvodněn a příčílo by se zásadám poctivého obchodu 
kd~by zasloužená odměna sprostředkovatelská byla straně žalující od~ 
plrana. (§ 914 obč. zák.). Posoudil tudíž odvolací soud v tomto směru 
věc. správně. Pokud se tkne druhé uplatněné námitky, jest vzhledem 
k vyvodům dovolání uvésti toto: Účelem spolku žalujícího jest podle 
§u 2 stanov chrániti zájmy majitelů domů v T., kteří podle §u 5 stanov 
~ohou býti jedině řádnými členy spolku. Tohoto účelu má býti dosa
zeno podle §u 3 odst. 5 stanov, kromě činnosti v předešlých odstavcích 
dotčené,.! provozem kanceláře ku živnostenskému sprostředkováni koupi 
a prodeju reaht a hypoteká;ních zápůjček a vůbec veškerých podle zá
kona, dovol~nych v obor pusobnostJ takové kanceláře náležejících ob
chodu .. K teto :pros:ředk~vatelské činnosti dostal žalující spolek od 
zemske pohhcke spravy zakonem přeclepsaU,0u koncesi se stanovištěm 
v -.:', Označel~ílTI »se stanovištěm v T.« není vyznačeno pouze sídlo ža
~UjICJ!lO podmku, nýbrž označení to znamená, že koncesovaná obchodní 
cl~nost yod~iku se podle své podstaty má vyvíjeti v přikázaném stano
Vlst!. T"? vsak není, řečeno, že by majiteli koncese bylo bráněno, by se 
nepoustel do sprostredkovatelských obchodů, jež se realisují mimo ob
vod stanoviště. Tímto označením má býti jen zamezenů, by sprostřed
k?vatel svou sprostředkovací činnost nepřekládal na místa mimo své 
sldlo, zejména by si nezřiwval filiálek, poraden a Dod. mimo obvod 
svého stanoviště (viz Heller, Komentář k živnostenskému řádu, II. Sva
zek, str. ~ 691) . .Je n;sporno, že podle smlbuvy byl prvý příkaz dán ža
lovanym !aluj!c.lmu ustavu v T., taktéž v T. ze výročního trhu setkal se 
je.dnatel zalujlclho spolku před svou kanceláří s manželi T-ovými, na
~~zal s 111m! rozhovor o kupní příležitosti v Z., při čemž manželé ho po
zadalI, by ,?hledně poskytnutí úvěru promluvil s jejich tchánem. Čin
nost sprostředkovatelská byla tedy zahájena v T. Nelze však ořisvědčiti 
al11 na:orll d?v?latelov~, že podle účelu spolku (§ 2 stctoov) mělo se 
~'pro ... s~redk?~am o'~ezltt Jen na obstarávání oněch právních jednání, 
jlchz jest ucasten clen spolku, ~.eboť tento důsledek z ustanovení §u 3 
Ocl~!. 5; kde JSou vy!~enovany cmnosti spolku ku dosažení účelu v §u 2 
vy.cmeh?, nelze vycl st!. Naopak z doslovu, že se zřizuje kancelář k živ
nos~enskemu,sprostředková~í, te~t zřejmo, že činnost neměla býti ome
zena )e,n na cleny spolku, nybrz ze se vztahovala na neurčitý okruh zá
j,:mlllku. Také koncesní listina neobsahuje omezení sprostředkovatciské 
ČlI1;lC!sti ve příčině obchodů v ní uvedených na členy žalujícího spolku. 
Avsak: I kdy?y. opač~ý názor měl býti správným a bylo spatřovati ve 
sp~ostredkovam. kup!;! s~louvy mezI osobami, které nejsou členy žalu_o 
jlCl,ho spolku, prekrocem stanov, nebo mezí koncesované živnosti, mo
hla by tato. okoln?st ';líti v zápětí jen následky stanovené v té příčině 
v ,oboru prava verejne,ho, netykala by se však soukromoprávního po
meru ~mlouvou sprostredkovací založeného (srov. znění §u 878 a 879 
obč, zak.). Nestala by se tedy překročením stanov nebo živnostenského 
oprávnění neplatnou smlouva sprostředkovatelská a nárok na odměnu 
z ní vyvozovaný zůstal by nedotčen. 
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čís, 6935, 

V případě místopřísežného seznání podle §u 114 nesp, říz, nelze se 
dovolávati §u 97 ani §u 104 nesp, říz, Různí-Ii se udání dědiců, nelze 
o tom r!lzhoctovatli, zda určitá položka jmění proti udání toho neb onoho 
dědice se zařaďuje do stavu aktiv pozůstalosti, nýbrž místopřísežné 
seznání jmění má býti prostě přijato k soudu, jak je dědici podali, a má 
jim býti ponecháno, by si spornou otázku, přísluší-li určité jmění do po
zůstalosti, vyřešili pořadem práva, Nesouhlas mezi místopřísežným se
znáním více dědiců není na závadu, by nebyla pozůstalost odevzdána, 

(Rozh. ze dne 24. března 1927. R II 71/;27.) 

Rek u r sní s o u d potvrdil usnesení pozůstalostního soudu, jímž 
bylo vzato místopřísežné seznání majetku za podklad projednání pozů
stalosti a do stavu aktiv byl pojat vklad 8.200 Kč. 

Ne j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu dědičky Františky J-ové 
zrušil usnesení nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by podle směr
nic níže uvedených znovu jednal a rozhodl. 

Oltvody: 

Oba dědici podali k pozltstalosti bezpodmínečné přihlášky ze zá
kona. Mají tedy podle §u 114 pat. o nesp. říz. udati sami pozůstalostní 
jmění a správnost svých údajů potvrditi vlastnoručním podpisem na mi
stě přísahy. Též v tomto případě šlo o to, by udali oha dědici jmění a 
dluhy pozůstalosti na mistě přísahy, ale ohledně vkladní knížky městské 
spořitelny v F. na vklad 8.200 Kč se neshodovali. Zůstavitelčin syn Jo
sef R. pojal ji do aktiv pozůstalosti, kdežto dcera Františka J-ová trvala 
na tom, že nepatří do stavu aktiv. Soudní komisař rozhodl při projedná
váni dne 9. září 1926, že vklad 8.200 Kč se zařazuje do pozůstalostních 
aktiv, a též pozltstalostní soud usnesením ze dne 11. září 1926 vzal mí
stopřísežné seznání majetku učiněné Josefem R-em za podklad projed
nání, podle něhož aktiva pozůstalého jmění činí 9.600 Kč. Do tohoto 
usnesení podala spoludědička Františka J-ová stížnost, ale rekursní soud 
je potvrdil. Její mimořádná stížnost podle §u 16 pat. o nesp. řiz, jest 
odůvodněna, V případě §u 114 pat. nezkoumá pozůstalostní soud úplnost 
ani správnost místopřísežného udání, nýbrž má je vzíti za podklad po
zůstalo·stního projednání tak, jak je dědici podali. Jen v tom případě, že 
jest třeba podle §u 92 pat. poříditi soupis, musí býti podle §u 97 a 104 
pat. do něho pojaty veškery movité a nemovité součástky jmění, jež byly 
v době smrti zůstavitelovy v jeho držení, a soud musí z úřední moci tyto 
poměry vyšetřiti a dle toho o příslu.šnosti té které součástky majetkové 
k inventáři rozhodnouti, ponechávaje ovšem jinak dědicům, by spornou 
otázku vlastnických poměrů sami vyřešili sporem. V případě· místopří
sežného seznání nelze tedy vůbec dovolávati se §u 97 neb 104 pat., pro
tože rozhoduje toliko udání dědiců. Rtlzní-Ii se v tom ohledu jejich 
udáni, nemůže býti o tom rozhodováno, zda určitá položka jmění proti 
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udání jednoho neb druhého dědíce se zařad'nje do stavu aktiv pozůsta
losti, nýbrž místopřísežná seznání jmění mají býti prostě přijata k soudu, 
jak je dědici podali, a jim má býti ponecháno, by si spornou otázku, 
přisluší-li určité jmění do pozůstalosti, vyřešili pořadem práva. Neboť, 
ať rozhodnuto v pozůstalostnim řizeni tak aneb onak, dopadne vždy roz
hodnutí proti vůli jednoho neb druhého dědice, protože každý podává 
mistopřisežné seznáni pozůstalosti odchylně. Nesouhlas mezi mistopří
sežnými seznánimi vice dědiců není na závadu, by pozůstalost nebyla 
odevzdána, poněvadž v odevzdací listině se neuvádí, co všechno- patří 
do pozůstalosti (§ 174 pat.) a skončeni pozůstalostního projednáni ne
má býti ani tam, kde dědici jsou nezletilí nebo soudní chráněnci, zpra
vidla odkládáno až do rozděleni dědictví (§ 165 pat.), tím méně tam, 
kde v pozůstalosti zakročuji jen zletilí dědici (§ 170 pat.). Rekursní 
soud poukazuje neprávem na to, že stěžovatc\)ka, třebas odepřela pod
pis, schválila obsah protokolu o projednání pozůstalosti, poněvadž prý 
neudala věcných námitek proti obsahu protokolu (§§ 213, 215 c. ř. s.). 
Stěžovatelka, když soudní komisař rozhodl, že se vklad pojímá do aktiv 
pozůstalosti, prohlasila toliko, Že to bere na vědomí. Podpis protokolu 
však odepřela s tím, že si to rozmyslí, a věc si rozmyslila tak, že proti 
tomuto rozhodnuti, případně proti usnesení pozůstalostního soudu po
dala stížnost. Neschválila tedy nijak toto rozhodnutí. Nad to jest třeba 
ještě uvážiti, že dle §u 114 pat. má dědic své údaje o pozůstalostnim 
jmění co do jejich správnosti potvrditi místo přísahy vlastnoručnim pod
pisem buď sám neb zmocněncem opatřeným k tomu účelu zvláštni plnou 
mocí. Mistopřísežná udáni pozůstalostniho 'jměni, třeba rllzně dědici po
daná, měla tedy býti k soudu přijata tak, jak je každý dědic podal, a 
každým na místě přísahy býti podpisen: potvrzeno, naproti tomu však 
sporná otázka, zda vkladni knižka, spořitelni vklad, patří do pozůsta
losti či nikoliv, ponechána býti dědicůni k vyřešeni cestou sporu, což 
však nebude na závadu odevzdání pozůstalosti dědicům, jak bylo shora 
vylíčeno. Rozhodnuti proti \"~Ii skžovatelčino stalo se neprávem a jeji 
dovolací rekurs jest proto ve smyslu §u 16 pat. odůvodněn. Bylo jí tedy 
vyhověno, jak ve výroku stJI')ra uvedeno a na pozůstalostním soudu bude, 
by podle toho se zachoval, mistopřisežné seznáni dcery Františky J-ové 
přijal a dle §u 114- pat. jeho správnost dal jejím podpisem stvrditi. 

čís. 6936. 

Rozvedený manžel pohlavním stykem s'e třetí osobou dopouští se 
cizoložs(lví. 

(Plenárni rozhodnutí ze dne 29. března 1927, čís. pres. 649/26.) 

V rozhodnutích Nejvyššiho soudu byla odporujícím si způsobem ře
šena otázka, zdali rozvedený manžel pohlavnim stykem se třeti osobou 
dopoušti se cizoložstvÍ. V zájmu jednotnosti nálezů Nejvyššiho soudu 
předložil jeho první president věc sesílenému sboru soudců, jenž otázku 
tuto zodpověděl shora uvedeným způsobem. 

I 
J 

._- Čís. 6936 -
557 

Rozvodem od slolu a lože podle §§ 103 až 109 obč. zák. (separatio 
a thoro et mensa) manželství se nezrušuje, nýbrž trvá dále, o čemž 
podle platného práva, které přejalo zásadu nerozlučitelnosy katolického 
manželství z kanonického práva, nelze pochybovalI, a take o tom ll1kdy 
ani v literatuře (srov. Stubenrauch ai 1902 l. sv. str. 180, Rittner str. 332, 
Unger: Rechtliche Natur der Scheidung von Tisch und Bet!, Neumann 
Ettenreich 105, Krasnopolski-Kalka ai 1911, str. 117 a Ehrenzwelg: 
FamiIienrecht ai 1924 str. 89), ani v judikatuře vídeňského nejvyššího 
dvoru soudního Ol. Unger N. F. 4495, 5215, 6709) nebylo pochybo
váno. Rozvodem od stolu a lože zanikaji, jak už doslov naznačuje, po
vinnosti »stolu« a »Iože«, tedy pouze takové povinnosti, které jsou 
důsledkem manželského společenství, zejména manželčina povinnost, 
následovati manžela do jeho bydliště a podrobovati se jeho, ve spo
lečné domácnosti učiněným opatřenim (§ 92 obč. zák.), povinnost man
želských styků tělesných (§ 90 obč. zák.) a u manžela povinnost zá~ 
stupčí (§ 91 obč. zák.), nezaniká však povinnost vzájemné věrnosÍl 
manželské a vzájemného zacházeni slušného (§ 90 obě. zák.). V česko
slovensku nedoznal tento stav změny ani rozlukovým zákonem ze dne 
22. května 1919, čis.320 sb. z. a n., jak je to zřejmo z jeho §u 13 lit. i), 
podle kterého v případě n.epřekonatelného odporu, jejž lze uplatňo
vati pouze za souhlasu druhého manžela, netřeba rozluky ihned povo
lovati, nýbrž lze napřed uznati na rozvod od stolu a lože, a to třeba 
i vícekráte. Tento předpis má býti zachován i při revisi občanskéhc 
zákona podle osnovy' o právu rodinném (§ 53 odst. 3). Tedy i roz
lukový zákon rozlišuje přesně mezi rozvodem a rozlukou a jejich 
rozlišnými účinky, z nichž u rozvodu je hlavně onen, že jim nezaniká 
manželství, nýbrž trvá se shora uvedenými povinnostmi. Jest ovšem 
z lidské stránky pochopitelno, že za doby nerozlučitelnosti katolických 
manželství povinnost zachovávání manželské věrnosti pociťována byla 
jako tvrdost lidské přirozen.osti se příčící. Za platnosti ro·zlukového zá
kona pozbyla tato tvrdost praktického významu, když je manželům, na 
nichž nelze z důvodu hlubokého rozvratu manželského požadovah, aby 
setrvali v manželském společenství, dosažitelna rozluka a s ni možnost 
nového, jim snesitelnějšího manželství. ':.e zá~on.a nedá s~. odv?di;i, 
že rozvodem zaniká také povinnost manzelske vernoslI vzaJemne, oe 
tedy tělesné styky rozvedeného manžel,,; s tře~í oso??u nejsou ,:izo
ložstvim. Nedá se to se zřetelem na to, ze manzelstvl Je podle naseho 
práva institud založenou na přísné mravn~sti, odů~o~niti ani ~áni~em 
povinnosti manželských styku u rozvedenych manz:I~. Opačn~ nazor 
znamenal by, jak případně praví Ehrenzwelg (Famlhenrecht al 1924, 
str. 92), zavedení konkubinátů via lacli na úkor ř~dntch,.zákomtýc~ 
manželství. Když rozlukový zákon shora vzpomenuty predplsem § b 
lit. i) přikládá rozvodu na rozdíl od rozluky jistý ~ých?vný a ~ra~ni 
úkol zřejmě jsa pamětliv, že pří rozvod-u stale stava moznost opetneho 
obn6veni manželského společenstvi, pak sluší uznati, že tato možnost 
musí býti chráněna přisným ~ýklade~, ž~ ro~vede?ý ma,;žel tělesný.m 
stykem se třetí osobou dopoush se clzolozstvl se vsemI nasledky clvli-
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ními (§ 13 lit. a) rozl. zák.). Tím není ovšem řešena tato otázka pro 
obor práva trestního. 

čís. 6937. 

Ve sporu o rozluku manželství jest soud povinen rozhodnouti samo
statně, zda jeden nebo druhý manžel, zda-li každý z nich, nebo nikdo 
z obou jest vinen rozloučením manželství, a nemůže do svého rozsudku 
přejmouti výrok o vině z rozsudku o rozvodu téhož manželství. 

Rozvedený manžel dopouští se pohlavnUn stykem s t"etí osobou 
cizoložství. 

(Rozh. ze dne 29. března 1927, Rv I 244/;26.) 

Žalobě manžela o rozluku manželství vyhov~l s o udp r v é s t o
l i c e potu<:l, že uznal na rozluku manželství 'z viny obou manželů. 
O d vol a c í s o u d k odvolání žalované manželky napadený rozsudek 
potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované manželky. 

D ů vod y: FY;'" '-"-'---:-:-C:'~--:,----;--- ,- -:----::-;-z~;~,";,;-_;:--,-" '" '- ,'- ----C·'·;-'·'Tl 

Dov01atelka opírajíc se o dovolací důvod podle čís. 4 §u 503 c. ř. s., 
praví sice výslovně, že béře odvolací rozsudek v odpor v celém jeho 
rozsahu, ale z jejího návrhu dov.olacího je zřejmo, že tomu ve skuteč
nosti není tak, a že napadá odvolací rozsudek, jenž tedy ohledně roz
luky nabyl právní moci, pouze v otázce .viny na rozluce, domáhajíc se 
toho, by manželství rozloučeno bylo pouze z výhradné viny žalobcovy. 
Nesprávné posouzení právní spatřuje v tom, že odvolací soud nepřevzal 
do svého rozsudku výrok o vině z rozsudku o rozv.odu tého·ž manželství, 
pokud se týče, že při svém rozhodnutí o vině na rozluce vzal zřetel na 
cizoložství spáchaná oběma stranami po právoplatnosti rozvodového 
rozsudku. Ani v tom ani v onom směru není uplatněný dovolací důvod 
opodstatněn. Poněvadž jde o rozlukovou rozepři, byl soud podle §\.! 13, 
poslední odstavec rozlukového zákona a §u 11 nařízení ministerstva 
spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák. povinen rozhod
nouti samostatně, zda jeden nebo druhý manžel, zdali každý z nich, 
neb.o nikdo z obou jest vinen rozloučením manželství, a nemohl" pře
jmouti do svého rozsudku výrok o vině z rozsudku o rozvodu téhož 
manželství. Měla-li dovolatelka na mysli předpis §u 17. rozl. zákona, 
sluší uvésti, že se tento vztahuje pouze na žádost o rozluku a na řízení 
v tomto předpisu us,anovené. Ve druhé příčině nelze schváliti dovola
telčin právní názor, že povoleným rozvodem od stoiu a lože zanikla 
také vzájemná povinnost manželů podle §u 90 obč. zák. ku zachování 
manželské věrnosti, že prcHo nelze při rozhodování o vině na rozluce
bráti zřetel na cizoložství spáchaná oběma stranami po právoplatnosti 
rozvodového rozsudku. Rozvodem od stolu a lože zanikají ponze taková 
práva osobní, která nejsou nezbytným důsledkem manželského svazku, 
tedy zejména manželčina povinnost následovati manžela do jeho by-
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dli~tě a ,~o(lrobovat~ se jeho opatřenim ve, společné dO';lá,cnosti, jakož 
I zastupcl 1~10C ma,l1zelova: Roz,vede~a manzelka ncpo,zbyva však jména 
a stavovsky ch prav manzelovych, , po rozvodu trva manželství dále 
jsouc dočasně suspendováno pouze ve příčině manželského spole~ 
čenstvÍ, kdežto ohledně ostatních vztahů zůstává zachováno, tedy ze
jména také ohledně zachovávání manželské věrnosti. Proto odvolaCÍ 

. soud právem považoval dovolatelčino cizoložství za její zavinění na 
rozluce, to tím odůvodněněji, čim pochopitelněji jím byla stižena mož
nost opětného obnovení přerušeného společenství manželského, tedy 
čím pronikavěji takovým cizoložstvim zasažena byla podstata dosud 
trvajícího manželství. Taková okolnost ničivá nemohla zůstati nepo
všimnuta rozlukovým soudem, zkoumavším z úřední povinnosti s hle
diska zavinění na rozluce všechny okolnosti, které přispěly ke zrušení 
dosud trvavšího manželstva (srovnej plenární rozhodnutí ze dne 29. 
března 1927, Pres. 649/26, čís. sb. 6936). 

čís. 6938. 

Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Pokud nepozbyl společník oprávnění k žalobě podle §u 41 zák. 
Po zákonu není přípustno prosté jednostranné vystoupení společníka 

ze společnosti. . 

(Rozh. ze dne 29. března 1927, Rv I 1107/>26.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované společnosti s r. o., by usnesení 
valné hromady sp01eč'nosti ze dne 20. června 1924 byla prohlášena 
zmatečnými, ježto žalobkyně nebyla k valné hromadě dne 20. června 
1924 řádně pozvána a na ní zastoupenq, ač byla tehdy společnicí. P r 0-

c e sní s o u ď p r v é s t.o I i c e uznal podle žaloby mimo jiné 
z těchto d ,Ů V? ~ ů: Žal,ující strana,ie k žalobě. oprávněna, neboť byla 

. a je spolecnlCl zalovanc hrmy. Jej! vystoupel1l z prodejního sdružení 
neznamená vystoupení zc společnosti. Prodejní sdružení zakládá se na 
zvláštní smlouvě, která není součástkou společenské smlouvy žalované 
společnosti. Okolnost, že podnik žalované firmy hyl prodán a že závod 
se vede na účet kupců, nevylučuje oprávněnost žalující strany, neboť 
v době podání žaloby koupě ještě nebyla ujednána a není konečně ani 
ještě dnes provedena, žalující strana trvá ještě jako dříve a v obchodním 
rejstříku je zapsán jako jediný veřejný společník její Sigmund P., který 
konečně si vyhradil také nároky a zejména i společenský podíl na ža
lované firmě. Žalující strana je proto oprávněna pokračovati v podané 
žalobě, neboť by.nebylo tu podmětu, který by na její místo mohl do 
sporu vstoupiti. zalující straně přísluší proto právo, býti zvánu ke 
schůzím žalované společnosti a Dlíti na nich účast. K oprávnění k žalobě 
nežádá se dle zákona nějaký hmotný zájem, postačí porušení zákonných 
anebo smluvních práv společníka. Zejména dlužno zdůrazniti že ani 
zák.on, ani smlouva z 11. března 1919 neznají jednostranné ;yloučení 
společníka, kteréž stanovisko odůvodněno jest ustanovením §u 50 Č. 4 
cit. zák. (vide Bílý: Společnost s ručením obmezeným stránka 238). 
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o li vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil. D tJ vod y: Co se 
týká otázky aktivni legitimace k žalobě, dostačí, aby se zamezilo opa
kování, poukázati na případné důvody prvého soudu a k nim jen do
dati, že pro posouzení této otázky jest zcela lhostejno, které lysické 
osoby jsou hmotně interesovány na dalším trvání firmy, která dle bez
vadných zjištění prvého soudu toho času fakticky podle obsahu obchod
ního rejstříku trvá, na čí účet tedy se provádějí obchody firmy. Pro 
otázku trvání firmy, tedy též pro otázku aktivní žalobní legitimace, při
chází jen v úvahu, zda ,obchody se provozují ještě pod jménem této 
firmy a zda tato firma podle toho jest ještě zapsána v obchodním rej
stříku. Ve věci samé jest uvésti oproti vývodům odvolacím toto: Není 
správným, že rozhodnutí sporu závisí na zodpověděni otázky, zda ža~ 
lovaná a jí, jak,ož i přádelnami lnu založený prodejni svaz jsou dvěma 
různými právními podměty a zda při předpokladu jednotného právního 
podmětu by vystoupeni z prodejního svazu mělo samo seboti za ná
sledek vyl,oučení z firmy »Vereinigte Flachsspinnereien Oesellschaft 
m. b. H.«. Rozhodnou jest otázka, zda žalující firma v době valné hro
mady žalované, dne 20. č'ervna 1924, byla společnicí žalované společ
nosti, zda byla jako taková řádně k valné hromadě povolána a zda při 
valné hromadě byla zastoupena. Neboť, byla-li žalobkyně v době valné 
hromady ještě společnicí a nebyla-Ii v §u 38 zákona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. zák. stanoveným způsobem, t. j. podle §u 18 společenské 
smlouvy rekomandovaným dopisem pozvána k valné hromadě a při této 
též nezastoupena, nemohla se státi platná usnesení. Jest nesporno, že 
žalobkyně k valné hromadě dne 20. Června 1924 nebyla pozvána, a prvý 
soud bezvadně zjistil, že žalobkyně o' valné hromadě 20. června 1924 
ani z jiné strany se ned,ověděla a následkem toho též při valné hromadě 
nebyla zastoupena. Byla-Ii tedy žalobkyně dne 20. června 1924 ještě 
společnicí, jsou usnesení při této valné hromadě zmatečnými a žalob
kyně jest podle §u 42 druhý odstavec cit. zák. oprávněna požadovati, 
by tato usnesení byla prohlášena za zmatečná. Že však žalobkyně dne 
20. června 1924 byla společnicí, vyplývá z této úvahy. Že žalobkyně 
byla právoplatně ze společnosti vyloučena (§ 66 cit. zák.), žalovaná 
vůbec netvrdila. Odvolává se toliko na to, že žalobkyně, prohlásivši 
v dopisu ze dne 3. ledna 1923, že z »prodejního svazu« vystupuje, vy
stoupila též ze společností. Zákon o společnostech s r. o., jež předsta
vují jmění účelové, nezná však ani prohlášení o výstupu, ani vyst0U
pení z takové společnosti. Změna v osobě společníků může se státi jen 
přenesením obchodního podílu - ať již s vůlí, nebo proti vůli společ
nosti (§§·76, 77 cit. zák.), 1. j. přenesením sumy jednotlivých opráv
nění, jež plynou pro společníka z tét,o jeho vlastnosti (§§ 75, 76 cit. 
zák.). Takové přenesení obchodního podílu vyžaduje notářského spisu, 
a žalobkyně nemohla tedy bez výslovného notářského prohlášení, týka
jícího se přenesení obchodníh,o podílu, přestati býti společnicí. Její pí
semné prohlášení o výstupu z »prodejního svazu« ať již Se vykládá 
v tom neb v onom smyslu, jest tedy ohledně žalované společnosti bez 
jakéhokoliv právního účinku a žalobkyně jest oprávněna požadovati, by 
usnesení při valné hromadě ze dne 20. června 1924 byla prohlášena 
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za zmatečná. Otázka, zda »prodejní svaz« a žalovaná společnost s r. o. 
představuje jednotnou právní osobu čili nic, mŮže zde plně býti po
minuta. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl d,ovolání. 

D ů vod y: 

Nesprávné právní posouzení věci shledává žalovaná společnost pře
devším v tom,· že odvolací soud nevyhověl námitce nedostatku aktivní 
legitimace žalující firmy k žalobě. Dovolatelka upírá žalobkyni tuto le
gitimaci proto, P,oněvadž noví majitelé firmy, jak prý prokázáno, při 
převzetí závodu odepřeli převzíti také nároky firmy Antonín H. a sy
nové proti žalované a přenechali další vedení sporu inž. P-ovi, takže 
by byl jen on oprávněn pokračovati ve sporu a to jen ve vlastnim jméně 
a nikoli jako dřívější majitel žalující firmy a v jejím jméně. Než odvo
lací soud právem tuto námitku neshledává důvodnou. V podrobnostech 
stačí poukázati ke správným v podstatě důvodům napadeného rozsudku, 
k nimž vzhledem k vývodům dovolání dodati jest ještě tot,o: Žalobu 
p,odala firma Antonín H. a synové, přádelna lnu v K. I kdyby bylo správ
ným, že za sporu přešla firma se závodem (čl. 23 obch. zák.) na jiné 
majitele, aČ nižší soudy zjišťují, že konečná smlouva nehyla ještě pode
psána, že se sice podnik vede na účet kupců, že však Sigmund P. musí 
býti ještě ve věcech podniku vyrozumíván a firmu podepisuje, a že si 
vyhradil všechny nároky proti žalované - neměl by tento převod pro
cesuálního významu. V poměru firmy na venek nenastala vůbec žádná 
změna. Zdali snad v poměru vnitřním byly změny obm)'šleny a zda 
nabyly již určitějších forem, pokud se týče, zda b~ly do ii,sté míry ji~ 
uskutečněny, jest pro spor zcela nerozhodno. Ve vec! sa:ne nutno !ml! 
na zřeteli že žaloba směřuje jen k tomu, by byla prohlašena zmateč
llými určÚá usnesení valné hromady ze dne 20. června 1924 z důvodu, 
že žalující firma nebyla k této valné hromadě pozvána způsobem, vy
tčeným v zákoně i v.e společenské smlouvě (§ 41 čís. 1 zákona ze dne 
5. března 1906, čfs. 58 ř. z.), pokud pak jde o usnesení, jimiž byla 
změněna společenská smlouva, také proto, že tato usnesení nebyla 
osvědčena notářem (§§ 41 čís. 2 a § 43 téhož zákona). V posléz uve
deném směru bylo zjištěno a plyne také z přílohy čís. 7 orig., že usne
sení o změně společenské smlouvy, učiněná na valné hromadě dne 20. 
června 1924, byla notářsky osvědčena a není tato okolnost již před
mětem dovolání. Nejde tudíž o nic jiného, než zda žalující firma měla 
býti k uvedené valné hromadě pozvána, a, pak-li ano, zda. se tak stalo 
způs,obem, jak jej upravují společenská smlouva a zákon (§ 18 smlouvy 
a § 38 zák. čís. 58/1906), pokud se týče, zda se snad žalobkyně, i kdyby 
nebyla bývala řádně pozvána, přes to nes účastnila valné hromady a 
neodporovala usnesením (,§ 38 odst. 4 zák.). Že žalobkyně na valnou 
hromadu ze dne 20. června 1924 vůbec pozvána nebyla a že o ní ani 
iinak nezvěděla a že při valné hromadě nebyla zastoupena, bylo jednak 
-doznáno, jednak zjištěno. Zbývá. tedy jediná otázka, zda měla žalob-
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kyně nárok, aby byla pozvána k valné hromadě. Tomu tak bylo, byla-Ii 
v době svolání valné hromady společnicí žalované společnosti. Že ža
lobkyně dne 20. června 1924 byl a společnicí, dovodil správně již od
volací soud a stačí i tu poukázati kL~ správným důvodům napadeného 
rozsudku, které nebyly nijak vyvráceny vývody dovoláni. Dovolatelka 
tvrdí ovšem, že žalující firma přestala býti společnicí, prohlásivši do
pisem ze dne 3. ledna 1923, že vystupuje z prodejního svazu, čímž prý 
vystoupila i ze společnosti, neboť prodejní svaz a společnost jsou prý 
jednotnou organisací, kteréžto vystoupení bylo společností vzato na 
na vědomí na valné hromadě dne 20. června 1924 a tím stalo se účin
ným. Přípustnost vystoupení společníka ze společnosti snaží se dovo
latelka dovoditi z §u 66 zák. čís. 58!.1906, dle něhož prý možno kme-· 
nový kapitál společnosti snížiti také vrácením kmenových vkladů spo
Icčníkiím, po případě i jen jednotlivým. Vrácení kmenového vkladu jed
notlivému společníku obsahuje prý však jeho výstup ze společnosti, 
neboť bez vkladu nemůže býti nikdo společníkem. A tu prý dostačí 
prohlášení společníka, že žádá vrácení vkladu nebo, což prý je totéž,. 
že vystupuje ze společnosti. !)lež zákonné ustanovení, k němuž dovo
latclka poukazuje, pojednává o vyloučení společníka, který nesložil včas 
kmenový vklad, a na případ souzený nedopadá. Měla-li však dovola
telka na zřeteli předpis §u 54 druhý odstavec zákona, jak by se dle 
obsahu jejích vývodů zdálo, pfehlúží, že zákon i při snížení kmenového 
kapitálu vrácením kmenových vkladů nedopouští vrácení celého vkladu, 
nýbrž, že stanoví určité minimum, které musí zůstati nedotčeno (§ 54 
odst. 3 zák.). Tím však padají i důsledlly, které dovolatelka odvozuje 
z domnělé přípustnosti vrácení celého kmenového vkladu. Po zákonu 
není přípustno prosté jednostranné vystoupení společníka. Právem tedy 
odvolací soud uvádí, že jest prohlášen! žalobkyně o výstupu z prodej
ního svazu ze dne 3. ledna 1923, ať by se již vykládalo v tom neb 
v onom smyslu, bezvýznamné pro posouzení otázky, zda byla žalobkyně 
v rozhodné době společnicí žalované společnosti, a že jest také zby
tečno řešiti otázku, zda prodejní svaz a žalovaná společnost jsou jed
notným právním útvarem. Vývody dovolání netřeba se tedy po této 
stránce vůbec zabývati. Byla-li však žalující firma společn.icí žalované· 
společnosti a nebyla-Ii řádně pozvána k valné hromadě ze dne 20. června 
1924, byla tím porušena společenská smlouva (§ 18) i zákon (§ 38), 
usnesení valné hromady jsou zmatečná a žaloba jest podle §u 4 I čís. 1 
zák. čís. 58/1906 odůvodněna. 

čís. 6939. 

Bylo-Ii umluveno zaplaceni dluhu v cizí měně, jest věřitel oprávněn 
domáhati se zaplacení pouze v této a nikoliv v tUzemské měně; jen 
dlužníku jest ponecháno, by zaplatil dluh, splatný v tnzemsku, v tu
zemské měně podle hodnoty v době splatnosti. 
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Z nepozastavení vyšších než záko~tných úroků ve faktuře nelze sou
diti na to, že dlužník s nimi souhlaSIl. 

(Roztl. ze dne 29. března 1927, Rv I 1585/>26.) 

Žalovaná koupila od žalobkyně (tuzemské firmy) zboží za do
lary. žalobě o zaplacení kupní ceny v .Kč jakož i 8% úroků. z kupní 
ceny vyjádřené v dolarech pro c :; snl s o II d P r ~ e s t o II c e vy
hověl o d vol a c í s o u d zamítl zalobu, pokud pozadovala nedopla
tek k~pní ceny v Kč, úroky z tohoto nedoplatk~, jakož i ohledně 2:" 
úroků z kupní ceny vyjádřené v dolarech. D II vod y: S pr~cesmm 
soudem nelze souhlasiti, že lze odvolatelku odsoudIt! k place31 v ko~ 
runách československých. Mezi stranami není sporu o tom, ze kUpHl 
cena za zbož'í, o které ve sporu jde, byla umluvena v, dolarech ~ ". tech 
že bylo i odptlrkyni placeno. SmIOllV?u. tou JSou .obe strany vazany, ~ 
odpůrkyně nemůže na odvolatelce zádat! n,rc jl11eho, nez, vyrovnam 
kupní ceny ve smluvené měně (§ 1413 ohe. .. zak.). P,Ol:e~adz jde o ob: 
chod, je odvolatelka ovšem oprávněna, plaht~ 1 ve me,ne ce~~os:~venske 
podle hodnoty dolaru v době spl~tnosti, pravo t? vsak p!"SIU~l pouze 
kupíteli, nikoliv však 1 prodatelr (cl. 336 obch. zak.). Ponevadz, zaloba 
má za předmět placení ve měně, jež umluvena nebyla, 3emelo byt! 
žalobě vyhověno,.a stalo-li se tak přece, dos,talo se hm ;,e.c1 ne.spr~v
ného posouzení po stránce právní. V tO?: sn;eru,Je 0,dvol~n1 opravne!,o 
a bylo mu zcela vyhověno. Pokud ~~ !yc~ uroku, jez poz~d,uje oclpur
kyně z kupní ceny v dolarech vyjadrene, nebylo, odvola~l vz~led.em 
k tomu, co svrchu uvedeno, zásadně vyhověno, odpurkym ~sak }nznany 
pouze zákonné úroky 6% podle čl. 287 obch. zak., ponevadz a~l ne
tvrdila, že byly 8% úroky výslo~n,ě ~ml~veny a z nepozastavel1l 8% 
úroků ve faktuře nelze vyčísti jeste bchy souhlas odv0'latel~y. s touto 
výší úroků (čl. 279 obch. zák.): Splátky v d?l~rech kona.ne , jak JSo~ 
uvedeny v napadeném rozsudku, JSou podle udam odvolatelc1l1a spravne. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně. 

Důvody: 

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu. pro nesprá~l:é }~ávní 
posouzení věci (čís. 4 §u .503 c. ř.s.), a':.~ak ~eeravem. J?l,:, z]lsten} od
volacího soudu byla kupní cena za ZbOZ1, je: zalobky~e zalova,ne do
dala umluvena v dolarech. Právem proto dospel odvolac1 soud k usudku, 
že p'odle §u 1413 obč. zák. jest žalobkyně op:á~n~na, žádati zaplace~í 
kupní ceny pOLlze v dolarech a l1lko

o
lrv ~e mene ceskosl~venske, a z~ 

pouze dlužníku, žalované, jest na ~~lr zustav~no podle cl.,,3~~ druhr 
odstavec obch. zák., by splatila SVU] dluh,.!e.nz je podle :j1~tel1l soudu 
nižšlch stolic splatným v místě sídla ŽaIU]!C1 lumy, v mene čes~osl~: 
venské dle hodnoty v době spl~tnosti (facultas. a!ternabva)., Ponevaaz 
jde o obchod, přichází zde v uvahu ustanovel1l cl. 336 prvy odstavec 
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o~ch. z~k. a ~ikoliv ustanovení §u 905 obč. zák. Avšak také dle tohoto 
mls!a za~o~n~h? není vyloučeno, by strany smlouvou neujednaly pla
~~m v mene CIZI, poněvadž jde o normu díspositivní. Z ustanovení dru-

eho odstavce. čl: 336 obch. zák. (»so kann der Betrag nach dem Werte 
zur. V,erfalIszelt 111 der Landesmlinze gezahlt werden«) dlužno vyvozo
vatI: z,:pouze dl,užn3k j:~t o!,rávněn platiti v měně zemské, nikoliv však 
take ventel opravnen zadatI zaplaceni v této měně. Dovolatelka má 
pouze právo, žádati zaplacení v měně ujednané - tudiž v dolarech a 
zalovaná mŮ,že býti po~ze odsouzena.k zaplacení dluhu v dolare~h. 
Z ok,ol?ostI, ze, nebylo vys~ovně vymíněno efektivni placení v dolarech, 
vyp~yva podle cl. 336 druhy odstavec pouze, že žalovaná jest oprávněna 
p~aŤlh v českos!ovenské měně, nikoliv však také, že dovolatelka může' 
zadatI. zaplacen! v této měně. Utrpí-li snad dovolatelka pro prodlení ža
lovane strany sk?du poklesem dolaru po splatnosti dluhu, zůstane ji 
podle §u 1333 Ob? zá~, vyhrazeno;' by se domáhala na žalované náhrady 
této šk,Ody. Pouha moznost takové škody ji však neopravňuje žádati za
placem dluhu v měně československé. 

Pokud jde o úroky, dlužno rovněž přisvědčiti soudu odvolacímu že 
dovolateIce příslušejí pouze zákonité úroky 6%, poněvadž netvrdila' že 
byly ujednány úroky vyššÍ. Z nepozastavení 8% úroků ve faktuře n~lze 
,:yvo_zo,"ati tichý souhlas žalované" s požadovanou výší úroků,neboť vy
Jlmecn~ho ust~novení §u 88 j. n. nelze obdobně užíti na jiné doložky 
fakturm. Doloz~a tato byla by jen tehdy závazná, kdyby dovolatelka 
by~a dokazala, ze byla žalovanou schvátena bud' výslovně neb alespoň 
mIcky (konkludentním činem podle §u 863 obě. zák.). 

/" 

čís. 6940. 

_ Po~ »jiné důvody« ve ~my~lu §u 39 čis. 5 ex. ř. nespadá vyloučení 
predmetu z exekuce. Bylo-h pravoplatně povoleno zabavení požámi ná
hr~y, ,net?ůže dlužník (pojišti2nec) v žalobě proti pojišťovně o složeni 
pozamr náhrady k soudu uplatňovati, že požární náhrada byla určena 
ke znovuznzení budovy, pakli s; do usneseni o exekučním zabavem po
hledávky nestěžoval. 

Byla-Ii dlužníkova pohledávka přikázána k vybrání, nemůže se dluž
ník domáhati na poddlužníku ani, by ji sImU k soudu. Oprávnění dlužní
k?"~ k žalobě jest však vyloučeno jenom do peníze, jímž byla věřiteli 
přikázána pohledávka k vybrání. Exekuční zástavní právo samo o sobě 
nevylučnje oprávnění dlužníka k žalobě o vymáhanou pohledávku. 

(Rozh: ze dne 29. března 1927, Rv 1 1725/26.) 

Žalobkyně byla pojištěna Ll žalované pojišťovny proti požáru. Když 
nastal pojistný případ, domáhala se žalobkyně na pojišťovně, by složila 
požární náhradu k soudu pro ni (žalobkyni) a její věřitele. O b a niž ší 
s o u cl y zamitly žalobu pro nedostatek oprávnění žalohkyně k žalobě, 

I 

56J; 

ježto nárok žalobkyně proti pojišťovně na vyplacení požární náhrady 
byl zabaven a přikázán k vybrání Samueli W -ovi. 

Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a uložil 
prvému soudu, by doplně řízení znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolatelka vytýká odvolacímu rozsudku vadnost řízení, rozpor se 
spisy a nesprávné posouzení právní (§ 503 čís. 2, 3, 4 c. ř. s,). Řízení 
není úplné proto, že nižší soudy nepřihlédly k tomu a nevyšetřily, zda 
po.žárnÍ náhrada zažalovaná je určena ke. znovuzřízení budovy, Náhrada 
ta byla pravoplatným usnesením soudním zabavena a přikázána k vy
brání Samueli W-Dvi pro jeho pohledávku 8.000 Kč s příslušenstvím. 
V řízení exekučním mohla povinná tomu odporovati rekursem, když ná
hrada musila býti podle stanov věnována znovuzřízení budovy. Ale 
uplatňování nezabavitelnosti oné náhrady v tomto sporu vadí pravomoc 
usneseni o exekučnim zabavení. Nezáleží na tom, zda se zabavení stalo 
právem, bylo-li povoleno pravoplatně. Tim, že povinná nepodala re
kursu ztratila právo uplatňovati nezabavitelnost pro vymáhanou pohle
dávku. Vůbec nelze ani žalobou podle §u 39 Č, 5 ex. ř. uplatňovati ne
přípustnosti exekuce z tohoto důvodu, § 39 Č. 5 ex. ř. připouští žalobu 
° nepřípustnost exekuce pouze tehdy, je-li exekuce nepřípustna »z ji
ných důvodů«. Před tím pojednal již týž §pod čís. 2 o zrušeni exekuc.e 
z toho důvodu, že věc nepodléhá exekuci. » Jinými důvody« nelze tedy 
rozuměti vyloučeni předmětu z exekuce. Proto nezáleží též na tom, zda 
odvolací soud neprávem a vrozporu se spisy pokládá za novotu tvrzeni, 
že požární náhrada jest z exekuce vyloučena proto,' že jest určena 
k znovuzřízení budovy, 

Nižší soudy zamítly žalobu proto, že odškodné bylo přikázáno k vy
brání Samueli W -ov i. Nelze přisvědčiti názoru dovolatelky, že přes ono 
přikázání k vybrání jest oprávněna k žalobě o složení pojistného k soudu. 
Přikázáním pohleditvky k vybrání přechází právo uplatňovati pohle
dávku" sporem na vymáhajícího věřitele' (případně na opatrovníka) 
ohledně částky, jež byla ze zabavené pohledávky přikázána k vybrání. 
(St" .. nález repertoria čís. no a nálezy čís. 2174,4292 a 5655 sb. nejv. 
soudu), Exekuční řád přidělil povinnému po pravoplatném přikázání 
jeho pohledávky k vybrání toliko postavení vedlejšího intervenienta, 
Tím zřejmě vyloučil, že by 1110hl býti stranou ve sporu, třeb", by hmotně 
zůstal věřitelem. Nezáleží též na tom, zda se povinná domáhá jenom. 
složení k soudu pro exekuční věřitele, Nedostatek legitimace povinného 
k žalobě nelze omezQvati jenom na případy, když se žaluje o zaplacení, 
nýbrž nutno ho rozšířiti i na případy žaloby o složenÍ. Kdyby byl opráv-

. něn povinný k žalobě, třeba jen o složení, mohla by z toho vzniknouti 
příkazním věřitelům' újma, kdyby povinný nejevil na výsledku sporu 11 
uspokojení svých věřitelů patřičného zájmu a 1110hl je vlastní disposicí 
se sporem dokonce mařiti a tak práva vymáhajících .věřitelů ohrožovati. 
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Naproti tomu je vymáhající věřitel, jemuž byla pohledávka přikázána 
k vybrání, zodpověden za škodu způsobenou otálením při vymáhání 
(§ 310 ex. ř.). Ale legitimace povinného je vyloučena jenom do peníze, 
kterým věřiteli byla pohledávka přikázána k vybrání, tedy do výše vy
máhané pohledávky. Podle usnesení okresního soudu v Č. ze dne 26. 
ledna 1926 byly přikázány Samueli W -ovi k vybrání dvě pohledávky 
povinné, proti žalované a proti Rolnícké vzájemné pojíšťovně. Pří tom 
nebylo uvedeno v přikazovacím usnesení, kterou částkou se ta neb Ona 
pohledávka věřiteli k vybrání přikazuje. Uvádí se v usnesení pouze, že 
se věřiteli přikazuje pohledávka ve výši asi 20.000 Kč za oběma poji
šťovnami a dodává se, že vzájemná rolnická pojišťovna složila podle 
svého sdělení k soudu 8769 Kč 40 h, že z toho připadá 7335 Kč za škodu '\ 
na realitě a 1434 Kč 40 h za škodu na movitostech, že v daném případě 
lze zabaviti a přikázati k vybrání jenom 1.434 Kč 40 h, kdežto zbytek 
7.335 Kč připadne hypotekárním věřitelům, nebo v případě prodeje ne
movitosti do rozvrhové podstaty a že žalovaná pojišťovna L. pohledávku 
povinné neuznala. Pohledávka vymáhajícího věřitele činila na jistině 
8.000 Kč, útraty 750 Kč 46 h, Útoky od 1. ledna 1924 do 30. června 1926 
1.200 Kč a k tomu úroky z úroků. Tyto č'ástky však zřejmě nevyčerpá-' 
vají peníze zažalované pohledávky 12.337 Kč 50 h s 6% úroky od 1. 
září 1925, takže vypadne vždy ze zažalované pohledávky část na ža
lobkynimimo peníze přikázaného k vybrání, zejména je-li pohledávka 
Samuela W-a kryta pohledávkou za vzájemnou rolnickou pojišťovnou 
aspoň penízem 1.434 Kč 40 h. K tomuto částečnému uvolnění pohle
dávky zabavené nebylo za sporu přihlédnuto patrně pmto, že nižší soudy 
to nepovažovaly za rozhodné, domnívajíce se, že stačí již přikázání k vy
brání třeba jen části zabavené pohledávky, by byla vyloučena legitimace 
povinné k žalobě ohledně celé. Lze kone'čně ještě podotknouti, že žalobní 
legitimaci neztrácí povinná proto, že by požární náhrada ručila hypote
kárním věřitelům jsouc stižena zástavním právem na realitě váznoucím, 
kdyby musila býti věnována znovuzřízení budovy podle stanov. Zástavní 
právo samo nevylučuje aktivní legitimace dlužníka k žalobě o zasta
venou pohledávku, byť šlo i o zástavní právo exekuční, nýbrž teprve 
přikázání k vyhrání. Z uvedených důvodů jest řízení nižších soudů podle 
§ 496 č. 3 a 513 c. ř. s. neúplné a proto bylo rozsudky nižších soudů, 
když neúplností trpí i řízení prvé stolice, zrušiti a naříditi, jak se stalo. 

čís. 6941. 

Jistota podle §u 390 ex. ř. ručí i za útraty vzniklé odpůrci v řízení 
o prozatímním opatřeni. Lbostejfio, že třetí osoba, jež složila jistotu, 
vyhradila si k ní vlastnictvl a složila ji s omezením, že má ručiti jen za 
újmy, jež by vznikly ze zápovědi zcizení a zavazení nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 29. března 1927, R II 52/27.) 
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Ve sporu Františka P-a proti Františkl~ K-ov! o ,splnění kupní sn;louvy 
o domku bylo žalobci povoleno p~ozatllnn~opatrel1l zakazem zC,lz~m a za
tížení domku a žalobci bylo ulozeno SloZIÍl Jistotu do soudm uschovy. 
Žaloba Františka P-a byla právoplatně ~amítnuta. Je~tě před yravoplat
ným rozhodnutím sporu žádal žalovany, na proce,sl1lr;' soude, by byla 
stanovena škDda, jež mu vZl1lkla povolenlll1 prozahmmho op.atrem, Jme
novitě útraty sporu o splnění kupní smlou~y: S O U cl P r v,~ s t O II c e 
návrh zamítl. D ů vod y: Podle §u 394 ex. r. Jest p.odlehnuvs~ strana po
vinna dáti odpůrci náhradu za všechny majetkove uJmy, ktere mu :aÍ1m~ 
ním opatřením byly způsobeny. Ni,kd,e. však v dos~.vadm Judlkature al1l 
v komentáři Neumannově k exekuc. radu, aUl v pnkladech Dra H~llera 
a Dra Trenkwaldera není vysloveno, a z doslovu §§ 394 a 390 ex. r. ne~ 
vyplývá; že k těmto majetkovým újmám nále.ží útraty sporu a rozhodnuÍl 
nejvyššího soudu ze dne 2. července 1925 č. J. R II 206~207 /25-1 ~ pro
jednávaném případě výslovně o uv~dí, že ~ejde tu, o pstotu pro . utra~y 
sporu, nýbrž o zřetel k poměrum zalovaneho, ktere JSou p~volen~m ,za
kazem zcizení, zatížení, zastavení domku tak hluboce do;cel;y, ze Je~t 
ospravedlněna úvaha, že by případnou ztrátou Sp?ru opatrem ono, bra
nící odpůrci na. dlOuhou dobu ve volné dispOSICI jeho majetkem, mUSIl? 
býti zrušeno. Újmu takovéhoto druhu však žalovaná strana, aUl net,vrdl, 
ani se náhrady za újmu takovou nedomáhá, ~eb?ť, výsl?,vne ~rohloas!1a, 
že pro nemajetnost žalobce upouští od uplatnoval1l dalslch, na:oku pro 
majetkové újmy jí vzešlé mimo právě útraty spor~ a 'proza:1l11~lho o?a: 
tření. Ovšem učiní se podle §u 393 ex. ř. prozahml1l opa~rel1l po~azde 
na náklad navrhující strany bez újmy jejího nároku ,na nahradu te,chto 
nákladů; útraty vzešlé prozatjmním opatřením, mUSl se pak d?mah~Íl 
ve sporu, po případě v řízení exekučním. To také stra?a žaloyana učm!1a 
a útraty ony před skončením řízení účtovala a byly Jl pko. utra~~ sporu 
také přisouzeny. Nemůže tudíž ještě dodat~č?ě..le podruhe ~ctovah. 
Ježto nejde tu o jistotu pro útraty sporu a ]lna uJma maJ"tkova se ne
uplatňuje, a ježto jistota byla složena se shora uvedenou. nahr~dou, bylo 
návrh strany žalované (odpůrce ohrož"né .stranx) za!;'ltnouh J~ko ne
odůvodněný, aniž by se bylo třeba, zabyvah, dalsllll Jepm tv;zel1lm. ~ e
k u r sní s o u d změnil napadene usneseUl v tem roz,um" ze Fra~hs;k 
P jest povinen Františku K-ov i hraditi škodu prozatllnl1lm,opatrel1lm 
ž~lobcovým zápovědí zcizení ~ zatíže~í dorr;ku vzeš~ou, tohz, povstalo~ 
veškerými útratami, jež byly. zalo;,an~mu na;',rheT z~lobcovym n~ po 
volení prozatímíl'ího opatřenka veskerym dalslm ,,[jzel1lm, tohoto navrhu 
se týkajícím způsobeny, samozřejl)1ě repřihl!ž~jíc k, útratám ,~por~ 
o splněníkuphí smlouvy·; aponechal'ustanovel1l techto utrat po' pnp'ad~ 
až do požadované výše hoo Kč soudu L stolice s tím, že p~ p~ávomocl 
vydaného pak usnesení hude přiřknutt p'eníz"hr.~zen ze sl?ze~e ]lstoty. 
D ů vod y: Jistota podle §u 390 ex. r. slOUZl JIZ svou pravm pov~ho~ 
a svým účelem ku krytí možné škody, která povstane tomu, pro nehoz 
jest složena bez ohledu na to, kdo jest jejím vlastníkem. Ten, kdo o.J;.~o
žené straně 'majetkový předmět předá za tím účelem,~yhobylo pouzllo 
jako jistoty, musí nésti veškeré následky osudu, Jenz ]lshnu poshhne, 
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n~boť jin,ak by bylo složení jistiny zbytečným a účelu, k jakému ji má 
by tl POUZlt?, nevyhovujícím. Proto jest v projednávaném případě lhoc 
st;J~o, zda.1I sobě Dr. F. vlastnictví vyhradil čili nic a zdali ve svém pOc 
dam, kterym JIstotu skládá k soudu, praví, že má sloužiti jistota za 
možnou újmu, kterou by žalovaná strana utrpěla obmezením volné disc 
posice se svou nemovitostí, tak že uplatnění jakýchkoliv jiných připadc 
ných nároků na knížku je vyloučeno. Takové obmezení se příčí zákonu a 
příkazu k složení jistoty a proto nelze k němu přihlížeti. Bylcli ohrožené 
straně, které bylo prozatímní opatření, povoleno, její nárok pravopJatně 
oduznán, musí ohrožená strana hraditi odpůrci veškerou prozatímním 
opatřením způsobenou újmu. Dle ministerského nařízení k §u 394 ex. ř. 
může odpůrce požadovati nejen odškodnění, nýbrž plné zadostučiněnC 
§ 390 ex. ř. stanoví, že může soudce určití jistotu, pakli peněžitou nác 
hradou mohou býti vyrovnány újmy hrozící odpůrci povolením prozac 

, tímního opatření. Toto zákonné ustanovení neobmezuje povinnost k nác 
hradě pouze na újmu, povstalou tím, že jako v projednávaném případě 
nesmí odpůrce nemovitost zdziti nebo zatížiti, nýbrž stanoví, že 'jistot~ 
slouží k nahražení každé újmy hrozící mu povolením prozatímního opac 
tření. Z tohoto zákonného ustanovení plyne jasně, že jistota je určena 
též k náhradě útrat, které vzešly řízením o návrhu na povolení prozac 
tímního opatření, na příklad útrat rekursu, ústniho jednání o odporu a 
pod. Tomuto názoru nevadí rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 2., čerc 
vence 1925, v němž se praví, že v projednávaném případě nejde o útraty 
sporu, jak žalobce za to má, nýbrž o zřet~1 k poměrům žalovaného, které 
jsoll dotčeny povoleným zákazem zcizení,zatížení a zastavení domku. 
Jestsprávné, že jistota nemůže sloužili ku krytí útrat sporu žalohcem 
:ahájeného, a bylo proto tímto usnesením vysloveno, že má jistota slouc 
ZlÍ! pouze ku krytí výloh způsobených řízením o povolení prozatímního 
opatření. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu: 

Dů vo dy: 

Dovolací rekurs není opodstatněn a to ani, pokud směřuje proti 
tomu, že útraty vzniklé odpůrci v řízení o prozatimní opatření jsoumac 
jetko,vou újmou, kterou v případech §u 394 ex. ř. jest navrhovatel pOc 
vinen odpůrci nahraditi a za kterou ručí jistota navrhovatelem podle 
§u390 ex. ř. složená, ani pokud směřuje proti tomu, že za dotyčné útraty 
v případě, o ,který se jedná, ručí jistota 1.100 Kč, kterou za navrhovatele 

,složil Dr. Leopold F. O povinnosti navrhovatele pro'zatimního opatření 
nahraditi odpůrci útraty řízení o prozatimní opatření v případech §u 394 

'ex. ř. nemůže podle tohoto §u býti pochybnosti. Dotyčné útraty jsou 
majetkovou újmou a, ježto vznikly následkem prozatimního opatření 
patří nepochybně k majetkovým újmám, které navrhovatel prozatimnih~ 
opatření jest povínen odpůrci nahraditi, nastalcli některý z případů 
§u·394 ex. ř. Proto ručí za dotyčné útraty jistota navrhovatelem proc 

- Čís, 6942 -
569 

zatímniho opatření podle §u 390 ex. ř. zřízená a v tomto případě ručí 
za tyto útraty jistota Drem Leopoldem Fcem složená, ježto byla zřízena 
podle uvedeného §u. Námitka, že prý o újmách majetkových z prozac 

timního opatření nelze v tomto případě vůbec mluviti, ježto prozatimní 
opatření nebylo vykonáno, nesrovnává se se stavem věci. Navržené proc 

zatimní opatření podle §u 382 čis. 6 ex. ř. bylo povoleno usnesením ze 
dne 30. března 1925 a bylo dne 10. dubna 1925 v pozemkové knize 
(§ 384 ex. ř.) poznamenáno. Prozatimní opatření tedy bylo vykonáno. 
Okolnost, na kterou se v dovolacím rekursu poukazuje, že vykonané 
prozatimní opatření stalo se později bezúčinným a ne.za?ránilo zcizení 
nemovitosti, že tedy nemělo zamýšleného výsledku, netyka se pOVOlnostI 
k náhradě podle §u 394 ex. ř. a nemá pro ni významu. Ohledně prvního 
bodu, proti němuž dovolací rekurs směřuje, oprávnění dovolacímu rec 
kursu přiznati tedy nelze. Co se týká toho, že jistota Drem Leopoldem 
Fcem za navrhovatele zřízená ručí za útraty odpůrci řízením o prozac 

timní opatření vzniklé přes to, že Dr. F. vyhradil si k složenému penizi 
vlastnictví a že složil jistotu s omezením, že má ručili jen za újmy,které 
by vznikly ze zápovědi zcizení, zastavení nebo zatížení odpůrcovy nec 

movitosti, dovodil toto ručení zcela případně a správně rekursní soud, 
pročež stačí v tomto bodě, poukázati na důvody napadeného usnesení, 
jež dovolací soud sdílí a jež dovolacím rekursem nebyly nikterak vyc 
vráceny. 

čís. 6942. 

Zajištění půdy drobným pachtýřum (zákon ze dne,27. května 1919, 
čÍs. 318 sb. ,z. a n.). 

Rozvrh přejímací ceny děje se podle zásad exekučního řízení, jinak 
však zustává říZení řízením t12sporným. 

Připojil-Ii soudce v usnesení, jímž položil iOkk rozvrhu, k výzvě 
k přihláškám sankci podle§u 210 ex. ř., nelze přihlížeti k nárokům .cír
kevnticlt ústavů, .iež nebyly přihlášeny (specifiko"ány). (lkolnost, že 
p;ltrooátní břemena pomíjejl, na odprodané nemovitlosti, není ještě duc 

vodem, by nemohla býti přikázána z přejímací ceny. 

(Rozh, ze, dne 30. března 1927, R I 142/27.) 

V říz,ení o rozvrhu přejímací ceny za pozemky přiznané drobným 
pachtýřům podle zákona ze dne 27. května 19\9, čís. 318 sb. z. a n., 
.zamítl s o u dp r v é s t o I i o e návrh finanční prokuratury v zastouc 

pení patronátu, by z přejímací ceny před jejím rozdělením byla vyc 
loučena a na úrok uložena přiměřená částka odpovídající hodnotě patroc 

nátních závazků jako jistota, která hy spolu se zbytkem kmene panství 
ručila pro budoucnost za řádné plnění patronátních povinností. D ltc 

vod y: Návrh finanční prokuratury v zastoupení patronátu učiněný, 
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by z př~jímací ceny před jejím rozdělením vyloučena a na úrok ul,ožena 
~yla přlměř~ná částka odpovídající hodnotě patronátních závazků jako 
jlst?ta, ~tera by spolu se zbytkem kmene panství ručila pro budoucnost 
za radl~e plně!,!, patronátních povinností, zamítá se proto, že dle roz
hodn!'tI nejvysslho soudu čís. 1849 sb. n. s. patronát co do práv i co 
do bremen zůstává u kmenového zbytku statku a ohledně nucenI' od
prodaných pozemků vůbec pomíjí. Ostatně patronát ve vložce čís. 778 
d~sk ~ems~ých, zaps~~ n~ní a k listil~ě nedoloženým a číselně nepro
kazal;ym, n~rokum v nzem rozvrhovaclm nelze přihlížeti (§ 210 ex. ř.). 
V 'p?r_ad! vys~dním ,nebyly žád!,é nároky přihlášeny. Ohledně knihovně 
zajlstenych clfkevnl_ch a nadacních břemen prohlásila finanční proku-., 
ratura, z~ na tato bremena z rozvrhované podstaty úhrady nežádá. R e- . 
k, u r ~ n I s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Rozvrh pře
jlmacl ceny má se podle §u 26 zákona o drobných pachtech díti v ne
sporném řízení podle :,ásad o rozvrhu nejvyššího podání za vydražené 
n~n:ovltostl. Sou~ p;ve ~tolíc~ také dle §u 209 ex. ř. nařídí! rok k jed
nal1l o rozvr_h~ pr~j.'macI ceny: a ,usnes;nín; ze dne _ 30. ledna 1926 vy
zv~l t~, kdoz zadajl ~apl,acel1l svych naroku z rozdelovaných peliěz, by 
s:,e naroky na jlsbn.e, urocích, nákladech a jiném příslušenství před 
trmto rokem nebo při něm ohlásili a nejpozději při tomto roku v prvo
plSU ne~o ověřeném opis~ předloiili listiny, které prokazují jejich ná
r~ky, lec by hstmy tyto JIZ u soudu byly, jinak by se k jejich nárokům 
pn rozvrhu to:iko potud přihlédalo, pokud z veřejné knihy jde na jevo, 
ze JSou po pravu a k uspokojení způsobilé. Finanční prokuratura však 
nároky jednotlivců jménem patronátu nepřihlásila ani jich hodnotu ne
uvedla, ~~ jednání o rozvrhu k její žádosti bylo několikráte odročeno, 
omlouvajlc se tim, že arcibiskupská konsistoř specifikaci patronátních 
břemen jí dosud neoznámila, a také ani ve stížnosti neuvádí data z nichž 
by patronátní data byla zřejma, by soud na základě jich m~hl další 
Jednání, zařid~ti. Státní pozemkový úřad k tomu přidržován býti nemůže, 
nejsa učas.(l1lkem patronátních břemen. Soud má sice povinn,ost, by 
provedl veškerá potřebná šetření, nemůže však více· konati než učinil, 

~yzvav oprávněné, by nároky své přihlásili a je specifikovali tak, by 
Je soud mohl přikázati. K tomu také poskytl jim soud dostatečnou lhůtu, 
odro6iv několikráte jednání o rozvrhu. Nemůže se přece soudu ukládati 
větší p,ovinnost a opatrnost než tomu, kdo nároky měl přihlás.iti a na 
věci je nejvíce interesován. Neohlásila-Ii tudíž finančni prokura.tura jmé
nem patronátu jeho nároky a je nespecifikovala tak, by z jejího udání 
mohly býti přiznány, a tyto také z knihy veřejné nejsou .známy, musel 
~rvý soud miti za to, že církevní ústavy a úřady přikázá9:L jich z pře
]lmací ceny nežádají, spokojujíce se stejně jako oh'ledi1ě knihovních 
břemen církevních jen se zajištěním na zbývajícím kmenovém jmění. 

N e j vy Š š í S,o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, opravil však 
usnesení nižších soudů v ten rozum, že se při rozvrhu přejímacích cen 
nepřihlíží k nárokům církevních ústavů vyplývajících z patronátních 
břemen. 
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Důvody: 

Podle názoru nejvyššího soudu neÍze sice souhlasiti se soudem re
kursním" ~e prvý' SOU?, když břem,e?a patronátní nebyla přes všecko 
o~r?č.?vam ~~eclf!kovana: l1lu~11 mltl za to, že církevní ústavy přiká
zam ]leh nezada]l, nebol kdyz ústavy ty přednesly ústy finanční pro
kuratury jako své zákonné zástupkyně žádost za další odročení roku 
k cíli specifikace, daly tím zřetelně na jevo, že přikázání žádají, nic
méně rozhodnutí nižších stolic jest úplně správné a to podstatně z dÍl
vodu preklllse již prvým soudcem použitého. V podrobnosti má se věc 
takto: § 26 požadovacího zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. 
z. a n., stanoví, že soud rozdělí přejímací ceny podle zásad o rozvrhu 
nejvyššího podání za nemovitosti v exekučním řizení. Exekuční řízení 
v pravdě, to není, protože nejde o exekuci, pročež také starší předpisy, 
Jez mluvl o ro:,dě!ení náhrady za vyvlastněné nemovitosti, na př. § 34 
odstavec druhy zakona o vyvlastnění k účelům železničním ze dne 18. 
února 1878, čís. 30 ř. zák. a j., o exekučním řízení nemluví, nýbrž jen 
o uspokOjení nároku p,odle ustanovení o rozdělení trhové ceny za ne
movitosti v exekuční dražbě prodané. § 47 (1) náhr. zákona stanoví 
proto přesněji, že rozvrh přejíinací ceny za nemovitosti Státním pozem
kov~m úřadem př~vzaté děje se sice podle zásad o rozvrhu nejvyššího 
podaní za nemovItosti v dražbě prodané, avšak v řízení nesporném. 
Jakkoli jest stylisace cit. §u 26 požad. zák. velmi těžkopádná, přece 
sotva lze pochyb,ovati, že chce pouze říci, že rozvrh se děje podle zásad 
daných v exekučním řízení, neboť jí rozuměti jest tak, jakoby zněla 
I »podle zásad o rozvrhu nejvyššiho podání za nemovitosti v exekučním 
řízení prodané«, nechceť zajisté činiti tu výjimku ze všeobecného před
pisu §u 17 třetí odstavec, že řízení ve věcech drobných pachtýřů jest 
řízením nesporným, což je důležit,o ohledně rekurs ní lhůty a jistě od
povídá úmyslu zákonodárce, by lhůta byla čtrnáctidenní' a ne osmi" 
denní, jako je v řizení exekučním. Skutečně není tu exekuce a chtíti 
tedy dáti místo řízení exekučnimu, bylo, by anomalií, pro niž není zá
konodárného důvodu. Pak se ale jedná o sankci na nepřihlášení nároků. 
Ale tato otázka, kterou i § 47 náhr. zák. opominul a která by se tedy 
řešiti musila jen z ostatních předpisů zákonů o pozemkové reformě a 
z předpisů nesporného patentu (§ 2 čís. 9 a 10), po případě z obdoby 
a z přirozenosti věci (§ 7 obč. zák.), zde odpadá, protože prvý .soudce 
sankCI vskutku dal a to sankci podle § 210 ex. ř. Tento· předpisuje, by 
účastníci vyzváni byl k přihláškám s pohrůžkou, že by jinak k jich ná
rokům bylo přihlíženo toliko potud, pokud z veřejné knihy jsou patrQY 
jako po právu existující a k u~pokojení způsobilé, atut~ :~"nkci prvý 
soudce svému vyzvání v usnesení ze dne 30. ledna 1926, jÍlhž položil 
rok k rozvrhu, připojil a musila se tedy rozuměti i při každém odročení 
tohoto <oku již sama sebou, a proto potom prvý soudce právem v na
padeném usnesení nepřihlížel k nárokům církevních ústavů, jež přihlá
šeny (specifikovány) nebyly, odvolávaje se na preklusi. On ovšem t,o
hoto důvodu Užívá jen jako p,odpůrného a v prvé řadě zamítá nárok 



- Čís. 6943-
572 

církevních ústavů z toho důvodu, že patronát co do práv i břemen zu
stává u kmenóvého stajku a ohledně nuceně odprodaných pozemků vu
bec pomíjí a ·advolává se na zdejší rozhodnutí čís. 1849 sb. n. s. Jest 

. sice pravda, že to v tom ti> rozhodnuti tak stojí a že to je správné, avšak 
to, že břemena patronátní pomíjejí na odprodané nemovitosti, není ještě 
důvodem, aby nemohla přikázána býti z přejímací ceny, a že mohou, 
to dostatečně jasně naznačil nejvyšší soud, ač to nebylo předmětem stíž
nosti v témže rozhodnutí č. 1849, odkázav finanční prokuraturu s jejím 
prohlášením, že chce hájit zájmy církevního ústavu, právě na rozvrh 
přejímací ceny a příslušná ustanovení požadovacího zákona (§§ 21, 
19, 26 a 23), jež o rozvrhu jednají, k čemuž doložiti dlužno, že § 24 
téhož zák. výslovně stanoví zásadu pretium cedit in locum rei. Tento" 
mylný důvod prvého soudce bylo tedy k zamezení dalších nedorozumění 
výslovně vymýtiti, tím spíše, ježto stále se to ještě opakuje, že nižší 
stolice nebo strany podkládají tomu kterému rozhodnutí nejvyššíhv 
soudu v pozemkové reformě následkem složitosti právní otázky ane
dosti pozorného a přemýš1iv.ého čtení nesprávný, zhusta, jako shora, 
prvý soudce, docela opačný smysl. Tato nepozornost zavinila také, že 
finanční prokuratura založila vývody své .stížnosti na mylném předpo
kladu, že jde o pozemky Státním pozemkovým úřadem převzaté, ukládá 
Státnímu pozemkovému úřadu péči o kvotu patronátních břemen na od
dělené pozemky připadající a odvolává se na zdejší rozhodnutí R I 
395/26 (nyní též již uveřejněné pod čís. 6163 sb. n. s.) a nanáhradový 
zákon, což vše sem vůbec nepatří, ježto jde o pozemky přiznané drob
ným pachtýřům. Důvodem.není tedy, že by nároky, o něž jde, neexisto
valy a že by proto návrh na jich přikázání bylo zamítnouti, jak prvý 
soudce učinil, nýbrž že jsou prekludovány, a že sek nim tedy nepřihlíží, 
což napraveno opravou výroku prvého soudce rekursním soudem po
tvrzeného. Rozdíl není pouze formální, nýbrž má význam i materielní. 
Kdyby na př. jakýkoli nárok ať z hypoteční pohledávky neb z reálního 
břemene byl následkem nepřihlášení zcela neb z části prekludován z při
káZání z přejímací ceny, tedy tím ještě nepomíjí, pak-li 'opravdu exi
stuje; 11ýbrž trvá dále proti osobnímu dlužníku a může na něm býti vy-

. máhán.Že by snad doba mezi prvým a posledním rozvrhovým rokem, 
t.'j. od 26. února do 23. listopadu 1926 nebyla dostatečnou lhůtou ku 
podání specifikace, stížnost ani nesnaží se doličiti, nendávajíc nijak, že 
a jaké konkretní překážky vadily úkol v té době provésti: 

čls. 6943. 

Okresní správní komise (v čechách) nemůže se domáhati pořadem 
práva na obci náhrady ošetřovacích příspěvků na chUdeho př/slušnlka 
obce ve svém sirotčinci. . . 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, R 1195/27.) 
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Žalující okresní správní komise v Čechách domáhala se na žalované 
obci náhrady ošetřovacích příspěvků vynaložených za její příslušnici 
po dobu jejího pobytu v sirotčinci v B. K námitce nepřípustnosti pořadu 
práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o u d za
mítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: žalující okresní 
správní komise domáhá se na žalované obci náhrady ošétřovaCÍch pří
sl'ěvků vynaložených za její příslušnici nezl. Miloslavu š-ovou, po dobu 
jejího pobytu v sirotčinci v B. a opírá nárok svůj O ustanovení §u 1042 
obč. zák. Předpis ten stanoví zcela všeobecně, že kdo za jiného učiní 
náklad, který by tento podle zákona byl musil sám učiniti, má právní 
nárok na náhradu, nerozeznávaje při tom, zdali zákonná povinnost, do
tyčný náklad učiniti, zakládá se na právu veřejném, či soukromém. 
Náhradní nárok podle §u 1042 obč. zák. jest nárokem soukromoprávním 
a proto přikázán judikatuře řádných soudů i tehdy, kdjTž zákonný zá
vazek k náhradě jest rázu veřejnoprávního. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Jest pravda, že náhradní nárok, odvozený z ustanovení §u 1042 obč. 
zák., jest nárokem soukromoprávním a že proto jest přikitzáno rozho
dování o něm řádným soudům i tehdy; když zákonný závazek k náhradě 
jest rázu veřejnoprávního. Ale toto pravidlo přirozeně neplatí tam, kde 
zákon právní pořad vylučuje zvláštním předpisem, a o takový případ 
právě jde. žalující strana nedomáhá se náhrady ošetřovacích příspěvkú 
vynaložených na nezletílou Miloslavu š-ovou na osobě pod I e o b
č a n s k é hop r á vak tomu povinné, nýbrž, poukazujíc na úplnou 
nemajetnost její matky, na žalované jako domovské obci nezletilé Mi
loslavy S-ové. O příslušnosti a řízení ve věcech domovského práva jedná 
VI. oddíl zákona ze dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák., obsahující 
§§ 36--:-44. Podle §u 36 tohoto zákona přísluší jednání a rozhodování 
ve věcech domovského práva správním úřadům, vyjímajíc případy 
v tomto zákoně označené. Před soud patří podle §u 38 tohoto zákona 
i náhradní nároky, jež činí obce z příčiny opatrování chudých na těch, 
kdož jsou podle občanského práva povinni, je opatrovati. Činí-li však 
obec takové náhradní nároky z uvedené příčiny proti osobám, jež nejsou 
zavázány podle občanského práva, nýbrž podle jiných zákonů, nebo .
jako zde - proti ob c í 111, přísluší rozhodování úřadům správním, jimž 
v každém případě jest vyhraženo, určiti výši vynaložených vyživova
cích útrat, aniž by o tom dále niohlo býti jednáno pořadem právním 
(§ 39 zákona). Z těchto předpiSŮ zřejmě plyne, že v případě, o nějž 
jde, jest právní pořad vyloučen, i pokud se týče důvodu nároku, a ne
záleží na tom, že jako žalobkyně nevystupuje obec, nýbrž okresní správní 
komise v K., spr á vně o k r e s K-ský, jenž podle §u 51 zákona ze 
dne 25. července 1864, čís. 27 z. z. pro čechy zřídil v ohci sirotčinec 
a jej z prostředků okresu udržuje. 
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čís. 6944. 

Novela o právu manilelském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Souhlas manilela k rOClluce podle §u 16 rozl. zák. nemůže býti udělen 
předem, najmě hned při rOClvodu. 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, R I 236/27.) 

Návrh manžela, by bylo rozloučeno manželství rozvedené dobro
volně dne 14. dubna 1925, poukázal s o udp r v é s t o I i cena po-''. 
řad práva. D ů vod y: Jde o manželství až dne 14. dubna 1925, tudíž 
po vydání zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. soudně 
za rozvedené prohlášené a od prQvedeného sOlidního rozvodu uplynul 
již jeden rok. Žadatel byl již zdejším usnesením ze dne 12. května 1926 
odkázán na pořad práva, ježto pro nesouhlas druhé strany byla Jeho 
žádost za rozluku zamítnuta.: Usnesení to nabylo právní moci. Ježto 
také tentokráte manželka prohlásila při svém výslechu, že s rozlukou 
nesouhlasí, že nepřekonatelného odporu k svému manželi nemá a že 
není vyloučeno obnovení manželského sp,olečenství, není tu podstatné 
podmínky pro povolení rozluky, iotiž souhlasu druhé stra"y. Souhlas 
s rozlukou lze platně projeviti až v řízení rozlukovém samém. Souhlas 
dříve snad projevený ať již při rozvodu nebo mimosoudně jest bez
účinný (§ 16 písm. a) l. odst. lit. c)'rozlukového zákona). Takov~ 
souhlas nemůže nic změniti na žádaných předpokladech pro povolenI 
rozluky, zakládajících se na ohledech, veřejnoprávních a byl by mimo 
to, příče se dobrým mravům podle §u 879 obč zák., neplatný. R e
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

neboť 

manželstvi není předmětem obchodu, ježto neni majetkovým před~ 
mětem a proto nelze žádným způsobem pfistoupiti ~': myšlenk,u, .ž~ 
souhlas vyžadovaný k rozluce dle §u 16 zak. rozl. muze by tI dan JIZ 
předem hned při rozvodu, nýbrž jest zcela zřejmo, že záko,: myslí na 
souhlas projevený teprve pří výslechu o žádostI za r?zluku, vzdyť Hele,; 
že nařizuje, že šetření a tudiž výslech st;-an ma se dltI teprve o podan~ 
žádosti za rozluku (§ 16 písm. a), nýbrz v odstavcI b) §u 16 vyslovne 
mluví o souhlasu se žádostí za rozluku v ten rozum, že se pokládá 
souhlas za daný, když manžel, o nějž jde, nedostaví se k výslechu, 
k němuž byl ,obeslán, obdržev spolu žádost odpůrcovu za rozluku. 

čís. 6945. 

Soupis pohledávek a závazků vzniklých v k~ru~ách rakou~k~-uhe~
ských mezi věřiteli nebo dlužní~ československýmt a rakouskýmI a za-
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kaz soukramé úpravy těchto právních poměrů (nařízeni ze dne 7. srpna 
1922, čís. 265 sb. z. a n.). 

Na základě kvitance datované po 15. září 1922 nelze povoliti výmaz 
zástavního práva ohledně pohledávky, jež byla přihlášena k soupisu a 
o níž nebylo dosud súčtovacím ústavem rozhodnuto. Do usnesení, po_ 
volujícího výmaz, jest oprávněn stěžovati si súčtiovací ústav. 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, R I 237/27.) 

Na základě kvitance ze dne 14. prosince 1922 povolil s o udp r v é 
s t o I i c e výmaz zástavního práva pro pohledávku. K rekursu česko
slovenského súčtovacího úřadu nepovolil rek u r s n i s o II d výmaz 
zástavního práva. D ů vod y: Že se tu jedná o pohledávku, na kterou 
se vztahuje zákon ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb. z. a n. a vládní 
nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n., dlužno odvozovati 
již z toho, že tato pohledávka byla dlužnicí přihlášena k soupisu podle 
cit. vl. nař. Z toho vyplývá na jedné straně v ohledu formálním, že čes
koslovenskému. súčtovacímu ústavu přísluší právo rekursu proti napa
denému usnesení, jelikož tato pohledávka přešla na jmenovaný ústav 
na základě výslovného zákonného předpisu; na druhé straně však vy
plývá z toho také, že žádaný knihovní zápis nebylo povoliti, jelikož 
věřitelka touto pohledávkou po 15. září 1922 již nemohla disponovati 
a tudiž ani právoplatně kvitovati. To odporovalo ustanovení §ll 9 cit. 
vlád. nařízení. Prvnímu soudu bylo při přezkoumáni této kvitance k tomu 
přihlížeti a proto žádost o vklad tohoto výmazu zamítnouti. 

N e j v y Š š í s o 1! d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Podle §u 7 nařízení č. 265/22 sb. z. a n. rozhoduje československý 
súčtovací ústavo tom, podléhá-Ii pohledávka soupisu čili nic. Podle §u 9 
bylo dnem 15. září 1922 zakázáno konati nebo přijimati platy, převody 
a jiná právní jednání, směřující k ufOvnání pohledávek a závazků po
vinných soupisem. československý súčtovací ústav byl tudíž oprávněn 
k rekursu, a nemohl býti v roce 1923 platně povolen výmaz zástavního 
práva za pohledávku pojištěnou v roce 1914 a znějící na staré koruny 
rakousko-uherské na základě kvitance datované v prosinci 1922, v níž 
jako věřitelka jmen,ována byla Anna W-ová z Vídně a jako dlužnice 
Marie M-ová ve V. v čechách. Důvod bránící žádanému vkladu trvá, 
pokud čsl. zúčtovací ústav nerozhodl, že pohledávka nepodléhá sou
písu a nevrátil přihlášku, kterou dlužnice II něho učinila podle vlastního 
svého tvrzení. 

čís. 6946. 

Hodnotou předmětu sporu při žalobě o zmatečnost podle §u 529 
c. ř. s. jest hodnota předmětu původního sporu. Od"olací soud není 
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oprávněn oceniti hodnotu předmětu sporu při žalobě o zmatečnost (§ 500, 
poslední odstavec, c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, Rv I 1245/.26.) 

žaloba Josefa P-a o zmatečnost platebního rozkazu, jímž mu bylo 
uloženo zaplatiti firmě V. 560 Kč, byla obě man i ž š í m i s o u d y 
zamítnuta. O d vol a c í s o u d ocenil předmět sporu na 2.500 Kč. 

. N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolání. 

Důvody: 

Právem tvrdí žalovaná v dovo.1ací odpovědi, že dovolání je neprt
pustné. Odvolací soud ocenil síce předmět sporu na 2.500 Kč, než učinil 
tak neprávem a jeho usnesení lleváže tudíž dovolací soud. Žaloba o zma
tečnost právě tak jako žaloba 'o obnávu řízení není ve své podstatě sa
mostatnou žalobou, neuplatňuje se jí samostatný nárok, neodvislý od 
nároku, o němž vydáno bylo domnělé zmatečné rozhodnutí, nýbrž zákon 
poskytuje tyto žaloby za jistých předpokladů jako mimořádné pro
středky k tomu cíli, by skutečnosti, z· nichž nespravedEvost soudního 
výroku vyplývá, byly ve sporu s účinkem uplatňovány (§§ 482, 504, 
513 c. ř. s.), pokud se týče, by odstraněno bylo rozhodnutí, spočívající 
na hrubém porušení jistých základních iásad soudního řízení, které již 
řádný'mi opravnými prostředky odstraněno býti nemůže proto, že na
bylo právni moci. Z toho plyne, že p,'ří žalobách, upravených v pátém 
díle civilního řádu soudního, vlastním předmětem sporu není obnova 
řízení, pokud se týče odstranění zmatečného rozhodnutí, nýbrž, že jím 
jest a zůstává, co bylo předmětem hlavního sporu, v tomto případě 
tudíž peněžní suma 560 Kč, již zaplatiti žalované straně platebním roz
kazem ze dne 20. prosince 1925 bylo žalobci o zmatečnost přikázáno. 
Nebylo tudíž zákonných předpokladů pro určení hodnoty předmětu 
sporu odvolacím soudem, potvrdivším rozsudek prvého soudu, a jelikož 
podle toho, co uvedeno, předmět sporu, záležející v peněžní sumě, ne
převyšuje 2.000 Kč, jest dovolání nepřípustné, třeba že odvolací soud, 
aniž k tomu byl oprávněn, ocenil jej na 2.500 Kč. Podle §u 502 třelí 
odstavec c. ř. s. nedopuštěné dovolání bylo tudíž odmítnuto. 

čís. 6947. 

Vyrovnací řád. 
Nezáleží na tom. zda nedovolená výhoda ve smyslu §u 47 vyr. ř. 

byla skutečně plněna, stačí, byla-li jen vážně přislíbena buď dlužníkem 
samým nebo třeti osobou, zejména tedy též dlužníkovým vyrovnavačem, 
ať z příkazu nebo s vědomím, nebo bez příkazu nebo bez vědomi dluž
níka. 
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žaloba podle §u 58 vyl'. ř. předpokládá příčinnou souvislost v tom 
směru, že poskytnutá výhoda vedla právě k tomu, že bylo docíleuo 
vyrovnání. 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, Rv I 1687/26.) 

žalobou, o niž tu jde, domáhali se vyrovnací věřitelé na vyrovnacím 
dlužníku doplacení celé pohledávky nad vyrovnací kvotu, ježto prý vy
rovnací dlužník poskytl jednomu věřiteli plat nad kvotu. O b a niž š í 
s o u d y. uznaly podle žaloby. N e j v y ŠŠ í s o u d zrušil rozsudky 
obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu proj ednal 
a rozhodl. 

D ů vod y: 

Do'volání provádí jen důvod podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. a to tím způc 

sobem, že odvolací soud na základě výpovědi svědka Vítězslava M-a 
rozhodl, že žalovaný zaplatil bance K. superkvotu v úmyslu, poskyt
nouti jí zvláštní výhodu před ostatními věřiteli, aCkoli svědek Josef W. 
potvrdil pravý opak a ze seznání M-ova není patrno, že žalovaný o jed
nání vyrovnavače P-a věděl nebo, že mu dal k tomu příkaz. Ostatně 
ani v tom případě, kdyby žalovaný byl dal k tomu' příkaz, nelze prý 
usuzovati, že složením knížky na vklad 40.000 Kč plnil bance super
kvotu, ježto z výpočtu svědka M-a jesf patrno, že banka ve skutečnosti 
nedostala superkvoty, poněvadž nutno přihlížeti nej en k pohledávce, 
nýbrž i k celým útratám sporu 11.917 Kč 30 h. Mimo to pro nepatrné 
přeplacení kvoty z omylu nelze prý vyrovnání prohlásiti za neplatné. 
Leč dovolání v těchto směrech nelze přisvědčitL Pokud se dovolatel 
pokouší vyvraceti výpověď svědka M-a poukazem na výpověď svědka 
W-a, neprovádí tím dovolacího důvodu nesprávného právního posou
zení, nýbrž způsobem v dovolacím řízení nepřípustným napadá skut
ková zjištění, jež odvolací soud beze změny si osvojil. Jinak jest k těmto 
vývodům 'uvésti toto: Podle §u 58 vyr. ř. může každý věřitel, bylo-li 
vyrovnání docíleno nedovoleným poskytnutím zvláštních výhod jednot
livým věřitelům, žalobou ve stanovené lhůtě uplatniti nárok, by mu byl 
zaplacen schodek neb aby byla prohlášena bezúčinnou jinak poskytnutá 
výhoda, neztráceje práv z vyrovnání proti dlužníkovi nebo třetím oso
bám. Co jest poskytnutím zvláštní výhody, ustanovuje § 47 vyr. ř. Nižší 

. soudy zjistily, že žalovaný před prvým vyrovnacím rokem zavázal se 
ústně, že bance K. zaplatí nad vyrovnací kvotu ještě dalších 40:000 Kč, 
že tuto částku také v září, uejpozději 1. nebo 2. října 1922 skutečně 
složil ve vkladní knížce téže banky u její ústředny v Praze jakýs P. 
z ·Vídně, jenž o sobě říkal, že jest vyrovnavačem žalovaného, načež mu 
banka vydala plnou moc, by jejím jménem hlasoval při vyrovnacím roku 
pro 25% kvotu. Dle tohoto zjištění, z něhož i dovolací soud musí vy
cházeti, měla banka K. dostati nad kvotu ještě 40.000 Kč. Této výhody 
mělo se j'í dostati z podnětu již zahájeného vyrovnacího řízení před 
ostatními věřiteli a to, jak nižší ·soudy zjišťují, v tom záměm, by hlaso-

Civilnl rozhodnutí IX. 37 



- Čís. 6947 -
578 

vala pro vyrovnání. Již sama úmluva o poskytnutí zvláštní výhody podle 
§u 47 vyr. ř. jest neplatná. Nezáleží tedy na tom, zda byla výhoda také 
skutečně plněna, stačí, byla-li jen vážně přislíbena bud' dlužníkem sa~ 
mým nebo třetí osobou, zejména tedy též dlužníkovým vyrovnavačem 
ať z příkazu nebo s vědomím, nebo bez příkazu nebo vědomi dlužníka. 
Neboť jest to zvláště ochrana menšiny věřitelů, která se musi podrobiti 
většině, a vůbec ochrana všech vyrovnacích věřitelů, přispěvšich hmot
nýmí oběťmi k záchraně dlužníkově, která vyžaduje, by při vyrovnání 
byla přísně zachována zásada stejného nakládání se všemi věřitelí. Dů
sledkem toho není důležito a netřeba ani zkoumati, zda se jmenované 
bance dostalo skntečně přeplatku nad kvotu a ve které výši. Byla-li tato 
zásada porušena, poskytuje zákon kromě nároku v §u 47 vyr. ř. dotče
ného dle §u 58 vyr. ř. věřiteli právo žádati, by mu byl zaplacen schodek 
neb aby byla poskytnutá výhoda prohlášena za bezúčinnou. Ovšem 
tento nárok zákon přiznává pouze věřitelům, kteří se nesúčastnili pod
vodných jednání nebo nedovolených úmluva beze své viny nebyli s to, 
by uplatnili v řízení potvrzov;aclm skutečnosti opravňující k žalobě. 
Dovolání uplatňuje v této příčině též, že žalobcům nárok ten nepřísluší 
právě proto, že sami si dali poskytnouti jednak směnky na celou vyrov
nací kvotu, jež byly splatny před dospělostí jednotlivých kvot, jednak 
ještě zboží, totiž přízi v ceně, odh",dnuté znalcem na 30.000 Kč, tudíž 
rovněž nepřípustné zvláštní výhody. Ale právem odvolací soud nepři
hlížel k těmto okolnostem jako k novotám dle §u 482 c. ř. s., poněvadž 
byly uplatněny až v odvolacím řízení. Toliko na vyvrácení žaloby, že 
nezaplatil úplně vyrovnací kvotu, tvrdí! žalovaný ve sporu, že žalobci 
dostali dle dohody akcepty asi na 240.000 Kč a přízi u firmy G., čímž 
po srážce výloh z uskladnění a pojištění zboží byla vyrovnací kvota 
žalobcům úplně zapravena. Tím tedy nijak netvrdil žalovaný, že ža
lobcům též byla poskytnuta zvláštní výhoda. Tvrdí! ovše.m ve sporu, 
že žalobci pozbyli práva na doplacení schodku proto, že sami na něm 
žádali superkvotu 20.000 Kč, což však žalovaný odmítl. Nebyl-Ii tedy 
domnělý návrh přijat žalovaným, nedošlo k závazné úmluvě' o zvláštní 
výhodě dle §u 47 a 58 (2) vyr. ř. Dle toho tedy jest prokázán první 
předpoklad nároku podle §u 58 vyr. ř., nedovolené poskytnutí zvláštní 
výhody jednomu z věřitelů. Avšak tento předpoklad sám o sobě ještě 
nestačí, neboť dle jasného doslovu §u 58 vyrov. ř. musí k tomu přistou
piti i předpoklad další, že vyrovnání bylo docí!eno právě tímto nedo
voleným poskytnutím výhody. Vyhledává se totiž, jak o tom v nauce 
a praxi" není sporu, příčinná souvislost v tom směru, že poskytnutá vý
hoda vedla právě k tomu, že bylo docíleno vyrovnání. Také tento před
poklad náleží tvrdí ti a dokazovati žalobcům, ježto náleží nutně ke skut
kovému a právnímu základu nároku dle §u 58 vyrov. ř. Žalobci se v této 
příčině obmezí!í na pouhé tvrzení, že jsou splněny podmínky §u 58 
vy;wv. ř., ža,lobní nárok vš"k po této, str<lnce neopodstatl1lili vhodil1.ými 
věcnými přednesy a průvodními návrhy. Žalovaný popřel toto tvrzení 
a vzhledem k tomu, že náleželo právě žalobcům, by tuto další podmínku 
žalobního nároku prokázali, a že bylo dále i povinno.stí soudů, by při 
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projednání a práv!~ím po~ouzel1í věoc~- sal~~- od ,s,ebe :kouma!y, zdva jest 
splněna i tato dalsl podmmka, nemuze byh na uJmu zalovanemu, ze po
píraje žalobní nárok p,ouze z ~.edo~tatku p;vního předpokladu (poskyt
nutí výhody), neuplatnoval v nzem v prvm stohcl anI v opravnych SPI
sech, zejména ani v dovolání konkrétních námitek také v tom směru, 
že není ani zákonem předpokládané příčinné souvislosti mezi poskyt
nutou výhodou a docílením vyrovnání, tím méně, když oba nižší s~udy 
z právního nedopatření se touto otazkou .ve svych .ro~h~dnuÍIch vubec 
neobíraly. Ježto tedy tato pro rozhodnuÍI sporu zavazna ok~ln.ost ~~~ 
byla v nižších stolicích vůbec na přetřes vzata, bylo k~?vol.am zru~IÍl 
rozsudky obou nižších soudů pro tuto podstatnou vadu nzenI a usneslI 
se, jak uvedeno (§ 496 čís. 3 a 513 c. ř. s.). 

čís. 6948. 

Zákon O obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 
ř. zák. 

Vzhledem k §u 29 zák. jest soud oprávněn přezkoumati nález kárné 
komise i po stránce hmotného práva. Lhostejno, zda kárná komise byla 
orgánem zaměstnavatelový~ ~i .rozho~čím orgá.?em. paritním. Tř~ba~ s~ 
strany shodly, že o propustem zamestnancove ma fO!hodnoutt karna 
komise bez odvolání, nejsou tún dotčena práva zamestnancova (po
vinnosti zaměsůnavatelovy), vyplývající z §u 29 zák., zjisti-Ii se do
damě, že byl zaměsmanec na základě kárného nálezu propuštěn bez 
důležitého důvodu. 

Není důvodem k propuštění obchodního pomocníka, že se v sou
kromém životě vydával neprávem za doktora a profesora. 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, Rv I 1870/26.) 

žalobce byl zaměstnán u žalované pojišťovny jako pojíšťovací úřed
ník. Kárným nálezem byl uznán vinným, že 1. seneprávem vydával za 
profesora, a.niž měl k tomu předběžná studia, a na základě padělaného 
diplomu za doktora pařížské university, a .že se. tlm dopust!1 podvodu, 
nabyv takto výhody ve svém postavem na ukor JInych kolegu .a 2. opra
voval původní záznamy sběrací listiny na zlatý poklad republIky česko
slovenské tím způsobem, že úhrnných 2677 Kč zmenšilo 150 Kč, a tím 
poškodil zlatý poklad českoslov:l1ské republiky. ~a základ~ !oho,to n~
lezu kárné komise byl žalobce zalovanou ze sluzby propu,sten. Tv;de, 
že tímto propuštěním utrpěl škodu na požitcích a odbytnem, domahal 
se žalobce její náhrady. Pro c es n í s o udp r v é st·o I i c e uznal 
žalobní nárok dúvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený roz·· 
sudek potvrdil. O ů vod y: Po str~nce právní posoudilprvn~,:oud věc 
správně. Ustanovením §u 34 slu·ž. r. oduvod'111 zalobce jen vysl ~aroku: 
Důvod jeho založil pa předpisu §u 29 zák. o ohch. pom. pro bezduvodne 
propuštění ze služby. Vinu žalované odůvodnil procesní soud skuteč.
ností, že majíc podle §u 29 čís. 6 služ. ř. možnost nejen nález potvrdItI, 
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a o akomodujíc se mu, pokáraného propustiti, nýbrž i bud' z části nebo 
vubec od potrestání upustiti, přece se s řádně nezískaným nálezem kon
formovala a žalobce dle návrhu kárné komise bez odbytného hned pro-
puslJla. Názor ten je správný, neboť i kdyby bylo správným mínění 
zalované, že není oprávněna přezkoumati nález kárné komise o vině 
je jisto, že měla právo navržený trest zmírniti neb odpustiti. A toh~ 
práva měla užíti po správném názoru procesního soudu .proto, že nález 
byl vydán na základě řízení řádně neprovedeného, o čemž se přesvěd
čiti měla právo. Neučinivši tak, dopustila se viny a je nejen podle §u 29 
zák. o .obch. pom., nýbrž i podle §u 1162 obč. zák. a §u 1295 obč. zák. 
povinna. žalobci náhradou škody tím utrpěné. Důsledkem toho nelze:, 
uznati za důvodnou. námitku odvolatelčinu, že žalobní nárok je v zá
sadě nesprávně založen. Vždyť nejde o nález rozhodčího soudu, nýbrž 
disciplinární komise, který může, .pokud se týče musí býti přezkoumán 
řádným soudem nejen potud, zda došlo k němu formálně správně, nýbrž 
I co do věcné oprávněnosti qůvodu předč'asného propuštění žalobcova 
ze služby. Jdeť o soukromé právo soukromého úředníka, který se do
máhá náhrady podle §u 29 zák. O obch. pom. pro bezdůvodné propu
~tění ze služby. Předpis tohoto §u 29 jest předpisem velícím, jenž slu
zebním řádem (smlouvou) vyloučen ani omezen býti nesmí, a soud 
musí proto zkoumati, zda tu je "skutečně důvod k propuštěni. Pokud 
odvolatelka vytýká, že první soud také nedbal, že skutečnosti zjištěné 
kárnou komisí a pozdějším řízením trestním i civilním ji opravňují k oka
mžiténlll propuštění žalobce, přehlíží, že' tyto nyní uvedené důvody pro
puštění nejsou v nálezu, o který tu jedip" jde, a pokud jsou, že neoprav
ňovaly žalovanou k propuštění žalobce - z důvodů prvním soudem 
uvedených. Podle §u 34 čís. 3 služ. ř. mohl býti žalobce ze služby pro
puštěn jen cestou řádného dísciplinárního řízeni. Pak ale musí pro
puštění jeho předcházeti řízení a nález disciplinární a nikoliv i skuteč
nosti, o kterých se týž ani nezmiňuje. Míní-li odvolatelka, že není opráv
něna přezkoumati nález kárného výboru dle služebního řádu, nedbá 
předpisu jeho §u 29 čís. 6. Má-li právo nález potvrditi, má důsledně 
také právo jej přezkoumati a zachovati se pak podle výsledku pře
zkoumání dle. dalšího předpisu tohoto §u 29 čís. 6. Proceslllí soucl tvrdí, 
že ji služ. řád nezavazuje ke zkoumání správnosti nálezu, netvrdí však, 
že k tomu nemá práva. Vždyť ona ručí za škodu z bezdůvodného pro
puštění svého zaměstnance dle §u 29 zák. o obch. pom. Potvrdila-li 
tedy nález své disciplinární komise, přejala veškerou zodpovědnost za 
formální i materielní správnost disciplinárního nálezu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Dovolací soud, prozkoumav rozsudek především po právní stránce, 
souhlasí s odvolacím soudem, že žalobní nárok jest po právu důvodem 
a že není oprávněn dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. Z následujících 
vývodů bude dále patrno, že nejsou oprávněny ani další dovolací dů-
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vody §u 503 čís. 2 a 3, neboť k rozhodnuti sporu postačily úplně vý
sledky řízení provcdeného před soudem prvé stolice, a skutkové před
poklady, na nichž spočívá rozhodnutí sporu ve hlavní věci, nejsou v roz
poru se spisy. Není proto vůbec třeba zabývati se blíže těmito důvody. 
Co do vyřízení důvodu §u 503 čís. 4 nelze úplně zachovatí myšlenkový 
postup dovolacího spisu, ježto vývody jeho nejsou tak spořádané, jak 
vyžaduje toho věc k úplnému objasnění. Též dovolací soud vychází 
z názoru, že právním základem sporného nároku je předpis §u 29 zá
kona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák..o obchodních pomocnících, 
a že propuštění žalobcovo ze služby u žalovaného ústavu stalo se jedině 
z důvodů vytčených v kárném nálezu, ne z důvodů, jimiž žalovaná 
strana snaží se dodatně ospravedlniti ono propuštění. Ze spisů jest 
patrno, že žalovaný ústav pokusil se nejprve o to, propustiti žalobce 
bez kárného řízení, ale vytkl jako důvod propuštění jen nepravost před
loženého diplomu doktorského a nepravdivost veškerých údajů žalob
cových. Teprve na odpor žalobcův použil formálního kárného řízení, 
v němž šlo právě o zjištění a vytčení důvodů, pro které byl žalobce 
propuštěn ze služby. Důvody ty jsou patrné z obžaloby a nálezu, po
stačí proto tyto dvě přílohy k posouzení, ze kterých důvodů byl žalobce 
propuštěn ze služby. I dovolací soud bude uvažo'vatí jedině o těchto 
důvodech, neboť žalovaný ústav propustil žalobce ze služby výslovně 
na základě kárného řízení, pokud pak v tomto řízení nebyly uplatněny 
další skutečnosti jako .důvody propuštění, nelze usoudíti na jiné, než 
že neuplatnil těchto dalších skutečnosti proti hlobci jako dův.odů pro
puštění a že mu je prominul. Nemůže proto dodatně namítnouti jiné 
důvody. Nezáleží na tom, jaká fakta měla kárná komise před sebou 
v listinných dokladech, neboť byla vázána žalobou, kterou podalo ředi
telství ústavu na žalobce, a nebyla oprávněna uznati ho vinným dal
šími činy, jimiž žalobce snad skuteóně porušil své služební povinnosti. 
Byloproto přezkoumati kárný nález po stránce, zda činy, jimiž žalobce 
byl uznán vinným, byly skutečně tak důležitými důvody, by na základě 
jich mohl býti propuštěn ze služby. Posouzení to děje se na základě 
služebního řádu, jenž uznán byl závazným pro obě strany, dále pak 
podle zákona o obch. pom., pokucl jeho ustanovení byla pojata do slu
žebního řádu. Podle §u 23 tohoto řádu jsou určeny pořádkové a dis
ciplinární tresty na porušení povinností zaměstnanců. Povinnosti ty jsou 
přesně vytčeny v §u 4 pod čís. 1. až 11., při čemž pod čís. 12. připomíná 
se výslovně, že porušení povinností vytčených v předchozích odstavcích. 
stíhá se kárným řízením. V řízení před nižšími soudy nebylo uvažováno 
o tom, pod které z těchtO' ustanovení daly by se zahrnouti skutečnosti 
vytčené v .nálezu jako porušení služebních povinností. Věc je však tak 
prostá a jasná, že není třeba doplniti jednání v tomto směru. Mohlo 
by jíti jedině o požadavek bezúhonného života podle čís. 11., ale bez
úholllnost mohla by žalobci býti odepřena jen na z~l<!ladě trestního fOZ

sudku a ne nálezu kárné komise. Postačí proto, že nebylo tvrzeno, že 
byl žalobce uznán soudně vinným trestným skutkem pro některý z činů 
uvedených v nálezu. Již po této stránce vznikají pochybnosti o tom, 
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zda kárná komise byla vůbec oprávněna navrhnouti propuštění žalob
covo jako trest pro skutečnosti uvedené v nálezu. Ale § 27 poslední 
odstavec přiznává jí právo uZ)1ati na propuštění, zjistí-Ii se provedeným 
řízením některá ze skutkových povah opravňujících zaměstnatele k před
časnému propuštění zaměstnance podle zákona o obch. pom. I kdyby 
se dalo z toho dov,Qditi, že služební řád převzal tím předpis §u 27 zá
kona o obch. pom., nelze shledati v tvrzených skutečnostech skutkovou 
povahu některé podmínky předčasného propuštění vytčené v tomt,Q §u, 
a to ani v poslední větě odst. 1., t. j. ztrátu důvěry zaměstnatel,Qvy. 
Z kárného nálezu ve spojení se skutkovými zjištěními nižších soudů 
vyplývá, že kárná komise pokládala a prohlásila počínání si žalobcovo ..• 
v soukromém jeho životě za porušení' služebních povinn,Qstí, ač právě 
jednání žalobcovo nemělo se služební jeho činností nic společného. 
Vydával-li se žalobce neprávem .za doktora a profesora, činil tak jen 
v soukromí, ne v úředním svém 'pusobení, neboť nebylo ani tvrzeno, 
že dosáhl vyššího postavení u žalovaného ústavu na základě nepravého 
diplomu anebo na základě přímého tvrzení, že je profesorem. Záleželo 
na správě žalovaného ústavu, by vyžádala si od žalobce listinné doklady 
o tom, zda je skutečně doktorem anebo profesorem, ještě než rozhodla 
o nějaké výhodě v úřednim jeho postavení, chtěla-Ii skutečně přihléd
nouti k vyššímu jeho vzdělánÍ. Vynášel-Ii se žalobce vymýšlenou hod
ností nebo vyšším vzděláním před veřejností, nebylo to za prokázaných. 
skutečností podvodem, jak mínila kárná komise, a to ani tehdy, kdyby 
byla správa ústavu skutečně tomu věřila' a proto poskytla žalobci jaké
koli výhody z toho důvodu: Správa ústavu neměla k tornu opravdové 
příčiny pro nedostatek dokladu osprávn,Qsti tvrzení, jimiž žalpbce ve 
svém mimoúředním životě a působení dával si tvářnost člověka vyššího 
vzdělání, než jaké ve skutečnosti měl. Pokud žalobce nesprávných těch 
údajů nepoužil přímo', by se domohl nějaké služební výhody, t. j. pokud 
tak nepřednesl úředně, nebyl podvodníkem, nýbrž jen jedním z mno
hých, kteří tímto celkem neškodným způsobem hledí vyhověti své ješit
nosti. V tomto ohledu označil jednání žalobcovo zcela správně již soud 
prvé stolice. Také zrněna sběrné listiny na zlatý poklad nebyla objek
tivně s to, by učinila žalobce nehodna důvěry zaměstnatelovy. Nešlo 
ani tu o věc služební, nýbrž o soukromý počin žalobcův. Úpis nějaké 
částky k všeužitečnému, zejména vlasteneckému účelu není za všech 
okolností neodvolatelný, nejde tu o závazné právní jednání, nýbrž o do
brovolný příspěvek, poskytnutý z lásky a oddanosti k věci, tudíž s p,Q
citem radosti. Rozmyslil-Ii si dárce věc dodatně a žalobce jako sběratel 
mu vrátil upsanou a odvedenou částku, vymazal v listině úpis, nelze 
mluviti o poškození účele, jenž k dosažení svému vyžaduje ideální po
hnutky a nesmí proto v dárci zanechati nepříjemný pocit oběti učiněné 
omylem anebo v přechodném j"n nadšenÍ. Z uvedeného j,e patrno, že 
kárná komise neuvažovala o věci objektivně, že si nebyla vůbec vědoma 
svého úkolu souditi jedině o služebních přečinech žalobcových a ro
zeznávati je od jednání jeho v soukromém životě. Není proto třeba 
zabývati se oprávněn,Qstí kárného nálezu i po formální stránce. K po-
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souzení VěCI postačí uplně, že dúvody propuštění vytčené v nálezu ne
stačily k propuštění žalobwvu ze služby, <lni podle §u 27 :~k. o obch; 
pom., tím méně podle služebního řádu. R?Zh_odna Je pro dalsl p~~ouze,m 
věci povaha §u 29 zák. ,o obch. pom., Jenz podle §u 40 nemu.ze byh 
zrušen aneb omezen ani úmluvou stran. Z tohoto ustanovem plyne 
nejen právo soudu přezkoumati nález kárné komise i po stránce h,mot
ného práva, nýbrž nezáleží ani na tom, zda kárná k~m~se Jest orga~~m 
zaměstnatelovým či zda je rozhodčím ,orgánem pantm~,. po_sk~tu]lcun 
zaměstnanci více ochrany než zaměstnateli. Nerozhodne Je, ze zalobce 
sám jako zaměstnanec přistoupil i v tomto směru na platnost služeb
ního řádu a tím na ustanovení o kárném řízenÍ. I když strany se shodly, 
že o propuštění zaměstnancově má f.Ozhodnouti kárn.á kO,mise bez odv?~ 
lání nemůže zaměstnanec tímto us,tanovením sluzebm smlouvy byh 
om~zen co do práva poskytnutého mu §em 29 zák. anebo dokonc~ o n~ 
připraven. Naproti tornu nemůže zaměstnatel býti. sproště.n. P?vmn?sh 
vyplývající pro něho z toho!o ~u ~9 anI, tehdy, .kdyz propustem. z";.mest
nancovo stalo se na základe karneho nalezu, zJlsh-1! se dodatne, ze byl 
přes to propuštěn bez důležitého důvodu. Na ručení zaměstnatelově 
podle §u 29 nemění se nic ani provedením kárného řízení, třeba se ~ak 
stalo orgánem na němž se shodly obě strany služební smlouvou. Prava 
vyplývající z §u 29 zůstáv~jí zaměslna~ci přes. t? zac~ována přímo proti 
zaměstnateli. Není proto trebashledalt zaV!l1em zamestnatel:ovO'. v tom, 
že potvrdil odsuzující nález kárné komise, ač mohl tr~,,_t zmlrmt: anebo 
zcela prominouti. Postačí úplně, že žalobce byl propust~n ze .sluzby. bez 
důležitého důvodu. V dalším důsledku toho nebylo treba zalov alt na 
bezúčinnO'st kárného nálezu. žalobce, byv p,Qdle svého tvrzení předčasně 
propuštěn ze služby bez zákonné výpovědi" nemohl jinak, než dO~,áha~ 
se nároku příslušejícího mu podle §u 29 zak. o obch. pom. po pnpa~e 
podle služebního řádu. Mezitímným rozsudkem byl žalobní naro~ ~znan 
důvodem p,Q právu. Tím bylo vysloveno, že žalobce byl proRusten. ze 
služby předčasně bez důležitého důvodu. Následky t;>ho sltha]l zam.est: 
natele, jak bylo shora pmvedeno. Nebylo konečne ,treba, by soud, )enz 
uznal žalobní nárok duvodem po pravu, omezIl vyrok svuJ na olazku 
služného. Pro mezitimný rozsudek postačí výrok, že žalobci přísluší 
proti žalovanému ústavu jako zaměstnateli nárok p'Odle §u 29, o výši 
nároku bude jednáno dále a rozhodnuto konečným rozsudkem. Teprve 
při tom bude uvažováno a rozhodnuto, zda žalobce má nárok pouze n~ 
služné za zákonnou dobu výpovědní podle §u 29 zák. o obch. pom., Čl 
také na odbytné podle §u 34 čís. 3 služ. řádu. žalobce domáhá se úhr.nné 
částky jak služebních požitků za výpově?ní dobu, tak. : od?yt~eho; 
Prozatím jde však jen o otázku, zda byl zalobce propusten ,predcasn; 
t. j. bez důležitého důvodu čili nic. Ježto na otázku tu byla dana kladna 
odpověď, bude uvažováno dále, které náro~y v~e~ly ~alobci, z před
časného propuštěnÍ. Že žalobci skutečně pnsluse]l nahradl1l .naroky, 
'O tom nemůže býti spmu, a bylo proto právem rozhodnuto In~zl~mnym 
rozsudkem, že nárok je důvodem po právu. Ostatm bude. zalezeh n,a 
výpočtu částky, na kterou žalobce má nárok. Zda má nárok na odbytue, 
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o 10m nebylo třeba uvažovati, když soudy spokojiíy se s předběžným 
rozhodnutím, že žalobce má vůbec nárok podle §u 29 zákona o obch. 
pom. proti žalovanému ústavu. Ustanovení služ. řádu o odbytném nejsou 
tak přesná, by soudy mohly o tom rozhodnouti ihned, neboť číselné 
určeni služebnich požitků a odbytného nebyly by působily tolik obtiží, 
by nebyly soudy mohly rozhodnouti ihned konečným rozsudkem. Mezi
timným rozsudkem nebylo tudíž. vysloveno, že žalobce má nárok i na 
odbytné, a neni proto třeba z tohoto důvodu změniti anebo zrušiti roz
sudek. Teprve při dalším jednání o určeni výše náhradního nároku bude 
lIvažováno a rozhodnuto i o odbytném podle §u 34 Č. 3 služ. řádu. 

čís. 6949. 

Knihovní poznámka spornosti i.\,st přípustna pouze tehdy, jesi!-li od
porováno jsoucímu tu vkladu,. při žalobě o přiznáni věcného práva jen, 
když se opírá o vydržení, nikoliv však, domáhá-Ii· se žaloba knihovního 
převodu ku splněni kupni smlouvy. 

(Rozh. ze dne 30. března 1927, R II 34/27.) 

Návrhu žalobce, by byla knihovně pozna~enána jeho žal,oba, jlZ se 
domáhal knihovního převodu nemovitosti ku splnění kupni smlouvy, 
s o II ct P r v é s tol i c e vyhověl, rek II r sní s. o II d návrh zamítl. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov,olaclmu rekursu. 

D ů v o ,j'y: 

Stěžovatel vytýká usnesení rekursního soudu, že jest zrejme ne
správné, že ~počivá na nesprávném výkladu knihovního zákona a od
poruje též spisům. Tvrdí, Že jeho žaloba, kterou se domáhá knih,ovního 
přev,odu domu, opřena je předevšim o § 418 obč. zák. 3. věta a že žádá 
pouze, by žalovaní byli nuceni uznati také knihovně jeho vlastnické 
právo, že tedy nežaluje pouze o splnění smlouvy, nýbrž uplatňuje také 
podle §u 418 obč. zák. nabytý nárok vlastnický, a to že je právo 
knIhovní. Tvrdí, že toto jeho vlastnické právo ke sporné nemovitosti 
je porušeno a ohroženo vkladem vlastnického práva ve prospěch žalo
vaných, poněvadž mohou prodejem nebo zatížením nemovitosti jeho 
nárok před rozhodnutím rozepře zcela zmařiti, že tecly na tuto věc do
padá předpis §u 61 knih. zákona, podle kterého sluší povoliti poznámku 
sporn,osti nejen ohledně vkladu, jenž byl neplatný již od počátku, nýbrž 
I ohledně vkladu, jenž se stal teprve později neplatným, když totiž po
mInul právní důvod, pro ktelý byl povolen původně platný vklad. Že 
vklad vlastnického práva pro žalovailé byl původně platný, později však 
tím, že stěžovatel nabyl neknihovně vlastnictví podle §u 418 obč. zák., 
pozbyl platnosti, a ž,e, poněvadž tento neplatný vklad ohrožuje jeho 
vlastnické právo, domáhá Se žalobou zrušení onoho vkladu, čímž jsou 
splněny podmínky povolení poznámky žaloby podle §u 61 knih. zákona. 
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Není těmito v)rvody vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující odů
vodnění napadeného usnesení. Předpis §u 61 knih. zákona nedopadá 
v tomto připadl'. Podle něho lze poznámku spornosti povolíti pouze 
tomu, kdo jest poškozen na svém k n i h o v ním právu, tedy právu 
zapsaném již v knize pozemkové, nikoli tomu, jehož práv,o, uplatňované 
žalobou, n e n í z a p s á n o v pozemkové knize. Stěžovatelovo tvrzení, 
že vklad vlastnického práva pro žalované byl původně platný, později 
však tím, že stěžovatel nabyl neknihovně vlastnictví podle §u 418 obč. 
zák., pozbyl platnosti, a že, po,něvadž tento neplatný vklad ohrožuje 
jeho vlastnické právo, domáhá se hlobou zrušení onoho vkladu, čímž 
jsou splněny podminky povoleni poznámky žaloby podle §u 61 knih. 
záknna, nemá opory ani ve spisech, ani v zákoně. Poinámka spornosti 
jest jenom tehda přípustna, je-li žalobou (žalobou o výmaz) popírán 
vklad knih,ovní jako neplatný (§ 61 kníh. zák.), nebo je-li žalováno 
o výmaz nějakého v pozemkové knize vlo,ženého práva (§ 69 knih. zák.) 
z důvodu promlčení, nebo je-li žalováno o přiznání práva věcného z dů
vodu vydržení (§ 70 knih. zák.). Arcí předpis §u 61 knih. zák. neroz
lišuje ve příčině neplatnosti vkladu, zda je odporováno vkladu jako. ne
platnému z důvodu původni zmatečnosti tabulárního úkonu, či z dů
vodu dodatečnéhO' pominuti právního důvodu (titulu), o který se opírá 
vklad. Lze tedy shrnouti, že poznámka sP,ornosti je pouze tehdy pří
puMná, je-li odpowvá,no i'soucímu tu vkladu, a v připadě žalohy o při
znání nějakého práva věcného, že je poznámka sP,ornosti připustna 
jenom, když se opírá o vydržení (§ 70 knih. zák.), a že když nejsou 
splněny vzpomenuté podmínky, musí"býti žádost o poznámku sporností 
zamítnuta. To všecko, nedopadá v tomto pnpaclě, proto je dovoladí 
rekurs zcela bezdůvodný. 

čís. 6950. 

Náhradník jednatele společnosti s r. o. nemůže býti jejím prokuristou. 

(Rozh. ze dne 31. března 1927, R I 184/27.) 

Rej s tři k o v Ý s,o u d vrátil opověď společnosti s r. o. k do
plnění mimo jiné i v tomto bodu: Ježto v obchodním rejstříku zapsána 
kolektivní prokura udělená inž. Zdenku B-ovi, nutno, ovšem jen v před
pokladu, že opověděný k zápisu do obch,odního rejstříku' náhradník 
jednatelů ing. Zdeněk B. jest totožným se shora jmenovaným proku
ristou, opověděti k výmazu onu pro kuru, poněvadž jest nepřípustným, 
by prokurista byl zároveň náhradníkem jednatelů. Rek u r s n i s ,o u d 
napadené usnesení potvrdil. D Ů vod y: Ku správným stavu věci i zá
konu hovícím důvodům napadeného usnesení, na které se stěžovatelka 
odkazuje, dodává se vzhledem k vývodúm stížnosti jenom ještě toto: 

Náhradník jednatelů jest v podstatě jednatelem a jako tak,ový členem 
představenstva, které jest representantem a výkonným orgánem společ
nosti. V této své vlastnosti nemúže však býti náhradnik jednatelú sou-

i. 

i 
i 
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časně prokuristou, poněvadž by takto byl sám principál prokurista, což 
však vzhledem k čl. 41 obch. zák. jest nepřípustno. Obě funkce »pro~ 
kura« a »náhradník jednatelů« se navzájem vylučují a právem žádá' rej
stříkový soud, aby prokura inž. Zdenka B-a byla vymazána, když týž 
má býti zapsán jako náhradník jednatelů. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek §u 16 nesp. říz. 

čís. 6951. 

Ve směru hmotném tkvi význam pravop1atného rozsudku v tom, že •. 
právní poměr, o němž bylo rozhodnuto, jest závazně stanoven pro strany' 
pro všechny budoucí případy. Byla-Ii právoplatně zamítnuta žaloba 
o splnění pachtovní smlouvy proto, že se žalobce nároku vzdal, váže 
tento rozsudek materielně s(\rany i ve SPOnt o náhradu škody pro ne
splněoí pachtovní smlouvy. 

(Rozh. ze dne 31. března 1927, Rv I 1734/26.) 

Žaloba o náhradu škody pro nesplnění pachtovní smlouvy byla za
mítmuta s o u d Y vše c h tří.s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: , 

Dovolatel napadá odvolací rozsudek pro nesprávné posouzení právní 
a vadnost řízení (§ 503 čís. 4 a 2 c. ř. ,s:). Neprávem napadá však právní 
názor odvolacího soudu o tom, že jest vázán pravoplatným wzsudkem 
ve sporu týchž stran o splnění pachtovní smlouvy, jímž byla žaloba 
zamítnuta proto, že nárok z oné smlouvy zanikl vzdáním se ho, a proto' 
též neprávem vytýká vadnost řízení, že nebyly provedeny důkazy 
o trvání práva pachtovního. Jest ovšem správné, že odůvodnění roz
sudku právní moci nenabylo a že výroky důvodů wzsudečných o práv
ních poměrech a právech stran, pokud nejsou kryty výrokem rozsucleč
ným, nejsou účastny právní moci, nejsou stanoveny s konečnou platnos.tí, 
když je nestanoví sám rozsudečný výrok. Ale tu odvolatel přehlíží vý
znam a důsledky pravoplatného rozhodnutí ve sporu dřívějším, jež jest 
v nov~m sporu otázkou předběžnou. Ve směru formálním znamená 
pravoplatné rozhodnutí, že týž spor nelze znovu vznésti na soud a to
tožnost sporu určuje se předmětem případně důvodem nároku a stra
nami rozepře. Ale ve směru materielním tkví význam právoplatného roz
sudku v tom, že právní poměr, o němž bylo rozhodnuto, je závazně s,(a
noven pro strany pro všecky b"doucí časy, že tedy rozhodnutí o sporném 
právním poměru, který se stal předmětem sporu, strany váže pro všechny 
budoucí případy. Při rozsudcích, jimiž bylo nějaké právo odepřeno, je . 
zamítavým rozsudkem tedy závazně vysloveno, že žalobci vymáhané 
právo nepřísluší, proto nenjůže v novém sporu tato otázka znovu býlí 
brána na přetřes, ani státi se předmětem nového, snad odchylného roz-
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hodnutí, třcba by pro nový spor byla jenom otázkou předběžnou. Roz
sudkem žalobní návrh zamítajícím jest tedy určeno, že právo vymáhané 
netrvá a to s konečnou platností pro strany. Vždyť je účelem právomoci 
rozsudku, by nemohlo dojíti o témže právním poměru k opačnému roz
řešení soudnímu, by netrpěla jistota práva a autorita soudů. To by bylo 
uvedeno v ntveč, kdyby v novém sporu, pro který je otázka právního po
měru, dříve platně rozřešená, jenom otázkou předběžnou, mohl soud 
onou otázkou se zabývati znovu a rozřešíti ji odlišně. V dřívějším sporu 
uplatnil žalobce nárok na splněl1í pachtovní smlouvy. Toto právo bylo 
mu odepřeno z toho důvodu, že se ho vzdál, tedy o trvání nároku bylO 
již pravoplatně rozhodnuto a zjištěno, že právo pachtovní netrvá. V tomto 
sporu ovšem uplatňuje žalobce jiný nárok, totiž nárok na náhradu škody 
pro nesplnění téže smlouvy. Ale otázka předběžná, na níž závisí rozhod
nutí tohoto, sporu, totiž otázka trvání nároku ze smlouvy pachtovní, byla 
JIŽ rozřešena dřívějším rozsudkem závazně pro obě strany. A třeba ne
vadí novému sporu formálně pravomoc, ježto jde o jiný nárok, váže 
strany dřívější rozsudek materielně v tom směru, že nároky žalobcovy 
z pachtovní smlouvy zanikly. Když tedy žalobce se domáhá náhrady 
škody pro nesplnění již zaniklé smlouvy pachtovní, za druhou polovici 
roku 1923 a za léta 1924 a 1925 tedy za dobu, za níž mu právo pach
tovní bylo již oním dřívějším rozsudkem odepřeno, postrádá nárok jeho 
na náhradu škody všeho základu, ježto v době, za niž se náhrady do
máhá, dle pravoplatného rozsudku nároku z pachtovní smlonvy již ne
měl a výrokem dřívějším o tom, že žalobce tohoto nároku neměl, jest 
soud v tomto sporu vázán. 

čís. 6952. 

Proti povolení prozatímního opatření jest přípustným pouze odpor 
(rekurs); žaloba odpůrce ohrožené strany jest vyloučena. 

(Rozh. ze dne 31. března 1927, Rv I 243/27.) 

Proti Marii S-ově bylo právoplatně povoleno prozatímní opatření 
zabavením jejích pohledávek proti L-ovi. žaloba Marie B-ové, domá
hající se nepřípustnosti z"bavení pohledávek, byla zamítnuta s o u cl y 
vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodú: 

Provádějíc dovolací důvod podle §u 503 čís. 4 c. ř. S., praví stěžo
vatelka, že nesprávné posouzení právní spočívá v tom, že v tomto pří
padě exekuce proti ní vedená zabavením jejích pohledávek proti L-ovi 
není přípustná, a že přes to byla připuštěna prvým soudem, a že i odvo
lací soud osvojil si právní názor prvé stolice o přípustnosti této exekuce, 
vytknuv, že jde o zatímně opatření krajského soudu ku zajištění pohle
dávky žalované firmy proti dovolatelce a jejímu manželi. Podle čís. 4 

, . 

f·,' 
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§u 503 c. ř. s. uplatněn}' důvod není opo~st~tněn., DO,volatelka obr~cí se 
svou žalobou proti právoplatnému opatre11l zatnnneml~, ve .~terem je 
stranou (odpůrkyni), neboť toto bylo poovoleno prali 111 a jej1mU, man
želi. V takovém případě dává zákon odpurkYl11 pravo, podatI za predpo~ 
kladů tam uvedených rekurs, pokud se týče .odpor, ~Ie ~na nepo?al~ a;" 
toho ani onoho. Jelikož zákon proll povolem prozallmneho opatre11l pn
pouští jen odpor odpůrce ohrožené strany, případně rekurs (§ 397 .ex. 
ř.), jest žaloba odpůrce ohrožené strany vyloučena; pro, obor. prozatJm~ 
ného opatření byla právě nahražena institucI odporu a mela byh spravne 
odmítnuta. 

čís. 6953. 

Osmihodiuná pracovní důba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

Zákon o osmíhodinoé pracovní době vztahuje se i na školni topiče. 
Zaměs(lnanec nemůže se platně vzdáti nároku na odměnu za práci 

přes čas. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1927, R I 163/27.) 

Šlwlní topič domáhal se na městs~é obci Ž. v če~hách z~place,ní od
měny za práce přes čas. Pro c e snl so udp rve s t o II c e zalo~u 
zamítl. O d vol a c í s o ll' d zmšil na'Padený rozsudek a vrálll vec 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. 
D ů v o cl y: První soud zamítl žalobu 'především proto, že se zákon ze 
dne 19. prosince 1919, čís. 91 sb. z. ~'~: na školnítopíče nevzt~~uj:, 1JO -

něvadž při veřejné obecné škole nem ;lvnostenske a~l h,ospoda;ske C1l1-

nosti, již prý zákon předpokládá. Nazor ten Je pravne mylny. ~odle 
§u 1 čís. 2 platí předpisy zákona také PTo ústa~y ?r?vozo~an:. st~t:m, 
nebo jinými veřejnými svazy, ať JSou razu vydelecneho, vseuz1tecneho 
nebo dobročinného. V prováděcím nařízení čís. 11/1919 uveden~ JSou 
v článku V. mezi ústavy takovými také nemoc~lce, porod~lce, ust~".y 
pro choromyslné. Není proto důvodu, by k ú~tavun; v ,§ 1 Čls. 2 zmme~ 
ným nebyly čítány i obecné školy a aby predp1su zakona o pracovn! 
době nebylo použito i na školní top,iče .. Rovněž nemůže, obstátI druh] 
důvod zamítnutí, totiž, že podle sluzebm pragmatIky mestske obce, Z. 
mají nárok na zaplacení prací přes čas jen úředníci (§ 47), mkoh vsak 
podúředníci a sluhové (§ 159) a že také služební instrukce, jež byla ža
lobci později doručena' nepřiznává výslovně školním topičům plat za 
práci přes čas. Když již zákonem čís. 91/,1918 byla zamestnancum tam 
uvedeným a zákonem ze 17. prosince 1919',ČíS. 16.' r. 1920, (§ II o~st. 
vm.) zřízencům obecním trvale ustanoveny~ zarucena zvlastm odn;ena 
za práce přes čas (za práce mllTIO pracovm hodInY), nemohl by narok 
takový odňat býti zaměstnanci služební pragmatikou teprve v roce 1921 
městským zastupitelstvem, tedy jednostranně vydanou, leč, ~e ~y bylo 
prokázáno, že zaměstnanec pro dobu minulou neb 1 budouC1 pnstoup11 
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na ustanovení to se zákonem se nesrovnávající. Důkaz takový ohledně 
žalobce - alespoň doposud - nebyl podán. Rovněž není třeba, aby slu
žební instrukce přiznávala výslovně zamě"stnanci náhradu za práci přes 
čas, když a pokud mu takový nárok přísluší již po zákonu, Ostatně praví 
se v odst. B. instrukce, že školní topič obdrží práva, platy a výhody 
určené na základě zákonných ustanovení. Výsledky dosavadního jed
nání a průvodního řízení není dostatečně odůvodněn ani závěr prvního 
soudu, že se žalobce nároku na zaplacení práce přes čas, i kdyby mu 
nárok takový byl příslušel, vzdal, což uvádí se jako další důvod zamít
ruulí žaloby. Že se žalobce vzdal nároku toho výslovně, nebylo ani tvrzeno. 
První soud dospěl k závěm, že se vzdání to stalo mlčky, konkludentním 
jednáním (§ 863 obč. zák.) a usuzuje na to z vlastního přednesu žalob
cova. Uvádí ve směru tom, že žalobce sám připouští, že požádal po prvé 
o zaplacení prací přes Čas starostu teprve v roce 1921 nebo 1922, že 
mu stamsta řekl, že předloží žádost městské obci k rozhodnutí při jed
nání o rozpočtu; konal-Ii žalobce přes to a ač nedostalo se mu vyřízení 
žádosti (přes to, že vyřízení v únoru a květnu 1924 dal poháněti) ještě 
v zimě 1924) práce přes čas) že musila míti žalovaná za to, že se ža
lobce nároku toho vzdal. Naproti tomu je uvésti: K zániku práva proto, 
že nebylo ho užito, dochází, když nebylo uplatněno v době promlčení. 
Neužije-Ii oprávněný práva po delší dobu, může v tom .ovšem podle okol
ností spatřováno býti vzdání se práva. Jelikož však vzdání se práva se 
nepředpokládá, je třeba, aby tu byly takové úko'ny (opomenutí) za ta
kových okolností, které, uváží-li se všechny okolnosti, nedopouštějí roz
umného důvodu pochybovati, že jetu vůle vzdáti se práva (§ 863 obč. 
zák,). Z výsledků posavadního jednání a řízení průvodního nelze usu
zovati, že je tu tento předpoklad. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Ve příčině otázky, lze-Ii předpisů zákona ze dne 19. prosince 1918 
Č. 91 sb. z. a n. použiti ve prospěch žalobcův, souhlasí soud dovolací 
s odvolacím soudem, který tuto otázku zodpověděl kladně. Soud odvo
lací poukázal případně k předpisu §u 1 odst. 2 tohoto zákona a na pro
váděcí nařízení ze dne ll. ledna 1919, Č. II sb, z. a n., v němž se jako 
ústavy v ·onom předpisu naznačené uvádějí nemocnice, porodnice, ústavy 
pro choromyslné, trestnice, donucovací pracovny a polepšovny. Zpráva 
výboru sociálně politického o vládním návrhu na zavedení osmihodinné 
doby pracovní (tisk 234/18) pojednávajíc o pracích pomocných ve 
smyslu §u 7 zákona čís, 91/18, uvádí tam výslovně také práce strojní
kův a topičův. Není tedy pochybností, že i pro topiče v ústavech shora 
naznačených zaměstnané platí tento zákon, a, když tomu tak, nelze se
znati, proč by topiči školní měli býti z dobrodiní zákona vyňati. Toto 
stanovisko je v souzeném případě tím důvodnější, poněvadž zákon ze 
dne 17. prosince 1919, čís. 16 z roku 1920 ve shodě se zákonem čís. 
91/,1 8 stanoví, že zřízenec (obecní), vyžaduje-li toho služba, může býti 
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povolán do služby také v den klidu nebo mimo pracovní hodiny, zacez 
mu přísluší zvláštní odměna, jejíž výši stanoví obecní rada tak, by či
nila nejméně tolik, kolik pří padá z požitků zřízence na normální pra
covní hodiny (§ 11 odst. VlIl. zák. čís. 16;20). Služební pragmatika 
obsahuje sice ve příčině podúředniků a sluhů v odstavci třetím §u 159 
ustanovení, že při jednotlivých kategoriích, jež nekonají služby kan
celářské, vyplývá doba služební z té které služby a že se má upraviti 
příslušnou instrukcí služební, leč, je-li rozřešena otázka, že ustanovení 
zákona čís. 91/18 platí i pro školní topiče, směla by se úprava doby 
služební pro topiče státi jen v souladu s tímto zákonem, jehož předpísy 
jsou, jak níže bude dolíčeno, rázu velícího. To platí jmenovité o před- 'c. 
pisech §§ 6 a 7 stanovících, že veškeré práce tam uvedené jako práce 
přes čas musí býti zvláště placeny. Není ovšem zásadně vyloučeno, by 
za práce přes osmihodinnou dobtt pracovní nebyla smluvena zvláštní 
úhrnná odměna, avšak že se tak stalo v souzeném případě, nebylo stra
nou žalovanou tvrzeno, Úvahy •. nižších soudů o tom, zda se žalobce vý
slovně nebo mlčky vzdal nárokU na zvláštní odměnu za práce přes osmi
hodinnou dobu pracovní, byly dle názoru soudu dovolacího celkem zby
tečny, poněvadž se zaměstnanec takového nároku platně ani vzdáti ne
může. Podle zákona čís. 9,1/18 pracovni doba nesmí trvati zásadně déle 
než 8 hodin (§ 1), obcházení toMto předpisu je zakázáno ba i trestno 
(§§ 2 a13) a přípustná práce přes čas musí se platiti zvlášť (§ 6 č. 3, 
§ 7 ·č. 4). Veškeré tyto předpisy jsou rázu velícího a vedla k nim úvaha, 
že by zaměstnavatel jako hospodářsky silnější mohl jinak svého posta
vení k zaměstnanci zneužiti a věc zaříditi tak, by se zaměstnanec ne
placené práci přes čas výslovně nebo, I'nlčky podrobil, čehož nebylo by 
zvláště za doby nadbytku sil pracovních nesnadno docíliti. Zřejmou in
tencí zákona č. 91/,18 jest, aby zaměstnanec jako hospodářsky slabší a 
od zaměstnavatele závislý byl proti možnému zneužití převahy tohoto 
chráněn. Proto byly vydány ony předpisy rázu velícího a proto nutno 
považovati každou úmluvu ať výslovně ať mlčky učíněnou, jež by jim 
odporovala, za nicotnou (§ 879 obč. zák.) , neboť nelze připustiti, by 
obcházením oněch předpisů byl zaměstnanec zbaven ochrany, kterou 
mu zákon poskytuje, a aby tak úmysl zákoruoclárcův byl mařen. 

čís. 6954. 

Jednoroční lhůta §u 256, třeH odstavec, ex. ř. jest lhůtou práva hmot
ného. Počíná dnem, kdy bylo nabyto zástavníbo práva ~ staví se po 
dobu, po kterou byl dlužníku povolen odkladprodejového řIz.eni (vzhle
dem k žalobě o zrušení exekuce). 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1927, R I 1721'27.) 

s o udp r v é s tol i c e k návrhu vymáhajícího věřitele ze dne 30. 
dubna 1926 povolil prodej zabavených svršků. Rek u rs n í s o u d 
zamítl návrh na prodej. D ů vod y: Poněvadž se zabavení stalo dne 
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12. ledna 1 ?25 a od 15. října 1925 bylo vymáhající straně možno _ 
kUCl pokracovatl, zanIklo právo zástavní dne 12. ledna 1926 (§ 2~6exe 
ř.). K době odložení exekuce nelze přihlíželi v tomto případě poně e;: 
tato doba sk"o:,čila ještě ve lhůtě jednoho roku ode dne zab;vení. va z 

N e j v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Do,:'olaci "'ku:s jest důvodný, vytýkaje, že napadeným usnesením 
bYla "vee nespravn~ po"souzena s hlediska právního. Nelze mu ovšem při
svedcllI, pokud fIlml, ze usnesel1lm okresního soudu v Chebu ze dne 3 
hstopadu 1925 byl počátek jednoroční lhůty §u 256 třetí odstavec ex ř' 
stanov,;n v projedn,ávanél~ přípacl~ na den 26. října 1925. Lhůta §u 256 
lest lhutou hl.notneho prava, mcenou zákonem ktery' také vy' sl " 
uvádí " lh' ",. j , OVlle 
. ,ze ula pocma c nem, kdy zástavního práva bylo nabyto, tedy 

okamzlkem, kdy bY,ly s~ršky ~eps~ny(§ 253 prvý odstavec ex. ř.). To 
~e., stal~. v pro!ednav~n.em přrpade dlle 12. ledna 1925. Nemůže proto 
]e]1 pDe~tek bylI Zmenen s.oudním ~snesením i když toto, jak namítá 
dovolac! rekurs, nabylo pravl1l moc!. Nelze však souhlasiti s názorem 
rekursmho soudu, že doba odložení exekuce neměla v tomto případě v'
znamu, k~yž skončil.a j~ště ve lhůtč jednoho roku ode dne zabavení. ~o 
rozumu zak~na mus! bylI vymáhajícímu věřiteli dána možnost, by mohl 
p? dob~ celehD roku v exekuci pokračovatí (§ 256 ex. ř.l. Podle shod-

. neho n~~oru hteratury jakož i judikatury (rozh. vídeňského Nejvyššího 
soudu els. 1104 Ol., ll. I;:I.) staví se běh lhůty §u 256 ex. ř. po dobu, 
po kterou. vym~ha]lcI ve,ntel pm". odklad způsobený žalobou o zrušení 
exekuce nel;!Ohl beze sve ~rn~ uC:~llI ~ávrh na prodej anebo žádati, by 
bylo pok:a"~ova?o v,prode]ovem nzem. V projednávaném případě bylo 
prode]ove nzem k navrhu povinné strany odloženo usnesením okresního 
soudu ;e dne 30. ledna 1925 až do právoplatného rozhodnutí o žalobě 
na zrusen~ exekuce. Podle souhlasného sdělení obou stran byl tento 
spor",ukollcen smírem ze dne 16. října 1925, Dobu od 30. ledna 1925 do 
16. n]na 1925, po kterou bylo prodejové řízení odloženo, nelze důsled
kem" toho, .co bylo sh?ra .řečeno, započítati do jednoroční lhůty §u 256 
ex. r. Nem pr.oto spravnym nitzor, že zástavní právo, jehož stěžovatel 
nabyl z~!,aven!m, zamklo" dnem 12. ledna 1926. Právo to nelze vzhledem 
k hore]sl~u l;a.zo:~pova}ovati, za zaniklé podle §u 256 ex. ř. ani dnem, 
kdy vymahajlcI ventel UCl11rl n"avrh na pokračování v prodejovém řízení, 
te?y dne;n 30. dubna 1926. Predpls §u 200 čís. 3 ex. ř. nebyl také po
rusen, .lezto zastavení prodejového řízení nastalo dne 3. listopadu 1925 
a ~o,vy pro de] byl Rovolen dne 4. května 1926, tedy po uplynutí půl
roem lhuty §u 200 CIS. 3 ex. ř. 

čis. 6955. 

Ručení ~:áhy (zákon ze~ dne 5. března 1869, čís, 27 ř. zák.). 
Jde o príhodu v doprave, byl-Ii vlak p,řeplněn tak že ani průvodčí 

vlaku nemohl pro sebe nalézti místo ve voze a cestují ci byli ve vozech 

I 

I' 
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přímo napěchováni. Z důvodu přeplnění vozu nemá nárok na náhradu 
škody proti dráze ten, kdo byl sražen s vozu vystupujícím davem, ač 
bylo dosti času k vystupováni. Nejde tu sice o vyviňovací důvod §u 2 
zák., jenž předpokládá, že pří hod a v d o p r a v ě byla způsobena 
třeti osobou, jde však o nedostatek příčinné souvislosti mezi příhodou 
v dopravě a úrazem. Dokázati, že tu jest příčinná souvislost mezi pří
hodou v dopravě a úrazem, jest věcí poškozeného. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1927, Rv 11474/26.) 

žalobkyně jela v přeplněném vlaku a byla při vystupování z vlak\! 
vystupujícími cestujícími sražena, při čemž se poranila. Žalobní nárok 
na náhradu škody proti dráze uznal pro C e sní s o udp r v é s t o
I i c e třetinou důvodem po právu, o d vol a c í s o u d k odvolání ža
lované dráhy neuznal žalob ní nárok důvodem po právu, odvolání žalob
kyně poukázal na toto své rO,zhodnutí. D ů vod y: Ve věci samé dlužno 
si především uvědomití pojem a význam příhody v dopravě. Jí rozumí 
Se obecně událost v dopravě železné dráhy odchylující se od normy, 
která sama o sobě jest způsobilá člověka poškoditi neb usmrtiti a stala 
se mimo osobu poškozeného a která, jakmile skutečně způsobila tělesné 
poškození nebo usmrcení č'lověka, může odůvodniti použití zákona ze 
dne 5. března 1869, ,aJs. 27 ř. zák. S těchto hledisek nesdílí však odvo
lací soud právní názor prvého wudu, jenž shledává příhodu v dopravě 
již v tom, že vlak, ve kterém žalobky"ě jela, byl přeplněn, že to želez
niční orgány trpěly a že vyloučen byl průvodčí následkem přeplnění 
z vykonávání dozoru na přidělené mU vozy. Kdyby tyto .okolnosti mohly 
býti pokládány za odchylující se od normální dopravy, přece nevyplňují 
skutkové podstaty příhody v dopravě proto, že samy o sobě nejsou způ
sobilé člověka poškoditi neb usmrtiti a tak nedostává se tu podstatné 
známky příhody v dopravě, její způsobilosti člověka poškoditi neb 
usmrtiti, což i napadený rozsudek uznává pravě, že okolnost tato sama 
o sobě nebyla by bývala stačila, by způsobila žalobkyni úraz. Ostatně 
i žalobkyně v odvolání tvrdí, že při nastup.ování nalezla ještě dosti po
hodlné a bezpečné místo v postranní chodbičce, což také svědčí tomu, 
že nebyla ohrožena přeplněním vlaku cestujícími. Neshledává proto od
volací soud v uvedených okolnostech příhodu v dopravě právě tak, jako 
ji neshledává v tom, že žalobkyně při vystupování z vlaku vypadla na 
peron; neboť v tomto případě nejde o událost přihodivší se mimo osobu 
poškozené, nýbrž o událost stavši se v osobě poškozené a tím není 
splněna skutková podstata příhody v dopravě, jak shora byla vytčena. 
Leč i kdyby se v tomto případě mohlo, mluviti o příhodě v dopravě, ne
mohla by za ni býti činěna zodpovědnou dráha, poněvadž ze zjištěných 
skutkových okolností vyplývá, jak také prvý soud případně provedl a 
odůvodnil, že úraz zaviněn byl jednak vlastní neopatrností žalobkyně 
při vystupování z vagonu, jednak neodvratným jednáním osob třetích, 
za něž dráha neručí a byly by v tomto případě dány vyviňovací důvody 
§u 2 cit. zák. jak vlastní vina poškozené tak i neodvratný čin osoby 
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třetí, za niž dráha nerucr, a nestihala by dlrsledkem toho žalovanou 
dráhu vina na"úraze žalobkyně. Dle názoru odvolacího soudu však vůbec 
v souzeném případě nelze mluviti o příhodě v dopravě a proto bylo odů
vodněnému odvolání žalované vyhověti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. vidí dovolatelka v tom, že od
volací soud odpověděl záporně na otázku, zda souhrn okolností, které 
přivodily její úraz, jest příhodou v dopravě. Nelze ovšem přisvědčiti od
volacímu soudu potud, pokucl vyslovuje názor, že není příhodou v do
pravě, trpí-Ii železniční orgány, by byl vlak tak přeplněn, že, jak zji
štěno, ani průvodčí pro sebe nemŮže nalézti místo, je vyloučen z vyko~ 
návání dozoru na přidělené mu vozy a že stojí cestující napěchovám 
jako slanečci. Právě proto, že, jak správně vykládá odvolací soud, roz
umí se obecně takovouto příhodou událost v dopravě železnice, odchy
lující se od normy, která sama o sobě jest způsobilá, člověka poškoditi 
nob usmrtiti a stala se mimo osobu poškozeného, nutno takové přeplnění 
vozů, jaké bylo v tomto případě zjištěno, pokládati za příhodu v do
pravě. Nemůže býti vážně pochybováno o tom, že taková doprava obe
censtva neodpovídá předpisu a odchyluje se od pravidla, zvláště když 
jest počet cestujícícb, kterýž lze dopraviti vlakm, zvláštními zaříz.eními 
ve vozech a rozvrhem míst předem určen. Ovšem nelze každé překročení 
tohoto vymezeného počtu pokládati za něco, co se odchyluje od normy, 
ježto je to neodvratným průvodním zjevem včasné dopravy a přesné do
držováni vymezeného počtu cestujících mohlo by vážné ohrožovati pra
videlnou dopravu. Dojde-Ii však ke skutečnému přeplnění zvláště k pře
plnění takovému, že ani průvodčí vozu pro sebe nemůže nalézti místo, je 
vyloučen z vykonávání dozoru a že stojí cestující ve vozech napěchováni 
jako slanečci, jde o událost odchylující se od normy. Nelze také dů
vodně pochybovati, že takové přeplnění vozů značně zvyšuje nebezpečí, 
jež s dopravou na železnicích samo o sobě jest spojeno, a že může tedy 
přivoditi úrazy, jež při normálním obsazení vozů jsou vyloučeny. Jde tu 
tedy o příhodu v dopravě p.o rozumu §u 1 zákona ze dne 5. března 1869, 
čís. 27 ř. zák. Nelze přisvědčiti odvolacímu soudu ani potud, pokud vy
slovil další názor, že, i kdyby se v tomto případě mohlo mluviti o pří
hodě v dopravě, byly by tu vyviňovací důvody §u 2 uv. zák., poněvadž 
prý úraz byl zaviněn jednak vlastní neopatrností žalobkyně při vystu
pování z vozu, jednak neodvratným jednáním osob třetích, za něž dráha 
neručí. Odvolací soud zaměňuje pojem úrazu s pojmem příhody v do
pravě a přezírá, že vyvinění podle §u 2 uv. zák. vyžaduje, by dráha 
prokázala, že byla příh.oda v dopravě (zde tedy přeplnění vozů) způ
sobena neodvratným jednánim třetí osoby, za něž neručí, nebo zavině
ním poškozeného. Toho žalovaná strana ani netvrdila, natož dokázala. 
Povinného ručení žalované strany proto tu není, poněvadž nelze použíti 
zákona o povinném ručení železnic (zákon z 5. března 1869 Č. 27 ř. z.), 
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nebylo-li, jako zde, poranění přivoděno příhodou v dopravě, není-li tu 
tedy příčinné souvislosti mezi oběma událostmi, t. j. mezi přihodou 
v dopravě a událostí v osobě poškozeného. Dle vlastního seznání ne
utrpěla dovolatelka úraz tim, že vůz, v němž byla dopravována, byl pře
plněn, a tím byla přitlačena ke dveřim, z nichž pak vypadla, nýbrž 
utrpěla úraz tím, že cestujicí při vystupování si počínali tak urputně 
a překotně, že ji s vozu srazili. Zalobkyně udala v žalobě, že, když vlak 
již stál, shýbala se směrem k protějšim dveřím pro svoje ruční zava
zadlo, při čemž byla ·obrácena zády k otevřeným výstupním dveřím, 
a že byla, než jí bylo možno svého zavazadla se dotknouti, v tomto 
sehnutém stavu sražena ven cestujícími z vozu se hrnoucími. V příprav
ném spise uvedla, že byla k stupátkům a ze stupátek vozu sražena cestu> 
jícími, následujícími jí rychle z postranní chodby a vystupujícími z od
dílů, když se po zavazadlu shýbala a chtěla právě vystupovati. Podle 
toho, přivodilo tedy úraz neopatrhé a překotné chování se spolucestu
jících při vystupování z vozu, k němuž nebylo ani pro přeplnění vozu 
příčiny, poněvadž vlak ve stanici stál pět minut, tedy dostatečně dlouho, 
by i z přeplněného vozu mohli cestující v čas vystoupiti. Nelze na dráze 
požadovati, by ke dveřím každého vozu postavila zřízence, by doziral, 
aby cestující klidně vystupovali. Jest to povinnost cestujících, aby při 
známém jich chvatu, opouštějíce ielezniční vůz, věnovali náležitou po~ 
zornost celému svému okoli a vynaložili pozornost a píli, kterou žádá 
zákon na každém člověku pravidelných duševních schopno'stí (§ 1297 
obč. zák.). Názor dovolatelčin, že překotné vystupování cestujících bylo 
logickým důsledkem přeplnění vozu, nelze sdíleti, poněvadž pro jeho 
správnost schází skutkový předpoklad. Nedokázalať dovo,latelka, žé by 
se byl úraz nepřihodil, kdyby byl vlak býval jen plně obsazen; t. j., že 
při plném toliko obsazení vozu do,volatelka nebyla by při vystupování 
spolucestujícími bývala sražena. Dokazovati to bylo věcí do,volatelky, 
neboť jí náleží břímě prúvodní, že přivoděn byl úraz příhodou v do
pravě, tedy i že tu je příčinná souvislost mezi příhodou v dopravě a 
úrazem. Dráha v tomto případě nemůže, jak dolíčeno, býti činěna zod
povědnou za škodu žalobkyně proto, poněvadž tu není předpokladu § 1, 
že přivoděn byl úraz příhodou v dopravě, a bylo právem uznáno, že 
žalobní nárok svým důvodem není po právu. 

čís. 6956. 

Nebyl-li pllltebnÍ rozkaz v řízení upomínacím dbsud doručen podle 
předpisů §u 7 zák. o up. říz. a §u 106 c. ř. s., nelze mu odporovati ža
lobou o zmatečnost podle §u 529 čís. 2 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1927, Rv II 197/27.) 

žalobě Zikmunda T -a o zrušení upomínacího platebního příkazu ze 
dne 10. září 1925 pro zmatečnost, bylo' pro c e sní m s o ude m 
p r v é s t o I i c e vyhověno, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů-
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vod y: Rozsudck prvé stolice zjišťuje, že platební příkaz ?kresního 
soudu ze dne 10. září 1925 nebyl ZIkmundu T -OV! (zalovanemu v 1'1-

zení upomínacím) doručen podle předpisů §§ 7 upom. L a ID? c. ř .• s. 
Tuto závadu při doručení žaloby uplatňuje Zikmund T. Jako duvod za
lobní v žalobě o zmatečnost podle §u 529 c. ř. s. Napadeným rozsudkem 
bylo žalobě vyhověno, poněvadž »dle. stavu spisů okresního soud.u .stal 
se platební příkaz vykonatelným pravoplatnym t!tu~em exekucmm«. 
S tímto právním názorem odvolací soud nesouhlas!. Zaloba pro ~ma
tečnost jest v soustavě opravných prostředků podle c. ř. s. posledm po
můckou. Tato žaloba předpokládá, že základní spor je formálně zá
vazně skončen, zejména, že uplynula lhůta k podání opravného pro
středku do rozhodnutí, jež trpí zmatečností ve smyslu §u 529 c. r. s. 
Nestačí tedy, že jest dle zevního stavu spisů rozhodnutí, jehož .zm~teč
no st se uplatňuje, právoplatné. Při takovém posollJze~í sp?rn; otaz.ky 
nelze podati žalobu pro zmatečnost, bylo-Ir rozhodnut! protI pred~1Sum 
c. ř. s. doručeno žalobci tak, že lhůta k podání opravného prostredku 
vůbec žalobci ještě neběží. Neboť po.dle c. ř. s. pok!ád~ ~e vadné do
ručení tak, jakoby vůbec nebylo doruceno. K tom~ pnchaz! ! tato prak
tická úvaha: vady při doručení rozhodnutí soudmch lze odstramt! !ed
noduchým podáním na příslušný soud nebo řádným opravným pro~tred
kem do rozhodnutí. Není tu třeba žaloby pro zmatečnost (§ 529 c. r. s.), 
kterou pomůcku zákon pokládá jako poslední prostředek, kdyby veškeré 
řádné opravné prostředl{y selhaly (srovnej jednak 7679 Glaser-Unger, 
nová řada proti 6663). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání opřenému o dovolací důvod §u 503 čís. 4c. ř. s. nelze při
znati úspěch. žaloba pro- zmatečnost podle §u 529 c. L s. předpokládá 
pravomoc napadeného rozhodnutí a nemá proto místa, lze-Ii rozhodnutí 
tomu odporovati řádným prostředkem opravným. V tomto případě ne
stalo se žalobou napadené rozhodnutí, t. j. platební rozkaz okresního 
soudu ze dne 10. září 1925 právoplatným, poněvadž rozkaz ten nebyl 
dovolateli podle předpisů §u 7 zákona o upomínacím řízení a §u 106 
c. ř. s. vůbec ještě doručen, jak odvolaci soud, na jehož výstižné a zji
štěnému stavu věci a zákonu vyhovující důvody se O'dkazuje, již vy
ložil, a byla proto žaloba z nedostatku pravomoci napadeného plateb
ního rozkazu právem zamítnuta. 

čis. 6957. 

Společnosti s r. o. (záJ<on ze dne 6. března 1906, Cls. 58 ř. zák.). 
.Odvolal-li jeden z jednatelů společnosti podpis na opovědi zápisu 

společnosti do rejstříku, nelze zápis povoliti, dokud nebude odstraněn 
nediosta~k podpisu opovědi všemi jednateli. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1927, R I 39/,27.) 
38' 
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Rej S tří k o v Ý s o u d se usnesl, že o opovědi společnosti s L o, 
bude rozhodnuto teprve, až bude doplněna, D ů vod y: Jednatel a spo
lečník Hugo J, podáním ze dne 12, června 1926 odvolal svůj podpis na 
opovědi, Jest to tedy tak, jako kdyby opověď nebyla jím podepsána, 
Podle §u 9 zákona čís, 58/1906 ř. zák, nelze tedy nyní na základě po
dané opovědi zápis společnosti povoliti, pokud nebude předloženo pw
hlášení Hugona J-a, že odvolání svého podpisu béře zpět, anebo právo
platný rozsudek, kterým se Hugo J. uznává povinným, aby zápis SP,o
lečnosti opověděL I~ e k u r sní s o u d změnil napadené usnesení v ten 
rozum, že příkaz má zníti: pokud nedostatek podpisu opovědi všemi 
jednateli, přivoděný odvolánim podpisu Huga J-a, nebude odstraněn", 
D ů vod y: Soud prvé st,olice v napadeném usnesení správně zjistil, že ' 
jednalel Hugo J. svúj podpis na opovědi společnosti odvolal. Odvolání 
to se stalo podáním co do podpisu ověřeným, Správně též soud ten 
vyslovil, že jest věc nyní tak, jako by opověď nebyla jednatelem tím 
spolupodepsána, a že proto podle §u 9 zákona ze dne 6, března 1906, 
čís, 58 ř. zák. nelze nyní na Úkladě této opovědi povoliti zápis společ
nosti do obchodního rejstříku, neboť není nikde zakázáno, by nesměl 
spolupodatel, pokud nebylo o podání ve věci samé rozhodnuto, svůj 
spolupodpis na podání odvolati. Rejstříkový soud uvádí kasuisticky 
z možných eventualit dva případy, které by mohly odčiniti nedostatek 
spolupodpisu Hugona J-a jako jednatele, ovšem přehlíží v druhém pří
padě, že provedení tam zmíněného rozsudku proti vůli Hugona J-a by 
bylo možno jen v řízení exekučním, Pokud tedy nynější rekurent do
máhá se vypuštění výroku napadeného usnesení z důvodů v rekursu 
uplatňovaných, jest mu možno vyhově!t pouze riahrazením všeobecného 
rčení, jak jest svrchu uvedeno, Názor rekursu o nepřípustnosti odvo
lání opovědi nehodí se na tento případ, poněvadž opověď nebyla oběma 
jednateli odvolána, nýbrž byl pouze spolupodpis jednoho z jednatelů 
odvolán a tím nastal nedostatek v podpisu opovědi, povolení zápisu 
vadící (§ 9 cit. zák. Č, 58/1906 ř, z,), Poněvadž společnost s obme
zeným ručením, dokud není do obchodního rejstříku zapsána (§ 2 ciŤ. 
zák.) neexistuje, ne\lí tu důvodu, by obchodní soud, když Hugo J, z dů
vodu, že prý společenský poměr zrušil, maje k tomu zákonité důvody, 
svůj podpis odvolal, někoho k zápisu ještě vůbec neexistující sP,olečnosti 
a tedy doplnění opovědi doháněl, a musí býti ponecháno oněm účast
níkům, kteří mají snad zájem na vzniku dotyčné společnosti, by svá 
práva v tom směru provedli aneb jinak se postarali o odstranění nedo
statku podpisu op-ovědi. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

Ke správným důvodům rekursního soudu, k nimž se poukazuje, stačí 
dodatí vzhledem k vývodům dovolacího rekursu ještě toto: I kdyby se 
vycházelo z právního názoru rekurentova, že odvolání podpisu na opo
vědi jedním z jednatelů jest vlastně odvoláním příslušného projevu, tedy 
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opovědi samé, nevedlo by to k jiným důsledkům, ne~ k nimž d,ospěl l:e~ 
kursní soud, Jednatel onen, zde Hugo J" mohl by !Im odvobh op?ved 
jen za sebe, což jest totéž, jakoby ji byl hned od,puvodu ~vym Jmene,,; 
nepodal, pokud se týče nepodepsal. Tím by, se ovsem prohre~11 proh sve 
smluvní povinnosti a proti předpisu §u 9 zakona ze, dne 6" brezn~ 1906, 
čís, 58 ř. zák. a ručil by po případě společnosh za skodu hm v:;es,lou po 
rozumu §u 25 uvedeného zákona, neboť, t~ebaže pravldel~a ,cmnost 
jednatele počíná teprve okamžiker;', kdy s~?lecnost nabyla,prav111 JSouc
nosti, Ť. j, po zápisu do obchodl11ho reLst~lku (~ 2 ~ak CIS, 58(1906), 
náleží jim přes to již po zákonu, by urclta nutr;a prav111 J;dnam, vzh,le
dem k příští společnosti s L o, předsevzah Jlz v ?bdobl, z~kladacl1n, 
A k tomu náleží mimo jiné také, by podepsah opoveď k zaplsu do .ob
chodního rejstříku (§ 9 zák.) , ~,cház5-li tudí,Ž p09pis ,něk!erého ,z ]e~
natelů nebo byl-li odvolán, nemuze byh na zaklad,e neuplne,opovedl za
pis povolen a proto právem rekUl:s~í s?ud uznal, ze nelze, zapls povohh, 
pokud nedostatek podpisu opovem vsemi tednateh, Jenz nastal odvo
láním podpisu Hugona J-a, nebude odstranen, 

čís. 6958. 

Potvrdil-li odvolací soud rozsudek prvého soudu, přisuzující zažalo
vanou pohledávku, pouze částečně, lze zaiišťova~í exeku~~ pod~e §u 371 
čís. 1 ex. ř. povoliti ohledně části žalobního tlaroku prtznan:e srovna-
lými rozsudky obou nižších soudů. . 

(Rozh, ze dne 6, dubna 1927, R I 80/27,) 

Návrh na exekuci ku zajíštění pohledávky 9,888 Kč 90 ha· útrat 
sporu prvé stolice 1.568 Kč 84 h s o ~ d P r v é st? I i c e zal,?ítl, -' e
k II r sní s o u d exekuci povohL D u vod y: Prvy soud zamlt1 navrh 
na povolení zajíšťovací exekuce, jeli,ko,ž prý }U není předpokladů, §u 370 
ex, ř. zejména, že nebylo soudu osvedcen?, z,e by ~ez pO,,:;olem teto :xe~ 
kuce ku zajištění byla dobytelno-st soudne pnzn~ne pene~l1'1 pohl:,davk) 
zmařena nebo značně stížena, Při tom však prvy soud prehledl, ze roz
sudek prvé stolice co do 9,888 Kč 90 h z ~ohledáv~y vymáhající straně 
přisouzené s přísL a co do 1.568 Kč 84 h utrat prve stohce, byl ro'zsud
kem odvolacího soudu ze dne 2, lIstopadu 1926 potvrzen a ze prah roz
hodnutí tomu podáno jest dovolání, tak že pOdl:,§u 371 ,čís" I ex, ř. ve 
znění čL VliL cis, nař. ze dne 1. června 1914, CIS, 118 L zak. exeku::e 
zajišťovací bez jakéhokoliv osvědč::ní oh:'o~enIJ'0hledávky soude;n pn
souzené jest přípustná a proto oduvodnene sŤ!znostl bylo vyhoveb, 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl do-volacímu rekursu, 

Důvody: 

Rekursní soud správJÍě uznal, že jest zajišťovací exekuce co do části 
zažalovaného nár,oku 9,888 Kč 90 h s přísl. a co do útrat prvé stoh ce 

L,i 
i': i 
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l.568 Kč 84 h ve smyslu §u 371 čís. 1 ex. ř. ve znění čl. VIlI. cís. nař. 
ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. přípustna i bez osvědčení ohro
žení pohledávky, poněvadž v tomto rozsahu byl potvrzen rozsudek 
soudu prvé stolice rozsudkem odvolacího soudu. Nelze sdíleti právní ná
zor rekurentčin, že by ustanovení §u 371 čís. 1 ex. ř. v uvedeném znění 
bylo vykládati tak, že zajišťovací exekuci lze bez osvědčení nebezpečí 
ve smyslu §u 370 ex. ř. povoliti jen tehdy, byl-Ii rozsudkem odvolacího 
soudu potvrzen rozsudek soudu procesního v celém rozsahu. Názor 
tento příčí se úmyslu zákona, neboť uvedeným předpisem mělo býti 
zřejmě umožněno, by strana, pokud nárok její byl již dvěma rozsUJdky 
postaven na jisto a tím, třeba ne ještě právoplatně uznán, přece aspoň" 
ve vyšší míře osvědčen, než pokud se zakládal jen na mzsudku prvé sto
lice - mohla dojíti bez dalšího zajištění tohoto svého nároku. Není pří
činy, by se rozlišovalo, 'zda rozsudky soudů nižších stolic přisoudily ža
lobci (vymáhajícímu věřiteli) celý zažalovaný nárok, či jen jeho část, 
a proč by neměl býti v tom!\> případě vymáhající věřitel účasten vý
hody, kterou zákon co do povolení zajišťovací exekuce poskytuje, byl-Ii 
rozsudek soudu prvé stolice plně potvrzen rozsudkem soudu odvolacího. 

čís. 6959. 
~ 

Pokud nesplněni depuračního závazku prodatelem jest dílvodem 
k zadržení nedoplatku kupní ceny (§ 1052 obč. zálL). 

(Rozh. ze dne 6. dubna 19'27, R I 198/87.) 

Proti žalobě prodatelů proti kupiteli o zaplacení nedoplatku kupní 
ceny namítl žalo,vaný. že prodatelé nedostáli dosud své smlouvoti pře
vzaté depurační povinnosti (čl. III. smlou,vy) a že neodstranili kamene 
a kořenů z prodaného pozemku (čl. VlIl. smlouvy). Pro c e sní s o u cl 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zrušil na
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci ji 
znovu projednal a rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného, k rekursu ža
lobce zrušil napadené usnesení odvolacího soudu, pokud ukládalo prvé
mu soudu doplnění řízení o námitce zadržovacího práva podle §u 1052 
obč. zák. 

D ů vod y: 

Soud odvolací míní, že žalovaný jest oprávněn žalobcům zadržovati 
z nedoplatku kupní ceny pro- neprovedenou dosud depuraci a nesplnění 
dalšího smluvního závazku uvedeného v odst. VIII. onu část kupní ceny, 
která jest úměrna majetkové hodnotě těchto nesplněných závazků. 
V §§ 1052 a 1062 obč. zák. jest vyslovena právní zásada, že k řádnému 
splnění oboustranných úplatll!ých smluv náleží zpravidla, by bylo plněno 
navzájem z ruky do ruky, tedy současně,a že může jedna strana za-

-- čís. 6959 -
599 

držeti své dlužné plnění straně druhé, pokud tato nesplnila anebo není 
ochotna plniti. Toto právni pravidlo jest však vztahovati jen na takové 
závazky, které již podle podstaty smlouvy náležejí ku řádnému splnění 
smlouvy v hlavním jejím obsahu, takže podle vzájemného stavu tako
výchto plnění oproti sobě lze smlouvu míti za splněnu jen tehdy, když 
tato oboustranná vzájemná plnění byla mezi stranami současně vymě
něna; naproti tomu nelze však pravidlo toto beze vše~? vztah<;va~i .~~ 
všecky ostatní vedlejší a k hlavnímu obsahu smlouvy pnmo nenaleze]lcl 
závazky. V tomto případě jde o zadržování kupní ceny z ,to,ho d~vodu: 
že žalobci nedosáhli dosud své smlouvou převzaté depuracl1l povmnostl 
(odst. III. smlouvy) a že nesplnili další smluvní závazek obsažený 
v odst. VIII. smlouvy. V §u 1052 obě. zák. jest při kupní smlouvě onen 
vzájemně se podmiňující vztah oboustranného plnění vytčen a zdůraz
něn hlavně jen ve příčině odevzdání kupního předmětu, které se v sou
zeném případě nesporn~ již staJo, a ve příčině, zapl,ac,;ní kup;,í, ceny a 
odvolací soud podle oduvodněm svého usnesem ml11l pres to, zek nale
žitému odevzdání prodaného předmětu náleži též, bylo-li vymíněno 
dluhoprosté odevzdání, i splnění ta!kto pře~zatého depuračního zá~azku, 
neboť jen takovým odevzdáním dostane pry se ~tlplteh ~ovn05'enne hod~ 
noty za kupní cenu jím placenou. S názorem hmto v teto vseobecnostl 
souhlasiti nelze. Jest arciť připustiti, že splnění depuračního závazku 
může za okolností jeviti se jako nezbytná náležitost řádnébo odevzdání 
prodané věci, zejména v případech, kde jde ,.o. tíživý ,stav naléhav~ch 
dluhů kll!ihovních, jež mohly by snadno zmantl prospech proved~n:~o 
již právního odevzdání prodané nemovitosti (srv. rozh., Ol. U. n., r., CI~. 
5488), naproti tomu zase v jiných případech nebude mlh ~epura,cm za
vazek této naléhavé povahy, je-li jeho splnění zaručeno v prízmvych po
měrech prodatelů. Rozhodnou však zpravidla, je~t v,této příčině úmluva 
stran, zejména, když strany o kupní smlouve znzu]1 podrobnou !Ist,mu. 
Jestliže si strany, zřizujíce mezi sebou kupní. sml<;uvu, v,e smlouve, te -~e 
příčině těchto vedlejších závazků nevyhr~d!ly v~slovne so~šasn? vza
jemné plnění na ten způsob, že pro nesplnem jedl:e strany m,u~e byh ?~ 
píráno i plnění stranou druhou, jesot za to mlÍl" ze na o spInem tako~yc~ 
vedlejších závazků nekladly toho durazu; by sn;ely k vul! ~omu odeplfay 
vzájemné plnění a že tedy povohly dmhe strane ,ku spInem ta~oveho za
va~ku poshovění bez vzájemného vztahu na zavazek vlastnI. V tomt<; 
případě byla ve smlouvě u notáře zřízené smluvena pro placem kupm 
ceny lhůta do 1. července 1925, kdežto pro spln~ní ~epuraČlníh? záv~z!u 
a pro splnění dalšího závazku v odst. VlIl. o?sazeneho', ~evymmll SI :a
lovaný nižádné určité lhůty a nevyhradIl sobe ve smlouve am ]lnym zre
telným způsobem v této příčině současn~st vz~jem~é~o'plnění; Vzhledem 
k tomu že nebylo ani požadováno kmhovm za]lstem kupm smlouvy, 
jest op~ávněn úsudek, že si strany v télO' příčině navzájem důvěřo,valy, 
Za těchto okolností a, ježto žalova,ný ar;i netvrdí, že bysplně~í ~epu
račního závazku bylo se stalo pro -"patne ~nebo, mezI tll;' zho~sene ~o
měry žalobců pochybným, dlužno zalovanemu ]lm uplatnovane zadrzo
vací právo jakožto v zákoně neodůvodněné odepříti. 

~ i 
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Přijetím firmy kupce jednotlivce netvoří se zvláštní právní podmět 
vedle jejího majiůele, nýbrž závod, vedený pod firmou, tvoři součást cel
kového jmění majitele firmy. Přešlo-li celé pozůstalostni jmění kupce 
jednotlivce na dědice, přešel na ně i závod s firmou a dědicové ručí zá
sadně za všechny jeho dluhy, tedy i dluhy ryze obchodní. Přihlásili-li 
se dědicové po kupci jednotlivci k pozůstalosti vyminečně, aniž by však 
navrhli oddělení jmění, lze proti nim jako právnim nástnpcům zůstavitele 
povoliti exekuci, avšak jen v poměru, kterým jim byla pozůstalost ode
vzdána a k~erý jest zjevný z úředního vysvědčení. 

I když byla pozůstalost kupce jednotlivce projednána a dědicům ode
vzdána, avšak v osobě majitele firmy nenastala změna, dlužno míti za 
to, že k rozdělení podniku dosud ne!1ošlo a že jej fakticky (čl. 11 O ohch. 
zák.) vedou dědicové dále na společný účet. 

(Rozh. ze dne 6.:dubna 1927, Rl 209/27.) 

Exekuci ku vydobyti peněžité pohledávky proti Anně K-ové, Marii 
L-ové a nezl. Krístě N-ové s o udp r v é s t o I i e e povo1í1, r e -
k u r sní s o u d exekuční návrh mmítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

Důvody:. 

Vymáhající věřitelka domáhá se govolení mobilární exekuce proti 
dlužníkům na základě rozsudku ze dne 21. září 1926, vydaného proti 
firmě Jan K., jímž byla tato firma odsouzena, by zaplatila žalobkyni 
jako postupnici firmy Robert C. pohledávku z dlužného zůstatku ke dni 
15. června 1926 penízem 332.13.11 ,e. Směřuje tedy exekuční návrh 
proti jiným osobám, než proti tomu, kdo jest jako dlužnik jmenován 
v exekučním titulu a mohla býti podle §u 9 ex. ř. exekuce povolena jen, 
kdyby bylo veřejnými nebo veřejně ověřenými listinami prokázáno, že 
závazek v exekučním titulu určený přešel z firmy Jan K na osoby, proti 
nimž jest exekuce navržena. Vymáhající věřitelka dovolává se v tomto 
směru ověřeného výpisu z obchodního rejstříku krajského soudu ze 
dne 23. prosince 1926 a úřednih,Q vysvědčení okresniho soudu ze dne 
7. ledna 1927, tedy listin takové povahy, jak m'á na zřeteli § 9 ex. ř. 
Jde tedy jen o to, zda jest listinami těmi také prokázán přechod závazku. 
K této otázce jest přisvědčiti. Z ví'pisu z obchodního rejstříku plyne, 
že jediným majitelem firmy Jan K jest továrník Jan K, ale také že ma
jitel firmy zemřel a že po dobu projednání pozůstalosti byl zastupo
vánim firmy pověřen syn zůstavitelův .lan .K., který bude firmu zname
nati vlastnoručním vypsáním jejího znění. Úředním vysvědčením okres
ního soudu jest pak prokázáno, že Jan K zemřel dne 24. června 1920, 
že se k jeho pozůstalosti přihlásili výminečně vdova Anna K-ová, syn 
Jan K., dcery Anna J-ová a Marie L-ová a vnučka nezl. Krista N-ová .-
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tedy také osoby, označené v exekučním návrhu jako dlužnice - že 
dědicové tito ujednali, že tovární podnik, který Zl:lstavitel provozoval 
pod firmou Jan K, povede dále pod dosavadní firmou a na účet pozů
stalosti zůstavitelův syn Jan K ml., kterážto úmluva byla schválena 
pozůstalostním a poručenským soudem, a konečně, že podle oclevzdací 
listiny ze dne 30. srpna 1923 byla celá pozůstalost po Jann K-ovi ode
vzdána řečeným dědicům, vdově Anně K-ové jednou čtvrtinou a ostat
ním dědicům (patrně každému z nich) třemi šestnáctinami. Především 
nutno poukázati k tomu, že firma kupce jednotlivce neni ničím jiným, 
než jeho kupeckým jménem, že se teely přijetím firmy netvoří zvláštní 
právní podmět vedle jejího majitele, že důsledkem toho nelze rozezná
vati mezi jměním jeho a jměním firmy a že také závod vedeny' pod fir
mou, tvoří součást celkového jmění majitele firmy. Přešlo-Ii tedy celé 
pozůstalostni jmění kupce jednotlivce na dědice, přešel na ně i závod 
s firmou a oni ručí zásadně za všecky jeho dluhy, tedy i ryze obchodní 
(§§ 547 a 548 obč. zák.). Nastoupi-li dědicové v pozůstalost s vý
hradou dobrodiní inventáře, jsou are i věřitelům jen potud zavázáni, po
kud pozůstalost stačí na pohledávky věřitelů i pohledávky jich vlastní, 
jež jim náležejí kromě dědického práva, a to nejen tím jměním, které 
zdédili, nýbrž i jměním vlastnim (pro viribus nikoli mm viribus heredi
tatis § 802 obč. zák.). Výminečná přihláška dědická nebyla by však 
závadou, by nebyla proti dědicům povolena exekuce bez ohmezení 
§u 802 obč. zák., nenavrhli-Ii svolání věřitelů (§ 815 obč. zák.). Stačil 
by tedy i v tomto připadě průkaz úředním vysvědčením okresniho 
soudu, by proti jedn,Qtlivým dlužníkům v exekučním návrhu uvedeným 
jako právním nástupcům Jana K-a byla exekuce povolena, avšak jen 
v poměru, kterým jim byla odevzdána pozůstalost C§ 821, druhá věta 
obč. zák.) a který jest zjevný z úředního vysvědčení, neboť dlužníci 
ani v rekursu se nebránili tím, že navrhli svoláni věřitelů. Lhostejno 
jest, kdy dluh vznikl, a že byl žalován dlužný zůstatek, vybývající te
prve ke dni 15. června 1926, neboť tím nepřestal býti dluhem pozů
stalosti a spadá k tíži dědiců (§ 548 ,Qbč. zák.). To vyplyne z této 
úvahy. Dle výpisu z obchodniho rejstříku nebyla ještě dne 23. prosince 
1926 firma Jan K z rejstříku firem jednotlivců vymazána a jest jako 
majitel jeji zapsán Jan K. Také zminěná poznámka o provisoriu co do 
zastupování a znamenání firmy za projednávání pozůstalosti té doby 
ještě trvala. Že by se byl rejstříkový stav od 23. prosince 1926 změnil, 
dlužnici netvrdili. Ze čl. 22 obch. zák. plyne zřejmě, že, má-Ii býti po 
úmrtí majitele firmy jednotlivce pokračováno v provozu podniku, ve
deného jim pod touto firmou, dědici pod touž firmou jednotlivce, může 
se tak státi jen jedním z více dědiců jako jediným majitelem firmy jed
notlivce za souhlasu ostatnich. To se však podle výpisu z obchodního 
rejS'1:řiku dosud neslalo. I když tedy pozůstalost byla již projeďnána 
a dědicům odevzdána (viz úředni vysvědčení), avšak v osobě majitele 
firmy nenastala změna, nutno míti za to, že k rozdělení podniku ještě 
nedošlo, a že jej faktiGky (čl. 110 obeh. zák.) vedou dále dědicové 
Jana K-a na společný účet. Tím se však stávají veřejnými společníky 
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podle čl. 85 obch. zák., a ručÍ za obchodní dluhy neobmezeně a soli
dárně (čl. 112 obch. zák.). Důsledkem toho jest odůvodněn i exekuční 
návrh tak, jak byl učiněn, a bylo proto rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 6961. 

Do usnesení opatrovníckého soudu, jímž bylo odepřeno schválení 
smíru ve sporu nezletilce, nejsou oprávněni stěžo"ati si nezletilcovi 
odpůrci ve sporu. 

(Rozh. ze dne 6. clubna 1927, R I 243/27.) 

Ve sporu nezletilce proti řÍdiči a majiteli au,tomobilu o náhradu 
škody uzavřely strany smír, jejž o' pat r o v nic k Ý s o II d odepřel 
ohledně nezletilce schváliti. Dq usnesení, jímž bylo odepřeno schválení 
smíru, stěžovali si řídÍč a majitel automobilu. Rek u r sní s o u d 
Odmítl rekurs jako nepřípustný. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl re
kursu do odmítacího usnesení. 

Dů"ody: 

Stěžovatelé se domnívají, že nemělo jim býti upřeno oprávnění ke 
stížnosti do usnesení opatrovnického soudu, jímž nebyl schválen mimo
soudní smír ve sporu nezletilého Ferdinanda P-a proti nim o náhradu 
škody z úrazu silostrojem, poněvadž i 'oni mají na tom právní zájem, 
by bylo zjištěno, že tento smír jest pro'nezletilého, výhodným a že proto 
měl prý rekursní soud zabývati se věcí samou. Než tyto důvody mluví 
právě, jak správně uvedl rekursní soud, proti jejich oprávnění, by si 
stěžovali clo odepření schválení smíru. Jest věcí zákonného zástupce 
nezletilého žalobce a opatrovnického soudu, by uvážili, zda zájmy ne
zletilcovy jsou tímto smírem plně obhájeny či zda nejsou citelně po
škozeny. Stěžovatelé nemají na to práva, by opatrovnicky soud schválil 
smír a nejsou ani k tomu povoláni, by poukazovali na výhody, kteréž 
prý plynou nezletilci z nabízeného smíru, protnže prý nutno počítati 
se zamítnutím žaloby. Nevadí ani, že otec nezletilého, žalobce snad jíž 
smír přijal, nebo,f po'zději si věc rozmyslel a k platnosti smíru jest 
právě zapotřebí schválení opatrovnickým soudem. Správně byl tedy re
kurs odmítnut jako nepřípustný a stížnost do toho podaná není odů
vodněna. 

čís. 6962. 

Předmětem nároku. na vyloučení podle §u 44kmllk. ř. muze 'býti 
pouze individuelně určitá věc. Smísením peněz, jež aní neměly zvlášt
ního označeni ani nebyly zvláště uschovány, ztrácíse jejich individualita. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1927, Rv I 1713/26.) 
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Žalující spořitelna zaslala žalované záložně směnku na 7.113 Kč, by 
obstarala u josefa P-a její výplatu. Josef P. proplatil směnku u žalované 
záložny dne 11. února 1926 a účetní, jenž od P-a peníze přijímal, uložil 
je do pokladny mezi jiné peníze. Dnem 24. února 1926 bylo žalované 
záložně povoleno příroČí. Žalobu o 7.113 Kč pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl, ježto nejde o nárok podle §11 44 konk. ř., nýbrž o po
hledávku náležející do třetí třídy úpadkových věřitelů, jež vzhledem 
k §u 5 zákona ze dne 10. října 1924 ,čís. 240 sb. z. a n. nesmí býti po 
dobu příročí vyplacena. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O Ů vod y: 

Výtka nesprávného právního posouzení (čís. 4 §u 503 c. ř. s.) není 
odůvodněna. V dovolání se tvrdí, že žalovaná záložna byla k inkasu vý
slovně .. zmocněna, takže jen žalující spořitelna nabyla podle §u 1017 obč. 
zák. práv z proplacení směnky, záložna stala se jen schovatelkou při
jatých peněz, které jí byly pouze svěřeny, takže žalující spořitelna měla 
by podle §u 44 konk. ř. nárok na vyloučení. Než nelze s dovoláním sou
hlasiti. Podle upravené žalolJní prosby domáhá se spořitelna zaplacení 
a vydání peněz z proplacené směnky, již záložně za tím účelem zaslala. 
Důvodem nároku na vyloučení věci podle §u 44 konk. ř. může býti věcné 
neb osobní právo podle všeobecných zásad právních. Nikoli tedy pouze 
vlastnický nárok, jenž jest ovšem obyčejným případem vylUČOVání. Ne
záleží tedy na způsobu a obsahu tohoto věcného neb osobního nároku 
na vyloučení, nýbrž na nezbytném předpokladu, že věc, jejíž vyloučení 
se žádá, nepatří do úpadko,vé podstaty. Je-li tedy předmětem nároku na 
vyloučení hmotná věc, může jí vždy býti jen věc individuálně určitá. 
žaluj e-Ii se na vyloučení peněz, musí tím spíše býti prokázáno, že se 
nárok týče jen individuelně určitých peněz, nikoli lIfčitého peníze vůbec. 
Kdo žaluje na vydání movité věci z důvodu vlastnického práva, musí 
ji tak popsati, by se lišila od jiných podobných věcí téhož druhu (§ 370 
obč. zák.). Věci, které takto nelze od jiných rozlišiti (hotové peníze), 
nemohou proto zpravidla býti předmětem žaloby vlastnické, leda ve 
zvláštních případech, kdy žalobce přece mMe prokázati své vlastnické 
právo, ač nenabyl-Ii žalovaný věci bezelstně (§§ 371, 326 a 368 obč. 
zák.). Proto v případě úpadku nemá místa ani žaloba na vyloučení podle 
§u 44 konk. ř., neprokáže-Ii žalobce právo na individuálně určitou věc, 
zejména při penězích (Bartsch I. sv., str. 329, Lehmann 1. str. 359, Ehren
zweig I. sv. 2. díl, str. 234). Smísením peněz, jež ani neměly zvláštního 
označení ani nebyly zvláště uschovány, se jejich individualita ztrácí a 
nemOžno pak prokázati, že věci nepatří do podstaty. Věřitel má jen Dbli
gační nárok. Peníze byly ze směnky proplaceny pro žalobkyni, záložna 
byla jejím zmocněncem a měla tedy splniti svou povinnost podle §u 1009 
obč. zák. Bylo však zjiŠtěno, že peníze, zvláště neoznačené ani zvláště 
neu,schované, byly přijaty a uloženy v pokladně záložny s jinými penězi. 
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Zmocněnec nabývá sice práv pro zmocnitele (§ 1017 obč. zák.) a v pří
padě úpadku byl by oprávněn nárok na vyloučení podle §u 44 konk. ř., 
ale za předpokladu, že se jedná o individuální věc, která nepatří do úpad
kové podstaty. Ztratil-li však proplacený peníz dle tohoto zjištění u žalo
vané záložny přijetím do pokladny mezi ostatní peníze své zvláštní urči
tosti, nestala se žalující spořitelna jeho vlastníkem, jak tvrdí, nýbrž ža
lovaná záložna. žalobkyní by příslušel jen obligační nárok. Tento nárok 
zakládá však pro případ úpadku jen pohledávku věřitele třetí třídy, al'e 
vznikl dle zjištění již před účinností povoleného příroČí. Pokud tedy ža
loba čelí na zaplacení, byla právem zamítnuta pro tentokrát s ohledem 
na § 4 zákona ze dne 10. října 1924, čís. 240 sb. z. a n. a na účinky po
voleného příro,č'Í. 

čis.!;i963. 

Jen tehdy jde o fixní obchpd ve smyslu čl. 357 obch. zák., bylo-Ii 
vymezení určité doby k plněni podle vůle stran pods,tatnou součástí 
smlouvy v ten způsob, že plnění po projití smluvené doby neměln býti 
považováno za plnění. 

Dodatečné, nové vyjednávání o dodání může nastati právě tak po 
uplynutí obvyklé dodací lhůty, jako"lhůtly fixní a nemá vlivu na následky 
již nastalého p1'Odlení, pokud strany neujednaly něco jiného. 

Byl-Ii ujednán pevný kup co do určiténo zbožl a kupiícH vyhrazeno. 
právo, by do určité doby zakoupené zbožl postupně odebral a při tom 
sám volil někter.é z různých vzorů již pfi smlouvě co clo úpravy i ceny 
určených, a ocitl-Ii se kupitel v prodlení, neozm\miv prodateli volbu, jest 
tento oprávněn, by buď zboží podle čl. 343 obeh. zák. prodal a pří (kJm 
kupiteli vyhradil volbu tak, jak příslušela původnímu kupiteli, neb aby 
tohoto žaloval na výkon volby nebo přímo na zaplacení kupnlceny, a to 
ceny nejnižší, totiž té, která odpovídá nejlacinějšímu druhu (vzoru) 
zboží, který by byl mohl kupitel voliti. 

(Rozll. ze dne 6. dubna 1927, Rv I 147/127.) 

Dne 23. května 1924 došlo mezi stranami k ujednání o dodání 30 ka
men pro koupelny za určitou cenu a měla kamna dle ohsahu kupního listu 
býti dodána žalované firmě podle jejích disposic do konce roku 1924. 
Žalovaná kamna neodebrala, nač'ež došlo d:ne 10. únOra 1925 mezi ní 
a žalobkyní k novému ujednání, kterým původní ujednání padlo a bylo 
nahraženo ujednáním novým, dle něhož byl předmět dodávky snížen na 
20 kamen tří dmhů za určitou cenu podle volby žalované a měla býti 
tato kamna dodána nejvýše do konce r. 1925. Na základě tohoto ujednání 
odebrala žalovaná od žalobkyně 6 koupelních kamen, kdežto dalších 
14 koupelních kamen neodebrala, nýbrž na výzvu žalobkyně, by těchto 
zbývajících 14 koupelních kamen odebrala, žádala o' prodloužení odběrní 
lhůty, kteráž jí však nebyla žalobkyní poskytnuta. Žalobkyně poskytla 
žalované dopisem ze dne 30. ledna 1926 dodatečnou lhůtu k odběru 
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zbj'vajících kamen až do 15. února 1926 a když tento návrh žalobkyně 
nebyl přijat, žalobkyně dopisem ze dne 18. ledna 1926 žalovanou vy
rozuměla, že musí setrvati na splnění ujednání do 31. prosince 1925. 
Žalovaná koupelní kamna neodebrala, načež žalobkyně 14 koupelníeh 
kamen v ceně 10.455 Kč dle její volby zabalených uložila ve svém skla
dišti, žalovanou o tom vyro'zuměla, a zaslala jí fakturu se skladním 
listem. Žalovaná poslala žalobkyni fakturu zpět a zbOží pro ni složené 
nepřijala. Žalobě o zaplacení 10.455 Kč pro c e sní s o u d. p r v é 
s tol ic e vyhověl. O d vol a c í s o u d vyho,věl odvolání žalované 
potud, že zamítl žalobu ohledně 566 Kč 10 h. D ů vod y: Odvolání 
snaží se dáti doložce obsažené v kupním listě ze dne 10. února 1925 
výklad, že odpůrkyně byla sice povinna odvolatelce umluvený počet 
kamen do konce roku 1925 dodati, bl1de-li to žádati, že však odvola
telka povinnosti k odebrání kamen neměla, nýbrž že to bylo pouze jejím 
právem. Než výklad tento je nesprávný. Pro výklad ten nen,í především 
v kupním listu ze dne 10. února 1925 nejmenší opory. Výklad ten příčí 
se však i zásadně kupecké poctivosti, jež ovládá obchodní svět, a jež 
nedovoluje, by smlouva byla vyklidána tak, by z ní měla jedna strana 
jen výhody a druhá jen nevýhody, nebylo-li to výslovně umluveno; pro 
odpúrkyni by však znamenala smlouva při výkladn odvolatelčině ne
výhodu již proto, poněvadž při koupi většího množství zboží se stanoví 
kupní cena nižším penízem, než při koupi jen malého množství, nebo 
dokonce jen jednoho kusu. Proti onomu. výkladu mluví však i skutečnost, 
že bylo mezi stranami ujednáno, že odvolatelka je povinna, koupená 
kamna do konce roku 1925 i odebrati. Výklad, který odvolatelka uve
dené doložce dává, je však i v vozporu s jejím vlastním chováním, neboť, 
kdyby si nebyla odvolatelka' vědoma toho, že má kamna do konce roku 
1925 odebrati, byla by se zajisté proti dopisu odpůrkyně ze dne 10. 
února 1925, v němž se jí uzavření kupu potvrzuje a v němž se klade 
důraz na to, že kamna musí býti do konce r. 1925 odebrána, ohradila 
a nebyla by se v roce 1926 pustila do jednání o odebrání kamen, jak 
se to stalo jejím dopisem ze dne 23. ledna 1926. Dále se obrací od
volání proti tomu, že soud procesní nespatřuje ve smlouvě ze dne 10. 
února 1925 obchod fixní. Neprávem. K pojmu fixního obchodu ve smyslu 
ustanovení čl. 357 obch. zák. nestačí, by k plnění byla stanovena určitá 
doba, nýbrž je k tomu i třeba, by vymezení určité doby k plnění bylo 
podle vůle stran hlavní podstatou smlouvy, takže plnění po vypršení 
smluvené doby nemá býti považováno za plněnÍ. Nic takového se však 
ani ze smlouvy ani z projevené vůle stran nepodává a naopak skuteč
nost, že i po vypršení smluvené doby chce odpůrkyně plniti a že i odvo
latelka byla ochotna, věc koupenou odebrati (ovšem ne najednou), 
mluví proti tomu, že šlo o obchod fixnÍ. Je proto stanovisko procesního 
soudu, jenž fixní obchod vylučuje, správné. Nešlo-li však O obChod 
fixní, je pro vě.c lhostejno, oznámila-li odpltrkyně odvolatelce, že na 
splnění smlouvy trvá, hned či teprve později. Odpůrkyně, ježto se do
máhá toliko splnění smlouvy, nepotřebovala vůbec odvolatelce ozna
movati, že na splnění trvá, k tomu by byla povinna jen při smlouvě 
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fixní. Na rozdíl od soudu procesního sluší dáti odvolatelce za pravdu 
v tom, že, když do smluvené doby zboží neodebrala, tím právo volby 
věcí koupených nepřešlo ještě na odpůrkyni, neboť právo volby bylo 
vyhraženo odvolatelce smlouvou a bez jejího souhlasu nemohlo na od
půrkyni přejíti. Než z toho nemůže odvolatelka těžiti, neboť ne o to jde 
v tomto sporu, komu právo volby přísluší, nýbrž o to, je-li odpůrkyně 
oprávněna, žádati zaplacení kupní ceny. A k tomu dlužno přisvědčiti, 
neboť, třebas odpůrkyně byla oprávněna žalovati odvolatelku, by pro
hlásila, která kamna chce odebrati, nelze jí upříti ani právo k žalobě 
o zaplacení kupní ceny, když odvolatelka ve smluvené době zboží ne
odebrala, takže je v prodlení a je tak, jak bylo smluveno, odebrati ne
chce. Ovšem vzhledem k tomu, že právo volby přísluší odvolatelce a že 
tato si mohla vybrati kamna nejlacinější, může odpůrkyně požadovati 
kupní cenu jen za kamna nejlevnější. Stojí-li odvolatelka na stanovisku, 
že mohla býti odsouzena k placení jen proti současnému splnění zá
vazku odpůrkyně, přehlíží, že je. odpůrkyně plniti ochotna, a to že stačí, 
by se domáhala na ní zaplacení (§ 1052 obč. zák.). Dle toho je však 
odvolání v jádru svém bezdůvodno a jest oprávněno jen potud, že ne
měla býti odvolatelka odsouzena k zaplacení většího peníze, než který 
odpovídá kupní ceně za 14 nejlevnějších kamen. 

N e j v y Š š ís o u d nevyhověl dovolání žalované. 

O Ů vod y:. 

Dovolání, opřenému jen o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. S., nelze 
přiznati oprávnění. Oo,volatelka spatřuje nesprávné právní posouzení 
věci především v tom, že odvolací soud, aČkoli přejímá zjištění prvého 
soudu, učiněné na základě závěrečného listu, že bylo dne 10. února 1925 
mezi stranami ujednáno, že žalobkyně má dodati nejdéle do konce roku 
20 kamen pro koupelny tří vzorů ďle vo,lby žalované, přes to ze zjištěni 
tohoto dcovozuje, že také žalovaná byla povinna, by ono zboží odebrala. 
Při tom prý neodůvodňuje tento svůj právní názor ničím jiným, než 
závěrečným listem zla. února 1925. Než dovolatelka přehlíží, že od
volací soud co do povinnosti žalované k odběru kamen do konce roku 
1925 dospěl k svému přesvědčení nejen výkladem obsahu závěrečného 
listu a úvahou, že by se příčilo zásadě kupecké poctivosti, by byla 
smlouva vykládána tak, aby z ní měla jedna strana jen výhody a druhá 
nevýhody, nebylo-li tak výslovně umluveno, nýbrž také na základě 
vlastního zjištění, čerpaného z výpovědi svědka Artura L-a, dle něhož 
bylo mezi stranami ujednáno, že jest žalovaná povinna koupená kamna 
do konce roku 1925 i odebrati. V otázce, zda šlo o obchod fixní, pouka
zuje odvolací soud správně k tomu, že ani ze smlouvy, ani z přednesu 
stran neplyne, že vymezení určité doby k plnění bylo ďle vůle stran 
podstatnou součástí smlouvy v ten způsob, že plnění po projití smlu
vené doby nemá býti považováno za plnění, což jest právě podstatou 
fixního obchodu podle čl. 357 obch. zák. Bylo proto zbytečno, obíral-li 
se odvolací soud také tím, že ještě po projití ujednané lhůty byla ža-
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lobkyně ochotna kamna dodati a také dovolatelka zboží odebrati ovšem 
ne ..najednou, n,;boť tím by se na původ ni povaze obchodu nic' nebylo 
zmen-Ilo. Tako,veto dodatečné, nové vyjednávání může nastati právě tak 
po uplynutí obvyklé dodací lhůty jako lhůty fixní, a nemá vlivu na 
následky již nas!alého prodlení - pokud strany neujednaly něco jiného. 
Dovolatelka vytyká konečněodvolacíl11u soudu nedůslednost poněvadž 

. sice ,přejimá zjištění, že jen žalované příslušelo právo, by v~lila, které 
ze ,tn vZOrŮ kan~en mají býti dodány, a.přes to ji odsuzuje k zaplacení 
a tlln I k odebra?í určitého druhu (nejlevnějšího). Tím prý se vlastně 
?cuchyluje od, pravního názoru soudu procesního, který přimo vyslovil, 
ze prodlemm zalované přešlo právo volby na žalobkyni. Než ani tu nelze 
s d?~olateIkou souhlasiti. Byl-li ujednán pevný kup co do určitého 
zbo~1 (ka,r:'na) a kL;piteli vyhrazeno právo, by do určité doby zakou
pene

o 
~?,OZI,postupn~ odebral a při tom sám volil některé z různých 

VZOTU jlZ ~n smlo~ve co do úpravy i cen~ určených, a ocitl-ji se kupitel 
v p:?dlen:, neoznamlv prodateh volbu, jest tento oprávněn, aby buď 
zbo,Zl dle cl. 343 obch. zák. prodal a při tom kupiteli vyhradil volbu tak 
jak příslušela ,původnímu kupit,eli, ne? aby tohoto žaloval na výko~ 
volby nebo pnmo na zaplacem kupU! ceny, a to, jak odvolací soud 
správně uvádí, ce~r nejnižší, totiž té, která odpovídá nejlacinějšímu 
druhu ~vzoru) ZbOZI, který by byl mohl kupitel voliti. Tím si ještě pro
datel nIpk neosobuje a také se mu nepřisuzuje smluvní právo kupitelo,vo 
na volb~ určitého drllhu, nýbrž opatření toto jest nezbytným důsledkem 
prodlel1l ,kup!telova. zaluje-li se na kupní cenu nejnižší, není tím kupiteli 
mJak uknvdeno, neboť tuto cenu by byl musil vždy zaplatiti. Má-Ii to 
však v zápěti, že ,dostane také je~ nejl.acinější ~ruh zboží, který snad 
nebud;e mOCI upotreblŤl tak, pko nektery ze vzoru dražšich, jest to zase 
j~n dusledkem. obmezeného oprávnění prod'atelova, vyvo-laného prodle
nI~ kupltelovym. Odvolací soud posoudil věc správně po právní 
stran ce. 

čís. 6964. 

žádost za odděleni jmění ve smyslu §u 812 obč. zák. lze podati pouze 
d,? doru~en~ odevzdací listiny a to i ohledně nemovitosti, aniž by ohledně 
tiěcttto zá1ezelo na vkladu odevzdací listiny do pozemkové knihy. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1927, R II 99/27.) 

Návrh zůstavitelova věřitele, by ·dědictví po Janu L-ovi pozůstá
vající z nemovito'stí, bylo od jmění dědiců odděleno, pohledávka na
vrhovatelova byla na tomto d~dlictví zaznamenána a z něho zapravena, 
s o udp r v é s t o II c e zamltl. Rek II r sní s o u d napadené usne
sení potvrdil. O ů vod y: Souhlasně se stížností uplatňoval stěžovatel 
Jose! H. již ~ příslušn~ žádosti, že v tomto případě jsou podmínky, 
aby v jeho zajmu pozus.talost po, Janu L-ovi, majetnost k ní patřící, 
zejména nemovitosti od jmění dědiců byly odděleny a jeho pohledávka 
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na tomto dědictví zaznamenaná z něho zapravena byla, ježto vzhledem 
k neutěšeným finančním poměrům některých z dědiců jest obava, že 
by se jmění pozůsblostní se jměním dědiců mohlo smísiti, a že by tím 
pak vydobytí jeho pohledávky bylo ohroženo. Podle náhledu stěžovatele 
bylo svrchu uvedené úkony dle §u 812 obč. zák. tím spíše povoliti, ježto 
odevzdací listina ve věci Jana L-a již byla vydána, dosud všák nebyla 
zavtělena. Stěžovatel usuzuje z toho, že v §u 812 obč. zák. jest usta
noveno, že svrchu uvedené úkony mohou věřitelé pozůstalosti poža
dovati před jejím odevzdáním, na to, že taková žádost tím spíše může 
býti učiněna, když se odevzdání, jako v tomto případě, již stalo. Re
kursní soud stojí však na stanovisku, že právě z té okolnosti, že v §u 812·' 
obč. zák. právo věřitelů, uvedené úkony žádati, jen pro dobu před ode
vzdáním pozůstalosti jest příznáno, vychází, že po odevzdání pozůsta
losti žádost na provedení takových úkonů nelze podati; když ohledně 
doby pro podání žádosti výslovně uvedené ustanovení v zákoně jest 
vytčeno, musí se za to míti, 'že toto ustanovení doby bylo do zákona 
pojato nikoliv bezúčelně. Oddělení jmění mŮže zajisté trvati i po ode
vzdání pO'Zůstalosti, nemůže však po odevzdání o ně býti žádáno a také 
odevzdání podáním takové žádosti nikterak nemůže býtí zdrženo. To 
odpovídá plně úmyslům zákona, Q,devzdáním pozůstalostí přestává čín
nost soudu pozůstalostního, který pak nenese zodpovědnosti za další 
osudy pozůstalostního jměnf. Z těchto důvodů nelze stížnosti přiznati 
důvodnost. Mimo toho přichází v úvahu, ,že se v žádosti navrhuje oddě
lení pouze ohledně nemovitostí, které jsou pouze součástí pozůstalost
ního jmění, zde v úvahu přicházejícího. Takové oddělení jmění neod
povídalo by zákonu, ježto v zákoně ·se předpokládá oddělení celého 
pozůstalostního jmění a ne pouhých jeho součástek. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest podán pro rozpor se zákonem a se spisy. Mimo
řádná stížnost podle §u 16 nesp. říz. byla by odůvodněna jen, kdyby 
napadené usnesení bylo ve zřejmém rozporu se zákonem nebo se spisy. 
Toho však není v tomto případě. Pozůstalostí nebyly toliko nemovitosti, 
nýbrž i části movitého jmění. Ale, i kdyby pozůstalost tvořilo pouze ne
movité jmění, není pochyby, že žádost ve smyslu §u 812 obč. zák. může 
býti podána jen až do odevzdání pozůstalosti, jež však nastává již do
ručením odevzdací listiny (srov. rozh. čís. 5969 sb. n. s.). Pozůstalost 
byla však odevzdána, jak přiznává i stěžovatel, již dne 11. května 1926 
a žádost byla podána až dne 11. ledna 1927. Jest nesprávný názor, jehož 
se přidržuje stěžovatel, že při nemovitostech jest třeba k odevzdání 
ještě vkladu do pozemkové knihy. Názor takový by se nesrovnával 
s ustanovením §u 797 a §u 819 obč. zák. 
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čís. 6965. 

Byl-li propachtován hostinec 1m provO'Zování hostinské živnosti, byl 
propachtovatel povinen, by ohlásil pachtýře jako ('akového u živnosten
ského úřadu a by ho po dobu trvání pachtovní smlouvy nerušil v jeho 
pachtovním právu. ZakročiHi propachtovatel za trvání pachtovní smlou
vy u živnostenského úřadu o osobní provozování živnostenského opráv
nění, jest pachtýř oprávněn domáhati se na něm, by ho znovu přihlásil 
u živnostenského úřadu jako pachťiýře. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1927, Rv II 91j27.) 

Žalobě nájemkyně restaurace pcoti vlastníku restaurace, by žalovaný 
byl uznán povinným podati u živnostenského úřadu žádost za schvá
lení žalobkyně jako nájemkyně hostinské a výčepnické koncese, příslu
šející žalovanému, a odvolati oznámení, jímž odhlásil žalobkyni jako 
nájemkyni koncese, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. 
D ů vod y: Co se především týče právního poměru mezi stranami, není 
pochyby o tom, že žalobkyně jest pachtýřkou živnostenského oprávnění 
žalovanému náležejícího. Důsledkem nájemní smlouvy byla žádost ma
jítele koncese o schválení žalobkyně, jako pachtýřky koncese. Obsah 
smlouvy stanovil vzájemná práva a povinnosti obou stran. Mezi povin
ností žalovaného jako propachtovatele náleželo též, by vymohl pach
týři jako takovému schválení živnostenského úřadu. Při započetí práv
ního poměru žalovaný této povinnosti učinil zadost. Tím přivodil právní 
stav, který odpovídal smluvním závazkům i vůli stran. Naproti tomu 
každý krok kterékoliv smluvní strany, který tento stav mění proti srov
nalé vůli stran, jest porušením smlouvy. To platí i o zakročení žalova
ného u živnostenského úřadu za účelem provozování živnostenského 
oprávnění osobně. Žalovaný nemůže hájiti se hledisky veřejnoprávními 
a předpisy, které platí pro posuzování poměrů se stanoviska živnosten
ského úřadu, tedy pro případný poměr jeho jako majitele koncese a do
hlédacího úřadu. Oproti druhé straně ve smlouvě pachtovní rozhoduje 
tato smlouva. Při uzavření pachtovní smlouvy~ obě strany souhlasily 
v tom, že žalobkyně bude vykonávati pachtovní právo po určitou dobu, 
při nejmenším omezenou na dobu výpovědní. Tato smlouva dostala pak 
zákonem o ochraně nájemníků (§ 7) zvláštní ráz, jímž trvání smlouvy 
nebylo jíž závislým pouze od jednostranné vůle propachtovatelovy, 
í když je v souladu se smlouvou, nýbrž i od směrnic, jimiž zákon z dů
vodů veřejných disposiční právo prona.iímatelovo s najatým předmětem 
omezil. Jest pravda, že živnostenský úřad povoluje výkon živnostenského 
oprávnění pachtýřem jen z důvodů, jež překáží osobnímu výkonu propach
tovatelem, a že tedy obě strany jsou podrobeny dohledu živnostenského 
úřadu a jeho rozhodnutí. Jistě odpovídalo by zákonu, kdyby na zakro
čení živnostenského úřadu propachtovatel doznal, že překážky, které 
osobnímu výkonu živnosti dříve vadily, již přestaly. Zakročí-Ii však pro
pachtovatel sám o své újmě u živnostenského úřadu, aby docílil zrušení 
výkonu pachtýřem, tu i když tvrdí, že jest v ohledu zdravotním s to živ-
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nost 'V0sobně, vY,koná.vati, je.st to porušením smluvního závazku proti 
strane dr~he. 1,'lm vIce pak vynikne pravá podstata kroku žalovaného 
~ t~mto pnpade, uváží-li se, že obě strany již delší dobu žijí v neshodě 
:,e.~~lovany, porušil držbu žalobkyně ohledně místností k živnosti nále~ 
zejlclch, a oze v zápětí po rozhodnntí živnostenského úřadu podal, opí
raje se o ,c1uvocl § 1 Č. 16 zák. na ochr. náj., žádost o schválení výpovědi 
pachtov~1 smlouvy, o niž ve sporu se jedná. Žalobkyně domáhá. se ua 
zalova;re,m ČUlUe ku kterému jest podle pachtovní smlouvy povinen. Není 
!~ pInem nemozné, o čemž není třeba ani se šířiti, vždyť již je na za
c~tkn pac~to~~ího pO,měru ,žalovaný předsevzal. Jaký výsledek bude 
:n~t.l .zakroc.em zalovaneho u zlvnostenského úřadu, netřeba v tomto sporu 
reslÍ!, a al11 to nespadá do, pravomoci soudu. O d vol a c í s o u d na
p~dený :ozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení 
vec; spatru]e ,~dvolatel v tom, .že v souzeném případě žádá se plnění ne
mo:n: a nep,npu~tne: j~hkož jest předem jisto, že žalobou požadované 
plnel11 nemuze mlh uspechu u správního úřadu. S názorem tímto nelze 
souhlaslÍ!; ~e~oť bylo zjíštěno;; že hostínec byl žalobkyní pronajat ku 
pro'vozo~~m zlvno~Í! I'.os~inské, násle,ctkem toho byl žalovaný povinen, 
by SI vyzadal sc~val~nI teto pachtovm smlouvy u živnostenského úřadu. 
Teprve schvalcnu~ teto smlouvy stala se smlouva hotovou, a nelze ji ve 
smyslu, us:ano~el,ll §u 7 zák. o och,. nájemníků jednostranně zrušiti ji_ 
~ak, lec vypo~~dl ve smyslu zákona o ochraně nájemníků. Otázkou, zda 
:'Ivnos,t;nsky Uf.:;d t~:,tO důvod uzná za důležitý důvod ve smyslu §u j 9 
ZIVv~' r~duJ nepnslusl soudu se zabyvatI, avšak ze znění ministerského 
nanzel11 ze dne 7, května 1901 Č. 12 Včst. a nař. min. vnitra a obchodu 
ze dne 20. dubna 1901, Č. 10.579 vychází~ na jevo, že otázka, zda vůbec 
zastoupení neb? prop!,chtování živnosti má býti připuštěno, nemůže býti 
po~hybnou ~ tech ~:Ip'adech, kde takové neosobní vykonávání živnosti 
jev,1 ,se nutnYl~,;a ucelem provedení nuceného nařízení, které bylo při
pr:skno, pozdc]slm zákonem. Povolení exekuce soudem tvoří právě dů
le~lty d~vod ;e s~,yslu §u 19 živn. řádu a živnostenský úřad má právo 
vykoll' zl~l1osn zastupcem nebo pachtýřem z tohoto důvodu povoliti. 
Z uvede~eh? jest,p;,trno"y: stav vytvořený později vydaným zákonem 
o oCh,rane najem11lku, zvlaste pak ustanovením §u 7 tohoto zákona nutno 
pova,zov~tJ za soudní. nařízení, které tvořiti může důležitý důvod § 19 
ZIV. c, a ;0 se ,te,dy nej.e?ná v, daném případě o plnění nemožné a nepří
pUos,tnc, ~Im ,me~e jest jlZ napred JIsto, že žalobou požadované plnění ne
muze ,mltl uspechu, u spI~~vního úřadu, uváž}-li se, že u5'Íano'vení §u 7 
(1) zak . .o ochr. 11a1. ~;on pra~,o do!,ucovacl, ~t~ré podle obdoby řeče
nych ml11lste!'ských nanzem mL1Ze byh d.ostatecnym důležitým důvodem 
~ t0111u, ?y zl~nostenský úřa~ mohl povoliti výkon živnosti pachtýřem, 
zalobkynl. prav;m tedy dospel první soud k závěru, že smlouva pach
tovm jest po pravu a ,že ji nelze bez s~uhlasu obou stran po případě bez 
?hledu na ~onucovacl predpls §u 7 zak. o ochl'. náj. jednostranně zru
~Itl. Ze SpISU jest p~tm?c že již dříve žalovaný podnikal různé kroky proti 
zal~bkyn~ je9 za hm ucelem, by smlouva pachtovní se žalobkyní byla « 
zrusen,a, :,e vsak toto P?čínání"žalovaného minulo se s výsledkem; okol
nost, ze zalovany odhlasrl u zlvnostenského úřadu žalobkyni a sám se 
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ku výkonu živnosti přihlásil, nasvědčuje t?I11U, ž~ počínání tot? směř,uje 
k tomu, by žalovaný, pominuv ustanovcm § 7 zak. o ochl'. naj. doclhh 
mohl zrušení smlouvy pachtovní se žalobkyní. Z uvedeného vychází na 
jevo, 'že sporná tato věc byla prvním soudem po stránce právní správně 
posouzena. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc v podstatě správně. 
Nutno míti na zřeteli, že jde o smlouvu pachtovní, o jejíž jsoucnosti není 
sporu. Z téw smlouvy vzešly pro obě strany práva a závazky, pro žalo
vaného zejména povinnost, by žalobkyni zjednal možnost provozu živ
nosti, tedy aby ji jako pachtýřku ohlásil u živnostenského úřadu a aby 
ji po dobu trvání pachtovní smlouvy v jejim pachtovním právu nerušil 
(§ 1096 obč. zák.). Proti této povinnosti se však žalovaný prohřešil, 
jakmile z vlastního popudu zakročil II živnostenského úřadu O osobní 
provozování živnostenského oprávnění, to i tehdy, kdyby bylo zcela ne
pochybno, že tak učinil jen proto, poněvadž měl za to, že jest povinen 
oznámiti živnostenskému úřadu, že pominula překážka, pro kterou ne
mohl původně provozovati živnost osobně. Jest tu přesně rozlišovati zá
vazek smluvní od případné povinnosti veřejnoprávní. Domáhá-li se tedy 
žalobkyně, by ji žalovaný znovu přihlásil u živnostenského úřadu jako 
pachtýřku, jest to jejím právem, kotvícím ve smlouvě, při čemž jest ne
rozhodno, jaké stanovisko zaujme k této opětné přihlášce živnostenský 
úh,d, nehledíc ani k tomu, že široký doslov § 19, třetí odstavec živn. ř. 
předem nevylučuje, že by se žalobkyni nemohlo dostati schválení živ
nostenským úřadem až do skončení pachtovního poměru, s kterým přece 
i toto zákonné ustanovení počítá. 

čís. 6966. 

Zákon o domovnících ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. 
Pouhé vykonávání domovnických prací nezakládá ještě nutně do

movnické smlouvy ve smyslu §u 1 zákona. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1927, Rv 11 219/27.) 

žalobu majitele domu proti manželům S-ovým, kteří konali v jeho 
domě domovnické práce, o vyklizení bytu, pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Provádějíce jedině uplatněný důvod dovolací CIS. 4 §u 503 c, ř, s., 
spatřují dovolatelé nesprávné posouzení právní v právním závěru druhé 
stolice, že mezi nimi a žalobci byla uzavřena domovnická snilouva, po-

30' 
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ně~adž j~ vyřčeno v jejím rozsudku, že jsou proto domovníky, že konali 
u zalobcu dO,~lOvnické práce vyjmenované v §u 1 (2) zákona ze dne 30. 
I~dna 1920, ':IS. 82 sb. z. a 11. o domovnících. Dov()latelům jest přisvěd
ČItI: Odvolacl soud zjistil, že dovolatelé za dřívějších majitelů domu ko
na!1 .90;TIovni,cké. práce, za n~ž bll i . odměňováni zvlášť, naposledy 40 Kč 
m:s~:I1I:, t,akze ]Im po c:dpo:tem na]emného bylo dopláceno ještě 14 Kč 
m,eslcne, ze tento ,pomer zus,tal na dále po prvních osm měsíců, když 
dum by! koupen zalobcl, a ze se dovolatelé potom na nátlak žalobců 
uV?hh, ,ze domo;'I~ické prá;:e obstarají ~ez příplatku 14 Kč měsíčně, ja
koz I: z~ skutecne vykon~vah tyto prace. Lec pouhé vykonávání do
m?v,l1!ckych, v §. 1 (2) cItovaného zákona uvedených prací nezakládá' 
Jeste domovl11cke smlouvy podle §u 1 (1) citovaného zákona neboť 
pOd,l~ to~oto pře?pisu může býti pracovní poměr domovnický 'založen 
b~d ustl1! nebo plsemnou smlouvou, anebo písemným prohlášením vlast
nrka. domu nebo Jeho oprávněného zástupce, vydaným na základě kolek
tivnr ,smlo~vy a doruče?ým z~městnanci. Že domovnická smlouva byla 
u~a~rena Í1mto zakol1!tym zpusobem, nebylo zjíštěno a neni pro tento 
zaver opory ve spIsech. Okolnost, že se dovolatelé uvolili že domov
nické ~ráce obstarají bez příplatku 14 Kč měsíčně, jakož i,' že skutečně 
v~konavah tyto. práce, nenahražuje zákonitých v §u 1 (1) citovaného 
zak?na u~e~enych před'P0kladů U!;kutečnění domovnické smlouvy, což 
t~ke vyplyva z .ustanove?í §u 4 citovaného zákona, podle něhož vlast
~Iku dom;l Je dano n~ vuh, ~y obstarával domovnické práce sám, nebo 
Je obstaravatr dal svyml sluzebnými, kten pak nepodléhají tomuto zá
~~nu. Z toho plyne, že ;I0r:rovnícké 'pr~~e mohou býtí obstarávány i ji-

Jnyml, o~oba~ll bez uzavrenr domovnrck~ smlouvy, která mimo jiné před
poklada take, by strany měly úmysl domovnickou smlouvu uzavříti což 
právě na straně dovolatelů nebylo zjištěno. V rámci tohoto uvaž~vání 
poukázal P}vý soud případně, dospěv podle svých, druhou stolicí podle 
§u 498 ;:. r. s. v této příčině osvojených zjištění ku správnému, a 'Proto 
dov?lacln; soudem sdílenému názoru právnímu, že jde mezi stranami 
o n,a]emnl smlouvu, že nebývá zvykem dávati domovníkům byt o 2 po
kO]lch a byt domovníkům zvláště měsíčně oceňovati že domovníci mí
vají byt nejvýše o kuchyni a jednom pokoji a k tom~ byt bezplatný. Je 
teody po, této strá~c~ uplatn~ný důvo,d dovolací opodstatněn, proto bylo 
duvodnemu dovolal11 vyhovetr, a zmenou napadeného rozsudku obnoviti 
správný r~zs;rdek.prvého soudu, neboť, když jsou dovolatelé nájemníky 
bytu, dostav a se JIm ochrany podle §u 1 zákona ze dne 26. března 1925 
čí~: 48 ,sb. z, a n,~ podle kterého pronajímatelé bytů mohou vypověděti 
najemnl smlouvu Jenom se svolením soudu. 

čís. 6967. 

, E~ekučními UMy podle §u 1 čís. 5 ex. ř. jsou jen smíry o soukromo
pravnlch nárocích hospodářského rázu. 

Nárok na styk otce s dlCHem, upravený dohodou rodičů jest vymá
hati jen podle §u 19 nesp. říz., nikoliv podle §u 354 ex. ř.' 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, R j 254/27.) 

-- Čís. 6968-
613 

s o II d P r v é s t o I i c e povolil k návrhu otce exekuci proti matce 
nezJetilého dítěte, by ne zletilec byl poslán k otci na návštěvu, R e -
k II r sní s o II d zrušil napadené usnesenÍ" i s předchozím řízením pro 
zmatečnost a uložil prvému soudu, by o exekučním návrhu otce jednal 
a rozhodJ podle §u 19 nesp. říz, jako soud opatrovnický. D ů vod y: 
Nárok, k jehož vymožení byla navržena a povolena exekuce podle §u 354 
ex .. ř., jest nárokem z osobního práva rodinného, jejž nelze vymáhati 
podle tohoto ustanovení ex. ř., nýbrž jest o něm jednati a rozhodnouti 
v řízení nesporném podle §u 19 nesp. říz. soudem opatrovnickým, který 
učiní přiměřené opatření podle stavu věci, i když návštěvy dítěte u otce 
byly upraveny dohodou rodičů. Povolení exekuce 'Podle §u 354 ex. ř. 
i s příslušným předchozím řízením exekučním jest tudíž zmatečným po
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s. a § 78 ex, ř. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Jest plně souhlasiti se správným odůvodněním napadeného usnesení, 
které jest ve shodě s ustálenou judikaturou nejvyššího soudu (sr. na př. 
rozh. čís. 2238 sb. n. s., k tomu také již rozhodnutí nejvyššího soudu 
dříve ve Vídni Not. Zeit 1918 str. '139). K vývodům rekursu jest dodati, 
že exeku.čními tituly podle §u 1 čís. 5 ex. ř. jsou jen smíry o soukromo
právních národ ch hospodářského rázu, že dítě není prostým předmětem 
'Práv rodičů a že při úpravě styků rodičů s dětmi, třeba tyto styky byly 
již upraveny soudním smírem, musí opatrovnický soud vždy dbáti zá
jmů děti (§ 142 obč. zák.), Jest tedy nárok na styk otce s dítětem vy
máhati jen podle §u 19 nes'P. říz. a nikoli podle §u 354 ex. ř. 

čís. 6968. 

Jest-Ii v soudním smíru určena lhůta k plnění nebo ku projevu vůle, 
platí pro ni předpisy §u 902-904 obč. zák. 

Jest doslovem smíru, že podáni jest učimti v čet n ě do určitého 
dne, stanovena »výhrada opačného ujednání« ve smyslu §u 903, po
slední věta, obč. zák.? 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, R I 257/27.) 

Ve sporu uzavřely strany soudní smír, jenž měl býti 'Pokládán za zá
vazný, neprohlásí-Ii žalobkyně do 16. ledna 1927 vČ'etně, že smír ne
schvaluje. žalobkyně oznámila procesnímu soudu, že smír neschvaluje 
a navrhla pokračování ve sporu podáním, jež.k prvému soudu došlo dne 
17. ledna 1927. Soud 'Prvé stoíice zamítl návrh na 'Pokračování 
ve sporu, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl a uložil prvému soudu, 
by dále po zákonu jednal. D ů vod y: Stížnost jest oprávněna, ač z ji
ného důvodu, než O' jaký se opírá. Smír, byť i před soudem uzavřený, 
náleží podle §u 1380 obč. ·zák. k dvoustranně závazným smlouvám a po
suzuje se podle zásad pro ně platných. Je-Ii tedy v soudním smíru Určena 
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lhůta k plnění nebo k projevu vůle, jest lhůta taková lhůtou smluvní a 
vztahují se proto na ní předpisy obč. zák. o lhůtách smluvních G§§ 902 
až 904). Dovolává-li se stěžovatelka k opodstatnění své stížnosti usta
novení §u 126 c. ř. s. a § 89 org. zák. není to správné, poněvadž § 126 
c. ř. s. týká se lhůt procesních, § 89 org. zák. pak lhůt zákonných a soud
covských. O lhůtu takovou však zde nejde. Lhůtu určenou v soudním 
smíru ze dne 22. října 1926 k písemnému podání, že smír není schválen, 
nutno podle toho co shora bylo uvedeno, pokládati za smluvní lhůtu 
k určitému projevu. O ní platí proto ustanovení § 903 obč. zák., že při
padneeli poslední den, určený k projevu, na neděli, nastoupí na jeho mí
sto, pokud není ustanoveno jinak, nejblíže příští den všedni. K zmíně- . 
nému písemnému pmjevu o neschválení sjednaného smíru určen byl 
v něm jako poslední den 16 .. 1eden 1927. Ježto však tento den byla ne
děle, prodloužila se ona smluvní lhůta tak, že jejím posledním dnem byl 
následující den všední, t. j. den 17.·ledna 1927. Návrh žalující strany na 
pokračování ve sporu, ve kterém zároveň oznámila procesnímu soudu, 
že smír neschvaluje, došel k ně;mu dne 17. ledna t. r. jak z podacího ra
zítka jest zřejmo, tedy včas, pročež.neprávem byl prvním s,oudem za
mítnut. Z toho, že ve smíru k datu »16. I. 1927« připojeno bylo na přes
nější označení uplynutí smluvené lhůty slovo »včetně«, nelze zajisté je
ště usuzovati, že by strany byly T1\,ěly v úmyslu jím platnost ustanovení 
§u 903 obč. zák. vyloučiti. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by, doplně řízení, znOvu rozhodlo návrhu na pokračo
vání v řízení. 

S odůvodněním napadeného usnesení rekursníh" soudu jest sou
hlasiti až na onu část, ve které se pravÍ, že ze slova »včetně« nelze ještě 
llsuzova ti, že strany měly v úmyslu vyloučiti jim platnost §u 903 "bč. 
zák. V tom směru jest přisvědčiti dovolacímu rekursu, že tento závěr 
rekursního soudu jest předčasným. účinnost soudního smíru byla uči
něna závislou na schválení smíru žalobkyní do 16. ledna 1927. Poslední 
odstavec smíru pak zní: »Nedojde-li v této lhůtě, t. j.do 16. ledna 1927 
včetně, soudu písemné podání, že smír není schválen, nabývá smír tento 
účinnosti.« Jde o smluvní lhůtu »k prohlášení«, o níŽ platí předpis §u 903 
obč. zák., jak rekursní soud správně vyložil. Protože pak dne 16. ledna 
1927 hyla neděle, bylo by možno podle §u 903 obč. zák. podati pro
hlášení žalobkyně včasně také ještě následujícího dne všedního, avšak 
»s výhradou opačného ujednání«. Jde tedy o to, zdali smluvní úmysl 
stran' co do lhůty kryl se s doslovem smíru »do 16. ledna 1927 včetně«. 
Při výkladu tohoto odstavce smlouvy nelze podle §u 914 obč. zák. lpěti 
na slovném smyslu výraZll, nýbrž jest vyšetřiti pravou vůli stran, při 
čemž zajisté přijde také v úvahu, proč strany určily pro splnění smíru 
lhůtu »nejméně do 15. ledna 1927 včetně« (což není dobřesro'Zumi
telno) a pm vyjádření žalované o schválení smíru až do 16. ledna 1927 
včetně a dále, zdali si strany při uzavřeni smíru dne 22. října 1926 
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byl v vědomy, že jest dne 16. ledna 1927 neděle a zdali přes to určily 
tento den jako konečnou lhůtu pro vyjádření žalobkyně. Že i v neděli 
mohlo podání k soudu dojíti a mohlo býti v podatelně přijato, jest 
z §u 43 jedno ř. zjev no. Protože chybí pro posouze~í úmyslu stran ja~á
koli zjištění a protože první i druhý soud budovalY,len na doslovu smlru, 
ovšem každý v opačném smyslu, bylo rozhodnouh, pk se stalo. 

čís. 6969. 

Byla-li před súátním převratem sjednána mezí napotomním zdejším 
příslušníkem a cizozemskou pojišťovnou pojišťovací sm10uv~ v t,:n 
způsob, že pojišťovna vyplatí pojištěný peníz v rakousko-~herských va
lečných půjčkách, přestala tato možnost placeni dnem 31. cervence 1925 
a jest pojišťovna nadále povinna platiti v Kč. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, Rv I 1549/,26.) 

josef P. dal se dne 6. dubna 1914 pojistiti na život na 10.000 K 
II žalované řišsko-německé pojišťovny, k vyplacení dne 6. dubna 1932, 
v případě dřívějšího úmrtí k vyplac~tií jeho m".nželcoe, Irmě, P-o,vé. D.ne 
10. června 1917 zmocnil Josef P. zalovanou, ze muze veskere pemz~ 
z této smlouvy vyplývající do výše 10.000 K vyplati!í místo v, !lOt?vosh 
v 5Y2% rakouské šesté válečné půjčce, dodatečnym prohlasemm ze 
dne 6. října 1917 změněna smlouva v ten smysl, že zníti má ku pro
spěchu žalujícího spolku. Josef P. zemřel dne 5. června 1925 a dne 
27. července 1925 zaslala žalovaná žalujícímu spolku rakouskou váleč
nou půjčku třetího vydání na 10.000 K, ktero~ však žaluj!cí spolek vráti~ 
jako bezcennou a žaloval pak o zaplacem 10.000, Ke. Pro c e s II ! 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ,o d vol a c 1 S o u d napadeny 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Jest zjištěno, že dodatným prohlášením 
ze dne 10. června 1917 byla pojišťovací 'Smlouva, uzavřená dle pojistky 
ze dne 6. dubna 1914 mezi žalovanou a Josefem P-em, změněna potud, 
že zmocněna byla žalovaná pojišť,ovna, že pojištěný peníz 10.000 K 
může vyplatiti v 5%% šesté rakouské válečné půjčce. Toto u'Stanoven'í 
nedoznalo změny dodatečným prohlášením ze dne 6. října 1917, dle 
něhož pojistka měla na dále zníti na žalobkyni, neboť výslovně se 
v tomto prohlášení praví, že veškeré pojišť,ovací podmínky mají zůstati 
v platnosti. Dle toho byla žalovaná pojišťovna, přijavší zmocnění ze 
dne 10. června 19'17, oprávněna vyplatiti pojištěnou sumu v titrech šes.té 
válečné půjčky rakouské. Volila-li žalovaná tento způsob úhrady.poJl
štěné sumy, zachovala se dle smlouvy uzavřené mezi ní a jos,efem P-em 
a nemůže se žalobkyně domáhati ničeho jiného, nežli vyplacení tuto 
zmíněné válečné piljčky. Správně usuzuje prvý soud, že bez zmocnění 
žaluiící nemohla žalovaná vyměniti rak. vál. půjčky za půjčku óesko
slovenskou, neboť věcí pojištěného bylo starati se o takovou výměnu, 
vždyť přirozeně nemohla žalovaná předpokládati, že žalující strana nebo 
josef P. hodlají provésti přeměnu válečných půjček na piljčku česko~ 
slovenskou. Takový úmysl měla žalující strana projeviti pral! žalovane 
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příslušným příkazem a, neučinivši tak, musí škodlivé následky z toho 
plynoucí sobě přičítati. Jest ovšem správné, že žalovaná měla Žálující 
z~slatí títry š~sté válečné půjčky, níkoli ale třetí válečné půjčky. Ne
uClmla-h !ak zalovaná, nedává to ještě žalující právo žádati zaplacení 
1 ~.OOO Kc, ;'ýbrž Ona má toliko nárok na požadování šesté válečné 
~ulčky, kd?? ž~lovaná dle oz.mocnění jí daného zvolila tento způsob 
uhradY'pOllsteI;e sumy. Nemuze se proto předem domáhati toho, by za
plahla zalovane 10.000 Kč v hotovosti, toho by se mohla snad domá
hah teprve tehdy, když by bylo jisto, že žalovaná od ní zvolený zpúsob 
uhrazení pojištěné sumy splniti nemůže. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Odvolací soud neposoudil věc správně po právní stránce. Dovola
:ím~ soudu posta~ily k rozho''l?utí tyto nesporné skutečnosti. Prohlá
sem;~, ze, dI;e l,O. ~er~~a 1927 ~mocnil.J0sef P. žalovanou stranu k vý
plate pInem pnSlUSejIClho z pOJIstky tez v 512 % dluhopisech šesté vá
leč~é půjčky, prohlášením ze dne 6. října 1917 byla pojišťovací smlouva 
zmenena ve prospěch žalujícího spolku j"ko oprávněného, a dne 27. čer
vence 1925 zaslala žalovaná pojištlovací společnost žalobci rakouskou 
válečnou půjčku, znějící na 10.000 K a to třetí emise kterou žalobce 
vrát~l.. žalo~~e uvedl v žalobě, že žalovaná byla oprávněna zapraviti 
pOJ;stenou cas!ku len šestou válečnou půjčkou a ne třetí. Navrhl pak 
~ake z toho. duvoclu, .by ž~lo~aná byla odsouzena zaplatiti pojištěnou 
castku v hotovost!. Pn dalsI uvaze o spárné pohledávce vvchází dovo
lací, soud z názoru vysloveného v rozho'dnutí čís. 952 sb. I;. s. Pojišťo
VaCI Sl;,louva, byla sl~dnána meZI Josefem P-em, jenž stal se při pře
vratu csL. statmm, obcan~:,:, a f";11o.u V. v Berlíně, a sice, jak je p'a
trno z pOIIStky, leJ! tehde]SI generalm representací v Rakousku ve Vídni. 
Tím jes.t dán skutk~vý základ co do věci týž, z něhož vycházel nejvyšší 
so,:,~ ?r~ ~~souzel1l sporu v rozhodnutí čís. 952. Podle pojistky byla 
pO]Iste.na .castka splatna u hlavní pokladny společnosti, čemuž nelze 
roz~t;Ieh JInak; než že tím jest míněna řečená generální representace. 
DalsI důsledky podávají se z důvodů připojených k rozhodnutí čís. 952. 
Žalovaná pojišťovna jest povinna plniti v tuzemsku což se může státí 
jen zp.~sobem, který v tuzemsku jest uznán za platdé plnění. Podle zá
kona CIS. 216/24 §u 29 a čl. XXXVI. nař. čís. 276/24 jsou po skončení 
SOUpISU, t. ]. po 31. červenci 1925 obchody dluhopisy rakouských a 

. uhers~ých válečných půjček bez právní účinnosti a nežalovatelné. Kdo 
bl mel potom dluhopisy ty u sebe, dopouští se těžkéhO' důchodko,vého 
prestupku: Jsou tudíž dluhopisy ty věcí vyloučenou z právního obchodu 
a nelze JImI plaht!. Přestala tudíž dnem 31. července 1925 možnost 
platiti dluhopisy těmi a nemuže žalovaná společnost zhostiti se v tu
zemsku závazku svého odevzdáním dluhopisů a to ani šesté válečné 
půjčky, je.ž byla stejně vyloučena z právního obchodu jako půjčky dal
sIch emISI. Nelze proto souhlasiti s názorem odvolacího soudu. Vzhle
dem k této nemožnosti stalo se neúčinným i zmocnění ze dne 10. června 
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1917, trvá tudíž nadále jen poviunost plniti závazky z pojišťovací 
smlouvy hotově, t. j. nyní v Kč, a nemůže se proto ani žalovaná spo
lečnost zhostiti své povinnosti jiným způsobem. 

čís. 6970. 

Nárok podle druhého odstavce §u 1330 obč. zák. není závislým na 
uplatněni nároku na náhradu hmotné škody podle prvého odstavce 
§u 1330 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, Rv I 1557/26.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném, by své výroky k různým osobám, 
že žalobce (obchodník dobytkem) nedělá již mnoho, že žalovaný má 
lepší obchody než žalobce a že žalobce bude beztak již brzy hotov, 
odvolal jako nepravdivé a toto své odvolání uveřejnil v místním časo
pise. O ba niž š í s o II d Y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
z těchto d ů vod ů: Co se týče právního posouz-;:ní, uplatňuje žalovaný 
zvláště, že návrh žalobní není odůvodněn proto, poněvadž není nároku 
na odvo,lání a jeho uveřejnění bez současného uplatňování nároku na 
náhradu škody ve smyslu §u 1330 obč. zák., jinými slovy, žalovaný 
tvrdí, že není samostatného nároku na odvolání a jeho uveřejnění podle 
tohoto zákonného ustanovení. Soud odvolací nemLIže se připojiti k to
muto názoru žalovaného, nýbrž jest toho názoru, že právě novelováním 
tohoto ustanovení §u 1330 obč. zák. má býti proplljč,en tomu, kdo jest 
ohrožen ve svém úvěru, výdělku nebo budoucnosti soukromoprávní ná
rok na odvolání a jeho uveřejnění úplně nezávislý od uplatňování rrá
roku na náhradu škody. Nehledě na výklady gramatické a historické (viz 
materialie) tohoto zákonného ustanovení, které oba vedou k OIlomu 
výsledku, má soud odvolací za to, že druhý odstavec §u 1330 obč. zák. 
mlnví toliko o ohrožování úvěru atd., že tedy není zapotřebí, by sku
te'čná škoda byla vůbec povstala. Tímto ustanovenini novely měl býti 
vzat zřetel na nutnou potřebu obchodu tím, že, když někdo jest ohrožen 
rozšiřováním nepravdivých skutečností ve svém úvěru, tedy aniž byl již 
poškozen, má býti dána možnost k uplatnění též soukromoprávního 
nároku proti rozšiřovateli těchto, nepravdivých skutečnosti. 

Ne j v y š ší so u d nevyhověl dovoláni. 

,D ů vod y: 

Po právní stránce užil odvolací soud správně §u 1330 obč. zák. 
Nárok příslušející žalobci podle druhébo odstavce není závislý na uplat
nění nároku na náhradu hmotné škody podle prvého odstavce, nejde tu 
o akcesorní vedlejší plnění, neboť v tomto případě neměl by předpis 
ten vůbec praktického významu. Žalobci, jehož úvěr, výdělek anebo bu
doucnost jsou rozšiřováním nepravdivých skutečností ohroženy, jde 
právem o to, by nepravdivost skuteč:ností o něm rozšiřovaných byla 
prokázána i ~iroké veřejnosii, což se může státi jen uveřejněným od-vo-
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láním. Žalobci půjde zajisté o to, by bylo tím zabráněno dalšímu ohro
žování a tím i další škodě nebo skutečné škodě vůbec, neboť není 
v každém případě jisto, zda žalovaný bude s to nahradití skutečnou 
škodu. Není proto třeba, by žalobce vyčkal, až mu bude způsobena 
hmotná škoda a žaloval teprve potom i z důvodu §u 1330 druhý odsta
vec obč. zák., kdy požadované opatření nebude míti pravidelně prak
tického významu. Postačí proto k odsouzení žalovaného podle prosby 
žalobní zjištění, že učinil k několika osobám tvrzení uvedená ve vý
roku rozsudkovém, jichž nepravdivost byla mu podle zjištění známa, 
a že výroky ty jsou skutečně způsobilé ohroziti žalobce podle §u 1330 
druhý odstavec, o čemž nelze pochybovati již vzhledem k zaměstnánI 
žalobce jako obchodníka. V této možnosti ohrožení spočívá i příčinná 
sou,vislost postráclaná žalovaným v dovolání, nebylo proto, třeba, by ža
lobce byl tvrdil skutečnou škodu, jež by s výroky těmi byla v téže 
sO'll'vislos,ti. 

čís. 6971. 

Pro nicotnost tenninových obchodů obilím v tuzemsku nezáleží na 
tomí zda tenninové obchody jsou v cizině platné a zda byly sjednány 
cizozemcem s příslušníkem zdejší~o státlU. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, Rv I 1608/26.) 

• Proti žalobě o zaplacení pohledávky namítla žalovaná firma najme, 
ze pohledávka jest nežalovatelnou, ježtq vznikla z bursovních obilních 
obchodů terminových, které byly zároveň obchody diferenčními. O b a 
nižší so,tI'dy žalobu zamítly, od.volací soud z těchto dů
vod ů: Žalobkyni dlužno při"vědčiti, že nelze zde přihlížeti k ustano
vení §u 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 ř. zák. ani k §u 19 zák. 
ze dne 15. února 1922, čís. 69 sb. z. a n., jimiž prohlášeny jsou bur
sovní terminové obchody obilní za zapovězené, pokud se týče za ne
platné: protože těmito zákonnými předpisy mohou stanO\(ena býti pra
VIdla Jenom pro bursy tuzemské a nemají tudíž předpisy ty význainu 
pro spor tuto projednávaný, kde obchody, které jsou předmětem sporu, 
byly Ujednány na obilní burse v Chicagu, na které podle tam platných 
pravidel, jak sděleny byly odvolacímu soudu ministerstvem sprave
dlnosti v Praze (§§ 15, 296 a 297) omezení ve směru právě naznačeném 
vůbec není. Naproti tomu však soud odvolací, vzav v úvahu všecky 
skutkové okolnosti, jež bezvadně zjištěny byly procesním soudem sto
lice prvé, do,spěl k témuž přesvědčení, jako tento soud, že obchody, 
k nimž došlo za obchodního spojení žalované se žalobkyní a z nichž 
vznikla pohledávka zažalovaná, byly vesměs obchody diferenčními a 
ná~ledkem toho nežalovatelnými. Žalobkyni dlužno· sice přiznati, že ve 
spIse odvolacím výstižně uvedla charakteristické známky takovéhoto 
diferenčního obchodu, ale zároveň dlužno odkázati ji ha dotyčnou část 
rozhodO'vacích důvodů napadeného rozsudku, v níž procesní soud prvé 
stolice z výsledků, jichž docílil projednáním sporu, spolehlivě dovodil, 
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že jsou tu vesměs ony charakteristické známky obchodů diferenčních, 
a počí'nal si tudíž soud ten zcela správně, když obchody ony co do jich 
právních účinků postavil úplně na roveň sázkám a hrám (§§ 1271 a 
1272 ohč. zák.). I když se připustí, že Josef K. jako representant ža
lobkyně na pražském trhu nebyl zmocněn, aby podmínky obchodního 
spojení vůbec a pak jednotlivé obchody se žalovanou vyjednal ~ že 
tomu tak bylo, tomu nasvědčuje, že jmenovaný dotyčné návrhy učiněné 
žalovanou zasílal žalobkyni, která o nich rozhodovala definitivně .
a že následkem toho obchody ty byly uzavřeny přímo mezi žalobkyní 
v New-Yorku a žalovanou, nemohl žádný z obchodů těch pokládán býti 
za uzavřený, dokud nedošlo žalované vyrozumění, že ten ktelý její 
návrh byl přijat žalobkyní, z čehož plyne, že byly obchody ty uzavřeny 
v tuzemsku a že platí pro ně právo tuzemské. Ostatně, kdyby se i za to 
mělO', že smlouvy, o něž se zde jedná, byly uzavřeny v cizině, bylo 
by i tu nutno vzhledem k §u 37 ve spojení s §em 4 obč,. zák. použíti 
práva tuzemského, jakmile by smlouvy ty měly projeviti své právní 
účinky též v tuzemsku. Okolnost, že žalovaná zažalovanou pohledávku 
uznala za svůj dluh, nemá té moci, by změnila právní povahu zažalo
vané pohledávky (§ 1376 obč. zák.). 

N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Nejvyššímu soudu po'stačí k právnímu posouzení věci skutečnost 
v dovolacím řízení nesporná, ježto dovolatel sám ji doznává, že žalo
vaná pohledávka vznikla z terminových obchodů se pšenicí. Nejvyšší 
soud vyslovil se o terminových obchodech s obilím v obdobné věci proti 
téže žalované firmě pod čís. 6124 sb. n. s., v kterémž sporu šlo takřka 
O týž skutkový děj, byť i o jiného žalobce, trvá i pro tento spor na ná
zoru tehdy vysloveném a poukazuje dovolatele co do právního posou
zení věci na ono rozhodnutí, jež uvedla žalovaná na konci dovolací od
povědi. Postačí proto úplně vyřízení dovolacího důvodu §u 503 č. 4, 
aniž zabýval se dovolací soud i důvody §u 503 čís. 2 a 3, ježto není 
třeba řešiti otázku, zda šlo též o' diferenční obchody. Odvolací soud 
posoudil tudíž věc v podstatě správně potvrzením rozsudku zamíta
jícího žalobu, ovšem nesouhlasí nejvyšší soud s jeho názorem, že pro 
tento spor nemají významu § 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 
ř. zák. a § 19 zák. čís. 69/22 sb. z. a n., kterýž názor odvolací soud 
sám poráží dalším přesvědčením, že obchody, z nichž se dovozuje sporný 
nárok, sjednány byly v tuzemsku. Ale i kdyhy toho nebylo, nelze shle
dati důsledným, priznává-li se žalovatelnost terminovým obchodům 
u nás přímo zakázaným jen proto, že byly sjednány s příslušníkem na
šeho státu v cizině, kde jsou dovolené, naproti tomu odepře-Ii se žalo
vatelnost diferenčním obchodům, jež podle tvrzení dovolatelova jsou 
v téže cizině platné a žalovatelné, u nás pak jen nežalovatelné. K dal
ším vývodům dovolatelovým doplňuje nejvyšší soud právní svůj názor 
vyslovený oním rozhodnutím poukazem na předpis §§ 37 a 4 obč. zák. 
Nezáleží na tom, zda obchody takové jsou v cizině uznány za platné 
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a že sje?nány byly s příslušníkem našeho státu tamnějším občancni, 
neboť zasada §u 37 neplatí, odporuje-Ii jí předpis §u 4, totiž pokud 
obchody ty mají míti právní účin zároveň i v naší zemi. Pro území na
š~ho státu jsou nároky ty nícotné, neboť zůstanou nároky ze zakáza
nych a_právně neúčínných obchodů, a nemohl by nárok takový podle 
§u 81 C1S. 2 a 4 ex. ř. vymáhán býti exekučně ani na základě cizozem
ského rozsudku. 

čís. 6972. 

Válečné pu jčky. 
~ Bylo-Ii UtllIuveno při uzavřeni zápujčky na lombard válečných puj
c~~~ že splatnost zápujčky má nastati teprve po vyplacení válečných 
pUjcek, nastala splatnost, jakmile bylo vzhledem k zákonu ze dne 30. září 
1924, čís. 216 sb. z. a n., jisto, že ·válečná pujčka nebu4e vyplacena. 

(ROlb. ze dne 7. clubna 1927, Rv I 69/,27.) 

o .~alobě banky ~o_ ~aplacení zápůjčky, uzavřené na lombard válečný·ch 
pu]cek, o ba nI z s 1 S o u d Y vyhovely, o d vol a c í s o u d z těchto 
d ů vod ů: Odvolatel se ve sporu bránil proti nároku žalobnímu v ood
statě způsobem trojím: jednak námítkou, že jeho osobni závazel~ za 
vr~~ení Z<iPlljčky byl úmluvou vyloučen a že za dluh ze zápůjčky měla 
r~~ltr len zástava, jednak námitkou, že odpůrkyně neuposlechla jeho 
p;lkazu, bJ úpIsy válečných půjček prodala, konečně, že splatnost zá
p~]čky mela nastaŤ! teprve po vyplacení válečných půjček. Prvé dvě 
namltky ]SOll hché a plyne jejich lichost ze zjištěni procesního soudu 
dle něhož nedošlo ani k smlouvě o vyloučení osobního ručení ani k udě~ 
lení

o 
příbzu, by úpisy válečných půjček byly prodány. Vzhledem k před

plsum zakona ze dne 30. září 1924, čís. 216 sb. z. a n. nemůže však 
obstáti ani námitka poslední, třebaže napadený rozsudek v tomto směru 
vychází ze zjištění, že k úmluvě, jak ji odvolatel tvrdí, mezi ním a od
půrkyní dOŠlo: ~ákonem tímto byla otázka válečných půjček rozřešena 
upIne a kone~~'e v ten rO'lum, že válečné půjčky osobám se jměním 
p,res 25.000 Kc zaplaceny nebud,Qu a netřeba vyčkávati jich výplatu 
a splatnost zápůjčky. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. shledává dovolatel jedině v posouzení 
p;o~á:ané skute,čnosti, že podle úmluvy měla býti sporná lombardní 
zapu]cka spla!na tepr~e po vyplacení váleéíné půjčky. Z této úmluvy 
dovozuJe predcasnost zal,Qby. Odvolací soud posoudil však věc správně 
po právní stránce. Především je přihlédnouti k tomu. že zažalovány jsou 
10:~1~ardní zápůjčky dané za příčinou úpisu jak třetí tak i osmé válečné 
pu]cky, ze skutkového zjištění pak vyplí,vá, že zmíněná úmluva stala 
se za při1ežitosti úpisu jen třetí válečné půjčky. Co do sporné lombardní 
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zápůjčky vykládá žalovaný i v dov,Qláni věc aspoň neprImo tak, že 
splatnost její měla nastati dnem splatnosti této válečné půjčky, t. j. dne 
1. října 1920. Ale tak nelze rozuměti úmluvě, o kterou žalovaný opírá 
svůj názor. Odvolací soud postřehl správně rozdíl mezi zjištěním soudu 
prvé stolice, že splatnost dluhu neměla nastati před vyplacením váleč
ných půjček (bevor nicht die Kriegsanleihen eingel6st werden), a zá
věrem, jejž týž soud učinil z uvedenéh,Q skutkového zjištění, že dluh 
nebude moci býti požadován před splatností válečných půjček (bis die 
Kriegsanleihepapiere selbst fal1ig sind). Žalovaný snaží se využíti tohoto 
odchylného závěru ve svůj prospěch. úmysl stran nesměřoval však 
k tomu, by splatnost zápůjčky nastala teprve dnem 1. října 1930. Strany 
nepomýšlely na toto datum, nýbrž na skutečné splacení dluhopisů. To 
jest patrn,Q ze skutkového přednesu žalovaného v odpovědi na žalobu, 
podle něhož splatnost zápůjčky byla odsunuta až do vyplacení válečné 
půjčky z toho důvodu, by žalovaný mohl si tím opatřiti potřebné pe
níze (Einl6sung der Kriegsanleíhen). O to šlo stranám, a to potvrdil 
i svědek Jindřich U., jenž mluvil opět jen o splacení a ne době splat
nosti válečné půjčky. Odv,Qlací soud dovodil z toho správně, že splat
nost zápůjčky nastala hned, jakmile bylo jisto, že k splacení válečných 
půjček vůbec nedojde, což se stalo důsledkem zákona čís. 216/;24 uply
nutím lhůt stanovených na jeho základě. Tím je také dostatečně vy
světlena příslušná část důvodů napadeného rozsudku, z níž snaží se 
dovolatel vyvoditi odlišný smysl. Odvolací soud vyslovil tím jen tolik, 
že pohledávka stala se splatnou hned, jakmile jest jisto, že nedojde 
k očekávané výplatě. 

čís. 6973. 

Státní zaměstnanec, pro něhož byl byt politickým úřadem pravo
platně zajištěn podle §u 13 zákona ze dne H. července 1922, čís. 225 
sb. z. a n. v doslovu čl. I. zákona ze dlle 26. dubna t 923, čís. 87 sb. 
z. a ll. a jelJŽ se do bytu nastěhoval a v něm bydlí, neužívá ho bez práv
ního důvodu proto, že se oemUže dohodoouti s viastnikem domu ,o ob
sahu nájemní smlouvy. 

Zajištěni bytu pro státního zaměstnance není ještě pronájmem bytu, 
nýbrž vyžaduje se ješ('ě uzavření nájemní smlouvy státního zaměstnance 
s vlastníkem domu. Státní zaměstnanec není však nucen, by uzavřel ,ná
jemní smlouvu toho obsahu, jak si přeje vlastník domu. 

§ 14 čís. 2 zákona na ochranu nájemců ze dne 26. března 1925, 
čís, 48 sb. z. a n. předpokládá, že byla nájemní smlouva již uzavřena. 

§u 12 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z.a n. dlužno po
lJŽiti i na případ §u 13 zákona ze df!e H. července 1922, čís. 225 sb. z. a o, 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927. Rv I 379/27.) 

Žalovanému státnímu zaměstnanci byl zajištěn byt v domě žalobcově. 
Ježto státní zaměstnanec zdráhal se uzavříti náiemní smlouvu toho ob
sahu, jak žádal žalobce, domáhal se žalobce na žalovaném vyklizení bytu, 

i' 
, 
, 
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ježto prý ho užívá bez právního důvodu. Pro c e S}' í s o u d. P r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c I s o u d zalobu zamltl. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolár1Í. 

Důvody: 

Žaloba o vyklizení bytu opřena jest o tvrzení, že žalovaný bytu užívá 
bez jakéhokoli právního důvodu. Z té pří,činy nejde tu o řízen~ ve věcech 
nájemních po rozumu §u 560 a dal. c. r. s. a tedy anr o lhuty §u 575 
c. ř. s. Ve věci nutno jen rozřešiti otázku, zdali státní zaměstnanec, pro 
něhož byl byt politickým úřadem pravoplatně zajištěn podle §u 13 zá
kona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n. v doslovu članku l. 
zák. ze dne 26. dubua 1923, čís. 87 sb. z. a n. (prodlouženého co do 
platnosti zákonem ze dne 16. prosince 192?, čís. 235 s~. z. a n; až, d~ 
31. prosince 1927) a jenž se do bytu n;astehoval a v nem bydl!, U.Z.IV~ 
ho bez právního důvodu proto, že vlastnrk domu se strany Jedne a smtm 
zaměstnanec se strany druhé neinohou se dohodnouti o obsahu smlou,:y 
nájemní. V souzeném pnpadě žádá totiž vlastník domu, by smlouva na
jemní byla uzavřena na dobu pěti let za roční nájemné 3.600 Kč mImo 
vodné a obecní dávky a aby bylo nájemné zapl~ceno n~.tři léta předem, 
kdežto státní zaměstnanec pokládá tyto podmmky v zadanem rozsahu 
za nepřijatdné, ač byl ochoten podle podání ze dne 3. břez~a !92? v':f~ 
jíti požadavkům žalobcov)'m již značně vstříc. Nutno, zaJlste pns~ed~l~ 
dovolateli v tom, že zajištění bytu pro státního zamestnance nem Jeste 
pronájmem bytu, že státní zaměstnanec n~vstupuj.e prostě v nájemní po
měr svého předchůdce a že nepokračuje.v tomto nájemnír:"poměru, ný~ 
brž že jest tieba nové nájem,ní smlouvy. Jest to zJevn? Jlz z odsta~c~ 
(1) a (3) §u 13 zm. zákonu, neboť zakon sam pr~vI, ze oup:az9.n~n!. 
byt musí býti pronajat státnímu zaměstna~ci a mluvl o zr~s~m dnv,eJsI 
nájemní smlouvy. Zajištění bytu nemá pneho významu, nez ze vylucuJe 
každou jinou disposici vlastníka domu se zajištěným bytem, kromě pro
nájmu st3.tnímu zaměstnanci, kterého úřad označil, že tedy byt smí býti 
pronajat jedině dotyčnému státnímu zaměstnanci a že nesmí býtiprona
jat jinému nájemníkovi (srv. rozhodnutí čís. 4960 ,sb. n. s.). Anr .odvo
lací soud není jíného názoru, třebaže to výslQlvne nebyl vyslOVIl. Ale 
z této nutnosti nové smlouvy nájemní nenásleduje ještě, že by státní za
městnanec- chtěl-li by si zajištěný byt udržeti - byl nucen uzavříti 
nájemní smlouvu toho obsahu, jak by si přál p:~onajímat~:. T~kový 
právní názor vedl by k tomu, že by ve mn~ha pn~adech uC,el ,zak~na 
o zajištění bytů pro státní zaměstnance, ~ten JSou cmD1 ~ ~Iste ~veho 
úředního sídla v zájmu veřejném, byl zmaren anebo z valne castr dan do 
rukou pronajímatelů, o nichž zákonodárci nepředpokládají, že by dobro-, 
volně ze SVÝch požadavků ve prospěch do'sažení účele zákona nčco sle
vili. Nutno podržeti na mysli, že i zákon čís. 225~1922 >~o' mimoř~dných 
opatřeních bytové péče« jest jedním z prostředku, kteryml se melo če
liti bytové nouzi, a že jeho předpisy jsou právem don~co~~cím: Nut?o 
zejména podržeti n:a mysli, že státn'í .zaměstnanec, ~tery mu ze ,byh ~dy
koli přeložen, nemŮže se smlouvou vazatr na celou radu let, a ze nem po 
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pravidle také s to, by nájemné na několik let předem zaplatil. Všechny 
tyto důvody by platily i pro byty nepožívající záštity zákona o ochraně 
nájemníků. Avšak ani o tento případ zde nejde a neprávem to dovolatel 
tvrdí. . 

Dovolatel poukazuje pro svuJ názor, že žalovaný jest povinen buď 
uzavříti smlouvu nájemní toho obsahu, jak si to přeje žalobce, nebo byt 
vykliditi, na předpis §u 14 čís. 2 zák. o ochr. náj. ze dne 26 .. března 
1925, čís. 48 sb. z. a n., podle něhož předpisy §§ 8-i 2 (o nájemném) 
nevztahují se na smlouvy nájemní, učiněné po 31. březnu 1925 aspoň 
na dobu pěti let o bytech skládajících se ze tří nebo více obytných míst
ností mimo kuchyně a pokojíky pro služebné. Tento názor odůvodňuje 
dovolání tím, že i v tomto případě jde o byt třípokojový, který byl zaji
štěn a žalovaným do užívání vzat až v listopadu 1925, že prý ohledně 
tohoto bytu platí podle zmíněného §u 14 (2) zák. o ochr. náj. volnost 
smluvní a že prý si zákonodárce musil býti vědom, co ustanovují zá
kony čís. 225}1922 a čís. 87/1923, takže zákon novější ruší starší, po
kud nejsou ve shodě; zákon prý ponechal úvaze zaměstnance, by si roz
myslil, je-Ii zajištěný byt pro něho vhodným i po stránce finančnÍ. Při 
tom dovolání samo připouští, že »jest zajisté žalo,vaný oprávllpl1, by si 
činží u'Praviti dal« (což by bylo pochybno, kdyby tu §§ 8-12 zák. 
o ochr. náj. neplatily, když § 22 cituje toliko §§ 9, 13 a 16), ale míní, 
že nejde tu jen o výši činže, nýbrž i o jiné podmínky nájemní smlouvy, 
takže, i kdyby byla výše činže stanovena, n.ebyla by tím sjednána ná
jemní smlouva, které jest nevyhnutelně třeba, chce-li žalovaný užílvati 
bytu na podkladě právního důvodu. Než ani s těmito důvody není do
volatel v právu a dopouští se logické chyby, že svůj požadavek pokládá 
již za smlouvu. Nutným předpokladem §u 14 čís. 2 zák. o ochr. náj. jest, 
hy strany po 31. březnu 1925 učinily nájemní smlouvu aspoň na dobu 
5 let o bytu nejméně třípokojovém. Nen'í-li tu takovéto smlouvy O pěti
letém trvání nájmu, pak i třípokojové byty podléhají ochraně nájemníků. 
Smlouva pak jest tu teprve tehdy, když souhlasí obě strany, a nikoli již 
tehdy, když si to přeje jen vlastník domu, ale když nesouhlasf státní za
městnanec. Předpis §u 14 zák. o' ochr. náj. nemá zde tedy místa. Přes to 
však, že ke smlouvě nájemní mezi stranami dosud nedošlo, nelze tvrditi, 
že žalovaný užívá bytu bez právního důvodu. Smlouva nájemní přijde 
k místu projevenou souhlasnou vůlí stran o podstatných kusech smlouvy, 
tom o předmětu a nájemném (§ 1094 obč. zák.). Předmět jest v tomto 
případě nesporný. O nájemném není sice shody, ale pro tento případ 
ustanovuje § 12 zák. ze dne 30. října 1919, čÍs. 592 sb. z. a n., kterýžto 
předpis stále ještě platí, že, vzejde-Ii pochybnost o příměřenosti posled
ního nájemného a nedojde-li k dohodě stran o výši náhrady za užívání 
bytu (kterážto náhrada podle uvedeného zákona zastupovala místo ná
jemného), rozhodne o výši okresní soud v řízení nesporném. I tuto okol
nost odvolací soud již správně vyložil. Dovolání upírá ovšem tomuto 
předpisu platnost pro souzený případ, protože prý jde O byt vyňatý co 
do výše nájemného z ochrany nájemníků. 1 kdyby se chtělo připustiti, 
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že by tomu tak bylo, bylo již shora vyloženo, že na tento byt se zákon 
o ochraně nájemníků vztahuje. 

Pokud jde o dosavadní platnost §u 12 zák. ze dne 30. října 1919, čís. 
592 sb. z. a n. o jeho používatelnost i na případy §§ 2 a 13 zákonů čís. 
225/,1922 a 87/1923, možno odkázati na zevrubné důvody zdejšího roz
hodnutí čís. 5255 sb. n. s. Tam sice šlo o případ §u 2 odst. 2, ale tytéž 
důvody platí stejnou měrou i pro souzený případ podle §u 13 cit. zák. 
Jakmile bude výše nájemného určena, ať již dohodou stran nebo soudem, 
dojde ke smlouvě nájemní, neboť ostatní žalobcem kladené podmínky 
jsou pro hotovost nájemní smlouvy bezpodstatnými a, nedohodnou-li se 
v těchto směrech strany, nastoupí právní předpisy o tom platné. žalo
vaný nabyl nároku na nájem bytu pravoplatností zajišťovacího výnosu 
a jest ochoten přiměřené nájemné platiti, což vidno již z toho, že ná
jemné, které pokládal za přiměřené, ano i zvýšené nájemné, žalobci po
sílal a žalobce tím, že je nepřijal, nezměnil nic na právním nároku žalo
vaného. Dokud nedojde k ujedl.lání nájemní smlouvy mezi stranami, do
tud má žalovaný nárok na prónajeti bytu a dotud nelze říci, že UŽÍ'vá 
bytu bez právního důvodu. 

Č/s." 6974. 

Bylo-Ii posled\1í pořízení vpravdě pouhým dovětkem, nemělo býti 
zaváděno řízení podle §u 125 a 126 nesp. říz. Bylo-Ii přece zavedeno, 
jest posuzovati žalobu dědiců ze zákon!l' kteří byli pOukázáni na pořad 
práva, o neplatnost posledniho pořízeni, o podle §u 228 c. ř. s., je-Ii z ob
sahu žaloby zřejmo, že napadají poskytnutí odkazů. Zájem žalobců na 
brzkém určení sporného právního poměru jest dán tím, že jím bylo ulo
ženo podati žalobu do určité lhůty. 

Pokud jest míti za to, že zůstavitel zamýšlel poslední pořízeni, je
muž se nedostávalo lorem písemného posledniho pořízení, Zachovati 
v platnosti i jako ústní poslední pořlzen!. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1927, Rv II 179/27.) 

Žaloba dědiců ze zákona o určení, že poslední pořízení jest neplatné 
a že žalovaným nepřísluší z něho dědické právo k pozůstalosti, byla za
mítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Předeslati dlužno toto: Usnesením pozůstalostního soudu ze dne 12. 
června 1926 byla na základě posledního pořízení Rozalie L-ové ze dne 
27. prosince 1925 jako ústního testamentu přijata k soudu dědická při
hláška obou žalovaných a zároveň byli žalobci jako zákonní dědícové 
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podle §u 125 a 126 .nesp. ~íz. odkázáni, ~y po~aden;.p:á~a popírali plat-
o nost onoho posledmho ponzem a odkazu v nem uCll1enych. Toto usne
sení nabylo moci práva. Avšak ono posledni pořízení jest pouhým do
větkem a nikoli závětí, jak z obsahu jeho jest patrno. Nemělo býti proto 

JízenLpDcc;lJe§125 a126nesp.říz. vůbec zaváděno. Žalobci, podrobivše 
se onomu usnesení, domáhají se touto žalobou neplatnosti onoho po
sledního pořízení, ale nicméně v žalobním ději poukazují na tG, že ža
lovaným dostává se cenných odkazů, a neuvádějí, že v posledním poří
zení jsou žalované povolány za dědice. V prosbě žalobní mluví sice 
° »testamentu z 27. prosince 1925«, ale patrno jest, že slova »testament« 
neužívají v technickém slova smyslu (§ 553 .obě. zák.), nýbrž tím pouze 
věrně přejímají titul, jakým jest opatřena listina jako poslední pořízení 
soudu předložená. V důsledku toho jest projednávána žaloba pouhou 
určovací žalobou podle § 228 c. ř. s., při ·níž zájem žalobců na brzkém 
rozhodnutí sporného právního poměru jest dán tím, že žalobcům uloženo 
jest žalobu do určité doby podati. 

Ve věci samé jde pouze o otázku, zda ono pořízení může býti platné 
jako ústnÍ. Jak již v plenárnfm rozhodnutí ze dne 13. března 1922, čís. 
1538 sb. n. s. dovozeno, jest zůstaviteli při posledním pořizování fo'rma 
poslední vůle prostředkem k účeli a nikoli účelem samým. Tomu učí ne
zkalený poznatek, čerpaný z denního života. Zůstaviteli zpravidla nezá
leží na určité formě posledního pořízení, nýbrž na tom, by s právním 
účinkem pořídil o svém jmění; pořizuje-Ii písemně, lze z pravidla dů
vodně předpokládati, že, je-li písemné pořízení z jakéhokoliv formálního 
důvodu neplatným, zůstavitel, kdyby to byl předvídal, byl by beze všeho 
souhlasil i s tím, by poslední pořízení bylo zachováno v platnosti ale
spoň jako ústní. Podle zjištění nižšich stolic nebylo v případě, o nějž 
jde, při listině označené jako »testament« vyhověno předpisu §u 579 
obě. zák., jelikož dva svědci poslední vůle podepsali listinu bez dodatku 
poukazujícího na jich vlastnost jako svědků. Za to jsou tll náležitosti 
ústního pořízení podle §u 585 obč. zák. Oovolatelé poukazují na to, že 
došlo k sepsání listiny, že tato listina označena jest jako »testament« 
a že žádný ze svědků nepotvrdil, že měl býti zřízen ústn; testament a že 
by listina byla bývala sepsána jen jako pomůcka paměti. Tím vším však, 
jak shora uvedeno, není ještě prokázáno, že zůstavitelka chtěla jen pí
semně pořizovati, tak totiž, by v tom případě, nebude-Ii listina platiti 
jako písemné pořízení, měl nastoupiti takový stav, jakoby vůbec nebylo 
učiněno poslední pořízení. To neplyne ani z té okolnosti, že zůstavitelka 
listinu spolupodepsala. Nelze. přisvědčiti názoru dovolatelů, jakoby jen 
osoba, která není při dobrém smyslu a není s to, by se podepsala, měla 
příčinu ústně pořizovati. 

čís. 6975. 

Smluvní pokuta padléhá ,i při obchodech soudcovskému zmírnění. 
Smlouva, jíž byla změněna dřívější úmluva, jíž dal výrobce velko

obchodníku do výhradného prodeje vyrobené zboží za určitý rabat 
Civilu! rozhodnutl IX 40 
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z běžných cen, v ten rozum, že prodej byl vyhražen určitým zákazníkiim 
a rabat byl snížen, nepříčí se dobrým mravům. Smlouva taková nepříčí 
se ani zákonu ze dne 7. dubna 1870, čís. 43 ř. zák. 

Velkoobchodník, jenž rozprodává továrníkovy výrobky. spotřebitelům, 
není zby(!ečným článkem obchodu ve smyslu §u 11 čís. 4 Jich. zák. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1927, R I 106/<27.) 

Strany uzavřely obchodní. ujednání, podle něhož byla žalobkyně po
věřena na dobu šesti let výhradným prodejem všech lahví stranou ža
lovanou v její továrně vyrobených a strana žalovaná nesměla sama 
lahve přímo odběratelům dodávati. Toto ujednání bylo dne 26. října 
1921 zrušeno novou dohodou, podle niž nesměla žalovaná strana po 
dobu pěti let ani přímo ani nepřímo ,nabízeti, prodávati a dodávati své 
výrobky určitě smluveným firmám, "dotazy a zakázky těchto vyhraže
"ých firem .se týkající měla žalující straně k vyřízení postupovati a za 
každou lahev, kterou by s porušením tohoto zá'vazku sama prodala, byla 
povinna zaplatiti smluvn'í pokutu soudco'vskému zmírnění nepodléhající 
ve výši 5 Kč. Ježto strana žalovaná skutečně takto prodala a dodala fir
mě V. v roce 1924 celkem 1200 lahví, domáhala se žalující firma na ní 
smluvní pokuty 6.000 Kč za těchto 1200 lahví. Pro c e s n i s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalovaná strana 
navrhla zamítnuti žaloby namítajic především neplatnost a nezávaznost 
dohody, poněvadž prý jestnemravnou, ohrožuje hospodářskou situaci 
strany žalované, uzavřena byla za jiných výrobních poměrů, jest závisla 
od ochoty osob třetích, jeví se býti materieině řetězovým obchodem, za
kládá ve skutečnnsti kartel a příčí se zákonu koaličnímu a namítala dále, 
že smluvní pokuta jest nepřiměřená a v souzeném případě jako náhrad,a 
skutečné škody nemístná, poněvadž strana žalující žádné škody ne
utrpěla, a konečně, že žalující strana není aktivně legitimována k žalobě, 
poněvadž úmluva, o niž jde, uzavřena byla nejen s ní, nýbrž též s firmou 
Josef F. Soud, vzav nesporné skutečnosti ve smyslu §u 266 c. ř. s. za 
pravdivé, shledal námitky strany žalované lichýmí a žalobní nárok odů
vodněným. Podle §u 879 obč. zák. za smlouvy, příčící se dobrým mra
VŮm pokládati jest zejména smlouvy, při nichž někdo kořistí z lehko
myslnosti, tísně, mdlého rozumu, nezkušenosti nebo vzrušení mysli ji
ného lim, že dá sobě neb osobě třetí za plnění slíbiti nebo poskytnouti 
vzájemné plnění, jehož majetková hodnota je v nápadném nepoměru 
k hodnotě jeho plnění. Srovnají-li se obě úmluvy, o něž jde, nelze v nich 
nalézti nit, co by bylo lze podřaditi pod pojem nemravnosti. Obě smlouvy 
uzavřeny byly svobodně a dobrovolně, po delším vzájemném jednání JI 
z-c-vrubném uvážení všech okolností a za tím účelem, aby se umožnil 
klidný vývoj žalované společnosti, a výhody, jež z nich obě strany zí
skávají, jsou oboustranné a cenné, takže o nějakém ukvapení, lehko
myslném vykořisťování té neb oné strany nelze mluviti. Podle původní 
smlouvy - .ostatně již zrušené - mohla se žalovaná st mna po dobu 
šesti let věnovati pouze výrnbní činnosti a přenesla celou starost o od-

I 
I 
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, t vy"ch vy'·robků a risiko s tim spojené na stranu žalující, podle do
oy s . kl' d" I'" I hody nové zí'skala znovu právo na volne na, a~~1 .s, po, OVICI, sv~ ce-

k 'vy' roby podržela odběratele stranou zalu]lcl jlZ Z1skane, zlskala 
ove, , , I ." 1501. 1001. Y 

S'ení rabatu poskytovaného strane za UJICI z yO na 10. a v -zmen , , I'" , db t 
hradila - a to jen na dobu pěti let - strane za U]lCI pravo o, ,Y u pouze 

hl dně řady zcela určitých smluvených hrem pod konvencnl pokutou, 
~;e;á již i podle púvodní smlouvy byla uje,dnána. Ner:í tedy pravda, že 
smlouva uzavřena jest výhradně v neprospech stra~y zalo:,ane, a s!rana 
žalovaná také nijak konkretně netvrdila a neprokaza!a, ze by )e]l, do
držení znamenalo její hospodářskou zkázu. Proto tak.e ?elze VZIŤl zre;el 
na další její tvrzení, že smlouva byla uzavřena ~a ]Iny:=h, v roce 19_1 
panujícich hospodářských poměru, neboť takovato zmeua --=- I, k~yby 
b la nastala _ sama o sobě nemuže míti za nasledek zrusem vsech 
dríve uzavřených smluv a risiko takové nesou obě strany, nemohouce 

na ně odvolávati pokud nemá za následek úplnou nepmvedltelnost 
se I uvy Námitka Že splnění smlouvy jest odvislým od och.oty třetích 
sm o., b t' . kd b 'kt' osob odporuje zřejmě duchu i textu úmluvy, ne ~ , I Y Y se ne efe 
z fir~m vyhražených straně žalující skutečně zdrahaly s ll! nebo J~Jlm 
rostřednictvím obchodovati, měla žalovaná strana po:vlllnost~. zabzky 

P. salné přímo od nich došlé žalující straně postouplh ku vynzem. 
jl hd·t "bť že sporná dohoda zakládala řetězový obc, ~ . .' Je,s nespravne.' ne 0' 

·iž původní úmluva měla pouze za účel roz dehtl orgamsacl celeho ob
~hodU mezi obě strany tím, že strana žalnvaná obstarávala, výrn~u a 
strana žalující odbyt, a novou úml uvou byla otázka Jenponek~d jinak 
znovU upravena, takže nelze tvrditi, že se vsunuJe,~d~, mezI vyrobc~ a 
spotřebitele neoprávněný cizí článek za účelem zvysem cen pro~~]TIIch, 
za jichž základ dle obou smluv již předem jsou ustanoveny panu]lcl ceny 
karteloivé. 

Také ne právem namítá žalovaná strana, že
v 

po;ušuje se ~ smlo~,vou, 
0' niž jde, zákon ze dne 1. dubna 1879, čis. 43 r. za~. nebo ze,~e ]1 za
kládá cenový kartel, neboť n~jd,e v,n! o .sta,novem,;,e?o zvysem ce,n 
zbo,ží, nýbrž jen n to, že strane zalujlcl ma byh z beznych cen prodej: 
ních vyhražen místo původních 15% rabatl! pouze 10% ,a, tO' Je~ z o~e 
její obchodní činnosti, která se vztahUJe, na obmez~nou cast Je]lho pu
vodního zákaznictva čímž cena prodeJI1l sama nem dotčena. 

Že by konvenční 'pokuta byla přípustna len !am, kde bude prok~z~na 
skutečná škoda z ustanovení §u 1336 obc. zak. mkterak nevyplyva a 
neměla by pak' úmluva smluvní poku,ty vůbec smyslu;. s~ači, že nastal 
případ, o němž podle celkového stavu věci lze soudlh, ze spojen lest 
s újmou na straně, v jejíž prospěch pokuta b~la stano'vena. O tom v ~o~
zeném případě nemůže býti pochybnosh, J~zt,o prot:smluvmm J.ednamm 
strany žalované přichází žalujicí st;ana p.rave o svuJ ?bch?dm ~Isk ve 
formě vymíněného rabatu. Pone~adz pak Jde v so~zenem p:lpa.de, o ob
chod a protokol.ované obchodmky na obou strana~h,. plah članek 284 
obch. zák., podle něhož výše umluvené konvenclOnalm pokuty Je neob
mezena a nepodléhá soudcovskému zmírnění. ,.' ' 

O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrahl vec soudu prve 
40' 
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stolice, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod v: 
Odvolací důvody neúplnosti řízení a nesprávného práv. posouzení věci lze 
uznati za důvodné jen v tom směru, že první soud odmítl námitku přemrště
nosti požadované konvenční pokuty 6000 Kč a stranou žalovanou in even
tum žádané zmírnění této pokuty, aníž provedl důkazy nabízené stranou 
žalovanou o přemrštěnosti pokuty. Pokud se týče ostatních námitek žalo
vané strany proti žalobnímu nároku přidává se odvolací soud k názoru 
prvního soudu, že námitky ty nemají místa, a to, aniž by pokládal za 
nutné stranou žalovanou nabízené důkazy v tomto smčru provésti, po
něvadž lichost námitek těch vyplývá již ze skutečností mezi stranami 
nesporných a z písemných smluv. Pokud se především týče vytýkané .• ,. 
nemravnosti a proto nicotnosti smlouvy ze dne 26. října 1921, z níž do
vozuje žalující strana nárok na zaplacení propadlé konvenční pokuty, 
sluší zdůrazniti, že dobrým mravům příčí se smlouva ovšem nejen tehdy, 
když jejím předmětem jest něco v ti'žším smyslu slova nemravného, ný-
b:z 1 tehdy, když jejím předmětem jest to, COž se považuje mezi pocti
vyml lIdmI za nepřípustné z dů;Vodu zneužití nezkušenosti druhé strany, 
obcházení zákona, poškození veřejných zájmů atd. Než ve smlouvě, 
o niž tu jde, žádný z těchto předpokladů nelze shledati. Smlouva ta 
znamenala proti předchozí smlouvě, jejíž změnou povstala, znaČnou 
úlevu pro stranu žalovanou, nebo~, kdežto dřívější smlouvou byl pře
nec~án žalující straně výhradný prodej všech lahvových výrobků žalo
vane strany proti l5%nímu rabatu z běžných cen, byl smlouvou, o niž 
t~ Jde, straně žalující vyhražen prodej výrobků strany žalované jen urči
tym seznamenaným zákazníkům a rabat z běžných kupních cen žalob
kyni přiznaný snížen byl z původních 15% na 10%. Výhodnosti této 
nové sn~louvy svědčí zejména věta, že smlouva dřívější mezi smluvnímí 
stranamI byla Zrušena ve vzájemné dohodě, že žalobkyně dobrovolně 
Se zrušením tím souhlasila, by umožnila klidný vývoj žalované společ
nostI, což se jí ve zvláštním přípise dosvědčuje. Jíž tyto skutečnosti 
přímo vylučují, že strana žalující, která, přistoupivši na smlouvu, pro 
stranu zalovanou výhodnější, přícházela jejímu přání vstříc zneužila 
nezkušenosti žalované strany, nebo jí k uzavření smlouvy byla přínu-
tlla. Vylučují to tím spíše, poněvadž žalovaná strana jest akciovou spo
lečností a k uzavření smlouvy pro ni tak závažné a důležité s její strany 
tedy dojíti mohlo jen na základě usnesení její správní rady, tudíž po 
zralé úvaze. Poněvadž smlouvy tohoto druhu mezi velkovýrobcem a 
velkoobchodníkem jsou v obchodním životě něčím úplně obvyklým a 
zákony nezakázaným, nelze v jejím předmětu shledati nic nemravného, 
aniž něco, co se považuje mezi poctivými lidmi za nepřípustné z dů
vodů nemravnosti. Žalovaná strana dovozuje nemravnost řečené smlou-
vy, tvrdíc, že se jí v jejím důsledku výroba vůbec nevyplácela, že se 
octla v naprostém poddanství žalobkyně a že vydána byla libovůli ža
lobkyně. Než o správnosti tohoto tvrzení pochybovati jest aspoň potud, 
že se tyto důsledky smlouvy dostavily ihned po uzavření smlouvy, po
něvadž vyloučiti jest, že by strana žalovaná jako akciová společnost 
smlouvu pro ni hned zprvu nevýhodnou a škodlivou byla uzavřela. Do-
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stavily-li se v,šak on)' důsledky smlouvy teprve později ,následkem změ
něných hospodářských nebo výrobních poměrů, jest to náhodou, která 
se uelála v osobě strany žalované a jejíž důsledky ona nésti musí, jelikož 
každá smlouva, která ukládá - jako smlouva, -o niž tu jde - smluvním 
stranám závazky na celou řadu let, dle své povahy již zahrnuje v sobě 
nebezpečí, že za změněn}'ch poměrů smluvní závazky pro tu neb onu 
slranu stanou se méně výhodnými nebo přímo škodlivými. Nastanou-Ii 
tyto dúsledky smlouvy, nelze ji z toho jediného důvodu prohlásíti za 
nemravnou a proto nicotnou; příčilo by se to zásadám občanského práva, 
které stanoví v určitých případech závaznost i odvážných smluv (29. 
hlava obč. zák.). Právem první soud pokládá za nedůvodné další ná
mitky strany žalované, že smlouva ze dne 26. října 1921 jest nicotnou, 
poněvadž zahrnuje v sobě řetězový obchod a příčí se zákonu koalič

nímu ze dne 7. dubna 1870, čís. 43 ř. zák. Nebyly prokázány ba ani 
tvrzeny skutečnosti, z nichž by bylo lze souditi, že účelem smlouvy 
bylo, vyháněti do výše prodejní ceny výrobků, jichž se smlouva týkala, 
ba že by k takovému důsledku smlouvy bylo došlo a proto o skutkové 
podstatě řečených trestných skutků řeči býti nemůže. Lichou jest i ná
mitka strany žalované, ovšem teprve v odvolání uplatněná, že straně 
žalující nedostává se práva k vymáhání smluvní pokuty, poněvadž ne
uplatnila zároveň smluvně jí vyhraženého práva, žádati, by prodeje 
protismluvně stranou žalovanou provedené, platily jako na její účet uza
vřené. Právo toto jest žalobkyní ve smlouvě vyhraženo vedle nároku 
na smluvní pokutu a neodvísle od tohoto práva a proto nelze žalobkyní 
upříti oprávnění z oněch obou práv uplatniti jen jedno. Odvolací soud 
přidává se tudíž k právnímu názoru soudu první stolice, že smlouva 
ze dne 26. října 1921 není nicotnou, nýbrž jest po právu a že tudíž jest 
po právu i z ní vyplývající žalobIťí nárok na zaplacení smluvní pokuty 
vzhledem na to, že případ, pro který podle smlouvy smluvní pOkIYta 
propadá, nesporně nastal. 

Než soud odvolací shledává odvolatelkou vytýkanou neúplnost ří
zení a nesprávné právní posouzení věci v'tom, že první soud, vycházeje 
ze stanoviska, že smluvená pokuta, která podle čl. 284 ohch. zák. pří 
obchodech nepodléhá co do výše omezení, nemůže ani býti snížena, 
nepříhlédl k námitce strany žalované, že požadovaná smluvní pokuta 
jest přemrštěna a nabízený o tomto, tvrzení důkaz znalci nepřipustil 
a neprovedl. Čl"nek 284 obeh. zák neobsahuje výslovného ustanovení, 
že smluvní pokuta při obchodech nepodléhá případnému zmírnění sou
dem. Důsledkem toho přichází v tomto ohledu podle čl. 1 obeh. zák. 
v platnost ustanovení občanského práva, a to ustanovení §u 1336 obč. 
zák., kter)r v noveliso~anérn svém znéní stanoví, že ve všech případech 
smluvní pokuta, byla-Ii dlužníkem prokázána její přemrštěnost soudem, 
popřípadě po slyšení znalců, má býti zmírněna. Ponévadž tudíž v tomto 
případě strana žalovaná namítala přemrštěnost požadované smluvní 
pokuty a ji také náležitě odůvodnila, náleželo prvnímu soudu přemrště
nost, nebo přiměřenost požadované smluvní pokuty po případě pro-
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vedením nabízeného důkazu znalci zjistiti a dle výsledku tohoto dů
kazu eventuelně požadovanou smluvní pokutu zmírniti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu an·i té ani oné strany. 

D ů vod y: 

žalující strana napadá rozhodnutí odvolacího soudu potud, pokud 
jím bylo vyhověno od.volání žalované firmy a zrušen rozsudek první 
stolice. Tvrdi, že konvenční pokuta, smluvená mezi dvěma protokolo
vanými firmami, népodléhá soudcovskému zmírnění. Zákon prý t?. vy
lučuje. Ale ani v tom příp'adě, kdyby mu podléhala, nebylo by potřeba 
připouštěti důkaz znalci, protože soud sám mohl posouditi její při
měřenost. Konečně vytýká po formální stránce, že odvolací soud ne
mohl připustiti znalecký důkaz, protože odvolatelka neučinila takového 
návrhu. Než odvolací soud právem uznal a správně odůvodnil, že i kon
venční pokuta smluvená při obchodech podléhá soud.covskému zmírnění. 
K jeho výv.odům budiž dodáno,';;;e na tom stanovisku stojí i nová litera
tura: Ehrenzweig, Privatrecht, ll. str. 179, Mayr, Biirgerliches Recht, 
II. str. 74 i judikatura sb. n. s. Č. 1975,5278. Zákonitého předpisu, který 
by pro obchody stanovil něco- jiného, než co předpisuje § 1336 obč. 
zák., tlení. Žalobkyně neprávem t:v>rdí, že žalovaná nenabídla znalec
kého důkazu o nepřiměřenosti smluvené pokuty. Nabídla jej v žalobní 
odpovědi. Ale nebylo by vadou ani, kdyby toho nebyla učinila, neboť 
namítla, že smluvená pokuta je přemrštěná s ohledem na konkretní 
okoJ.nosti případu. Po.qle právního názoru nahoře uvedeného bylo po
vinností soudu o· této námitce jednati a rozhodnouti, po případě po sly
šení znalců, jak výslovně předpisuje §1336 obč. zák. Znalecký důkaz 
mohl připustiti i z úřední moci (§ 351 c. ř. s.). Otázka přiměřenosti 
nebo přemrštěnosti smluvní pokuty musí býti napřed stranami pro
brána a po·tom teprve bude moci soucl rozhodnouti o tom, potřebuje~Ii 
pro posouzení věci slyšeti znalce. Za nynějšího stavu nelze tvrditi" .že 
soud mohl rozhodnouti tuto otázku sám, aniž musel provésti znalecký 
důkaz. Rekurs žalobkyně není tudíž odůvodněn. 

Žalovaná strana napadá rozhodnutí odvolacího soudu potud, pokud 
nebylo úplně vyhověno jejímu odvolání, a opakuje v podstatě ve svém 
rekursu vývody odvolání. Námitku nemravnosti smlouvy správně po
soudil již odvolací soud a dovolací soud se úplně připojuje k jeho dů
vodům. Podotknuto budiž, že podle nesporného přednesu stran byla 
mezi stranami docela dobrovolně uzavřena smlouva, že výrobce (ža
lovaná) přenechává prodej svých výrobků určitým spotřebitelům pro
střednictvím žalobkyně. V tom nemůže býti shledána závada proti mrav
nímu řádu. Není v tom ani nic nespravedlivého. Že "ýsleclek byl pro 
výrobce nepříznivý - jak žalovaná tvrdí - není důvodem prohl,"siti 
smlouvu za neplatnou. To výstižně odůvodňuje odvolací soud. 

Pokud se týče námitky řetězového obchodu, má stížnost pravdu 
v tom; že není podstatným skutkovým znakem takového obchodu, by 
byly prokázány skutečnosti, z nichž by se mohlo sóuditi, že účelem 
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smlouvy bylo vyhnati do výše prodejní ceny výrobků. Zákon (§ 11 čís. 4 
ze dne 17. října 1919, Č,ís. 568 sb. z. an) př~~poklá~á pouze, že ř;tě
zový obchod nebo jiné pletichy jsoU zpus~blle s~u~nov~:1 cenu pred: 
mětu. Než ty skutkové okolnosl!, na nlchz zaklada stezovatelka ~ve 
tvrzení že v tomto případě se jedná o řetězový obchod, tomu nenasved
čují. P~dle názoru dovolacího soud.u vyklá?á ~0i.em řetězového obcho~u 
správně ministerstvo s~raved~nosŤl ve s~~I:nI ~. 79, str. 116/24 mm. 
věst. a výklad ten slušl povazovatl za pnlehavy : pro dobu, kdy b~l~ 
úzavřena mezi stranami sporná smlouva, aspon potud, zda zalupcl 
strana se vsunula do oběhu zboží jako článek hospodářsky nutny a 
účelný. Dle názoru dovolacího soudu je, možno pov~žov,ati. velkoobchod: 
11ika, který rozprodává továrníkovy vyrobky 'Spotr:ebnelum.za tak~vy 
nutný, neb aspoň účelný článek. Kll p'ředpokla~u, ze by ta .~mllO'st za: 
lob-kynč byla způsobilá stupňovati ceny lahVI, neposkytUJ! sk~tko~~ 
udání žalované strany důvodu. Vždyť výdělkem žalobkyne mel byl! 
f<lbat, který jí měla poskytovati žalovaná. 

Stížnost vytýká neprávem, že odvolací soud n,~př!~lížel k vÝ,tc~ ~a
lované strany, že při výkladu smlouvy Je nutno pnhhzeh ke zmenenym 
hospodářským poměrům, a ž; je ji nutn? ~yklá,dat:. s hledIska k,lausule 
ribus sic stantibus. Odvolacl soud k ni zrepne pnhhzel, nebol uvedl 
v rozsudku, »že Se přidává k právnímu názoru první :stolice, že sml,ollva 
z 26. října 1921 není nicotnou, nýbrž jest po právu -«. K tomu nazoru 
dospěl soud první stolice také na základě úvahy, že smlo~v~ ~yl~ uza
vřena za jiných hospodářských poměrů. ()dvolací soud zr~Jme prevzal 
toto odůvodnění za své. Právem, neboť zmena nebyla tak ov a, aby se do
tkla samých základů smlouvy a aby ji učinila n,eprov~di~elnou. ,Totéž platí 
o další výtce, že prý odvolací soud, se nezabyval .namltkou, ze smlouva 
jé neplatná proto, že žalovaná strana jí ztratila svou hospodářskou ne
závislost. I tu se odvolací soud zřejmě přiklonil k mínění prvého sou,du, 
že není pravda, »že celá smlouva uzavřena jest výhradně v nepros pech 
strany žalované a strana žalovaná také nijak konkretně netvrdIla a ne
prokázala, že by její dodržení znamenalo její ho'spodářskou zkázu«. 
Stížnost opakuje námitku, že smlouva mezI stranamI Je neplatna podle 
koaličního zákona. Tu námitku vyvrátily docela případně rozsudky prvé 
a druhé stolice. Stížnost tvrdí, že ze smlouvy plyne, že zboží se musí 
prodávati za ceny kartelové. Tím prý je prokázán její účel i důsledek. 
Než zákon (§ 4 zák. koaličního ze 7. dubna 1870, Č. 43 ř. z.) praví, 
ž'~ _právního účinku nemají smlouvy živnostn'íku, učiněné k tomu konci, 
by se zvýšila cena nějakého zboží na újmu občanstva. Ten účel nelze 
vX~_~~~i ze zmíněné smlouvy. 

čís. 6976. 

Oprávněnost pozemkov.é refonny. 
Předpisy o vyvlastnění jsou předpisy práva veřejného, ať se úprava 

stala mezistátními 'l!IlIlouvami nebo zákonem vnitrostátním. Podle česko
slovenského práva:'·nemůže cizozemec z důvodu, že jest cizozemcem, 
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dovolávati se vynětí ze zákona polohy nemovitosti a uplatňovati pro 
sebe výhodu, leč že by takové vynětí nebo výhoda byly mezistátní 
smlouvou pro občany jistého cizího státl~ přislíbeny. Cizinec jako vlast
ník věci nalézajících se v tuzemsku, jest podroben vyvlastnění podle 
§u 365 obč. zák. »údem státu« rozumí· se v §u 365 obč. zák. každý, 
kdo se na zdejším území zdržuje nebo zde má majetek. Stát nemusí 
vyvlastňovati pouze pro sebe. Vyvlastňovaci pravomoc vztahuje se i na 
movitosti. Vyžaduje-Ii (Oho obecné blaho, jest pnpustno vyvlastněni 
i proti náhradě jen částečné nebo i bez náhrady. 

Zákonodárství o pozemkové reformě jest }}zákonodárstvím obecným« 
ve smysluč!. 297 písm. h) čís. 2 aJ. 2 sml. Versail1ské. »Zákonodárstvím 
státu« jest pouze psané právo vnitrostátui. 

československý stát, vzniknuv originámě zákonem ze dne 28. října 
1918, čís. 11 sb. z. a n., není nástupcem bývalého Rakouska. 

Mírové smlouvy nabyly mezinárodní působnosti uložením ratilika.č
nkh listin, vnitrostátní působnoSti uveřejněním ve sbírce zákonů a na
řizení. Mírové smlouvy jsou uzavřeny mezi mocnostmi spojenými a 
sdruženými jako jednou smluvni stranou a Německem (Versaillská), 
Rakouskem (St. Germainská) a Maďarskem (Trianonská) jako druhou 
smluvní stranou, práva a závazky z,nich vyplývající příslušejí jew jedné 
smluNní straně proti druhé, nikoliv však jedné mocnosti sdružené a 
spojen" proti druhé, nebo Německu proti Maďarsku, nebO' Maďarsku 
proti Německu atd. a samozřejmě též nikoliv státům na smlouvě ue
súčastnéným a proti nim, leč že by výslovně zněl předpis i ve prospěch 
třetích států. Předpisy mírových smluv týkají se jednak likvidování vá
lečil~ch poměrů, jednak úpravy jistých poměrů mírových. Předpisy 
o vyvlastněn. k účelům pozemkové reformy týkají se úpmvy poměrů 
mírových, nejsou. však v mírových smlouvách obsaženy. Opak nelze 
vyvoditi zejméňa z čl. 255, 297, 298, 303 a 305 sml. Versaillské, z čl. 90 
až 92, 94, 201, 208, 249, 250 a 267 smlouvy St. Germainské. 

Před,pis §u 9 záb. zák. (§u 35 náhr. zák.) odporuje sice mírovým 
smlouvám, nebylo ho však nikde použito. 

Československá akce pozemkové reformy nemá povahu likvidace nec 

přátelského majetku. . 
úmluva českosloveuské republiky se říší Německou ze due 29. června 

1920, čís; 359 sb. z. a n. na rok 1922 netýká se maje(lQ1 zemědělského 
a lesního. Majetek ten jest sice vyloučen z likvidace, nikoliv však z po
zemkové reformy. 

I v mírových smlouvách jest dovoleno, by stát nakládal s ciwzemci 
hůře. Musí však pro to býti mravní důvod. 

Příslušnost Stálého dvoru mezinárodni spravedlnosti. 
Dvůr není příslušným pro otázku československé pozemkové reformy, 

dokud se čsl. stát nepodrobil přislušnosti jeho pro ni, což by se ovšem 
mohlo slati nejen úmluvou podle čl. 36, prvý odstavec, statutu, nýbrž 
i tún, že by na žalobu sllál k soodua námitku nepřislušnosti nevznes), 
nikoli však, kdyby se nedostaví!.· . . 
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Prameny mezinárodního práva, jehož Dvůr uZlVa. Mezinárodním 
právem obecným jsou mezinárodní zvyklosti a obecné zásady právní 
uznané civilisovanými národy. Pokud jsou pramenem práva soudní ná
lezy a právní věda. 

Nález Stálého dvoru zakládající se na ženevské ůmluvě mezi Ně
meckem a Polskem není prejudicem pro českoslovetlSkoupozemkovou 
relormu. 

Pojmy: »vyvlastnění, likvidace a konfiskace«. }>Vyvlastněním« mini 
se v ženevské úmluvě vlastně likvidace. 

Právní věda a pozemková relorma. 
Mravní důvody pozemkové reformy. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1927, R I 120;p.) 

Rek u r sní s o u d zamítl stížnost vlastníků, příslušníků svycar
ských, do usnesení prvého soudu, jímž jim byla doručena výpověď ze 
zabraného majetku. 

N e j v y Š š í s o II cl nevyhověl do'volacímu rekursu. 

D ú vod y: 

Stížnost dovozuje nepřípustnost v)rpověc\i z práva mezinárodního, 
poněvadž stěžovatelé jsou příslušníky švýcarskými a bývali prý přísluš
níky rakouskýmí, a pojala dn sebe z té příčiny i dobrozdání pana Ja
mese Vallotlona. doktora práva advokáta v Lausanne. člena ústavu pro 
mezinárodní právo a presidenta Rozhodčího soudu ve sporu americko
norvéžském. I. Stížnost sama se dovolává všeobecně prý známého ná
lezu Stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti v Haagu - dále níže po
značovaného již jen S. D. M. S. - nálezu to prý světového dosahu, jímž 
prý vyvlastňovací zákon polský uznán byl za těžké porušení mezinárod
ního práva a přestoupení mezinárodních povinností polského státll, a 
v němž prý se prohlašuje, že stát vyvlastňující majetek cizích přísluš
níků nemůže se dovolávati toho, že s.tejně nakládá i se svými vlastními 
přísluš-níky, rozhodno že je jen, zdali vyvlastnění se srovnává se zá
sadami mezinárodního práva, a není omluvou, že stát těchto zásad ani 
proti vlastním příslušníkům nešetří. Na to odpověděti sluší tolik, že s·ice 
(ovše možno uznati beze všeho za správné, ale že to pranic nedokazuje 
pro otázku československé pozemkové reformy v poměru k cizincům, 
né:'boť tím naprosto nen'í dokázánQ, že čsl. zákonodárství o pozemkové 
reformě odporuje zásadám mezinárodního práva vůbec a mezinárodním 
závazkům čsl. státu zvláště. Ve sporu Německa s Polskem, v němž prý 
onen nález byl vynesen, šlo o porušení t. zv. úmluvy ž.enevské, uzavřené 
mezi jmenovanými dvěma státy, jak to níže podrobně vyloženo. bude, 
a nemůže tedy nález ten býti dokladem proti státům jiným, leda že by 
i 'ony měly úmluvu zcela stejného obsahu, čemuž tak nenÍ. Praví-Ii stě
žovatelé dále, že soudní dvůr v Haagu neuznává podobné opatření, jaké 
učiněno čsl. zákonodárstvím o pozemkové reformě, za přípustné ani proti 
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vlastním příslušníkům t'Oho kterého státu, tedy to prostě pravda není 
a žádným způsobem pravda ani býti nesmí, protože by takovým vý
rokem dvůr ten přestoupil svou pravomoc omezenou na otázky práva 
mezinárodního (§ 34 a násl. Statutu jeho) a vměšoval se nepřípustným 
způsobem do vnitřních věcí států, neboť soudití 'O poměru státu k jeho 
vlastním občanům oprávněn není. Na kolik se stěžovatelé odvolávají na 
domnělé zásady mírových smluv, jimž prý čsl. zákonodársřví odpomje, 
odkazují se na vývody, jež se níže zabývají dobrozdáním pana Vallot
tona, které se rovněž na ně odvolává. Rovněž tam dojde zodpovědění 
jejich mínění, že právo vyvlastňovací se uznává všeobecně jen proti za
placení plné náhrady a to zaplacení předchozímu. Docela nemístné je,':. 
když stížnost vytýká, že prý čsl. stát vznikl mírovými smlouvami, nel:>oť 
duvod vzniku čsl. státu nemá s právní otázkou vyvlastnění a jeho pří
pustnosti proti cizincum co činiti ... Ježto však i pan Vallo-tton ve svém 
dobrozdání toto stanovisko stížnosti zastává, a činí východiskem prO 
své odsouzení·čsl. pozemkové reformy - uvidí se níže, jak, - l:>ylo třel:>a 
i na ně odpověděti, jak se níž~;stalo. Shora zmíně:ného nálezu S. D. M. S. 
v Haagll dovolává se ve svém dobrozdání i pan Vallotlon a, poněvadž 
to nen'í poprvé, že se stížnosti proti výpovědi neb'O ceně přejímací opí
rají o právní zásady v tomto nálezu prý vyslovené ,bude předmět i pod
statnýobsah"jeho níže podán. Nejvyšší soud měl sice za tO', že stačí 
poukaz na předpisy t. zv. soukromého práva mezinárodního, na něž je 
vázán, a jež po.drobně vyložil již v rozhodnutí Č. 4977 sb. n. S., avšak 
nyní, když i pan Vallotlon se nálezu dov.olává, a to velmi důrazně, byl 
nejvyšší soud nucen sbírku nálezu Haagského mezinárodního soudu si 
opatřiti a k jeho nálezu ve sporu Něp\ecka s Polskem stanovisko za
ujmouti, pmtože jinak by to činilo dojem, že jen proto se nález ten 
mlčením pomíjí, že nelze duvody z něho· proti čsl. pozemkové reformě 
čerpané vyvrátiti, že tedy reforma ta pod zorným úhlem nálezu a dů
sledně mezinárodníhO' práva, jehož Haagský soud užívá, neobstojí a že 
tlldíž republika cizincum křivdí, když i jejich majetek pozemkový ve 
svou agrární reformu zahrnuje. Sama čest čsl. republiky tedy vyžaduje, 
aby konečně bylo odpověděilO. Odpověď ukáže, že stížnosti Haagského 
nálezu přímo zneužívají, překmčujíce daleko rámec jeho ",ntence a při
pisujíce mu' výroky, j~žv něm nalézti nelze. 

II. Dob r o zdá n í pan a V a II o t t ona. Nejprve nutno uvě
domiti si základní hlediska, s nichž třeba na otázku vyvlastněni vubec 
a vMi cizincům zvláště nazírati. Vyvlastnění jest vždy aktem práva 
veřejného. Zákonodárce p.ojal sice všeobecné ustanovení o vyvlastnění 
do .občanského zákonníka, jenž jest v podstatě kodexem práva soukro
mého, avšak pojal je tam jen proto, že předmětem vyvlastnění jest právo 
vlastnické, jež jest právem soukromým, a, když pojednávalo omezeních 
práva vlastnického (§§ 363-365); tedy o povinnostech vlastníka, bylo 
na místě vytknouti tam i tuto povinnost, a učinil to tedy v §u 365. Póc 

vinnost vlastníka odstoupiti věc pořadem vyvlastnění jest však veřejno
právní, ne.boť je mu uložena, jak citovaný § výslovně praví, z důvndu 
veřejného blaha, a nikoli tedy v zájmu sOllkrom'ém,jak tomu jest při 
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ostatních omezeních práva vlastnického. Je-Ii však povinnost k vyvlast
nění povinností veřejnoprávní, jest veřejnoprávnim i odpovídající jí ná
rok na vyvlastnění. Normy upravující vyvlastnění jsou tudíž materií 
práva veřejného, nehledíc k povaze pramene práva, tedy nejen když 
úprava stala se cestou práva mezinárodního, zejména tedy mezistátními 
smlouvami, nýbrž i když se stala zákonem, aktem to pouze vnitrostát
ním. Na .otázku vyvlastnění proti cizincům lze nahlížeti s dVOjího hle
diska: A. s hlediska vnitřního práva státu, jenž vyvlastnění uskuteč
ňuje, tedy v tomto případě s hlediska československéh.o práva, nebo 
B. s hlediska práva mezinárodního, zejména tedy mezinárodních (mezi
státních) smluv. V obou směrech dlužno odkázati především na roz
hodnutí čís. 4977 sb. n. s., kde věc vyložena ad A. s hlediska zásady 
§u 300 obč. zák. (immobilia obn.oxia sunt tenitoriis) a ad B. se sta
noviska mírové smlouvy Versaillské, což vše by mělo stačiti tím spíše, 
že pan Vallotlon toto rozhodnutí zná, třikrát o něm zmínku čině, ale 
nikterak se nesnaží stannvisko jeho vyvrátiti. Avšak aby čeleno bylo 
vývodům jeho dobrozdání a všem jiným podobným pokusum, bude zde 
věc probrána soustavně v celé šíři. 

Ad A. P r á v o čes k o s loven s k é. Jak v rozhodnutí ze dne 
7. prosince 1926 Č. i. R I 1008;26, čís. sb. 6543, podrobněji uvedeno, 
nazývají se v nauce i předpisy vnitrostátní, pokud lIpravují poměry ci
zinců uvnitř vlastního státu nebo poměry vlastních občanu v cizině, 
tedy v tomtO' případě i předpisy práva československého ad A:, právem 
mezinárodním, ale ovšem na rozdíl od mezistátního práva mezinárod
níhO' ad B. »mezinárodním právem soukromým«, třebaže předpisy těmi 
lIpraveny byly i některé poměry práva veřejného jako právě povinnost 
trpěti vyvlastnění, které tedy přesně vzato pod pojem ten by nespadaly. 
Toto »mezinárodní právo soukromé«, pod nímž myslí se jen právo 
hmotné, upraveno jest v čsl. republice sice celkem toliko velmi kuse, jsouc 
obsaženo v předpisech §§ 1, 4, 33-38 a 300 obč. zák. (srv. ještě § 81 
čís. 2 a 4 ex. ř.), co však se týče právě .otázky, o niž jde, vyvlastnění 
nemovitostí, obsahuje zrovna normy úplně vyčerpávající a přesné, takže 
tu není mezery ani pochybnosti. Jsou to § 300, § 1 a § 33. § 300 sta
novÍ, že »nemovité věci podrobeny jsou zákonům okresu, v kterém leží«, 
jinými slovy, že podléhají zákonům svého místa.(legi rei sitae); vyslo
vuje tedy zásadu t. zv. statut realních, uznanou ve všech právních řá
dech a vyjádřenou právním pořekadlem immobilia obnoxia sunt terri
toriis. Statuta realní stanovila tuto zásaďll právě s ohledem na cizince, 
aby platila proti nim, neboť proti vlastním občanům byly by stačily 
již zásady statut personálních, aby je zavazovaly k snášení všech po
vinností, jež jim zákon jich státu ukládá, zejména tedy také povinnosti 
vyvlastněni. Walker Internationales Privatrecht Wien 1922 str. 270 násl. 
sice praví, že zásada, že nemovitosti podléhají legi rei sitae, je tak samo
zřejmá a povaze věci odpovídající, že ji netřeba teprve oduvoďňovati, 
avšak nemůže býlí na škodu, vytkne-Ii se její zákonodárný duvod (ratio 
legis), neboť ten teprve osvětlí její nepodvratitelnost a nekompromis
nts!. Stát nemuže existovati bez území, bez populace v pevných sídlech, 
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neboť kočovná horda není ještě státem: území jest tedy podmínkou 
samé bytnosti státu. Nemovitosti, částice. ~ůdy v ?bvo,du jeh? ,hramc 
ležící představují však ve svém celku prave jeh?, uzeml, jso~t castml, 
z nichž území jeho se skládá, neb naopak, v nez ,jest ro:deleno. Po
něvadž územi jest jednou ze životních podmínek statu, soucastko~. jeho 
bytnosti, jest přirozeno, že stát ~hce. úze~í své podr?beno mlh, jen 
vlastní své vůli, nedopoušlí nad mm dlSp,oslce o statu CIZlmu, nebot Um 
by ohrožena byla jeho bezpečnost a tudlz v dusledku I Jeho eXlstence, 
Chce-li však stát území své a tudíž každou jeho částici, každou ne
movitost míti podrobenu jen své vlastní vůli, své vlastní disyosici a vyc 
luču;e-li všecku vůli a disposici zahraniční, znamená to, ze Jl podro-
bujej výhradně jen svým vlastním zákonům a vylučuje z ~lády na"d ní 
každý zákon cizí. Zásada legis rei sitae pro;nemovltosh m,a tedy du~od 
svůj v nejvlastnějším zájmu~tátu,,, r,atr~ Je)' Jest tedy ~e,reJllOprav,n~ a 
zásada sama jako nOľma vere]nopravl11 predplsem vell.ctm. a nuhcl~, 
což znamená, že, nejsouc dána, v zájmu vlastmka nemOVItosti a nemajlC 
tedy povahy normy soukromÓprávní, r;emůže býti úmluv?u stran pro 
žádný případ z platnosti vyřazena, k~ezto Jmak, J~st stranam voln~, by 
své právni poměry, najmě tedy pomery obllgac,nr,. podrobIly kterer;m
koliv právu cizímu (§§ 36, 37 obč. zák.). Jlnyml slovy Jde tu vzdy 
přímo o územní svrchovanost státu, jeho výsost territorialní, kterou za
dati nemůže, ježto jest at!ributem jeho samostatn?,stJ. Ale neJe,n l~edo_ 
voluje stát, aby pro nemovitosti v jehocúzeml lezlcl plahl C1Zl zak~n, 
nýbrž důsledně nedopouští ani - z ,téhoz důvodu osvrchov~~?str ~' o~ 
() nemovitostech těch rozhodoval C1ZI soud nebo vubec ClZl urad, "ebo! 
nemůže půdu svou přenechati jurisdikéi cizí, byť šlo. i o :izoze~lc~ ~ 
byť cizinec ten požíval osobn,ě ~ ~ráva exterr!:on~hty: VZ?y zu~t~va 
každá nemo'vitost podrobena vylucne jUnSdlkcl uradu a soudu domaclch 
čili i for u r e i s i t a e (čl. IX. odstavec druhý uv. zák. k j. n.a § 85 
j. n.). Poněvadž jde o výsost tenitorialní, přichází ve zřetel j~n nemo~ 
vitost sama kdežto osoba vlastníkova ustupuje zcela do pozadl a nema 
významu: zákon proto nerozez.nává, zda.lde o .občana. domá~íh?, či o cizo
zemce neboť na tom vzhledem na ratlO legls pramc nezalezl, naopak, 
jak řeČeno, lex dána jest právě proti cizincům,. a nemůže se te?y žádn~ 
cizinec 'z důvodu svého cizQzemstvÍ dovolávatl exempce ze zakona rel 
sitae a vindikovati pro sebe výhodu. To by bylo možno .ienc kdyby ta
ková exempce nebo výhoda byla mezistátní smlouvou pro obcany jlstel10 
cizího státu stipulována, což ovšem možné jest, neboť stát může vý
jimku učiniti, ale ovšem že ji učiní vždy jen vt,:kové míře, by ot? nebylo 
na újmu jeho územní svrchovanostJ a bezpecnostr; Takm~ze prav,o 
exterritoriality z dlrvodů mezinárodních uděleno bytr 1 ]lste budove, 
vždy to však bude jistě jen plocha velmi omezená, Zákon, vysloviv 
v §u 300 zásadu, že nemovitosti podrobeny jsou zákonu svého místa, 
protivou k zásadě, že mo,vité věci podléhají oproti tomu tým~ zák?nům 
jako osoba vlastníkova (mobilia inhaerent ossibus); sám durazne na
značil, že při nemovitostech osoba vlastní1wva jest lhostejna, že se k ní 
nepřihlí'Ži. A tak by stačil předpis §u 300 sám ° sobě. Než, i když se 
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k osobě vlastnikově přihlédne, dojde se dogmaticky i tak k výsledku, 
ze cizozemec jako vlastník nemovitosti.v čsl. území státním ležící má 
tytéž povinnosti jako občan domácí, a že tedy opět na žádnou výsadu 
~árok činiti nemůže. § I obč. zák. praví. že předpisy občanského práva 
dány jsou pro obyvatele státu, tedy jak pro domácí občany" t~k pro 
cizince zde bydlící. Tím ovšem neJsou zachycel1l clzmcl bydhcl v Cl
zině, ale § 33 obč. zák. zachycuje i je, neboť mluvi o cizincích 'vůbec, 
bez ohledu na to, kde se nalézají, zda v územi zdejšího státu či mimo ně, 
a, pakli se zde nalézaji, zda zde bydlí (jsou trvale usedlí), či zda se tu 
zdržují jen přechodně. To znamená, že předpis tohoto paragrafu se 
vztahuje na jejich majetek, pokud jest v územi čsl. státu (§ 286 obč. 
zák.) a na jejich osobu, pokud se zde zdržují: I stanoví § 33 o CiZl~cích 
všeobecně bez ohledu na místo jich pobytu, ze JSou po drobem tymz po
vinnostem' jako občané domácí, a to bezvýhradně, kdežto, co se týče 
práv, přiznává jim sice také stejná práva, ale jen s výhradou, že neJsou 
vázána na státní občanství (jako na př. právo, volební, ZPŮSObllost 
k úřadu a pod.) a že jejich vlast zachovává proti zdejším občanům re
cipcocitu. Jest tedy cizinec jako vlastník věci ve zdejším území se nalé
zající, tedy jako vlastník zdejší nemovitosti i bez ohledu na § 300 obč. 
zák. podroben povinnosti vyvlast,ňo~a~í stan?vené v § 36~,obč. ~ák: 
což má proti němu význam ohledne veCl movltych, které rovnez podlehaJI 
vyvlastnění, ovšem jen pokud se na zdejším území nalézají, neboť zá
sada obnoxia territoriis o nich neplatí, ježto territorium měniti mohou. Tu 
je zdánlivě závada, neboť § 365 uklád~ r~vinno~t, trpěti vyvlastnění 
»údllm státu«, a jest otázka, kdo JSou tem1 udy ffimem, zda CIZInCI ne
jsou vyloučeni. Otázka není pro nemovitosti rozhodná, protože, jak ře~ 
čeno, § 300 obč. zák. se svou zásadou legis rei sitae sám o sobě i proh 
cizincům vystačí. K vůli úplnosti budiž však i tato otázka osvětlena. § 6 
obecního zřízení pro čechy a podobně i všecky ostatní obecní řády bý
valého Rakouska rozeznávají v obcích »údy obce« a přespolní, a praví, 
že k údům obce náležejí: L příslušníci obce 1. j. osoby, jež mají v obci 
domovské právo, 2. účastníci obce, 1. j. osoby do obce nepříslušné, jež 
však tam mají buď nemovitý majetek nebo živnost nebo důchod a by
dliště. Avšak také občanský zákon o příslušnících státu (domácÍch ob
čanech) vždy užívá výrazu »státní občan« (§ 28-33, 36, 37, 1457 aj.), 
kde tedy užil výrazu »úd státu« jako v § 382, 386 a v § 365, tam zcela 
zřeimě zahrnuje i'cizince a má prostě smysl ten, že údem státu je každý, 
kd~ se na zdejším území buď zdržuje, nebo zde má majetek, jak to 
k §u 33 vyloženo. Lze však přestati na nemovitostech. Právem je i ci
zinci uložena povinnost trpěti vyvlastnění. Neboť, nabyl-li zdejší nemo
vitosti mezi živými na př. koupí neb jinak úplatně, sluší mu na jeho ná-

. mitky odpověděti, proč se zde zakupoval, své majetkové hodnoty sem 
přenesl nebo zde investoval, když mu zdejší zákon nevyhovuje; jestliže 
neprosen tak učinil - patrně že v tom viděl svůj prospěch - musí si 
dáti líbiti i zdejší povinnosti s nabytím a s držbou majetku spojené, jako 
popiatky, daně, povinnost vyvlastňovací a pod. a to platí pak i pro jeho 
cizozemské dědice. Jinak by bylo, kdyby, jakž se kdysi dělo, byl jako 
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kolonista dožádán a vymínil si výsady. Pakli však nemovitosti nabyl dě
dictvím po zdejším občanu, čemuž se rovná nabytí darem, nemůže chtítí 
míti příznivější postavení právní, než měl zůstavitel, jenž zdejším povin
nostem podroben byl; činí-Ii mu stát to dobrodiní, že ho jako cizozemce 
za dědice zdejších nemovitostí připouští, nemůže žádati nad to ještě vý
sadu. Jiná otázka by byla, kdyby zákon při uvalení jisté povinnosti, zee 
jména tedy právě povinnosti, trpěti vyvlastnění, nepostupoval podle hle
diska věcného, nýbrž zaujal hledisko osobní a podrobil povinnosti té 
na př. toliko cizozemce nebo dokonce jen občany určitého cizího státu, 
a všecky ostatní majitele půdy, zejména tedy všecky domácí občany 
z povinnosti té vyňal; tu by bylo lze říci, že nejde o lex rei sitae, protože 
vůbec ne o lex rei, an zákon nehledí na věc, nýbrž na osobu a podle ní 
ukládá povinnost, že tedy povinnost uložena vlastníku podle jeho osob
ních právních vlastnosti a ne prostě jako držiteli půdy, nebo,ť jsou ve 
státě i jiné nemovitosti, než jeho a ty povinností tou stiženy nejsou, šlo 
by o t. zv. privilegium odiosum, Výjimkou z toho by bylo a vyvlastnění' 
by se tudíž přes to oprávněnýhl jevilo, kdyby se povinnost trpěti vy
vlastnění jako privilegium odiosum uvalila na cizozemce na základě 

'zvláštního mezinárodniho důvodu, tedy na př. mezistátní smlouvy. Mí
rové smlouvy skutečně sice ne taková, ale přece podobná ustanovení 
obsahují, avšak, ježto nejde o opafření mírové, nýbrž válečné, nenazý
vají je vyvlastněním, nýbrž právem »zadržeti a likvidovati« majetek ne
přátelský (čl. 297 sml. Vers., čl. 249 sm. St. Germ. a čl. 232 sml. Trian. 
vždy lit. bl. Zdánlivě jinak má se 'to však již v tzv. úmluvě Ženevské 
mezi Německem a Polskem. A tu je právě středisko pověstného sporu 
německo-polského, neboť tam šlo domn<'le se strany Polska o »vyvlast
nění« půdy v plebiscitním území Hornoslezském pouze proti příslušní
kům německé říše a pouze na základě této t. zv. úmluvy Ženevské, tedy 
o něco zásadně jiného než je čsl. pozemková reforma. 
.. Pod zorným úhlem těchto výkladů se také osvětluje obsah výrazů, 
Jlchž užívají mírové smlonvy, aniž by pojem jich vykládaly. Tak přede
vším pojem »obecného zákonodárství« na př. čl. 297 písm. h) čís. 2 
al. 2 smlouvy Vers. (srv. o tom zdejší rozhodnutí čís. 4977 sb. n. s.). 
čsl. zákonodárství o pozemkové reformě jest pova\lOu svou »obecným«; 
nelze mu povahu tu upříti snad pmto, že částečné vyvlastně,ní, jež na
řizuj~, omezuje jen na velký majetek pozemko,vý, kdežto, malý majetek 
z něho vyjímá, neboť přes to je to pořád lex rei a to všeobecná, ježto 
nehledí nikterak na osobu, nýbrž vychází výlu:čně s hlediska \?~~jiék? 
- velkého majetku pozemkového - a povinnost stihá každého držitelé' 
tako,vého majetku bez rozdílu, ať jest cizo'zemcem neb občanem domá
cím. Zákonodárstvím ne obecným (;zvláštním) bylo na př. známé ně
kdejší zákonodárství t. zv. hakatistické, jež se omezovala jen na kraje 
mčité národnosti a bylo ve prospěch národnosti panující. Podobně po
jem »likvidace«, jenž i Haagskému ro'zhodčímu soudu zdá se činiti ob
tíže; »likvidace« není vyvlastněním, neboť se provádí bez ohledu na to, 
zda odnětí vlastnictví. třeba jest z důvodu veřejného blaha, což je po
Jmovou známkou vyvlastnění, a neprovádí se proti vlastním občanům, 
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nýbrž jen proti cizincům, a to cizincům »nepřátelům«, tedy z důvodu 
mezinárodního nepřátelství, v mírových smlouvách tedy z důvodu ne
přátelství ve světové válce. Aby v době míru »Iikvidace« byla opráv
něnou (v. době války se nikdo po oprávnění neptá, nehať nastala místo 
vlády prava vláda moci), musí se zakládati na platný právní důvod, 
tedy na ~mlouvu, buď mírovou nebo zvláštní úmluvu, jako je na pl. 
úmluva Zenevská, jež důvodem svým kotví ovšem v mírové smlouvě 
Versaillské. Mluví-li tedy stížnosti tolik o »zakryté likvidaci«ne.bo »za
kryté konfiskaci«, musila by věc vypadati tak, že by sice stát nařídil 
zákonem vyvlastnění podle hlediska čistě věcného, takže by proti zá
konu, jenž by spadal pod pojem zákonodárství obecného a nečelil proti 
určité třídě osob, najmě ne proti cizincům neb určité národnosti, nýbrž 
proti všem, kdo by pod věcné hledisko spadali, nebylo námitek, ale pro
váděl by zákon tak, že by tíhu jeho, nesla jen určitá třida osob, tedy na 
p~. jen cízinci, nebo cizinci určité národnosti neb určitého státu ueb 
i státní občané určité národnosti (menšiny), takže by bylo vidé't, že 
úmysl čelil jen proti této třídě (cizincům nebo národnostní menšině), že 
to tedy ve skutečnosti je privilegium odiosum a obecnost předpisu a 
jeho věcné hledisko že mělo sloužiti jen za zástěru, aby tato odiosnost 
nebyl~.p.~trna) pak ovšem, kdybl věc přišla před S. D. M. S (mohla by 
tam pnJlÍl ovsem len, pokud by slo o cizlllce, nikoli pokud by šlo o ná
rodnostní menšiny státu arg. § 34 statutu), právem by tento asi stati
sticky zkoumal" v jakém poměru jest praxe k zákonu a, shledal-Ii by 
zjevnou SImulaCI, podle toho by rozhodl. To však na praxi čsl. agrární 
reformy žádným způsobem nedopadá. 

,ZbJ.v~)iž jen jedna otázka: je-li možno vyvlastnění za cenu menší 
n~z pnmcrenolI, tedy za cenu· neplnou nebo dokonce vyvlastnění bez 
nahrady, když § 365 obč. zák. předpisuje výslovně náhraclu přiměřenou 
tedy plnou. O této otázce bude jednáno hned, avšak vzhledem k obsah~ 
dohrozdání p. Vallottona, jenž proti tomu brojí pocl zorným úhlem mezi-
národního práva, raději v materii ad B). . 

Ad ~). Právo m.ezin~rodní. HI~vně zde nasazuje páku p. Vallolton, 
by ze zakladu vyvralIl csl. agrarlll reformu a postavil ji do světla ne
opr~vněnosti; avšak základy ty jsou příliš solidní, než aby se to mohlo 
zdantl. Pan ,!all?tton rozloži! své z,~amenité dobrozdání ve 4 části, jichž 
nadpISy podava]I se zde k vuh lepsl srozumItelnosti ve formě upravené. 
1. Stěžovatelé n~9yli práv svých dříve, než zřízen byl čsl. stát, 2. tato 
n,ah~ta p;av.a stezovatelů musí býti respektována i čsl. státem, 3. opa
!relll a~rarl1l reformy tato nabytá práva porušuje, 4. rozsah nároků stě
wvat~lu protI tomnto zkrácení jich nabytých práv (míní se patrně právní 
prostredky a to mImo clle práva čsl., zejména žaloba u mezinárodního 
soudu)., Lépe ,V'š~k bude, když bude o něm pojednáno podle právních 
prame!1U, )Ichz ll'zl.;rá, ovšem velmi promíseně, a jimiž _jsou: 1. býv. ra
kouske prav?'" za nehož stěžova!elé práv svých nabyli, 2. mírové smlouvy, 
3. nalez Staleho dvoru mezinarodní spravedlnosti v Haagu 4. právní 
věda. ' 
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Ad 1. Býv. rakouské právo. Pan Vallotto!; vy~hází ze základnlho ~Ie
diska, že prý čs. stát utvořen byl teprve mlrovyml smlouvami, na !ech 
že se zakládá jeho souvereníta, zejm~na .. že svrchov~nost t,a n,e~yla za
ložena již faktickým obsazením územl dnve rakousk~h?, nybrz z; k to
mu musilo přistoupiti uznání se stra,ny ,osta~nrc~ statu, v ton~ ze JSou 
spisovatelé i právní věda za jedno, dale ze mlrove st;tlouvy uloz,lly SI, za 
úkol, zachovati v čsl. území práva nabytá podle zasad .me~ll1arodmho 
práva, v němž stěžejní zásadou je nedotknutel~ost v}astnrct,vI a ,ochr~na 
nabytých práv, a vycházeje z 'p~jmu ~obe~neho z,ak?"odar,stvI«, statu, 
jak doslova dí »LéglslatlOn General dun Etat« uZlteho pry v cl; 279 
správně 297 mír. sml. Vers. ~ovozuje, že}ojen; ten o?sahuje: a), zasadlf . 
mezistátních smluv a b) »zasady mezmarodmho prava zvykoveho, ~o
tiž" - prý - »obecné zásady všeobeci;)ého, ~nitros:átního ~ákon?dar~ 
ství civilisovaných států a o zasady vyply\;:a]lC! ze v~eob,ecny'ch naz~ru 
spisovatelů a státních soudu evropske clvAlrsace«: da,le, ze zas~dy ~yv. 
práva rakouského shodují se lu úplně se z'?Zadaml prava mezrnarodnrho, 
na stěžovatele že musí užito; býti práva pi\~tného v okamžl~u, ~dy, ~sl. 
stát nabyl svrchovanosti, tedy hýv. púva }ako,:skéh,o, z~ nehoz stezo~ 
vatelé práv nabyli, a nikoli nového prava csl., zakonu o csl. 'pozemk~ve 
reformě, neboť - prý - podle čl. 267 sml. St. Germa1l1ske nabYl csl. 
stát nad majetkem stěžovatelů svrchovanosti jen pod podmrnkou, ze ho 
nepodrobí záboru nebo zastřené likvidaci, že čsl. st,át, přev,zav ~ovrnn?st 
šetřiti těchto zásad práva mezinárodního a shodneho s mm byv, prava 
rakouského, důsledně tedy i p'Úvinnost šetřiti práv nabytých a nedo~knu
telnosti vlastnictví, u plnění této povinnosti ponec~al v pl~tnostr ~1. 5. 
st. zákl. zák. rak. ze dne 21. prosince '1867, Č. 142 r. z., jenz stanoVl n<;
porušitelnost vlastnictví a dovoluje vyvlastnění jen podle předpISU za~ 
kona (§ 365 obč. zák.) a konečně že podle právr;í ~ědy ayra,"e rak?uske 
jsou zásady o vyvlastnění tyto: aa) vyvlastnem nema mlsta lec pr? 
stát sám, nikoli tedy za účelem převedení maje:k~ v ~u,ce sou~;o:ne, 
čímž chce patrně říci, že není dovoleno vyvlasotnenr za uC,e!em pnde1u, 
jak jej zná čsl. pozemková reforma" nebor duvodem, (»ucelem«) ~y
vlastnění může býti jen zájem veřejny, nrkolr soukromy; bh) vyvla,stno
vad právomoc státu nevztahuje se na maje,tek mr;vlty; cc) p~dt;tmkou 
vyvlastnění je úplná náhrada a to' předchozl, a kazde vyvlastnem poru
šující jednu z těchto zásad je prý konfiskací. 

Od P o v čd'. Především vymýtiti sluší z, v~líčení P; V,allott~na ,~še
cky právní omyly. Prvním omylem jeho je, ma-I~ za to, z,e csl. stat :nzen 
byl mírovými smlouvami, neboť smlouvy ty DlC takoveho nepravl, na
opak pojímají čsl. stát jako již existující mezI mocn?str sp,ojene ~ sdru
žené, tedy jako člena do jedné ze ~mluvníc~ stran. esl. stat utvo!en byl 
ne někým třeiím, nýbrž samým. narodem c,esk~slovens~ym, jenz Sl lej 
znovU zřídil z vlastní vůle a moC! reokkupacl svych starych a nepomlllu
telných historických práv, vla~tním svým zákonet;' ze, dne ?8 ... ř}jna 1918, 
č. 11 sb., a to, že zřídil se sam Jako' svrcho~any stat a z~ jlZ e;C!St~le~ 
bylo výslovně konstatováno smlouvou uzavrenou mezI mm a, :~lnyml 
(5) mocnostmi spojenými a sdruženými v St. Germam dne 10. zan 1919, 
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čís. 508 sb. 1921, která není smlouvou mírovou, protože není uzavřena 
s nepřáteli (Německem, Rakouskem, Maďarskem) a které si p. Vallolton 
vůbec nepovšiml. Bylo to konstatováno v její slavnostní vstupní formuli, 
kde se výslovně vytýká to, co učinil shora citovaný zákon z 28. října 
1918, že národy cech, Moravy a Slezska a národ Slovenska rozhodly se 
z vlastní vůle se spojiti a skutečně se spojily ve svrohovaný a samostatný 
stát, čímž jasně naznačeno, že právní povaha čsl. republiky jako svrcho
vaného státu je již dána, že nenastává a nepropůjčuje se jí teprv touto' 
smlouvou, neboť, kdyby tomu tak mělo býti, bylo by to bylo musilo po
jat'Ú býti do obsahu smlouvy samé, a tak ani tato smlouva neobsahuje 
snad teprv zřízení čsl. státu, ale ani jeho uznání, nýbrž, což je mnohem 
více, pouhé, jak řečeno, konstatování jeho již z vlastní vůle nastalé exi
stence, čehož ovšem potřebí bylo, aby bylo vidno, že a proč může vy
smpovat jako smluvní strana. Smlouva přijímá existenci čsl. státu jako 
hotovou událost, nastalou již před ní a neodvisle od ní. Poněvadž tedy 
čsl. stát vznikl, správněji řečeno obnovil se originárně, není právním 
nástupcem býv. Rakouska a Uherska. To všecko vyloženo podrobněji 
již ve zdejším rozhodnutí čís. 3008 a 4186 sb. n. s., na něž se proto od
kazuje. Dále vyloučiti dlužno z úvahy mírové sml'Únvy, o nichž bude níže 
ad 2. řeč zvláště, a ukáže se, že s otázkou vyvlastnění jako opatření mí
l'Ového ve smyslu § 365 obč. zák. nemají vůbec co činiti, upravujíce opa
tření válečná, učinóná z důvodu mezinárodního nepřátelství za světové 
války, což platí zvláště i o článcích 297 smlouvy Versai.J1ské a 267 
smlouvy St. Germainské, jichž se p. Vallotlon dovolává. Tím odpadá 
celá jeho materie a), t. j. mezistátní smlouvy a zbývá jen materie bl, 
z níž vyloučiti nutno zatím jako pramen práva mínění spisovatelů, ježto 
{) něm jednáno hude níže ad 4" a vlastně vzhledem k čl. 38 Č, 4 Statutu 
Haagského soudu již také ad 3, I o praxi soudů, která se na kontinentě 
zakládá na zákon a nemůže býti tedy samostatným pramenem práva, 
bude učiněna vzhledem k témuž předpisu Statutu zmínka ad 3. 

Tak zbývá z materie ad b) zatím jen »vnitřní« zákonodárství »civi
lisovaných států«. Ale z těchto »států" tu zbude při správném pojetí čl. 
297 smlouvy Versai11ské, na nějž p. Val1olton tento pramen mezinárod
ního práva zakládá, pouze stát jediný, totiž stát čsl. Pan Vallotton totiž 
nejen že, vyloučí-li se cit. dva články mírových smluv, jež sem, jak ře
čeno, nepatří, nepodává pro svá tvrzení dokladů, ač tvrzení tak daleko
sáhlá, protože territoriální výsost států tak pronikavě omezující, právě 
docela mimořádně zevrubných dokladů vyžadují, on krom toho provádí 
docela nápadnou záměnu singuláru s určitým členem v plurál. jeho ci
tace čl. 297 »Législation générale ď'un Étal« jest totiž nesprávná, ač 
i tak, při neurčitém singulárním členu »un« nelze se dovtípiti, kterak by 
se z toho smyslem mohl vyloupn'Úuti pluráL Ve skutečnosti článek 297 
sml. Vers., o němž již v rozhodnutí čís. 4977 sb, nejv. soudu byla řeč, 
vztahuje se ve svém odstavci lit. b) čís. 2 al. 2, o nějž jde, jen na nové 
státy, jakým je i stát čsl., a státy ne účastné náhrad Německu uložených, 
a již tím jsou všecky ostatní státy z jeho oboru vyloučeny. Jedná se 
'O likvidaci válečných opatření, jež v těch státech provedeny byly, a kri-
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iická věta zní v doslovném českém překladu, že, kdyby podmínky pro
deje nebo opatření vládou toho státu, o který jde (který likvidaci pro
vedl), mimo jeho obecné zákonodárství učiněná (fr. mesures prises par 
le Oouvernement de l'Etat, dont il s'agit en dehors de se législation gé
némle a angl.: meaSUres taken by the Oovernment of the State in ques
tion outside its general legislation) byla na újmu cenč, bude posti~e
nému příslušníku německému příslušeti slušná náhrada. Kdyby tedy slo 
na krásně v Čs. republice o likvidaci, kdyby došlo na cit. čl. 297, vždy 
by přišlo v potaz jen »obecné zákonodárství« čsl. státu a ne i států ji
ných, jež by ani nemohly přicházeti v úvahu také již proto, že zákono
dárství jich může býti u každého jiné a od zdejšího rozdílné, takže by 
nastal nezhojitelný zmatek. Pojem »legislace« státu ostatně v sobě za
vírá vždy jen psané právo vnitrostátní a vyloučeny jsou tedy z něho 
mezistátní smlouvy ad a), jež spadají již pod pojem práva mezinárod
ního. Pan ValIolton, aby i ty dostal pod pojem legislace, nazývá zákony 
státu legislací »vnitřní«, takže pro mezistátní smlouvy mu vyplyne po
jem legislace zevní. Co však znamená »obecné zákonodárství« a že čsl. 
zákonodárství o pozemkové refonně spadá pod jeho pojem, vyloženo 
již shora pod A). Toto obecné zákonodárství může býti v každém státě 
jiné a nelze z nich tedy sestrojiti nějaké obecné právo mezinárodní, jak 
p. ValIolton to činí. Tím by byla celá ta otázka ad 1. vyřízena. Ale právo 
čsl. státu je v pozemkové reformě tak dobré, že bez zdráhání možno při
stoupiti i na stanovisko pana Valloltona a zkoumati její ospravedlněnost 
podle práv cizích, a tedy předem podle býv. práva rakouského. Poně
vadž čsl. stát, vzniknuv originárně, není, jak již řečeno, právním nástup
cem býv. Rakouska, nelze sice žádným způsobem dovoditi, že vyvlast
nění je v čsl. státě oprávněno· jen tehdy, srovnává-Ii se s býv. právem 
rakouským, ale ve skutečnosti se opravdu čsl. právo kryje zásadné s býv. 
rakouským, záležejíc v podstatě v jeho vlastních předpisech. Tedy' 
Právo rakouské a čsl. Ze i rakouské právo připouštělo vyvlastnění, sam 
pan ValIotton přiznává, cituje čl. 5 cit. st. zákl. zák. a § 355 obč. zák. 
Ale se svými thesemi shora pod aa), bb) a ce) uvedenými, nemá pravdu 
a jest nepochopítelno, odkud má tu domnělou právní vědu a praxi ra
kouskou, jíž je přičitá. Neboť: Ad aa). Není pravda, že stát může vy
vlastňovati ien pro sebe. Stač i tu odkázati na řadu vyvlastňovacích zá
konů u §u 365 obč. zák. u Manze uvedených, z nichž jest nejuživanější zá
kon ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. z. o vyvlastnění k účelům železnič
ním, dle jehož §u 1 výkon práva vyvlastňovacího přísluší v plném ob
jemu §u 365 obč. zák. každému železničnímu podnikatel! .v té míře, v~ 
které všeužitečnost podniku správním úřadem byla UZllana. Podobne 
i podle cis. nař. čís. 285/1914 přísluší vy;lastněni pro stavbu výho~ 
požívající každému podniku tam poznačer:emu., y poze~,k?ve ref~:~e 
vyvlastňuje ovšem jen stát sám, ale hlavne za ucelem pndelu a prlJde 
tedy jen na to, zdali tento příděl jest požadavkem »obecného blaha«, 
jak § 355 obč. zák. k vyvlastněni vyžaduje. O tom níže pod C). Ad bb). 
Že s~e práv.omoc vyvlastň.ovací vztahuje i na movité věci, dokázáno shora 
pod a), dokazuje to § 365 obč. zák., jenž naprosto nerozeznává a všeckT 
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věci vyvlastněni podrobuje, a Cokazuje to celá řada zákonů v §u 365 
obč. zák. u Manze vyjmenovarjch. Ad cc). Otázka náhrady. Musí-li 
dána býti vždy náhrada plná či\hožno-li vyvlastniti také za náhradu neC 
úplnou nebo dokonce bez náhrady. Toť ovšem otázka velice důležitá. 
Pravda, že § 365 obč. zák. předpisuje náhradu přiměřenou, tedy plnou. 
Ale tím není ještě řečeno, že zvláštní zákon nemttže pro zvláštní případ 
ustanoviti jinak. Pan ValIotton velmi zdůrazňuje výrOk čl. 5 rak. st. zákL 
zák., že »vlastnictví jest nedotknutelné«, a činí tak patrně jen k vůli ná
hradě, když vyvlastnitelnost připouští. Tato »nedotknutelnost vlastlli
ctví« však je pouhá hase, která nic nepraví a nepatří do. zákona v~bec) 
natož dokonce do státního základního zákona. VyslovuJe. theoretlckou 
ideu beze všeho praktického obsahu, neboť přes to může se zákon vlast
nictvi všelijak dotknouti a také se ho dotýká; Z~a vl~stnictví prohlášeno 
za nedotknutelné či ne, jest IhosteJllO, nebot vzdyprljcle Jen na to, zda 
jetu občanský zákon a zda a co o vlastnictví stanoví, zda a jakým po
vinnostem vlastníka podrobuje. Sám st. zákl. zákon svou zásadu nedo
tknutelnosti vlastnictví prolomil, stanově jedním dechem, že vyvlastnění 
může nastati pokud to zákon stanoví: zákon může se tedy vlastnictvi 
dotknouti jak chce, jest třeba jen ho vydati. frase o nedotknutelnosti 
vlastnictví byla r. 1867 pojata do zákona pro útěchu obyvatelstva, které 
ve své převážné většině bylo antisocialisticky orientováno, byl to slib, 
že zákonodárství zachová ústav soukromého vlastnictví a nebude sledo
vati radikální socialistické nauky, jež hlásaly jeho odstranění, prohla
šujíce soukromé vlastnictví za krádež. Historickým pořadem má se věc 
takto: Předpisu §u 365 obč. zák., jenž předpisuje přiměřenou náhradu, . 
je nejstarší, datuje se z roku 1811. Avšak předpis ten je obyčejný zá
kon, takže mohl býti změnčn jakýmkoli zákonem pozdějšim buď vše
obecně nebo pro jednotlivé připady. Předpis čl. 5 cit. zákl. zák. z r. 1867 
prohlásil vyvlastnění za připustné, avšak o náhradě, že musí býti úplná, 
neustanovil nic, takže zůstal v platnosti § 355 obč. zák. Kdyby byl st. 
zák I. zákon pojal do sebe ustanovení o plné náhradě, byl by býval před
pis ten zajištěn náležitostí kvalifikované většiny (§ 15 st. zákl. zák. č. 
141), jaké by k jeho změně třeba bylo a požíval by tedy zvýšené ochrany. 
Ježto se to však nestalo, jest možno i na dále § 365 obč. zák. změniti 
obyčejným zákonem. A to se stalo. Ústavní listina čsl. v §u 109 pojavši 
do sebe dle staršiho vzoru zbytečnou, protože samozřejmou bezvýznam
nou frasi, že »soukromé vlastnictví lze omeziti jen zákollcm« - náhražek 
to za dřívější nedotknutelnost - dodala, že vyvlastnění je možné jen na 
základě záko'na a za náhradu, pokud zákonem není neb nebude stano
veno, že Se náhrada dáti nemá. Tu je výslovně řečeno, co dříve mlčky 
platilo a v práv-u rakouském posud jen mlčky platí, že zákon mŮže sta
noviti i náhradu nižší neb i vyvlastnění bez náhrady. Otázka jen je, zda 
zákon tak může učiniti libovolně, anebó jen má-Ii pro to zákonodárný dú
vod, tudíž důvod mravní, kterým ovšem nemůže býti nic jiného než to, 
-co může býti důvodem vyvlastnění sama; zda toho vyžaduje obecné 
blaho, veřejné dobro (§ 355: das alIgemeine Beste), by vlastnik od
stoupil své vlastni'i:tví jen za náhradu částečnou nebo úplně bez náhrady. 
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Toť ta otázka. Čsl. pozemková reforma však takový dobrý důvod má, 
o čemž níže sub Cl. Dal by se sice mysliti i jiný důvod, než veřejné 
blaho, zejména důvody historické (,ač to by už nebylo vyvlastnění) nebo 
trest (ač to by Už byla konfiskace), jak to měl na mysli § 9 záb. zák. 
(srv. § 35 náhr. zák.), když mluvil o převzetí bez náhrady, avšak po
něvadž toho zákonodárce potom neužil a mírové smlouvy za dynastickí' 
majetek předepsaly náhradu, možno tu otázku považovati za bezpřed
mětnou a dlužno se tedy přidržeti jen otázky veřejného blaha. Poněvadž 
jde při vyvlastnění o statky hmotné, bude mravní důvod veřejného blaha 
jeviti se vždy jako duvod ho.spodářský. Důvodem zákona je buď nut- . 
nost nebo užitečnost nebo vhodnost. Pouhá vhodnost neodůvodní vůbec 
vyvlastnění, tím méně vyvlastnění za nižší náhradu nebo vůbec bez ná-' 
hrady, neboť nezaloží nikdy požadavek obecného dobra, sama užitečnost 
pak založí ho, jak § 1 cit. zák. žel. výslovně praví, jen jako všeu,žitečnost. 
Nařídil-li by zákon vyvlastnění za nižší náhradu nebo bez náhrady, ne
maje k tomu podnětu z důvodu veřejného blaha, je to v duchu dnešních 
právních řádů nespravedlivé, ale domácí občan nemá proti tomu ochrany, 
ježto podléhá jen d.omácím úřadům, jež musí dbáti zákona, cizozemec 
však mohl by se brániti, bylo-li by tu mezinárodní forum, k němuž by 
stát státi musil. Ale spadal-li by zákon p.od pojem »zákonodárství obec
ného«, lze pochybovati, že by tu odpor mohl kdy míti úspěch, neboť 
obecné blaho bude vždy věcí subjektivního názoru a žádné forum ne
bude smět imputovati žádnému národu neb národnímu zastupitelstvu, 
že tvrdí obecné dobro mala fide, že zákonodárný duvod pouze předstírá. 
Tak zdá se skutečně, že intellektuelní úpad nemá pravého porozumění 
pro čsl. agrární reformu a podobná zákonodárná .opatření jen následkem 
své odlišné právní mentality, tonoucí ještě úplně v římsko-právním pOjmu 
nedotknutelnosti individuelního vlastnictví, .opuštěném dávno tam, kde 
zaveden ústav vyvlastnění. Je-li přílišná nerovnost v distribuci majet,ku; 
zde na majetku pozemkovém, p.ociťována v mysh naroda jako soclall1l 
křivda, bude na jevě, že je to v zájmu veřejném, v zájmu obecného blaha: 
aby byla učiněna přiměřená opatření, ,iimiž ~Y 'p<:cit kř~vdy byl; kdyz 
ne vyhlazen, tedy aspoú zmírněn, a to je n~ mIste trn: splse',~lu.VI-h pro 
reformu živě i duvody historické, jako v esl. repubhc~. Sn,asl-h r:nenta-
lita západu sebe větší nerovn.ost v distribuci, bez pOCltl! knvdy, .j,es: to 
jeho. věcí, ale každý stát, který vzhledem k narodl11 povaz: ~ s~clalmm~ 
smýšlení své populace vyc!ťuje z příliš rozleh:éh~ ro~pe~l ~uc~odove 
distribuce nebezpečí pro svuj byt neb I jen neruseny zdaruy vyvoJ a za
sahuje tedy účelně reformně v daný s,tav v~ci" má právo: a?y t~to, jeho 
státní potřeba a prýštící z ní reformm opatrel11 ~yly }oyal~e ch~pany a 
nebyl nespravedlivě viněn z násilnictví, postranmch umyslu a SImulace, 
jakoby mu nešl.o o reformu, nýbrž o domněle za~tírano~ konhskac! ma
jetku cizích státních příslušníku, jak to beze ,~seho dukazu 5~rdl p~n 
Vallotlon, nebo příslušníku národnostních mensm, pk .t? r.ovnez bezd~
vodně činí stížnosti v jiných případech. Ve sku~:čno~t~ jest, refon:ra .~y~ 
ronem sociálního smýšlení čsl. národa; jíž.nemuze bytr n~ ujmu, ze jine 
národy mají smýšlení jiné, než aby staty JIch jej v tOjll nasled.ovatr mo~ 
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hly; čsl. národ hladce přinesl také obět dávky z majetku a jeho přírustku, 
která stihla nejen i vrstvy střední, nýbrž i majetky zcela nepatrné, kdežto 
iiné státy, daleko bohatší, nemohly nebo nesměly se k tomu odhodlati 
ani na pokraji finanční katastrofy, Žádá-li čsl. stát oběti i od svého drob
ného lidu, je zajisté .oprávněn žádati je od velkého majetku p'Ozemko
vého, když za to má, že toho obecné d.obro a jeho státní zájem vyžadují. 
Kdyby ovšem zákon stanovil privilegium odiosum nebo obecný zákon 
praktikován byl tak, že by se obecnost jeho jevila jen zástěrou pro ta
kovou nežádoucí výsadu, bylo by objektivně na jevě, že nejde o obecné' 
blaho. Z ostatních práv stačí doložiti právo s.ousedu, bývalých válečných 
nepřátel, kteří jedině mohli by jako smluvní strany užívati ve svuj pro
spěch mírových smluv, kdyby tam pr.o otázku mírového vyvlastnění jaká 
výhoda stipulována byla vubec, neřku-li právě zrovna pro ně, kdežto 
stěžovatelé jako občané švýcarští žádných práv z nich pro sebe dovozo
vati nemohou, ježto švýcarsko smluvní stran.ou není, smluv se nesúčast
nilo a je nepodepsalo, takže by stěžovatelé jen jako bývalí rakouští ob
čané přicházeli v úvahu. Právo Rakouské republiky je totéž jako shora 
bývalé rakouské právo, platíť i tam předpisy §§ 300, I, 33 a 365 obč. 
zák. Právo maďarské nemající kodifikace, nýbrž místo ní obyčejové 
právo vytvořené soudní praxí, nicméně uznává ode vždy zásadu immo
bilia obnoxia sunt territoriis a uznávají slovenští právníci, že právč, 
dusledkem zásady té jsou kompetenční předpisy §§ 9 a 39 slov. práv. 
por., stanovící jako shora pod A. citované předpisy čl. IX. druhý od
stavec uv. zák. k c. ř. s. a §u 85 j. n. výlučnou příslušnost fora rei sitae 
při nemovitostech i pro osoby exterritorialní, takže předpisy ty moholl 
sloužiti jako doklad hořejší zásady, která jak shora pod A. dovozeno, 
stačí sama o s.obě. K tomu stan.oví § 1 čís. 13 zák. čl. XLI:1881, že vy
vlastnění mUže míti místo sice jen v obecném zájmu, avšak mimo pří
pady čís. 1-12 téhož §u též ve všech případech, v klel'ých to vy
vlastňovací zákon zvláště nařídí, a § 9, jenž arci vyvlastnění omezuje 
na nemovité věci, dodává, že vyvlastnění nebrání žádná vlastnost držitele, 
ani reality, z čehož jde, že cizozemci jsou zrovna tak podrobeni vyvlast
nění jako tuzemci. Dle §§ 23 a 25 tébož zákona má se dáti ovšem sku
tečná a plná náhrada dle doby odhadu, avšak toto ustanovení nemá vět
šího významu než § 355 obč. zák., takže i ono každým novým zákonem 
pro ten který případ změněno býti může, jen bude-li to' žádati obecný' 
zájem. Německé právo. Ustanovení čl. 7-31 úv. zák. kobč. zák., 'Obsa
hující mezinárodní práv.o soukromé, nemají sice ustanovení o tom, ja
kému právu podléhají nemovitosti, ale nauka je přes to za jedno, že lex 
rei sitae platí, a to nejen pro nemovité, nýbrž i pro movité věci, jenže 
tyto své místo a tudíž i svou lex měniti mohou, a .ovšem že lex rei sitae 
platí i pro vyvlastnění (srv. Neumeyer J. P. R. Berlin 1923 § 30 v Encykl. 
d. R. u. St. Wissensch., Zittelmann J. P. R. 1914 II. sv. 2. kn. str. 301 
násl., Frankenstein J. P. R. I. sv. 2, kn. str. 322, Cosack L. B. d. B. R. 
I. sv. str. 31, clas Geseiz des Lageortes-Realstatut) a j. čl. 109 úv. zák. 
k obč. zák. ponechává v příčině vyvlastnění v platnosti zemské zákony 
a tím i zemskou právomoc zákonodál110u, jíž dle čl. 15 č. 2 úv. úk. 
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k civ. soud. řádu i úprava řízení vyhražena jest, ale ovšem příslušela 
právomoc zákonodárná co do hmotného práva vyvlastnění vždy i říši, 
proto čl. 52 úv. zák. k obč. zák. jedná o vyvlastnění na základě zákona 
říšského. Vzhledem k tomu všemu čl. 153 nové řÍŠské ústavy z 11. srpna 
1919, který dopouští vyvlastnění jen z důvodu obecného blaha (zum 
Wohle der Al1gemeinheit) a jen na podkladě zákona, stanoví výslovně, 
že ze zásady přiměřené náhrady může jen říšský zákon výjimku učiniti 
(vyjma, že říše vyvlast"uje majetek země, obce, neb nějakého všeužiteč
ného svazu) a že také jen říšský zákon může vyloučiti řádný pořad práva 
o výši odškodněnÍ. Tento předpis říšské ústavy potvrzuje důrazně sta
novisko shora zaujaté, že všecky předpisy o vyvlastnění musí chápány.> 
býti tak, že vyžaduje-Ii to veřejné blaho, jest přípustno vyvlastnění i proti . 
náhradě jen částečné neb i bez náhrady, neboť cit. čl. 153 řišské ústavy 
ncní dán proto, aby říšskému zákonodárství pravomoc tu teprve zřídil, 
nýbrž proto, aby ji zemskému zák6'nodárstvi odi1al (arg. slůvka »jen«), 
ježto do té doby i jemu příslušela: důvod předpisu je ten, že říšská 
ústava, obávajíc se, že by některé prúmyslové a tudíž ostřeji komuni
sticky zabarvené země mohly tohoto práva zneužiti, cítila se nucenou 
vyhraditi je zákonodárství říšskému. čsl. ústavní listina z 29. února 1920, 
připustivši v §u 109 i vyvlastnění za náhradu pouze částečnou neb bez 
náhrady, ustanoví-li tak zákon, následovala tu jen - zda vědomky či 
nevědomky, je lhostejno - příkladu říšské ústavy německé. Loyalita 
tedy by bránila Říši německé, by se postavila před S. D. M. S. v Haagu 
podle čl. 34 jeho statutu za ty své příslušníky dotčené čsl. pozemkovou 
reformou, kteří ve svých stížnostech hrozí jmenovaným soudem. 

Ad 2. Mírové smlouvy. Předeslati dlužno. že nejvyšší soud od prvo
pcčátku uznává a také v rozhodnutí Č. 4977 výslovně vytkl, že mírové 
smlouvy nabyly mezinárodní působnosti uložením ratifikace a vnitro
státní působnosti publikaci ve sbírce zákonů a nařízení, neboť, když byly 
přijaty Národním shromážděním a schváleny hlavou státu, tedy uve
denou publikaci nabyly i pro vnitřní život státu téže platnosti jako zá
kony vnitrostátní, a pokud tedy v nich jednotlivcúm přiznána práva 
nebo uloženy povinnosti, dlužno disposic těch i soudům dbáti, jakož nej
vyšší soud vskutku již měl příležitost disposic obsažených v nich ohledně 
soukrOllloprávních smluv níže citovaných užíti. Výklady pana Val1oUona 
obsahující polemiku proti opačnému stanovisku jiného tribunálu čsl" 
jsou tedy bezpředmětny. Dále dlužno předeslati, že mírové smlouvy 
uzavřeny jsou mocnostmi spojenými a sdruženými jako jednou smluvní 
stranou a Německem (Versaillská), resp. Rakouskem (St. Germainská), 
resp. Maďarskem (Trianonská), jako druhou smluvní stranou, práva 
a závazky z nich vyplývající přísluší tedy jen jedné smluvní straně proti 
druhé, tak na př. každé neb té které mocnosti spojené nebsdružené 
vůči Německu a naopak Německu vůči ní, nikoli však j edně mocnosti 
sdružené a spojené proti druhé, nebo Německu proti Maďarsku neb 
Maďarsku proti Rakousku a t. d. a samozřejmě též ne státům na sml ou
v~ nesúčastněným a proti nim, na př. tedy švýcarsku, Švédsku, Dánsku, 
Holandsku a t. d. a proti nim, leč by výslovně předpis zněl i ve 1'1'0-
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sp"ch státú třctich- zjev to obdobný smlouvě §u 881 obč. zák. -
iako na př. klausule o svobodě průplavu Kielského čl. 380 a násl. sml. 
Vers. ve prospěch států všech. Předpisy mírových smluv lze podle jich 
účele rozděliti ve dvě skupiny podle toho, zdali mají za účel: a) likvi
dovati válečné poměry, zejména také hospodářské, pokud válkou do
tčeny byly, jako tomu zejména při majetku příslušníků nepřátelskýcli 
státú, jenž, nalézaje se v území ciZÍ nepřátelské mocnosti, stížen tam 
byl tím oním válečným opatřením, t. j. upraviti je pro přechod do dob 
mírcv)'ch ať již zrušením nebo provedením řečených opatření a tak je 
Uk01Jčiti, což právě je pojem »likvidace«, jejž definovati lze tedy asi 
v ~en rozum, že jest to skoncování poměrů válečných převedením jich 
do slaVLi mírového a za tím účelem jich uspo.řádánÍ, pod kterýž pojem 
spa(13jí zvláště též předpisy čl. 297, 298 sml. Vers. a odpovídajících 
jim čl. 249, 250 sml. St. Geml. a 232, 233 sml. Trian., ježto upravuji 
právě otázku »nepřátelského« majetku postiženého »válečnými opat1'e
nlmi«, a jichž se proti pozcmkové reformě v stížnostech i literatuře do
volávÉ.no; anebo b) zaříditi úpravu jistých poměrů mírových, tudíž ne
válečll}'ch, které mají všeobecnou důležitost, ať už opatření jich se tý
kající omezena jen na státy smluvní, jako na př. prospekt opatření proti 
nekalé soutěži (čl. 274, 275 sml. Vers.), která je zjevem mírovým, nebo 
rOLšLř~na na státy všecky, i ty, jež války a tudíž mÍľových smluv se 
neSúČ2stnny, jako na př. klausule o průplavu Kielském (čl. 380~386 
téže sml.), nebo konečně sloužiti mají ku blahu všeho lidstva a jsou 
tudíž v zájmu všeho svčta, jako na př. zřízení Společnostináro.dů (čL 1 
až 26 téže smlouvy), jež má za účel zajistiti věčný všezemský mír, nebo 
předpisy o organisaci práce (čl. 387-427 téže sml.), při nichž pouká
zati dlužno zvláště na úvodní slovo, které rozvinuje prapor lidskosti, 
totiž obecného lidského blaha a shledává k tomu cíli za nutno orga
nisovati práci, ježto prý kdyby jeden stát nepřijal řád práce v pravdě 
humanní, maří to úsilí ostatních státú připraviti pracujícímu lidu lepší 
osud. Docela obdobný obsah jako smÍ. Versai1lská má i smlouva St. 
Germainská a Trianonská. Do které z obou kategorií ta která ustano
vení spadají, lze rozhodnouti jen dle jich obsahu. Tak na př.: upravuje-li 
čl. 299 sml. VCl's. smlouvy uzavřené »mezi nepřáteli« zejména v příloze 
§u 8 násl., § 11 násl., § 16 násl., §§ 19, 20 násl. i pro případ, že jedna 
strana se stala později »nepřátelskou«, nebo ruší-Ii čl. 310 smlollvy li
cenční uzavřené »před vypověděním války«, je to zřejmě likvidace války 
a jasně se odráží od předpisú daných pro doby míro·vé, jako na př. 
v čl. 380 a násl., že Kielský přístav zůstane navždy svobodným a ote
vřen lodím všech národú, kde tedy o nepřátelství Už nemůže býti řeči 
a mírové jednání je jen podnětem k ustanovenému zařízeni. Vlastním před
mětem mírových smluv však je v pravdě likvidace válečných poměrú 
ad a), jak to vyplývá již z toho, že to jsou smlouvy »mírové«, t. j. 
smlouvy, jimiž se válka zakončuje a zřizuje opět mk, což se v úvodní 
formuli í výslovně vytyčuje. Kdo by chtěl hledati v mírových smlouvách 
nějaké ustanovení o vyvlastnění, o něž zde jde, musil by je ovšem hle
dati ve skupině předpisů ad b), tedy v materiích, jež upravují poměry 
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mírové, neboť vyvlastnění právě jest opatřením práva mírového, jestiť 
. přípustnost jeho stanovena v zákonech ústavních a právech občanských, 
nikoli v právu válečném nebo vůbec vojenském, v nějakém nepřátelství 
vůči cizím státům nebo jich příslušníkům, jak tomu jest při opatřeních 
ad a), nýbrž účelem jeho je povznesení obecného blaha a povinnost, 
kterou ukládá, směřuj_e nikoli zvláště proti cizozemcům vůbec nebo nt:
kterým jmenovitě, nýbrž proti všem majitelům statků toho druhu, o nějž 
jde, bez rozdílu státní příslušnosti, a tudíž v přední řadě a hlavně proti 
občanům vlastním, kteří jako držitelé takových statků jsou v daleko 
převládající většině, mezi nimi pak ovšem zase bez rozdílu nějaké při
slušnosti jiné na př. národnostní. Ale kdo by v mírových smlouvách 
vůbec nějakou zmínku o vyvlastnění hledal, hledal by marně, neboť 
tam naprosto žádné není, ani v předpisech o materii b) ani o materii a), 
vůbec se v nich ani slovo »vyvlastnění« mezinárodním výrazem tedy 
»expropriation« nevyskytuje. Vyvlastnění vždy bylo předmětem vlastní 
legislace každého jednotlivého .státu pro sebe a nebylo obvyklé uzavi
rati mezistátní smlouvy o předmětu tom, nebylo k tomu také žádné 
nutkavé příčiny, zvlášť když se provádělo jen ve skrovném měřítku 
a tak ani mírovým smlouvám na mysl nepřipadlo, 'aby se o tu otázku 
zajímaly a s ní se zabývaly. Bila jim spiše do očí nekalá soutěž, orga
nisace práce a pod. Teprv po mír@vých smlouvách stalo se »vyvlast
nění« z příčin zcela výjimečných předmětem zvláštni úmluvy t. zv. Že
nevské mezi Polskem a Německem, pokud jde o plebiscitní území Horno
slezské přidělené od Německa k Polsku, avšak i to jen domněle, ježto 
toho výrazu tam užito neprávem místo »likvidace«, o čemž níže ad 3. 
Odpůrci čsl. pozemkové reformy také nijak netvrdí, že mírové smlouvy 
o vyvlastněni něco ustanovují, nýbrž dopouštějí. se zcela hrubé záměny 
užívajíce proti mírovému vyvlastnění, opírajícímu se o zákony ° pozem
kové reformě, předpisů mirových smluv o likvidaci válečných opatření. 
Že mírové smlouvy nemají s čsl. pozemkovou reformou co činiti, doličil 
nejvyšší soud podrobně: c.o se týče smlouvy Trianonské, v rozhodnutí 
Č, 2185 (,též č. 5400) sb. n. s., co se týče smlouvy Versai1lské, v roz
hodnutí Č. 4977 (též Č. 2037 a 4004) sb, n. s. Co však platí o' Trianon
ské, platí i o St. Oermainské, takže o té netřeba zvláště vykládati. K vůli 
úplnosti se podotýká, že sice o' rakouského příslušníka šlo již v rozh. 
č. 698, avšak věc tam jen zhruba vybavena, a v rozh, Č, 540 že šlo o bel
gického občana, 

Jak již v,rozh. Č. 4977 vyloženo, má sice čsl. zákonodárství o pozem
kové reformě předpis, jenž, kdyby ho užito bylo, znamenal by válečné 
opatření, takže by pak na něj dopadal čl. 297 sml. Vers. a odpovídající 
mu články smluv Trianonské a St. Oermainské. Je to předpis §u 9 zák. 
záb. ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z, a n" že zvláštním zákonem 
provede se zásada, že bez náhrady bude převzat majetek příslušniků 
nepřátelských států (a majetek, jehož užívání zakládá se na výkonu 
funkcí, úřadů a hodností cizozemských, což však ovšem již nespadá pod 
zákonodárné opatření válečné, ježto nečelí proti »nepřátelům« a mohlo 
by se tedy na ně nahlížeti jen s hlediska privilegii odiosi, o čemž už 
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shora) a pr.ovádějíci jej předpis §u 35 zák. náhr. ze dne 8. dubna 1920 . 
čís. 329 sb. z. a ll., dle něhož předpisy tohoto zákona, že vlastníku pře
vzatých nemovitostí poskytne se náhrada, neplat! p~o n;ajetek příslu'
niků nepřátelských států, pokud tomu neodporuJI mlrove smlouvy. Ale 
tohot.o pl'edpisu, který by arci mírovým smlouvam odporoval, Jezto cL 
297' sml. Vers. a odpovídající článek sml. St. Oerm. a Trianonské ná
hradu ukládají, nebylo nikdy užito, nýbrž Vž~! proti k.~žd~m~ 'přísl~š~ 
niku Německa Rakouska i Maďarska, kten Jako pnslusnrcI dru"e 
smluvní strany by se na mírové smlouvy odvolávati mohli, a rovně~ i proti 
každému jinému cizozemci, jenž by ovšem dovozova!r mohl, ze Jeho 
právní postaveni nemůže býti horší nd po~tavení bývalých nr;přátc:. 
bylo užito obecných předpisů náhradoveho zakona § 41-71 o nahrade. 
která jim p.oskytnuta v téže míře jako občanům domácím, a nebyl jim 
tedy majetek odňat bez náhrady,. takž~ věco se má tak, jakoby v?něc:h 
předpisů § 9 záb. zák. a §u 35 nahr. zak. vubec nebylo a nelze nCI, ze 
proti někomu učiněno válečné opatřel~í a naloženo s ním jak~ s~ nepříte~ 
lem. Ale i kdyby se akce pozemkove reformy, pokud provadena protl 
bývalým nepřátelům, t. j, příslušníkům Německa, Rakouska a Maďarska. 
pokládala per inconcessum za opatření válečné a likvidační a posuzovala 
se tedy pod zorným úhlem čl. 297 sml. Vers. a odpovídajících článkú 
sml. St. Oerm. a Trianon" stejně věc vyjde na jedno. Čl. 297 Vers. smL 
pod lit. b) vyhraženo mocnostem spoj eným a sdruženým, tedy i Čsl. 
republice likvidovati veškerý majetek, jenž v době, kdy smlouva nabude 
působnosti, náleži německým příslušníkům a nalézá se na jejím území a 
podle písm. c) náhrada zaň určí se p.odle způsobu likvidace stanoveného 
jejím »zákonodárstvím« (prostě, bez přívlastku), tedy právě' zase podle 
náhradového zákona. Po případě mohlo by to dojíti až na ustanoveni 
p:ísm. h) čís. 2 al. 2, kde se vyžaduje, jak už řečeno, aby jak opatření 
samo, tak i cena (náhrada) za likvidovaný majetek vyměřená srovnávala 
se s »obecným zákonodárstvím« likvidujícího státu, sice že by postiže
nému příslušela slušná náhrada, které by se dožadovati mohl před roz
hod6m sOlldem tam vytčeným. Ale už shora bylo ukázáno, že čsl. záko
nodárstvi o pozemkové reformě je skutečně zákonodárstvím obecným. 
neboť pořád zůstane jen rozhodna, že čsl. pozemková reforma nečiní 
rozdílu v osobách a nakládá s cizozemci jako s domácimi, nebo-Ii, bude-lí 
se vycházeti z předpokladu, že pozemkovou reformou učiněno opatření 
proti bývalým nepřátelům, rozšířeno toto opatření zároveň i na všecky 
jiné cizince a na všecky občany domácí a učiněno tak »obecným« zá
konodárstvím státu. V pravdě však, jak dolíčeno, čsl. akce pozemkové 
reformy nemá nikterak povahu likvidace nepřátelského majetku ani za
krytě, zastřeně, jak si to jmenovati oblibili, neboť tak by tomu bylo te
prve, kdyby prováděla simulaci, t. j, pod rouškou mírového vyvlastnění 
jen neb aspoň hlavně likvidaci majetku býv, nepřátel (neb vůbec cizo
zemců), takže by bylo zřejmo, že stát se ve svém dotyčném zákonodár
ství jen tak tváří, jako by bylo mírové a obecné, že však praxe usvědčuje 
h.o z nepravdy. Ale statistika Státního pozemkového úřadu jistě všecky 
inkriminace toho druhu skvěle vyvrací. 
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Poněvadž čl. 297 sml. Vers. arciť upravuje likvidaci a pod lit. b) vy
hražuje, jak řečeno, čsl. státu právo, zadržeti" a likvidovati říšskoněmecký 
majetek na jejím území se nalézající, tedy, ač čsl. stát mohl likvidaci tu 
provésti jednostranně mocí práva daného mu tímto čránkem~ přece uza
vřel s Německem úmluvu ze dne 29. června 1920 publikovanou dne 18. 
prosince 1922 pod čís. 359 sb. z. a n. o provedení tohoto čl. 297 sml. 
Vers., v jejimž čl. I. odst. I. prohlašuje, že použije práva zadržeti a likvi
dovati německý majetek jen potud, pokud všeobecně hospodářský a so
óální zájem státu (tedy veřejné blaho) vyžaduje, by německý majetek 
přešel do oblasti jeho vlivu, a že pod toto hledisko spadají ona hospo~ 
dářská odvětví, při nichž se pomýšlí na zvýšení sociálních nebo hospo"" 
dářských reforem jako železnice, doly, hutě, jakož i léčebné lázně. Tak 
tedy: čsl. stát omezil své právo likvidace říšskoněmeckého majetku do
brovolně, ač nemusel, pouze na případy, kde toho žádá jeho veřejný zá
j.em, obecné dobré - při čemž však si učinil ohledně osvobozeného ma
jetku výhradu v čl. ll. č. 2 .~ a co do předmětu na dráhy, doly, hutě a 
lázně. O majetku pozemkovém, jenž je předmětem agrární reformy, zc-

. jména tedy o majetku zemědělském a lesním se tu nic nepraví, toho se 
úmluva netýče. Otázka tudíž: není tím tento majetek, jímž se zabývá po
zemková reforma, z likvidace vy)oučen? Zajisté, že ano! Tedy otázka 
další: Není tímto vyloučením z likvidace říšskonemecký majetek země
dělský a lesní v čsl. území se nalézající vyloučen í z pozemkové reformy? 
Zajisté, že nikoli! To vše je jasné. Sice se čl. 297 sml. Vers. lit. b) vzta
hoval i na majetek zemědělský a lesní a byl by tedy i tento byl mohl 
býti pojat do úmluvy, avšak pojat nebyl proto, že jest již předmětem po
zemkové' reformy, tedy vyvlastnění rnímvého, kde ho stát má právo na
býti podle míry zákonodárství o pozemkové reformě a v rámci této míry 
podle své vúle nabude, proto mohl býti z úmluvy vypuštěn, čímž však 
]'lenÍ řečeno, že práva čsl. státu z onoho zákonodárství jsou tím nějak 
dotčena, že je čsl. stát nějak zadal; nezadal nic, když tam o nich není 
zmínky. Naopak Říše německá nejen že nemohla proti čsl. pozemkové 
reformě, ježto je to akce mírová, vznésti námitky, ale dokonce tím, že, 
vědouc o ní, nechala ji stranou a nežádala, by od ní bylo upuštěno a aby 
i majetek zemědělský a lesní pojat byl do úmluvy jako předmět likvi
dace, uznala ji mlčky za oprávněnou, a spokojila se s ní jako s věcí ho-
10VOU. Věc má se tak: kdyby podniky v čl. 1. odst. I. úmluvy vytčené 
(dráhy, doly, hutě, lázně) byly ve vyvlastňovací akci mírové pozemkové 
reformy jako v ní jest majetek zemědělský a lesní, nebylo by třeba bý
valo úmluvy ani ohledně nich a nebylo by bývalo k úmluvě došlo. A l1a 
obrat kdyby nebylo pozemkové reformy a majetek zemědělský a lesní 
byl býval posud tak volný, jako řečené podniky (dráhy, doly, hutě, 
lázně), byl by i on býval do úmluvy pojat. Tak ale jde o akcí dvojí: mí
rové právní vyvlastnění ohledně majetku zemědělského a lesního, a vá
lečně právní likvidaci drah, dolů, hutí a láznÍ. Kdyby na př. některych 
objektů lázeňských stát nemohl dosíci v akci pozemkové reformy, ježto 
by byly podle §u 3 písm. a) záb. zák. ze záboru vyloučeny, má právo 
je převzíti v cestě likvidace podle čl. 297 lit. b) sml. Vers. v rámci ho-
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řejší úmluvy. Nevadí tedy také, že se v čl. ll. vzdal práva zadržeti a likvi
dovati ostatní majetek německoříšský, t. j. všecek jiný, než který uveden 
v čl. l. odst. 1., tedy zejména práva zadržeti a likvidovati majetek země
dťlskj' a lesní, neboť jej skutečně nezadržoje a nelikviduje, nýbrž v akci 
pozemkové reformy vyvlastňuje. Rozdíl ovšem je ten, že dle úmluvy 
čl. l. odst. IV.--Vl. musí se mysliti cena podle »objektivních hledisek«, 
tedy bezpochyby nynější běžná cena, kdežto podle §u 41 náhr. zák. platí 
cena let 1913--1915, i je otázka, mohl-Ii zemědělský a lesní majetek 
říšskoněmeckých příslušníků tím, že podroben byl tomuto mírovému vy
vlastnění, býti vyřazen z čl. 297 sml. Vers. a tím z úmluvy a jejích běž
ll)fch cen. Ovšem že mohl, to právě proto, že mírovému zákonodárství 
nejsou ani v čl. 297 sml. Vers. ani jinde ve smlouvách mírových polo
ženy žádné meze, a zajisté čsl. stát byl naopak oprávněn podrobiti 
i dráhy, doly, hutě a lázně stejnému mírovému vyvlastnění za ceny let 
1913-1915, ba, kdyby se byl na tom usnesl, zaříditi se dokonce i jako 
stát kollektivisticky, neboť ani to není nikde v žádné smlouvě a vůbec 
v mezinárodním právu zakázáno a býti ncmÍlže, neboť i v tom právě zá
leží právo jeho svrchovanosti. Na mysli tu tane arciť především případ, 
že taková pronikavá změna hospodářského a tím i právního řádu pro
vedena by byla legální cestou, vůlí ústavních zákonodárných činitelů a 
tedy vůlí státní populace v její většině, ale i to se už stalo, že provedena 
-byla násilně, mocí brannou proti vůli národa, a světu nezbylo než de 
facto to přijmouti, ač velká většina mocnos-tí, mezi nimi právě i nejčel
nější, uznaly to i de jure. Vlastně však i to je v mírových smlouvách do
voleno, by stát nakládal s cizozemci hůře. Důkazem je čl. 276 a čl. 280 
sml. Vers. čl. 276 zavázal sice Německo, že neuloží příslušníkům moc
ností spojených a sdružených: písm. c) žádných daní, poplatků a dávek, 
kterých by neuložilo zároveň svým vlastním občanům buď vůbec anebo 
ve stejné výši, a písm. d) žádného omezení, které by nepostihlo stejl1ě 
i jeho vlastní občany, avšak toto omezení jeho právomoci vůči příslušc 
níkům druhé smluvní strany (jiných cizinců se vůbec netýče) platí podle 
čl. 280 odst. (2) nejvýše 10 let, takže po uplynutí této lhůty odpadne a 
Německo bude moci příslušníky i mocností spojených a sdružených za
tížiti břemeny písm. c) a omezeními písm. d) - pod které dá se podc 
řaditi zajisté i vyvlastnění (§§ 363-3650bč. zák. mají nápis »Ome
zenÍ« vlastnictví, pod něž tedy spadá i vyvlastnění §u 365) - i jinýnii 
nebo většími, než jakými zatíží své vlastní ohčany, a bude tedy moci vy
vlastňovati je za náhradu i jen částečnou, třeba vlastní občany nevy
vlastňovalo vůbec anebo jim dalo náhradu úplnou. Ale pončvadž moc
nostem sdruženým a spojeným stejné .omezení právomoci ve smlouvě' té 
uloženo není, mohou taková omezení německým příslušníkům ukládati 
od prvopočátku a ne teprv po uplynutí IOJeté lhůty. Takovéto' nerovné 
nakládání s cizozemci v míru ovšem není spravedlivé a bylo proto již 
shora pod A) zavrženo, avšak dokazuje to dvojí: jednak že všichni, kdo 
clo mírových smluv vkládají právní zásadu, že s cizinci se nesmí naklá
dati hůře než s domácími nebo dokonce že mají právo na nějaké MC 
kládání lepší, takže nesmějí býti podrobeni újmám majetkovým, jimž 
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stát podrobuje občany domácí, jsou na kruté?, ač patn;ém o;nylu, je;Jnak 
že, jak už v rozh. čís. 4977 blíže vytčeno, pravo mezmarodm je jeste ne
vykvašené, nevytříbené a neurčité, když jeho. do.mněle stěžej?ío zása~u 
o právu cízozemců ani mírové smlouvy, na mchz se tolIk statu zem2-
koule zúčastnilo, nejen neznají, nýbrž přímo opačné prá~o sankcionují. 
Ale myšlenku dlužno domysliti a stane~h s~ tak, ?ude y ~:omer: osten 
nespravedlnosti; je zajisté dovoleno s ClzmCI n~kl~dal! I h~re nez s ?b
bny domácími, avšak musí pro to býh mrav nt duvod, ovsem platny a 
skutečný, nikoli předstíraný nIOb simulovaný, pokud by tedy .šlo o vr
vlastnění, musilo by obecné blaho vyžadovati toho, aby prave. maj.et:k 
cizozemců podroben byl újmám, jež se státním. obč~nům n,;ukladaj; .• ~~. 
ve válce případ ten nastává, dokazuje válk~. s~etova, ~d~ vsecky. valC1~1 
státy podrobily nepřátelský majete~ omez.u]lclm opatre~lfn, k;JYz n; JI
ným, aspoň sekvestrací v té neb on_e forme. Nebyl tu ovsem vzdy duvod 
veřejného blaha, nýbrž jen tam, kde opra~du to bylo.~odle pov~hy CI
zího podniku spojeno s nebezp.ečím pro stat, ponechal! lel ve sprave ne
přátel, jinak byla důvodem zevní reto-rse a nikoli vnitřní potřeba, 

Nyní lze už přezkoumati mínění p. Valloltona, jenž praví, že »mírové 
smlouvy uložily si za úkol, vytvořiti na čsl. územf účinky ~bdobné vše
obecným zásadám mezinárodního, p:á~a, po;kud.lde 0

0 
p.rav.~ n~byt~«, 

podle kterýchž zásad prý vyvlastnem. ~em~ mlsta . VUČI ))fI~I~sntkum 
státu cizího, to tím méně, pakli tento C!Zl stat nesvohl z.vlastnt .uml.uvou 
ve prospěch čsl. státu k výjimce z pravigla, že soukrome vlas.tmctvl, jest 
nedotknutelné a nesmí býti skonfisko-váno ani z části. Odpoveď: Mlrove 
smlouvy neuložily si právě naopak o-Ijledněčsl. státu (území) docela 
nic, zejména nepředepsaly mu nějaký právnIřá~ a zejména závazky, ja!~ 
se má chovati k právům nwbytým nebo k clzmwm a JIch. m':letku, nebo~ 
jak řečeno, pasivní smluvní stranou, jíž se povmnosh ukladajl, je v každe 
z nich jediný stát, totiž Německo. eVers..),. Ra~ousk~ (St. Gern,.), Ma
ďarsko (Trian.), Bulharsko (Neudly), kdezto- csl., stat je za~rn~t v ~ou:
boru smluvní strany aktivní, v mocnoslech spojenych asdruzeny~h,. jlmz 
se naopak stipulují práva, až na jisté v~ji~ky vždy, všem. stejna, ale 
ovšem též vždy jen proti jmenované paslvm smluvnt strane, ~ POVlll

nosti jen potud, pokud jde právě o likvidaci ~ále~ných pomeru, ]lch 
skončení na př. tedy povinnost náhrady za za?rzeny :' Itkvld<;vany ma~ 
jetek. Ale zákonodárné moci čsl. státu, jeho pravom?cl upr.avlh Sl vll!~řm 
své poměry, tudíž i otázku pozemkového vlastmctvl uvmtr hramc sveho 
území podle svých potřeb a své vůle, mírové smlouvy vůbec se nedotkly 
a dotknouti ani nemohly, protože čsl. stát vstoupil do ,smluv těc? j~ko 
suverenní stát, rovný všem ostatním mocnostem sp~]enym ~ sdru~enym~ 
jak úvodní formule dokazuje, a každý podobný zasahl ~ jeho zakono
dámou právomoc byl by pomšením této jeho suver~mty. D,?cela ne
místně mluví p"u Val1otton při čsl. mírové pozemko,ve reforme o »kon
fiskaci«, neboť konfiskace podle správného historického~ pojmll své,ho 
vždy je trestem, pokutou (fiskus zabírá maj;tek rebela; zradce, desertera 
a pod.), ale hledisko trestu neb pokuty Je csL a&rarn! ~efor';te ~aprosto 
cizí, jak už vyloženo. Patrně má to vsak byh jen recmcky vyraz pro 
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»likvidaci« válečných poměn\ o kterou však při mírovém zákonodárstv.l 
rovněž naprosto nejde. Praví-Ii pan Vallolton, že opatření agrární re
formy jsou v mírových smlouvách »prostě zapovězena«, tedy to prostě 
není pravda, protože mírové smlouvy o vyvlastnění, pod jehož pojem 
agrární reforma spadá, nikde nemluví. Pan Vallotton dovolává se čl. 
255, 297, 298, 303 a 305 sml. Vers., avšak úplným neprávem. 

čl. 255 jedná o převzetí státních dluhů německých, vypadajícíc;h na 
části připojené od Německé říše k Francii, Polsku a jiným státům a 
nemá tedy s otázkou vůbec co činiti. 

čl. 297 spadá, jak již vyloženo, úplně pod pojem likvidace válečných 
poměrů, jak definován shora ad a) a nepatří tudíž také nikterak sem, 
do otázky mírového vyvlastnění. Již v úvodě praví, že otázka soukro
mého majetku v zemích nepřátelských bude rozřešena podle ustanovení, 
jež podává dále jednak sám v písm. a)-j) a jednak čl. 298 a příloha. 
Již tento úvod dokazuje, že jde jen o úpravu a skoncování poměrů vze
šlých za světové války, nikterak o úpravu poměrů mírových, neb o di
rektivy pro zákonodárství mírové. Nejprve pod písm.' a) nařiznje, že 
opatření, která učinilo Německo s nepřátelským majetkem, t. j. majetkem 
mocností spoj ených a sdružených, musí býti zrušena a majetek ten vlast
níkům vrácen, a pod písm. b) že naopak mocnosti sdružené a spojené 
mají právo, majetek německých příslušníků zadržeti a likvidovati, a pak 
v dalších předpisech rozvádí a hlíže upravuje onu povinnost Německa 
ad a) a toto právo mocností spojených a sdružených ad bl, zejména, 
že, kde vrácení ad a) není možno, musí dána býti náhrada, a zadrženi 
a likvidace ad b) že se díti smí jen proti zaplacení ceny. Že je toto právo 
»zadržeti a likvidovati majetek nepřátelský« něčím docela jiným než 
mírové vyvlastnění, vidno z toho, že se nezakládá na důvodu veřejného 
blaha, nýbrž na nepřátelství a poměru vítěze k poraženému, ježto jen ví
tězi je přikázáno a ne i naopak, takže, kdyby nebylo nařízeno, majetek 
ten zaplatiti, byla by to konfiskace, nejpádněji však z toho, že mírové 
vyvlastnění není ani Německll zabráněno. či snad chtěl by kdo tvrditi, 
že Německo majetek býv. nepřátel nesmí vyvlastniti ani kdyby to jeh@ 
vnitřní potřeha, jeho obecné dobro sebe více vyžadovalo-, tedy na př. ani 
Ile k účelům železničním a jiným všeužitečným nezbytnostem a že t .. 
tak má na věky trvati? Odpověď kladná byla by zřejmou nehorá"nosti. 
Výraz »(majetek) nepřátelský« přichází v dotyčném článku čtyřikrát, 
výraz »likvidace (likvidovati)« jedenáctkrát, výraz »mimořádná opa
tření válečná« pětkrát. Tento poslednější vždy se nachází ve spojeni 
s t. zv. »opatřeními disposičními«, o kterých tedy, když nemají přívla
stek »válečná«, mohlo by se mysliti, že válečnými nemusí býti, ale pro
tiva není k a!tributu »( mimořádná opatření) vále,čná«, nýbrž k a!tributu 
»mimo-řádná«, neboť příloha potom oba pojmy v § 3 přesně vysvětluje 
" praví, že »opatření disposiční« jsou taková, jimiž byla nebo bude do
tčena podstata vlastnictví k majetku nepřátelskému převodem na osobu 
jinou než vlastníka nepřátelského. ' 

čl. 298 pouze upravuje blíže otázkll zadrženého majetku nepřátel
ského, o němž bylo učiněno opatření v čl. 297 odst. a) a fJ v ten rozum, 
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že ho má Německo vrátiti, a ukládá ohledn" majetku toho v odstavci o) 
Německu podobné omezení jako shora čl. 275 ohledně majetku mocností 
spojených a, sdružených vůbec (i nezadrženého), jenže bez omezení l1a 
lhůtu. Nepatří tedy k otázce z týchž důvodů jako čl. 297. 

čl. 303 vymezuje výraz »za války«, že v sobě zavírá dobu až do na
byti působnosti mírové smlouvy (10. ledna 1920) a nemá s věcí tedy 
co činiti. Pan ValloHon ovšem míní, že sice mírové smlouvy nezměnily 
dřívější mezinárodní právo o nedotknntelnosti práv nabytých, ale že jimi 
přistoupil nový titul na ochranu práv těch, a že tedy, když se vyvla"t
nění stalo až po mírové smlouvě, jsou porušeny i ony. Než, když se po-" 
dle řečeného smlouvy ty čsl. agrární reformy vůbec netýkají, nemohly' 
jí býti porušeny a je tato argumentace bezpředmětná. 

Totéž platí i o čl. 305, jenž stanoví, že, kdyby příslušný soud, zde 
tedy čsl. soud, vynesl rozsudek, jenž by se neshodoval se zásadami od
dílu IV. to jest čl. 297 a 298, určí smíšený rozhodčí soud na návrh po
stiženého náhradu. Zde k toni" nedojde, ježto zásady čl. 297 a 298 ne
přijdou při čsl. agrární reformě jako ústavu mírovém vůbec v úvahu. _ 

Pan Vallotton odvolává se dále na čl. 90-92, 94, 201, 208, 249, 280 
a 267 smlouvy St. Germainské, avšak opět úplným neprávem. 

čl. 90 a 91 obsahují závazek ~akouska ohledně uznání státních hra
nic tam zmíněných a čl. 92 jeho závazek nemstíti se na občanech býva
lého mocnářství Rakousko-Uherského pro jich chování za války, na pL 
tedy na češích za jich welezrádu«. To vše tedy nepatří sem. 

čl. 94 inauguruje zvláštní smlouvy Rakouska s t. zv. nástupnickými 
státy o občanských právech, obchodu ca živnostech jich obyvatel. I to 
je pro otázku ničím. 

čl. 201 zaručuje mocnostem spojeným a sdruženým právo volně na
kládati vlastnictvím nepřátelským nalézajícím se pod jejich pravomoCÍ 
v době, kdy smlouva vejde v působnost - tedy pravý opak, než co se 
v něm hledá. 

čl. 208 stanoví, že t. zv. nástupnické státy nabudou majetku státu 
Rakouského, ležícího v jich území a náhrada zaň že se připíše Rakousku 
k dobru na účet jeho reparačních povinností. K tomu srovnatí sluší čsl. 
zákon č. 354/21. Poněvadž nejde o státní majetek .býv. Rakouska, ne
patří to' sem. 

čl. 249 a 250 stanoví totéž co shora čl. 297 a 298 sml. Verse a jsou 
tedy i ony hořejšími výklady vyřízeny. 

čl. 267 zní stejně jako čl. 250 sml. Trianonské, jenž podrobně byl 
vyložen v rozh. č. 2185, na něž se odkazuje důrazně zvláště proto, že 
p. Vallolton právě též z článků těch dovozuje zápověďčsl. reformy po
zemkové a to nejen pro příslušníky Rakouska a Maďarska, nýbrž i švý
carska. Stručně řečeno je obsah ten, že čl. 267 St. Germ. a 250 Trian. 
spadajíce pod nápis »Zvláštní ustanovení o územích postoupených« za
povídají všechna jiná nepřátelská (válečná) opatření, než - tuto větu 
pan Vallotlon vynechává a dodává tak uměle celému předpisu smysl zá
kazu absolutního -- která dovoluje čl. 249 prvé a čl. 232 druhé (shora 
čl. 297 smL Vers.), a nařizují uvolnění a vrácení majetku těmito zapo-
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vězenýllli opatřeními stíženého. Nepatří to tedy sem, když pozemková 
reforma. č?1. není ;,patřenim, ne~řátels kým (válečným), nýbrž mírovým. 
pOStthUJ1Cl111 steJne 1 domacl obcany, a není tedy v mírových smlouvách 
vůbec dotčena neřku-Ii zapovězena. 

čl. 267 St. Genn. a 250 Trian. praví ovšem, že nali míru dovolenou 
v čl. 249 Genn. resp. 232 Trian. příslušníci Rakouska resp. Mad'arska 
nebudou podrobeni ani »záboru« ani likvidaci, tím ale není míněn zábor 
čsl. po~eIl1kové reformy, nebot' výraz »zábor« je v cit. článCÍch mírových 
smluv jen překladem nahodilého fr. saisie, kdežto text angl. má i tu 
»retention«, tak jako v čl. 249 St. Geml. a 232 Trian., o jichž míru se 
jedná, užito fr. retenir, angl. ritain, zadržeti, takže zcela zřejmě se míní 
totéž i v čl. 257 St. Germ. a 250 Trian. Ostatně výraz »zábor« je i v po
zemkové reformě nemÍstný, neboť znamená vlastně okkupaci, kdežto jde 
o obstávku za účelem případného bndoucího vyvlastnění. 

Pokud se odvolává p. Val1otlon na úmluvu Německa s čsl. státem 
(č. 359/22) o provedení likvidace poclle čl. 279 sml. Vers., nevyrozumÍvá 
smyslu. a dosahu úmluvy, když z toho, že tam zaručen nárok, jak on 
pravÍ, »vyvlastněnÍm«' německým příslušníkům na náhradu proti čsl. 
státu, ~nvozllje nepřípustnost čsL pozemkové reformy proti cizincům. 
Smysl I dosah úmluvy vyložen jasnč již shora. 

Stejně neprávem odvolává se p. Vallotlon i na úmluvu čsl. státu 
s Polskel~ z dubna 1926, že prý tam. čsl. stát zaručil vyvlastněným 
nahladu skod)' podle zasa~ ekvlt) a 'l1lkolI podle zákonů agrárně re
formních. Jaká mýlka! Myslí patrně úmluvu ze dne 23. dubna 1926 publ. 
29. dubna 1926 pod čís. 56 sb. z. a n., která jedná sice v části V. o likvi
daci maje~tku, avšak týče~ se jen rozdčle~í Slezska a Slovenska a před
pls~je .v cl. 3~ a nasl., ze .majetek zen;e Slezské, býv. žup Oravské a 
~p!S~ske, pkoz I samospravnych svazu a veřejnoprávních korporací. 
Jlchz ,obvod byl nebo bude rozdělen novou hranicí, podléhá likvidaci 
dle teto s~nlouvy a ovšem c1le čl. 41 tak, že hodnota jeho ocení se dle 
z~s~d slusnostl a spravedlnosti. Nejde tu tedy ani o majetek soukro1l1-
mku. am o vyvlastnění, n)rhrž o iikvidaci nutnou následkem rozdělen.í 
úZ,emí,. k;Jy část)eho" k9c se majetek nebočás! jeho nalézá, připadla 
statu ]l~~mu) nez v nemz se nalézá sídlo země) župy, obce) jíž majetek 
ten patnl. 

Ad 3. ~álezy Stálého dvoru Mezinárodní spravedlnosti v Haagu 
v~ Sp?ru Nemecka, pralI, Polsku. Jsou vlastně dva No 6 a No 7 sbírky 
nalezu" P,odst~ta vecI, jez se rozpadá ve dva případy, je taio: Když ple
blSCltl1l uzeml Hornoslezské připadlo od Němccka k Polsku uzavře'" 
tyt? ~va st~ty dne 15; kvěÍl;a 1922 v Ženevě úmluvu, ktem;, upravii~. 
prav1l.! pomery pochoGlcl : pre~llOdu suverenity (iedy vlastně také druh 
hkvldace) a ustanovily, ze: Cl. 6. »Polsko může v polském Horním 
~Iezsku vyvlastniti podniky patřící velkoprůmyslu, zahrnujíc v to 10-
:I~ka o (,roz; minerální), a velký majetek zemědělský podle ustanovení 
~~anku 7 a~ 2,~' S ~v~h;'ad?u těehto ustanovení majetek, práva a zájmová 
ucastenstvI pnslusl1lku ~.em:cký~h nebo společností nalézajících se pocl 
kontrolou nemeckych pnsluslllku nemohou býti v Horním Slezsku pol-
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ském likvidována« (všimněme si, že v prvé větě se mluví sice o »vy
"lastnění« v druhé však o »likvidaci«). Otázka: Vzalo na sebe Polsko 
tímto ust~novením smluvní závazek, že neprovede oproti německým 
příslušníkům v Horním Slezsku vyvlastnění, jež by se nesrovnávalo 
s ustanoveními čj. 7-23 této úmluvy? Dvůr tak praví, ale dá se mysliti 
ještě jiné pojetí, stejně blízké, nebo bližší, ? čemž níže. čl. 15 § 1 al 1: 
»Chtěla-li by vláda polská vyvlastnitI velky majetek, jest povmna ozna
miti tento svůi úmysl vlastníku před 1. lednem 1925.« Staly se pak dva 
případy, jedeĎ tý.kajíci se velkoprůmyslu a druhý velkého majetk,: po
zemkového a sice: a) Smlouvou z 5. března 1915 zavazala se spolecnost 
Bayrische Stickstolfwerke A. G. Německé říši, zříditi pro ni v Cho.řoyě 
v Horním Slezsku továrnu na dusík. Potřebná are a byla opatřena na 
účet Říše a zapsána v knihách pozemkových na jméno Říše. Bayrische 
se zavázala obstarávati exploitaci tohoto podniku až do 31. března 
1941, a to pod dozorem Říše, která měla participovati na přebytcích 
\·ýtěžku a míti právo, správu podniku kterýkoli rok k 1. březnu na 
5" měsíců předem vypovědě\! počínaje 1. březnem. 1926, a v případě, že 
by přebytky nedosáhly jisté úrovně, již 1. březnem 1921. Dne 24. pro
sínce 1919 utvořena však společnost Treuhand a jiná, Oberschlesische 
Stickstoffwerke, a uzavřena mezi těmito a Říší smlouva, kterou Říše 
postoupila závodv Chořovské firmě Oberschlesische, která zapsána byla 
29. ledna 1920 ·do pozemkové knihy jako vlastnice továrny, ale její 
závazky k státu převzala Treuhand j.ako samodlužnice. Aby Říše měla 
záruku za své požadavky z kontraktu, zavázala se Treuhand opatřiii 
Říši právo zástavní na všecky akcie. firmy Oberschlesische, a Říše byla 
oprávněna vykonávati sama všecka práva vyplývající z držby akcií, 
zvláště však právo hlasovací ve valné hromadě, avšak souhlasila, aby 
Bayrische podržela správu podniku místo Oberschlesische. Zcizení akcií 
bylo i po zániku zástavního práva Říše vázáno na souhlas Říše, kteráž 
k zajištění této smluvní podmínky podržeti měla držbu akcií i po zániku c 

svého zástavního práva. Na to však 1. července 1922 knihovní soud, 
stav se mezi tím polským, prohlásil na základě čl.. 256 sml. Vers. a 
polských zákonů ze 14. července 1920 a 16. června 1922 knihovní vklad 
vlastnictví fmy Obeschlesische za neplatný s tím, že má býti vymazán 
a původní stav (vklad pro Říši) znovuzřízen a vlastnictví pro stát polský 
vtěleno, a ihned téhož dne toto vše také provedl, načež dne 3. července 
1922 stát polský uvedl se v držbu podniku (nález čís. 6 str. 8 a 9 a 
nález čís. 7 str. 35, 36). Doloženo budiž, že Versaillská smlouva, dle 
je'jíhož článku 256 Polsko nabýti mělo všeho majetku patřícího Říši, 
uzavřena byla dne 28. června 1919, ač ovšem vstoupila v působnost 
teprve ratifikací dne 10. ledna 1920, takže transakce, kterou Říše pře
stala býti vlastnicí, stala se několik málo clní před tím, knihovní vklad 
pro Oberschlesische dokonce až několik dní potom. b) Dne 30. pro
since 1924 oznámila vláda polská v Monitoru Polskiem některým 1:rě
meckým příslušníkům svůj úmysl vyvlastniti jich veliký majetek země
dělský. Německo vzneslo pro oba tyto případy u S. D. M. S. v Haagu 
žalobu na Po,lsko pro porušení ženevské úmluvy a Polsko namítlo ve 
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formálním směru nepříslušnost soudu (kterou ad a) zakládalo též na 
to, že tu nejde o Ženevskou úmluvu, nýbrž o čl. 256 sml. Vers., t. j. 
o nabytí majetku Německé Říše, kde Dvůr příslušným není, ježto se 
Polsko v. tomto směru ve smlouvě ženevské jeho jurisdikci nepodro
bilo), dále nepřípustnost žaloby a ve věci samé naV1"hlo zamítnutí ža
loby. 

K formelním námitkám dlužno uvésti: že Statut S. D. M. S. v čl. 34 
až 36, dle nichž mohou jako strany před ním vystupovati jen státy, 
stanovící, že příslušnost jeho je čistě prorogatorní, vztahujíc se jen 
na ty spory, v nichž se jí oba proucí se státy dobrovolně podrobí (čl. 36 
al. 1) a že v případě, že odpůrce příslušnost popře, rozhoduje o ní Dvůr 
sám (čl. 36 pasl. al.), a úmluva Ženevská že stanoví v čl. 23, že: 
vznikl-li by mezi vládou Německou a Polskou rozpor o výklad a upo
třebení čl. 6-22, podrobují se obě rozhodnutí S. D. M. S., že však 
tím neděje se žádná újma příslušnosti Smíšeného rozhodčího soudu 
německo-polského stanoveného ve smlouvě Versaillské. Nálezem č. 6 
DVllr uznal se (str. 27) příslušným a žalobu za přípustnou v obou vě
cech přes to, že věc a) a některé případy věci b) byly už u řečeného 
Rozhodčího soudu zahájeny a ještě nevyřízeny. Nálezem čís. 7 ve věci 
samé uznal (str. 81, 82), že: ad a) jednání Polska vůči Oberschlesische 
nesrovnává se s ustanovením čl. 6 a násl. Úmluvy Ženevské, a ad b) 
v pěti případech oznámení zamýšleného vyvlastnění nesrovnává se 
s ustanovením čl. 6 až 22 Úmluvy Ženevské, kdežto ve 4 případech ža
lobu zamítl a v jednom ji prohlásil za bezpředmětnou. Z toho plyne, 
že: Dvůr není pro otázku čsl. pozemkové reformy příslušní'TI1, dokud 
se čsl. stát příslušnosti jeho pro ni nepodrobil, což by ovšem se mohlo 
státi nejen úmluvou podle čl. 36 odst. 1 St., nýbrž i tím, že by na ža
lobu k soudu stál (do sporu se pustil) a námitku nepříslušnosti ne
vznesl, nikoli však, kdyby se nedostavil, neboť čl. 36 poslední odstavec 
St. praví sice, že Dvůr uzná o své příslušnosti, byla-li »popřena«, avšak 
čl. 53 výslovně předpisuje, že, nedostaví-li se strana a druhá žádá, by 
Se uznalo dle jejího návrhu, Dvůr nicméně zkoumati musí svou pří
slušnost ve smyslu čl. 36 a 37, a Ovšem též nárok po skutkové i právní 
:~rán~e, t~kž~ zm~š~ání vlastně není; nález ve věci samé netvoří pra
zadny pre]udlc pro csl. pozemkovou reformu, neboť se zakládá na Že
nevské úmluvě, tvořící specielní právo pOllze mezi Německem a Pol
skem, jehož nikdy nemůže býti užito pro stát jiný nebo proti němu. Ale 
pan Vallotlon dle obsahu dobrozdání do stížnosti pojatého praví že 
Dvůr ve svém nálezu čís. 7 prohlásil: »Stejně jako stát českosloven~ký, 
tak I stát polský předstírá, že byl zproštěn závazků respektovati sou
kromá práva, nabytá za vlády předcházející vzniku tohoto státu a po
pírá stejně reklamační právo poškozených a domnívá se, že nadřazuje 
zákony o pozemkové reformě mezinárodnímu právu. Stejně jako soudy 
československé i žalovaný stát trvá na faktu, že jeho opatření pozem
kové reformy, vnitřní to zákony, stíhající stejně jeho vlastní příslušníky, 
neJsou ani konfiskací, ani likvidací, avšak jsou určítě přípustny vůči ci
zincům a zvláště vůči Němcům a jiným bývalým nepřátelům« a že Dvůr 
odmítá toto odůvodnění jak následuje: »Právní ústav zákonů o pozem-

Civilnl rozhodnuti IX. 42 



- Čís. 6976-
658 

kové reformě jest opatřením výjimečným. Okolnost, že vnitřní zákDny 
nerozlišují národnDst vzhledem k majitelům nemovitostí a nakládají 
s vlastními příslušníky stejně špatně jako s cizinci, jest bez právního 
významu a nezbavuje tato výjimečná opatření proti cizínci nedovole
ného charakteru.« Tak praví Dvůr, praví pan VaIJotton. Avšak přede
vším ani o čsl. státu ani o jeho pozemkové reformě není v nálezu ani 
slůvka a ovšem ani býti nesmí, protože vůbec žádný soud nesměl by 
morálně odsouditi nějakou osobu a její právní čin, když ani osoba není 
stranou, ani její čin předmětem ve sporu rozsuzovaném, nýbrž v jiném, 
který mu k rozhodnutí ještě předložen. nebyl a který tedy nevy~:tři1 
a osobu tu neslyšel, a nesměl by to am kdyby tD byl soud neJD!zslho 
řádu a osoba soukromá, natož aby to učinil soud tak vysoký jako S. D. 
M. S. a vůči suverennímu státu. Každá stížnost a každé dobrozdání, 
jež něco takového Dvoru imputují;' měly by si uvědomiti, že tím poško
zují ve veřejnosti vážnost Dvora, což jim není dovoleno. Vůbec ani 
výraz »tchecoslovaque\~ se v c;elém nálezu čís. 7 nenalézá, v nálezu čís. 6 
pak jen jednou na str. 24, kde se reprodlVkuje přednese·ní Německa, 
že v případě b) někteří účastníci nabyli příslušnosti československé. 
A co se týče emanace Dhledně rozlišování mezi cizinci a domácími, řekl 
Dvůr k námitce polské, že zákon;ze 14. července 1920 postihuje všecky 
národnosti, takto (str. 32 pasl. řádka a 33): »1 kdyby bylo prokázáno 
- otázka to, kterou Dvůr nemá za potřebnn zkoumati - že zákon 
skutečně vztahuje se stejně na příslušniky polské a německé, nenásle
dovalo by z toho nikterak, že pornšení soukromých práv, jež vůči pří
slušníkům německým uskute,čňuj e, není v odporu s oddílem III. úmluvy 
ženevské. Vyvlastnění bez odškodněni jest jistotně na odpor oddílu III. 
úmluvy; neb opatření zakázané úmluvou nemohlo by se státi opráv
něným vzhledem k této listině tím, že ho stát užije také vůči vlastním 
svým příslušníkům.« Není tu nic, co by šlo za meze sporu německo
polského o práva z úmluvy Ženevské. čl. 59 S:~tut~ pra~í, že n~lez 
Dvoru váže jen sporující se stmny a to Jen v pnpade, Jenz byl pred
mětem rozhodnuti. Nesmí se tedy nálezů jeho zneužívati, aby se z ní ch 
odvozovaly zásady pro případy zcela jiné. Zbývá shora vzpomenutá 
otázka, zda čl. 6. úmluvy Ženevské zakázal každé »vyvlastnění« jiné, 
než které dovolují její čl. 7-22. Osvětliti ji nutno nejen proto, že stíž
nosti žádají, by užito bylo nálezu Dvoru na úmluvě té založeného, nýbrž 
hlavně proto, že se tím teprv otázka nyni platného práva mezinárodního, 
pro čsl. pozemkovou reformu tak důležitá, postaví do pravého světla. 
Dvůr praví již v nálezu čís. 6 str. 16, že nepotřebuje vyšetřovati vý
zn"111 termínů (pojmů) »likvidace« a »vyvlastnění« v čl. 6 úmluvy, 
neboť, ať prý je jakýkoli, je vždy jasno, že článek má za účel ohraničiti 
pravomoc Polska v tomto celém bodě na daném území, a v nálezu čís. 7 
na str. 21 vraceje se k té otázce dí dDslova: »Bud' tomu jakkoli, jisto 
jest, že jedině oprávněna jest expropriace v případech a za podmínek 
čl. 7 a násl.: mimo tyto případy, nebo chybí-Ii tyto podrnínky, expro
priace je nedovolena.« Ač prvni věta by připouštěla i jiný opak, přece 
tato druhá vyslovlIje jasně, že mimo případy vytčené v úmluvě Ženevské 
Polsko vyvlastňovati nesmí. To však by bylo kruté, neboť pak by Polsko 
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nesmělo vyvlastniti ani k účelům nejn~tn~jší1l1. na př; ž",c",lezničním, ze
jména vůbec ne menší majetek pozemkovy, t. J. ve vY,mere pod 100 l~a 
(čl. 12 al. 1 úml.) a velký majetek pozem~~vý: o okterem neoznamll~ ,00 

1. ledna 1925 zamýšlené vyvlastnění, rovnez uz :,ubec nrk?y a pod !ad
nými podmínkami. Ale je otázka, zdalt strany',~eco takoveho D.~mysl:ly 
a zda zejména Polsku lze takový úmysl pncltatr, zda tu spise neslo 
o likvidaci, jak čl. 6 úmluvy v dr~hé větě vS,kutku praví: ~ždyť)ak shora 
ukázáno, právo vyvlastľíovaci zustalo I ~emecku, J emuz v cl. 297 a) 
sml. Vers. byla všecka likvidace ~epr~telskeho majetku zaka:;a!1a, 
kdežto Polsko náleží ve smlouvachmtrovyc~ k m~cnosten: spoJenyr;t ~ 
sdruženým, kterým bylo právo ,likvidace net;Jeck::ho maJetku, v tem: 
čl. 297 b) výslovně přiznáno, takze Je na .snade. myslen~a, ze v Zenevske 
úmluvě šlo zrovna tak jen o provedenI ltkvldace ml;ovou" smlouvou 
Versaillskou dovolené jako v úmlllvě Německa s čsl. slatem CIS. 359~22 
shora vyložené. Dvůr vyhnul se vymezení pojmů likVidace a vy:,lastn';~1 
a řekl, že když úmluva užívá vý;azll exp:opria~e, bude on ho. UZI~~t tez: 
ale jest naopak nejnutnější potreba, uv::d.omltl Sl Je co nellaSn;J1; P~
sud znalo právo pouze pOjmy vyvlastnel11 a konltskace, ale prave ml~ 
rové smlouvy stvořily útvar nový, třet!: který pova~ou .sV?U zapada 
zrovna do prostřed mezi oba tyto sta;sl. P?J:n~, totrz pr,ave hkvldacl: 
Nutno tedy rozeznávati: aa) Vyvlastn:l11, Jez Je~t od,netrm vla~tmctv: 
z důvodů obecného blaha, obecné potreby, pravldelne sIce proti pIne 
náhradě, avšak, když to právě obecné dobro vyžaduje, i proti náhradě 
jen částečné nebo vůbec b~z náhr~?y. Dají se v~dle ?becné~o dobra 
mysliti ještě jako mravní duvod pnctny hlstoncke, zpusob puvodlllho 
nabytí předka rodiny, jenž byl prvým drŽItelem, Jak na to myshl .§ ~ 
záb. zák., když pravil, že bez náhrady bude p.řevzat majetek be~pr~vn~ 
nabytý, při čemž mu tanulo na myslt nabytr darem. od vladare, Jenz 
statek dle národního přesvědčení nespravedlivě zkonfIskoval, ale tento 
předpis zůstal nepoužit a případ, jenž by ovšem nebyl pravým vyvlast
něním, nýbrž restaurací, tedy odpadá. bb) »Zadržení a likvidování ne
přátelského majetku«, útvar mírových smluv, který se krátce nazývá 
likvidací a správněji by slul saisie, záborem, způsob to odnětí majetku, 
jenž se 'liší od vyvlastnění tím, že odnětí majetku nemá důvod svůj 
v příkazu obecného blaha, nýbrž v právu válečné.ho vítěze nad poraže
!rým, a jest to tedy dl'Uh pokuty, v čemž se srovnává s konfiskad, j:nž~ 
se zase od ní liší tím, že podle nařízení mírových smluv musl odnaty 
majetek vždy být~ zaplacen a to obecnou cenou obvyklou ve státě likvi
dujícím, zkrátka novodobá diplomacie stvořila tento nový ušlechtilejší 
pojem, ježto morálka jí zakazovala užíti prostě ce) konfiskace, kteráž 
jest odnětím majetku z trestu a tudíž úplně bez náhrady (leda že by 
se nějaká dala z milosti), jak na to opět myslil § 9 záb. zák., když 
praví, že bez náhrady bude převzat majetek příslušníků nepřátelských 
států, což však mu diplomacie v mífDvých smlouvách, jak právě ad bob) 
ukázáno, nedovolila, podrobivši majetek ten jen likvidaci, a majetek 
osob, i ež se hrubě provinily ve světové válce proti ,čsl. národu, což 
však zůstalo neprovedeno. Jestliže tedy úmluva Ženevská nevyžaduje 
k »vyvlastnění« důvod veřejného blaha, ba vůbec žádný důvod, je už 
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z toho jasno, že tu nešlo o vyvlastnění v pravém slova smyslu) nýbrž 
O likvidaci, o provedení čl. 297 písm, b) sml. Vers, na území kdysi ple
biscitním, jak tomu i celý ostatní obsah její, i pokud má před:,:ět)iný, 
zřejmě svědčí. Ale jako všecky stížnostI a p, "Vallotton . zam~nu]! ~x.: 
vlastnění a likvidaci, protože oba pOjmy ma]! spole~ny r:ej~lavnejs~ 
znak, záležejíce oba v odnětí majetku, tak i strany v umluve Zenevske 
oba pojmy ztotožňovaly, zapomínajíce rovněž, že důvod každého ústavu 
je zcela jiný, a nazvaly tuto likvidaci v nápisu oddílu III. a jeho usta: 
noveních expropriací. Jméno však nesmí másti, nýbrž dlužno přihlížetI 
k podstatě věci, Dvůr sám na straně 22 nálezu čís, 7 uznává, že kon-, 
strukce stran ho neváže, Dvůr, upřev na str. 21 Polsku možnost vy- ' 
vlastnění mimo případy úmluvy Ženevské, ihned na to na str. 22 praví, 
že úmluva je derogací obecných pravidel o nakládání s cizinci a zá
sady o šetření nabytých práv, že'derogace ta jest výjimkou, a uzavml 
z toho, že jiná derogace není dovolena. »Každý zásah do majetku pří
slušníků německých, poznačeijého v III. oddíle úmluvy, jenž není ospra
vedlněn zvláštním ,titulem přesahujícím úmluvu a který vybočuje z hra
nic obecného práva mezinárodního, jest neslučitelný s úpravou danou 
v úmluvě«, praví doslovně, a z těchto zásad prý plyne, že ».opatření 
zakázaná jsou pouze ta, jež obecyé právo mezinárodní nedovolUje protI 
cizincům; vyvlastnění z důvodu veřejného dobra, likvidace soudní a po
dobné akty nejsou dotčeny úmluvou«, Tato emanace, jíž se, vyjm.ouc 
poslední větu, i p. Vallolton dovolává, zajisté je v rozporu s hořejším 
popřením všeho polského práva expropriace mimo případy úmluvy, ale 
plyne z ní tolik, že Dvůr uznává, že - mimo případ, který nepřich~z! 
v úvahu, že by P.olsko mělo zvláštní titul jdoucí nad úmluvu, tedy jeste 
zase úmluvu derogující úmluvě ženevské - byla by expropriace opráv
něna ještě tehdy, kdyby byla kryta obecným právem mezinárodním, 
a v tomto že je dovolena expropriace z důvodu veřejného dobra. Avšak 
tato jest dle aa) shora jediná expropriace v pravém slova smyslu a tak 
z toho vyplývá, že Dvůr uznává, že expropriace pravá není úmluvou 
dotčena, správně řečeno, že úmluva upravuje jen likvidaci, neboť? uzná
vá-li Dvůr dvojí expropriaci: jednu dle úmluvy a druhou dle obecného 
práva mezinárodního, která se děje z důvodu obecného blaha, pak, 
když jen tato je pravým vyvlastněním, prvá, na úmluvě se zakládající, 
jím býti nemůže a může tedy býti jen likvidací. Dvůr nepraví sice nikde, 
co je to »obecné právo mezinárodní«, jehož tak často se dovolává, ale 
zřejmo, že tím is.ou míněny předpisy čL 38 čís, 1-3 jeho Statut,u, vy
jmouc ovšem »specialní« smlouvy mezinárodni, a rovněž nepraví, kdy 
je expropriace v nich dovolena, ale když ji nazývá expropriaci z ,dů
vodu obecného blaha, je zřejmo, že ji za dovolenou má tehdy, kdyz ~e 
na důvodu tom zakládá. A tak Dvůr nepraví pramc, čeho by se dalO 
užíti proti čsl. pozemkové reformě, naopak Dvůr dle správně vyložené 
argumentace své uznává, že je podle obecného práva mezinárodního 
oprávněna, pak-li jen se zakládá na důvodu obecného blaha, 

Podle čl. 38 Statutu mezinárodní právo, jehož Dvůr užívá, je toto: 
1. předpisy mezinárodních úmluv, obecných i zvláštních, pokud pro 
sporující státy jsou závazny, 2, mezinárodní zvyklost, t. ]. obecná praxe 
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za právo přijatá, 3. obecné zásady pr~\éní uznan~ civilisovallý~ni l!á
rody, 4, s výhradou, předpisu čl. 59 nale~y soudm a n.auk~ n~josved
čenějších spisovatelu jako pomocny pr,~stredek k urŠe.m pravmch pra
videl.čl. 59 stanoví, že nález Dvora vaze jen SpOru]ICl s: strany a Jen 
v rozhodnutém případě. 5, Souhlasí-li, stra.ny, nalezne ,Dvur e..': aeq,!-o el 

bono. Prameny práva 1--4 převzala c~l: u,mluva s Po,skem ClS. 170/26 
v čl. 19. Prameny 1-4, vyjmouc zvlast~1 s~louvy ad. 1 a r,oz~od?ulI 
soudní ad 4 jsou patrně to mezinárodm pra~o obe~ne, o, ne~nz nalez 
čís. 7 tak často mluví. Zřejmo, že prameny nasledu]! v poradl tak, pk 
je článek uvádí, tedy každý následující teprv,. když v. pře?chozích roz
hodná norma chybí. Mezinárodní pra~e za pravo uzn~vana ad ?: je ~a
'jisté praxe mimosoudní, ustálený zpusob, Jak se staty ve vza]emnem 
styku v té které právní otázce chovají. Obecné zásady právní ad 3. js~? 
zajisté předpisy právních řádů civilisovaných států, pokud se shodUJI, 
ať jde o právo psané (zákon) neb obyčejové (soudní praxi). Jak se má 
rozuměti výhradě čl. 59 při nálezech soudních ad 4., jest ovšem dosll 
záhadné. Zajisté, že míní se jako pramen práva pod soudními nálezy 
čÍs, 4. nálezy soudů státních a nikoli Dvoru samého, pak ale výhrada 
čl. 59 znamená, že nález soudní vynesen byl v téže věci, o niž i II Dvoru 
jde, a nutně pak to může býti jen otázka prejudicielní nebo pomocná a 
nutně jen uález soudu jednoho z proucích se státLl neb i soudu rozhod
čího, jenž v té věci nalezl, na př. i rozhodčího soudu z mírových smluv. 
Tak na pL, kdyby byl v případě a) rozhodl říšskolllěmecký soud, že 
vklad vlastnictví s Říše na Oberschlesische je neplatný, nebo polský 
soud byl rozhodl, že polský stát dopustil se rušené držby vypuzením 
téže firmy z továrny. To by bylo pokaždé rozhodnutí v neprospěch vlast
ního státu. Jak ale, kdyby rozhodl ve prospěch jeho? Jde zde jen o ob
jasnění věci, ne o rozhodnutí a proto netřeba odpověděti. Právní věda 
ad 4. poznačena jen za »prostředek pomocný« k zjištění právních pra
videl, nemá tedy většího významu, než právní věda pro každý jiný soud. 
Jako každý státní soud musí znáti nauku práva, jehož užívá, musí i Dvůr 
znáti nauku práva mezinárodního, V nauce uložen poklad zkušeností a 
bádání celých staletí a mnoha pokolení a musí se soud zvláště v pochyb
ných případech s ní poraditi, dojista ale ani předpis čis. 4, nechce Dvoru 
ukládati povinnost jurare in verba magistri, což 'by byl jistě faux pas, 
neboť konkretní praktický případ teprv nejlépe ukáže, co věc žádá, co 
cit spravedlnosti káže. Nauka je jen k tomu, by soudce měl úplný r.oz
hled, Jinak právní věda není už, jako byla v římském právu, pramenem 
práva, nýbrž kde přímé normy i obdoba soudce opouštějí, nastupuje 
právní cit, t. zv, »přirozené právo« jak praví § 7 obč, z, čsl. a rak. a 
§ 16 portug., neboli, jak dí § 1 švýc. civ. zák" soudce rozhodne jak by 
rozhodl zákonodárce, sleduje v tom dobrou nauku, jistě že v tom smyslu 
dobrou, která nejlépe cit spravedlnosti uspokojuje. Jinými slovy soud 
rozhodne ex aequo et bono; souhlasí-li s tim nauka, je to jen potvrzení, 
že je to dobré, řeší-li však nauka, nemajíc opory v praktických zkuše
nostech, věc ex iniquo et malo, zkrátka tak, že konkretní případ toho 
řešení nesnese, uchýlí se od ní a motivuje to, Prameny 1. a 2. pro otázku 
vyvlastnění selhávají, neboť není posud upraveno ani ve smlouvách 
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mezistátních, ani se nevyvinula o něm m~zin,~rodní }vykloost, nebot: va~ 
do války vyvlastnění se dělo jen v nepatrne,IUlre" takze to zustal? v~ltr111 
věcí každého státu nedostalo se na mezmarod111 Jorum. Obecne zasady 
ad 3, tu sice ohled:'ě vyvlastnění jsOU, ale, n,elze d<:kázati, že by přizná
valy cizincům něja,kou výhodu pred domaclIUl .obcany, n~opak" pk ad 
B I. shora ukázáno, neznají při nemovItostech vYJ1mky ze zelezneho pra
vidla. Soudní nálezy ad 4. selhávají rovněž, neboť musí dbáti vždy zá
kona svého státu a odsuzovati i cizince, když zákon pro ně výjimky ne-
učinil. Tak zbývá jen , . " ' 

Ad 4. právni věda. Nechť jest takova, jak pan Vallotton lIČI, cozzde 
jednak pro nedostatek pramenů přezkoumatI nelze, a jednak pro nero~
hodnost netřeba, nauka předválečná nepřichází vůbec ve zřetel, protoze 
počítala s předválečnými poměry, jež se rad!y:álně změnily ta,k P?liticky, 
sociálně a hospodářsky, tak i ideoyě, a nemuze tedy mkdy zadnym zpu
sobem applikována býti na poměry poválečné, na veliké a pro státy tak 
veledůležité dílo aurární refor.my, které tu ještě nikdy nebylo a jejíž do
cela nové, buď válkou přímo; vyvolané nebo k rychlejšímu uzrání do
spělé široké potřeby ve svém úzkém ideovém obzoru tehdejší dob~ 
znáti a vyměřiti nemohla,neboť oč tehdáž při sporadickém vyvlastněnr 
šlo, byly čiré imponderabilie proti ohromnosti nynější pozem~ové :-;
formy. Taková vážná věc se nedělá z lehkomyslnostI. Co se vsak tyce 
literatury poválečné, jest jíž podle púvodu svého za~leta ~ tutéž ne~o~ 
hnutou ideovou sféru a nedotčena duchem nove doby, nema porozumem 
pro její potřeby, naopak přistupuje k otázce s nepřístupnou zaujatostí. 
Aspoň již v rozh. čís. 4977 sb. n, s. ukázána na nauce prof. Verdrosse, 
jejž p. Val1otton též cituje, nepřípustnást jejích method, jako jest gene
ralisování rozhodčího nálezu týkajícího se náhrady škody za neopráv
něné vzetí movité věci (náhrada škody vůbec nenáleží do otázky vy
vlastnění, kde věc béře se právem) nebo generalisování specielní smlouvy 
sovětů se státem diktujícím mu mír, nebo předpisujícím si podmínky za 
uznání de jme, nebo generalisování čl. 298 písm. b) smL Vers., jenž ne
hledě k tomu že tÝče se likvidace a ne vyvlastnění, ukládá p'Ůvinnost 
Německu jak~ státu poraženému neomezovati majetek vítězů, ale ne 
i naopak, a nedá se tedy, jak on činí, generalisovati a tím méně na vy
vlastnění aplikovati. Ostatně co se týče nemovitostí, o něž zde jedině 
jde, odporuje celá ta věda právním řádům všech států, jež uznávají tu 
lex rei sitae za bezvýminečně platnou, ale tyto přijdou podle §u 38 čís. 
3 cit. StaL jako mezinárodní právo napřed a na vědu tedy vůbec nedo
jde, a to je právě hlavní věc, která zároveň nejlépe dokazuje, že právní 
věda nemůže míti áni v čl. 38 Stal. význam starořímských »responsa 
prudentium«) nebot' nyní, kdy článek tento udává prameny mezinárod
ního práva, dojista už nemůže příslušeti právní vědě žádná vlastní moC 
právotvor;ná, tak aby právní zásady směla tvořiti z vlastního právního 
přesvědčení, nýbrž činnost její je omezena na výklad pramenů práv~ 
v článku tom čís. 38 Stal. pod čísly 1_-3. udaných, Tady by tedy právm 
věda musila nasaditi pitku, by, když praví, že vyvlastnění protí cizincům 
se neřídí domácími zákony a otázka že nezní, zda s nimi může naklá
dáno býti hůře či lépe než s domácími občany, nýbrž že s nimi naklá-
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dáno býti musí tak, jak mezinárodní právo káže - ukázala, kde a jak 
prameny mezinárodního práva čis. 1,-3_ Statutu nakládati s nimi 
v otázce vyvlastnění kážou. To je úskalí, na němž to stroskotá, protože, 
pokud se odvolává na mezistátní smlouvy ad 1., činí to neprávem, neboť 
ty, totiž mírové smlouvy a úmluvy je provádějící, nepojednávají o vy
vlastněni, nýbrž o likvidaci, nějakon praxI ad 2. vsak dosud ~ebyla s tú 
uvésti, 'Obecné zásady právních řádů ad 3. všecky vyvlastnem dopou
štějí a to i za náhradu jen částečnou nebo ~ůbec bez ná?rady a, pokud 
se odvolává sama na sebe, je to clrculns vlhosus, nebot ma podle CIt 
čl. Č. 4_ Statutu jen úkol, pomáhati k determinaci, ~ýstižněji řečeno 
k objasnění právních pravidel, takže ta pravIdla, ktera ma zpracovah, 
tú už musí býti odjinud, tedy nutně z pramenů Č. 1,-3_ 

C) Mravní důvody agrární reformy, obecné dobro jako její ratio 
legis_ Tato ratio jest z~ámkou lojmu vyvl~stnění imma,nen!ní, ~onditio 
sine qua non, také nem-ll tu duvodem odneh vlastnrctvl vereJne dobro, 
není to už vyvlastnění v technickém smyslu, i když by se dělo jako opa
tření mírové, tedy nikoli z důvodu nepřátelství a také ne z trestu, nýbrž 
je to v duchu platných právních řádů opatření nedovolené. Římané, nej
větší právníci a státníci dějin všech dob, vždy měli nejživější smysl pro 
to, co svčdčí zdraví státu, pro nějž dovedli přinésti největší oběti. Agrární 
otázka, jediná jejich otázka sociální, byla v starém Římě po více než 
700 let akutní a předmětem nekonečných bojů. Plebejové dožadovali se 
častějších ahojnčjších přídělů, šlechta (patriciové), která půdu státní 
rozchvátila, odpírala, až roku 386 ab urbe přijat zákon ne quis plus 500 
jugcra agri possideret, aby nikdo nedržel více než 500 jiter půdy_ V dú
vodové zprávě pravilo se, jaká to spravedlnost, ;rby každému patriciovi 
volno bylo držeti jakoukoli výměru, č10věk plebejský však že nemá půdy 
leda pro střechu nad hlavou nebo pro hrob_ šlo tedy vlastně o uvolnění 
půdy pro drobný lid, jako u nás, Ale plutokracie dovedla zákon obchá
zeti i prolamovati a tak velkostatky rostly, takže již za časů Cicerono
vých vešli v přísloví centum domini, t j. sto vlastníků půdy a netrvalo 
to aní st'Ů let a Plinius píše svůj náhrobní nápis ltalii a tím největší vel
moci světa, jaká kdy byla, Římské říši: latifundia ltaliam perdidere, vel
kostatky zahubily !talii. Nejzdravější hospodářsky i politicky je stát, 
který má mohutnou a početnou střední vrstvu. Ohromné rozdíly v distri
buci majetku, soustředění hodnot v rukou poměrně nečetných »nahoře« 
a zející chudoba »dole« je zjev chorobný a záhubný_ O co šlo v zákoně 
Liciniově z 1. 386 a. u_, o to jde i čsL agrární reformě. Pravil-li zákon 
římský, že nikdo nesmí držeti více než 500 jiter půdy, čehož rub byl, že 
každá nadvýměra spadá zpět do rukou státu za účelem přídělu drobné 
plebi, tak praví čsL zákon, že nikdo nemá nárok, by mu ponecháno bylo 
více než 150 případně 250 hektarů půdy a každou nadvýměru že stát 
může mu vykoupiti za tu a tu cenu za účelem přídělu drobnému a střed
nímu lidu zemědělskému_ Bylo třeba korrigovati výsledky historického 
vývoje, zbytky středověké feudality, upraviti přiměřeněji distribuci po
zemkového majetku, především tedy uspokojiti drohný zemědělský lid 
a z bezzemků učiniti držitele půdy. Toho vyžadoval pokojný vnitřní vý
voj a konsolidace státu, od které závisí i jeho bezpečnost zevní. Bylo 
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třeba, myslil čsl. národ, oštítiti drobný lid proti převratovým snahám 
klíčícím z utopistických, vzhledem k mravní úrovni současného lidstva 
nepraktických ideí, jichž propagandě se i západní státy ze všech si! 
brání, ale spíše jen slovy. čsl. stát učinil to tímto skutkem, dílem agrární 
reformy. Bylo třeba také čeliti ještě jiné stálé bolesti národní: vystěho-' 
valectví. To vše jest zajisté něco mnohem více, než někde nějaká že
lezná dráha. Jde o největší statky státu a národa, o samé základy jeho 
bezpečné vnitřni i zevní existence. To musí i právní věda pochopiti. Ne
šlo O učinění křivdy, nýbrž o napravení křivd, jeŽ s sebou přinesl nezří
zený a sobě samému ponechaný historický vývoj, zkrátka o sociální re
formu, ve které nesmí mu nikdo brániti, spíše právě naopak s blahovúlí 
k ní přihlížeti, ježto reforma značí sociální pokrok, jehož nutně třeba, 
má-li lidstvo uchráněno býti bolestných překotných převratů. Reforma 
nedala se však provésti tak, by majitelům latifundií byla dána plná ná
hrada, to by bylo pro většinu přídělců, lid naprosto nemajetný, nedosti
žitelno, naopak musil pro ně. opatřen býti levný úvěr. Nelze hospodařili 
na usedlosti, jež je prodluž~na až na poslední hřebík. S druhé strany 
sluší ovšem uznati, že vyvlastnění nesmějí zůstaveni býti »na holičkách«, 
tomu však učiněno zadost, neboť zůstaveni v poměrech velmi slušných, 
neboť mimo částečnou náhradu zůstane jim ještě značná výměra půdy, 
jež vždy ještě representuje velkOstatek. To vše musí i právní věda po
chopiti a změněným poměrům a nové době svou nauku přizpůsobit. Pra
videlně právní věda má zákonodárci předcházeti reformuími podněty, 
zde však vzala na se nevděčný úkol, n'aopak reformní snahu jeho potí
rati a brzdití. Frase o naprosté »nedotknutelnosti vlastnictví« dělá 
v tomto světle dojem Shylockova úpisu, který postižená latifundia až do 
omrzení presentují. 

D) Résumé. čs. agrární reforma, spadající podle obsahu svého pod 
pojem mirově právního ústavu vyvlastnění, jest plně právně odůvod
něna jak podle práva čsl. tak podle práva mezinárodního i vůči cizo
zemcům, ať jsou příslušníky státu kteréhokoli, a to i v těch svých nor
mách, podle nichž poskytuje jen náhradu částečnou. I. Podle práva čsl. 
je oprávnění její založeno proti cizozemcům již v obecné zásadě §u 300 
obč. zák., jenž nemovitosti podrobuje bez zřetele na osobu bezvýhradné 
vládě všeobecně uznávané legis rei sitae, a §u 365 obč. zák., jenž vy
vlastnění dopouští, dále i v předpisech §§ 1, 33 a 365 obč. zák., jež 
i cizozemcÍ1m ukládají, pokud v tuz;emsku majetek mají, tytéž povinnosti 
jako domácim, a co se týče náhrady pouze částečné, je tato odůvodněna 
v předpisech §u 109 úst list. a §u 41 náhr. zák., které, náležejíce k čsl. 
zákonodárství obecnému, ji v oné normě zásadně dopouštějí a v této 
konkretně nařizují. ll. Také mezinárodní právo, jež je nyní vymezeno 
předpisy čl. 38 čl. 1.-3. Statutu S. D. M. S. v Haagu, nejen vyvlastněni 
nemovitostí patřících cizozemcům za náhradu pouze částečnou a tndiž 
zvláště čsl agrární refmmu nezakazuje, nýbrž přimo a zásadně dopouští, 
neboť prameny mezinárodního práva podle cit. čl. jsou: 1. Mezistátni 
smlouvy, jsou-li pro súčastněné státy závazny. Avšak není smlouvy 
mezistátni ani všeobecné ani zvláštní, která by čsl. státu ukládala 
v otázce vyvlastnění nějaké omezení ohledně cizinců neb ohledně ná-
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hrady, neboť v žádnou takovou s:nloouvu čsl. ,stát .neveše~a ,:eI11ŮŽ~ tedy 
býti řeči o nějaké takové smlou~e v.ubec, nerku-Ir pro ne) za~azn,e. Od
pÍ1rci pozemkové reformy.odvolav2.]! se t~ na smlouvy mrrove .. a u~llu~y 
je provádějící, avšak a11l smlouvy an! umluvy ty neupravu]! llllrove
právní ústav vyvlastněn}, jenž má důvod sV,ů) v př,ikazu o?ecného blaha; 
nýbrž válečně právní ustav Irkvld~ce, nepr~telskeho maJOtku, jenz .ma 
důvod svůj v poměru vítěze k porazenemu. C~,297 a) sml~ Ver~. zaka7~~1 
Německu zadržeti a likvidovati majetek nepratelsky, tOÍlz majetek pn
slušniků mocností spojených a sdružených, tedy i čsl., a n.ařidil z:ušeni 
všech jeho opatření sem spadajícich,. nepřrz?al mu tedy 'p~avo l!hldace, 
!lvšak ani v nejmenším se nedotknul jeh? prava vyv!astn~l1l, takze} Je~~ 
zůstalo úplně vyhraženo i po válce tak, ]Oko bylo pred valko~. Avsak tyz 
čl. 297 b) dal výslovně všem mocnostem spoJenym a sdruzenym, tedy 
i čsl. státu, právo zadržeti ~ likvi~ovati majetek ~ěme:kl' ale ~al11o:řejm~ 
nedotknul se vyvlastňovaclho prava al1l zde, to tnn mene, kdyz Je zustavll 
bez újmy ad a). Tedy: Německu přísluší proti čsl. příslušníkům pouze 
právo vyvlastňovaci, čsl. státu však proti německým příslušníkům jak 
právo zadržovací a likvidační, tak právo vyvlastňovací, takže tu obojí 
akce: válečně právní likvidace a mírově právní vyvlastňovací akce po
zemkové reformy běží paralelně vedle sebe a úmluva čsl. státu s Ně
meckem č. 359/22 pmvádi jen čl. 297 b), tak jako i úmluva ženevská 
mezi Polskem a Německem jen lihid"č'ní právo na plebiscitním území 
Hornoslezském. Co však platí o čl. 297 lit. a) a b) sml. Vers., to platí 
i o čl. 249 a) a b) sml. St. Germ. a čl. 232 a) a b) sml. Trianon. v po
měru k Rakousku resp. Maďarsku. Jiných států než těchto a pak moc
ností spojených a sdružených se smlouvy mírové v této otázce vůbec ne
týkají. 2. Mezistátní zvyklost. Dokud nebudou předložena - a to se ještě 
nestalo - konkretní data, aby věc mohla býti s právního hlediska po· 
souzena, lze bezpečně říci, že ohledně mírového ústavu vyvlastnění praxe 
mezistátní není, neboť vyvlastnění provádělo se před válkou jen v tak 
skrovných rozměrech, že bylo pro diplomatické styky pouhým impon
derabile, a nebylo přÍ'činy, by se jeden stát druhému do té otázky vmě
šoval, a co se týče poválečných akci vykazujících rozměry daleko širší, 
tedy právě o to jde spor; právo vyvlastňovací zůstalo sice pořád stejné, 
ale odpůrci pozemkové reIormy, zneuznávajíce její povahu jako vyvlast
nční a zaměňujíce ji omylem s likvidací, brojí protí ní, odvolávajíce se 
neprávem na míwvé smlouvy shora ad 1., jež o vyvlastnění vůbec ne
jednají, a na obecné zásady právních řádů níže ad 3., jež ovšem o něm 
jednají, ale právě naopak tak v plném obsahu ho dopouštějí, jak ho čsl. 
pozemková reforma užívá, a není naprosto dokladu, že by některý stát 
vůbec, zejména však stát čsl. byl jakkoli od tohoto svého dobrého práva 
byl ustoupil a nějak je zadal, a že by tu tedy byl i jen začátek praxe 
svědčící proti právu vyvlastňovacímu v poměru k cizincům, neřku-li aby 
se mohlo mluviti dokonce o zvyklo,sti, obyčeji mezinárodním. O to tedy 
právě jde: kdyby čsl. stát a ten i onen jiný agrární reformu provádějící 
na zakročení států, jichž příslušníky cizozemští majitelé domácích lati
fundií jsou, ustoupil a z obecné povinnosti expropriační je vyňal, takto 
právě by se pomalu řečená mezinárodní praxe a zvyklost čís. 2 čl. 38 
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Statutu S. D. M. S. vyvíjeti začala. 3. Obecné zásady právních řádů. 
Všecky právní řády cívílísovaných států dopouštějí vyvlastnění to buď 
s výslovnou neb aspoň s mlčelivou výhradou, že, nařídí-li to zákon 
z důvodu veřejného blaha, je přípustno vyvlastnění í za náhradu jen čá
stečnou neb i bez náhrady. Jde tedy jen o důvod veřejného blaha, jenž 
jest idei vyvlastnění immancntní jako jeho pojmová známka. V čsl 
agrární reformě jde o sociální reformu, a tím je řečeno vše, neboť soci
ální reformy slouží ku blahu státu, aspoň se z toho úmyslu a k tomu 
účeli všecky reformy v žívot uvádějí. Salus rei publicae suprema lex. 
Není pravda, že je soukromé vlastnictví nedotknutelné, neboť vyžaduje-li 
toho salus rei publicac, vždy se ho stát dotknouti může; co však jíl 
vskutku nedotknutelné, je toto právo státu, právo jeho svrchovanosti, 
territoriálnÍ výsosti, právo zaříditi se v území svém, jak mu jeho zájem 
a potřeba velí. Praví-li člověk my house my castle, »můj domov, můj 
hrad«, tedy praví stát »má země, ··můj hrad«, zde já mám právo svrcho
vanosti a sebeurčení, a to jest právo svaté a nedotknutelné, sacrosanctum, 
můj habeas corpus act vůči';všem státům druhým, moje magna charta 
libertatis, toho já nedovolím nikomu se dotýkati a proto noli me tan
gere, ruce pryč. 

Pan Vai1otlon nemá pravdu, tím více tedy musí nejvyšší soud lito
vati, že vybočuje z obvyklých forem, neboť žádný právní omyl neospra
vedlňuje tón, jehož užívá ,o suveTennÍm čsl. státu a jeho agrární reformě, 
a to obraceje se k nejvyššímu soudu státu, jehož se dotýká a jenž jako 
obnovený stát český jest jedním z nejstárších v Evropě ztráceje se vzni
kem svým v nejrannějším středověku. Praví-li, že stěžovatelé »jsou oběti 
konfiskace sotva zastřené«, že jest t.o »Znásilnění nabytých práv« neb 
»znásilnění obecného práva«, že č:sJ. stát »porušil právní záruky mezi
národního práva« a že může »na příště býti přídržen, aby se podrobil 
odsuzujícímu rozsudku, jenž proti němu z toho důvodu bude vydán«, 
sluší tyto docela nemístné projevy s rozhodností odmítnouti. 

čís. 6977. 

Podmínky připuštění kandidáta advokacie k advokátní zkoušce. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1927, R 1 210/m.) 

V r c h n í ze 111 s k Ý s o u d nevyhověl žádosti kandidáta advo
kacie, by byl připuštěn ke zkoušce advokátní, poněvadž prokázal místo 
zákonem (§ 5 (4) zák. ze dne 31. ledna 1922, čís. 40 Sb. z. a n.) vy
žadované nejméně tříleté praxe advokátní pouze praxi dvouletou a na 
výhodu v § 5 (7) cit. zákona a vládním nařízením ze dne 6. září 1922, 
čís. 262 Sb. z. a n. § 1 Č. 2 uvedenou platného nároku činiti nemůže, 
poněvadž v době od 12. září do 12. října 1922 (§ 2 cit. vládního naří
zení) nebyl zapsán v seznamu kandidátů advokacie. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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D li vod y: 

Rozeznávati dlužno dobu praxe potřebnou k zápisu do seznamu ad
vokátů a dobu praxe potřebnou k připuštění k advokátní zkoušce, o jlíž 
v tomto případě jde, neboť jako rozeznával tu advokátní řád (§ 1 pís·m. 
d) a § 2 oproti §u I písm. e) a §u 3), tak rozeznává také nyní zákon ze 
dne 3 i. ledna 1922, čís. 40 sb. z. a n. (§ 1 odst. (2) písm. e), a § 5 
odst. (1)-(3), (5)-(7) oproti § I (2) písm. f) a § 5 odst. (4), (6), 
(7). Nyní platí pro otázku, O niž jde, toliko předpisy tohoto zákona, 
protože je již po 1. lednu 1925, do kteréhož dne stačil výkaz podmínek 
podle práva staršího (§ 5 (6) cit. zák.) a předpisů dalších níže citova
ných. Podle §u 5 (4) cit. zák. může býti připuštěn ke zkoušce advokátní 
toliko ten, kdo byl po tři roky prakticky zaměstnán v právní službě u ad
vokáta, a to žadatel prokázaně nebyl, maje teprve dvě léta této praxe. 
Podle vládního nařízení ze dne 6. září 1922, čís. 262 sb. z. a n., může 
býti připuštěn k advokátní zkoušce kandidát, který má praktického za
městnání aspoň dva roky u advokáta a půl roku u úřadů §u 5 (1) cit. 
zák. čís. 40/022, což by žadatel sice měl, maje k uvedené dvouleté advo
kátní praxi ještě praxi u ministerstva zahraničí od I. srpna 1920 do 11. 
července 1922, avšak § 2 téhož nařízení tuto výhodu váže na podmínku, 
by žadatel byl zapsán v seznamu kandidátů od 12. záři do 12. října 
1922, což stěžovatel nebyl. Tedy ani tento případ nedopadá. Žadatel 
(j.ovolává se .ovšem ještě vládního nařízení ze dne 9. prosince 1919, čís. 
651 sb., jehož výhody prý mu příslušejí. Ale, i kdyby tomu tak bylo, ne
byl by v právu, neboť opět nesplnil podmínek zde k advokátní zkoušce 
vyžádaných, t. j. nemá šestiměsíční praxe u soudu, jíž je třeba k dvou
l'eté, pokud se týče jednoroční službě právní u advokáta (čl. I. čís. 1 
odst. 2 a 3). Mýlí se pořád tím, že IIlU byla výborem advokátní komory 
zap.očtena do advokátní praxe podle §u 2 adv. ř. vojenská služba od í. 
srpna 1915 do 6. prosince 1919, tedy 4 leta, 4 měsíce a 6 dní, ale toto 
započtení vztahuje se jen na dobu praxe potřebnou k zápisu do sezn.amu 
advokátů, nikoli však na dobu praxe potřebnou k advokátní zkoušce, 
jak již shora vyloženo. Pokud se stěžovatel domnívá mítí práva nabytá 
(§ 5 (,7) zák. č. 40;;22) a to právě, jak se zdá, z vl. nař. č. 651/11919 
odkazuje se na rozhodnutí čÍs. 5395 sb. n. s., v němž ta otázka ve smyslu 
pro něho nepříznivém podrobně vysvětlena. 

čís. 6978. 

Ucházení se o hlasovací právo ve vyrovnání pro část zástavní po
hledávky podle názoru věřitelova nekrytou a hlasování samo domněle 
nekrytým zbytkem, není činem, jímž by věřitel dával beze všech pochyb
ností na jevo vůli, že se chce vzdáti svého zástavního práva na nekrytý 
zbytlek. 

Není zvláštni výhodou podle §u 47 vyr. ř., že pro část zástavní po
hledávky, s níž věřitel hlasoval ve vyrovnání, trvá i na dále právo zá
stavní a že za vyrovnací kvotu nabyl zástavní věřitel jak i ostatní vě
řitelé záruky. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1927, Rv I 1606/26.) 
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Žalobě, jíž domáhala se banka na žal~vaném jako hypotekárním 
dl ' 'k 1 . 237 600 Kc' pro c e snl s o udp rve s t o II c e uzm u zap acem . . od" 
vyhověl o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl.. D u v o. y. 
Nesprá;né posouzení věci po stránce právní shledává žalovaný: otazce, 
zda a do jaké míry soudním vyrovnáním pohledávka ~alobkyne zamkla 
pokud se týče pokud žalobkyně zaplaceI:ír:; vyrovn~cI ,kv~t~ Jest uspo
kojena. Odvolatel má totiž za to, že, kdyz zalobkyne pnhla,:;Ila k .~y~o.v
nacímu řízení svoji pohledávku za žalovaný~ 256;500 Kc, z mz cast 
33.184 Kč 39 h uznána za zajištěnou právem zastavn~m na ,nemovItostech 
žalovaného a nepřiznáno pro tu část právo hlasovacI, ,kde:to pro. zbyv~
jící za nekrytou prohlášenou část 223.315 Kč 61 h pnzna~o pravo hla
so;ací, jehož žalobkyně také použila a při rok~ dne 30. kvetna 1923 pro 
přijetí vyrovnacího návrhu hlasovala, dala tlm ml'čky (čm:m kon~lu
dentním) na jevo že se zástavním právem na nemovItostech zalovane?o; 
pokud se týče čá~tky 223.315 Kč 61 h nepočítá, ž~ se práva toh~ v~dava 
a že se spokojuje co do této částky své pohledav~y, hYP?tekarne ne~ 
kryté, .nabízenou 40%ní kV~tou, patrně z. t?ho duvod;-". z:, vyro;,nac; 
kvota zajištěna byla rukojmlm vymvnava]1clho se dluzmk~. Ponev~d~ 
pak vyrovnací kvota ohledně této pohledávky 223.315 ~c 61 h cm; 
89.326 Kč 24 h, část hypotekárJ1é kryté po?ledávk~ pak čl11í 33.} 84 .Kc 
39 h, úhrnem 122.510 Kč 63 h a žalovany zaplalIl na to po častkach 
96.000 Kč a odevzdal žalující bance vkladní knížk~ na. "klad 4~.325 K~ 
47 h s poukazem, by vkladu použila ra z,aplacen~ sve pohl~d~vk~, m~ 
odvolatel za to, že pohledávka žalobkyne s?,;,dn~m vyr?vnan!m )a~oz 
i zaplacením zanikla. Názoru tomu .. nelze v zadnem smeru pnsvedcIlI. 
Podle §u 46 vyr. ř. netýká se řízení vyrovnací vůbec věřitelů od~ěl
ných, čemuž dlužník vyrovnací dal výraz ve svém návrhu vyrovn~clm; 
prohlásiv v něm, že vyrovnání netýká se věřitelů s právem na oddele1'e 
uspokojení. žalující banka ve své přihlášce ze dne 29. května 1923 
zdůraznila zvláště, že přihlašuje se k řízení vyrovnacímu, s výhrado.~ 
všech svých práv, tedy zejména práv zástavních. Nevzdala se tudIZ 
žalující banka svou úĎastí v řízení vyrovnacím svého ústavního práva, 
což zjistil prvý soud i výpovědí svědků, kteří potvrdili, že k takovému 
vzdání se by bylo zapotřebí usnesení správní rady nebo výkonného 
výboru, což se nestalo. Nepozbyla proto žalující banka, již za oddčlnou 
věřitelku pokládati sluší, práva na oddělené uspokojení své hypote
kární pohledávky z nemovitostí žalovaného, třebaže část této pohle
dávky přihlásila k vyrovnání v předpokladu, že hypoteka nestačí, při 
čemž naprosto nezávazným jest úsudek, do jaké míry věřitelka, mající 
oddělnéprávo na uspokojení, ze zástavy je kryta či nekryta. Když se 
tedy žalující banka svého práva zástavního nevzdala, může se domáhati 
uspokojení své zbytkové hypotekární pohledávky z hypoteky (§§ 467 
a 469 obč. zák.), jak to touto hypotekární žalobou činí, a jest proto ne
rozhodno, zda žalovaný 40% kvotu části pohledávky, k vyrovnání při
hlášené zaplatil, neboť námitky jeho z řízení vyrovnacího vyvozované 
nemohou se dotýkati jeho žalobního zástavního práva. Ostatně dovodil 
prvý soud na základě svých zjištění, o spisy vyrovnací se opírajících, 
že žalovaný na první 10%ní splátku vyrovnací kvoty 22.331 Kč 56 h, 
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která dle soudně potvrzeného vyrovnání byla splatnou 2. května 1924, 
zaplatil do toho dne pouze 20.000 Kč, takže dle obsahu vyrovnání celá 
původní pohledávka obživla. . . 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolanr. 

D ů vod y: 

Není právně mylným názor odvolacíh? soudu: že ~alobkyně!,e~zdala 
se zástavního práva činem konkludentmm, totrz svym prohlasemm ve 
vyrovnacím řízení, že část její pohledávky není. kryta zástavou, ~V?U 
žádostí o přiznání hlasovacího práva pro nekryty zbyte~. a ~lasovamm 
pro vyrovnání tímto zbytkem. Jedná~í ve vyrovnaclm r:z.em o hlas?
vacím právu má jenom účel, by se Z]15tIlo, zda a pkou. castkou Je ve~ 
řitcl oprávněn k hl~sování. ;'řihláška vyrovnac!'"ucházelll se o hlasovacl 
právo pro zástavnI pohledav~u dle nalOrn v,e,;telova .. ne~ry!?~ a hla~ 
sování samo clomněle nekrytym zbytkem nent ClUem, Jlmz ventel dava 
beze všech pochybností na jevo svou vůli, že nechce svého zástavního 
práva pro nekrytý zbytek použíti, se ho vzdáti. Naopak těmi úkony 
sleduje věřitel jen ten účel, aby dosáhl práva hlasovacího (§ 863 obč. 
zák.). Tím méně lze pokládati jednání žalobkyně za vzdání se práva 
zástavního, když si v přihlášce výslovně svá práva vyhradila. Dovolatel 
soudí neprávem, že by trváním zástavního práva pro onu část pohle
dávky, s níž žalobkyně hlasovala ve vyrovnání, byla jí opatřena zaká
zaná výhoda. Předpis §u 47 vyr. řádu zakazuje jenom úmluvu dlužníka 
nebo některých jiných osob s věřitelem, kterou se poskytUje tomuto 
zvláštní výhoda. Ale tu nejde o takovou úmluvu, ani o poskytnutí zvláštní 
výhody. Právo zástavni, které trvalo již před vyrovnáním a bylo zřízeno 
bez ohledu na vyrovnání, není zvláštní výhodou poskytnutou k vůli vy
rovnání a zárukou za vyrovnací kvotu nenabyla také žalobkyně zvláštní 
výhody, které by jiní věřitelé neměli. Tím, že žalobkyně tvrdila bez
účinnost, správně zmatečnost vyrovnání následkem prodlení se splát
kami vyrovnacími, neuznala ve sporu ještě, že se stala účastnou vy
rovnání částkou 223.315 Kč 61 h. Vždyť toto tvrzení učini!a k opodstat
nění svého nároku toliko vedle toho, že uplatňovala právo, oddělné, a 
nesvědčí to tedy nijak vúli, že by tím chtěla se zástavního práva vzdáti. 
Trvá-li však zástavní právo, vyrovnáním nedotčené, nelze, pokud zá
stavním právem je pohledávka kryta, uplatňovati slevu vyrovnací. Ža
lobkyně uplatňuje jenom zástavní právo a proto nerozhoduje, zda 
splátky byly konány včas a stalo-li se vyrovnání prodlením s placením 
splátek neplatným. 

čís. 6979. 

Bylo-li v pachtovní smlouvě (smlouvě o prodloužení pachtu) vyhra
ženo schváleni Státního pozemkového úřadu, platí výhrada pro obě 
strany, není-Ii ze smlouvy zjevno, pro koho byla učiněna, aniž lze z okol
ností souditi, že byla učiněna jen ve prospěch té neb oné strany. Ne
dostalo-Ii se smlouvě schválení, není jí vázána žádná ze stran. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1927, Rv II 49/127.) 
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Žalobě propachtovatele proti pachtýři o výrok, že smlouva o pro
dloužení pachtu ohledně zabraného majetku jest neplatnou, ježto se jí 
nedostalo schválení Státního pozemkového úřadu ve smlouvě pachtovní 
vyhraženého, že důsledkem toho pacht končí a žalovaný jest P?vmen 
odevzdati žalobci pachtované pozemky, bylo vyhověno s o u d Y v sec h 
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolání samo odvolává se na rozhodnutí ze dne 18. listopadu 1921 
Rv II 324/21 ds. 1250 sb. n. s. míníc, že na něm spočívá právnI po
souzení odvolacího soudu, že pokud šlo jen o písemní smlouvu z 8. llsto
padu 1923 a o nic dále, žalovaný by nárok na prodloužení pachtu měl 
a žaloba byla by bezdůvodna, a ovšem je dovolání toho náhledu, že 
o níc dále nejde a jen tato smlouva rozhodna jest a že tedy vskutku 
žalovaný nárok řečený má 'a žaloba bezdůvodna jest. Vskutku jest sta
novisko rozhodnutí čís. 1250 to nejpříznivější, jaké vůči žalobci za
ujato býti může, ale už podle zásady jeho je nárok žalobcův na prod'lou~ 
žení pachtu neodůvodněný, takže na další okolnosh, na nIchž odvolacl 
soud staví, nedojde. Nejvyšší ""ud nemá zjištění těch zapotřebí, ježto 
dochází již ze smlouvy samé, užije-Ii se na ni zásady uvedeného roz
hodnutí, k výsledku, že žaloba jest důvodna, že žalovaný namítaného 
nároku na prodloužení pachtu nemá. § 7 záborového zákona' ve znění 
n.ovely ze dne 11. března 1921, čís. 108 sb. z. a n. prohlašuje každý 
pacht zabraného majetku bez schválení Státního pozemkového úřadu 
z a n e p I a t n Ý a proto prvý soudce uznal ustanovení smlouvy ze 
dne 8. listopadu 1923, které stipulovalo prodloužení pachtu o dvanáct 
dalších let, t. j. od 1. února 1927 do 1. února 1939, za neplatné a při 
tomt.o stanovisku jest ovšem otázka sporného nároku žalovaného bez 
dalšího záporně zodpověděna. V rozhodnutí čís. 1250 oproti tom" jest 
zaujato stanovisko, že neplatnost ta týče se jen poměru ke Státnímu 
pozemkovému úřadu, nikoli však poměru smluvních stran meZI sebou, 
tu že přijde jedině na vůli stran. Případ tvořící předmět rozhodnutí toho 
stal se sice před novelou, takže tato, jak se v rozhodnutí výslovně praví, 
naň vztahována býti nemůže, avšak připad tvořící předmět projedná
vaného sporu stal se již za vlády novely a jest otázkou, jakého výsledku 
se dojde vůči žalovanému, užije-Ii se naň zásady v rozhodnutí tom vy
tčené. Tam šlo o smlouvu kupní, zde jde o smlouvu pachto'vní, ale zde 
jako tam byla smlouva uzavřena jen s výhradou schválení se strany 
Státního pozemkového úřadu, což se v projednávaném případě vztaho
valo ovšem jen na ustanovení o prodloužení pachtovní doby, jak již ře
čeno, od 1. února 1927 d.o 1. února 1 939.Úónky §u 7 záb. zák. ohledně 
neplatnosti smlouvy bez schválení se strany Státního pozemkového 
úřadu, že 'totiž smlouva je v poměru k Státnímu pozemkovému úřadu 
neplatna, ovšem by nastávaly samy sebou, tedy i tehdy, kdyby smlouva 
schválení to nevyhražovala, nebylo tedy bez právního významu, když 
strany výhradu přece d.o smlouvy pojaly, neboť patrno, že se to stal~ 
proto, že s tím jedna ncb druhá neb obě spOjovaly pro seb e pravnI 
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účinky, i položilo tedy rozhoclnutí čís .. 1250 otázku, v čí pro s p ě c h 
byla učinčna výhrada schválení, zda ve prospěch kupitele či prodatele, 
řešilo ji tam z povahy smlouvy a účelu výhrady, a došlo k výsledku, 
že výhrada schválení stipulována ve prospěch kupitelů, kteří jediní měli 
zájem na schválení tak, by smlouva ani mezi stranami neplatila, ne
bude-ll schválena, a to proto, že bez něho nemohli se dostati do knih 
a státi se tak plnoprávnými vlastníky, ježto bez schválení vždy jim hro
zilo nebezpečí, že Státní pozemkový úřad jim statek jako zabraný ode
jme. Uznáno tedy, že pouze kupitelé nebyli by na smlouvu vázáni, 
kdyby schválena nebyla. V souzeném případě však nejde o smlouvu 
kupní, nýbrž o smlouvu pachtovní, smlouvu o prodloužení pachtu, a (u 
se má věc jinak. Z povahy smlouvy tu neplyne nic a také tu není dle 
stavu věci průvodních okolností, z nichž by se dalo souditi na úmysl 
stran. Co by tu bylo možno říci, byly by jen domněnky. Tak na př. lze 
se domýšleti, že především musilo na tom záležeti propachtujícímu řádu, 
by prodloužení platilo jen, bude-Ii schváleno, protože věc se stala teprv 
za platnosti novely čís. 108/21, která je vůči neschváleným jednáním 
mnohem přísněj,ší, a musilo řádu zřejmě záležeti na tom, aby mu se 
stranY,Státního pozemkového úřadu nemohlo býti vytýkáno nezákonné 
Jedna111, Jak se to pak stalo dopIsem obvodové úřadovny v O. ze dne 
1. března 1924 skutečně ohledně smlouvy ze 7. dubna 1923. Toto sta
novisko řádu je potvrzeno jasně v jeho dopise ze dne 4. července 1924 
v němž se praví dávno (2 leta) před vypuknutím tohoto sporu, že do~ 
datek smlouvy ze dne 8. lIstopadu 1923 jest až na bod .a prodloužení 
~~chtu od .roku 1927 od receptorátu (řádu) a Státního pozemkového 
uradu sch~alen, t. J; z~ tedy prodloužení schváleno není ani řádem, když 
nel11 schvaleno Statnlln pozemkovým úřadem. Nicméně je dopis ten 
okolnosl! teprv napotom11l, ne se smlouvou současnou a tedy průvodní. 
Moh:o by se ovšem. také říci, ž~ i žalovanému na tom záleželo, by pro
(\louze111 bylo schvaleno, nebol mohl se domnívati, že, bude-Ii schvá
leno, bude Státní pozemkový úřad sám také na ně vázám a nebude 
mu I~oci po dobu schváleného pachtu předmět pachtu odejmouti, avšak 
ze zajmu lIa tom, by prodloužení pachtu bylo schváleno, neplyne ještě 
nIkterak úmysl nechtíti úmluvu nechati platiti, nebude-li schválena' 
vž:Jyť .~achtýři ~aopak i při n~schválení bylo by vždy výhodou, kdyb; n:el pl avo aspon prol! smluv11lku (vlastníku) a mohl hospodařiti dále 
az do doby, kdy mu Státní pozemkový úřad předmět pachtu snad odejme 
což se vůbec nemusí státi. Šloť pachtýři pořád o prodloužení a i smlouv~ 
ze dne, 7. dubna 1922 neměl schválenou a hospodařil na základě ní. Mimo 
~~ dluzno. poukázati na § 14 čís. 4 náhr. zák., dle něhož Státní pozemkový 
urad nC111 na pacht vázán, ani když sám do něj vstoupil a může vždy _ 
tedy i když je sám právním nástupcem propachtovateld ve smlouvě tím 
spíše tedy i v ostatních případech, kde tomu tak není a On sml~uvu 
pachtovní I;da schváli~ - dáti výpo,věd' a předmět pachtu pachtýři ode
Jmo~tJ,. takze ve skut:cnosh pachtyrovo právní postavení se schválením 
m,men!, ,leda potud, ze, byl-Ii pacht schválen, musí pachtýři dána býti 
~ypoved, kde~to nebyl-h,pacht schválen, práva na výpověd' nemá (§ 14 
ClS. 3 nahr. zak.), protoze pacht neschválený je vůči Státnímu pozem-
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kovému úřadu mClm. Ale to opět není důvodem, hy pachtýř chtěl ne
platnosti smlouvy vůči propachtovateli, nebude-li pacht schválen, aspoň 
ne tak pronikavým, by platil jako samozřejmý, i když nebyl ve smlouvč 
vysloven. Když tedy ani znění smlouvy nic o tom nepraví, pro koho 
se stipuluje výhrada, ani nelze na to z povahy smlouvy usuzovati, ani 
tu není žádných prúvodních okolnDstí, z nichž by se dalo s určitostí 
souditi, že byla učiněna jen ve prospěch té neb oné strany, platí vý
hrada jako každé jiné ustanovení smlouvy pro obě str a n y 
st e j n ě. Tak tedy sice motivy ustanoveni toho nejsou známy a možno 
na ně jen hádati, ale ustanovení (výhrada) tu je a dlužno mu dátí 
plného průchodu. Platí-li však výhrada pro obě strany, není žádná z nich 
vázána, když se schválení smlouvě nedostalo: tedy není vázán ani ža
lobce, jakoby nebyl ani žalovaný, kdyby na to došlo, že by naopak ža
lobce na prodloužení stál. Nelze" odčiniti, že výhrada ve smlouvě jest 
obsažena, že se tam praví, že se pacht prodlužuje jen s výhradou schvá
lení a tedy pro případ, pod 'podmínkou schválení: nedojde-li ke schvá
lení, že se tedy neprodlužuje. A rozumí se, když nic bližšího nebylo 
o tom ustanoveno, že se myslilo· na osud žádosti o schválení, která 
bude po této úmluvě podána. Když tedy žádost ta hyla zamítnuta, po
zbyla úmluva o prodloužení pa<;htu mezi stranami závaznosti, aniž na 
tom mohla co změnit okolnost, že ve výnosu, jímž schválení odepřeno, 
činěna naděje, že snad později ve vhodnou dobu, až jak se okolnosti 
utváří, by se to vzalo ještě jednou v úvahu. Stačl, že žádost byla zamít
nuta, i byly by musily strany učiniti úmluvu novou, kterou by byly vá
zaly na případné schválení pozdější.. 

ČÍS. 6980. 

Postup pohledávky v darovacim úmyslu vyžaduje zásadně fonny 
notářského spisu. Požadavek lonny notářského spisu odpadá, lze-Ii již 
ve způsobu projevu postupitele spatřovati odevzdáni a sice odevzdání 
t. zv. symbolické po rozumu §u 427 obč. zák. Jde o takové symbolické 
odevzdáni, prohlásil-li postupitel před dlužn1kem, postupn1kem i třetími 
osobami, že peníze, jež zapůjčil dlužníku, již nebude na něm požado
vati, že je daruje postupn1ku a nakázal-li zároveň dlužníku, by je pro 
postupnika uložil. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, Rl 227/27.) 

Proti žalobě, jíž se domáhal žalobce na žalované Marii V -ové za
placení pohledávky, namítla žalovaná najmě, že žalobce postoupil svou 
pohledávku proti ní jejím dětem nezl. Janu a Zdence V-ovým. P r 0-

ce sní s o 11 d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, zjistiv, že žalobce při 
jedné návštěvě žalované u něho prohlásil, že peníze, jež jí půjčil, dává 
JeníkOVi a Zdence, aby jim je uložila. O d vol a c í s o u d zrušil na
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, 
dále jednal a znovu rozho·dl. D ů vod y: Nesprávné posouzeni věci 
po stránce právní spatřuje odvolatel v tom, že soud procesní prohlásil, 
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že nejde o věcnou smlouvu darovací, nýbrž o obligační postup pohle
dávky podle §u 1392 obč. zák., jenž formy notářského spisu nežádá 
že tedy došlo k platnému postupu pohledávky žalobcovy u Marie v-ově 
na nezL Jana a Zdenku V-ovy, dále pak z toho důvodu, že námitku 
složení peněz na oko mohou činiti pouze děti V-ovy. Ani v tom, ani 
v onom, směru nelze právní názor prvého soudu sdíleti. Názor prvého 
soudu, ze v souzeném připadě jde o obligační postup pohledávky ve 
~myslu .§? 1392 obč. zák., jenž ku své platnosti nevyžaduje žádné formy 
Jmen~vlte pak formy notářského spisu, byl by správný tehdá, kdyby 
se nejednalo .o postup darovací. Soud procesní však zjišťuje, že žalobce 
svou pohledavku za žalovanou Marii V-ovou postoupil nezl. Janu a 
Zdence V-ovým v úmyslu darovacím. Tento úmysl darovací pokládá 
soud procesní za pouhý motiv jeho právního jednání (§ 901 obč. zák.) 
jenž při posouzení smlouvy není směrodatným a nemůže smlouvu po~ 
stupní z~,ěniti na smlouvu daro~ací. V tom se však soud procesní mýlí. 
Podle nazoru soudu odvDlacího Jest soudem prvým zjištěný úmysl daro
vací nikoliv pouhým motivem postupujícího, nýbrž důležitou a podstat
nou částkou c~!ého ,právniho )ednání. Každ~ postup předpokládá důvod; 
~ s?uzeném pnpade Jest, to umy~l darovacI, tak~e lze učiniti závěr ten, 
ze J?e ~ .. postup p~hledavky v umyslu darovaclm, o darovací postup. 
Nem pncmy dommval! se, že zákonodárce, stanově předpisy § 943 
obč. zák a § 1 písm. d) zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák 
vzhledem k vyslovenému účelu jejich, zameziti nerozvážná darování 
~. ~kruhu prá,vních jednání na zvláštní formu vázaných byl chtěl vylou~ 
Cll! b~zplatny postup pohledávky v úmyslu darovacím. Nelze proto sou
hlaSItI am s nazorem prvého soudu, že netřeba uvažovati o smlouvě ze 
stanovIska §u 427 obč. zák Naopak vzhledem ku zjištěné okolnosti že 
se post~p pO,~led,ávky ~tal bez ,,:chování formy písemné, tím méně pak 
v,: lorm<; ,notarskeho SpISU, bylo treba zkoumati, zda postup ten byl pro
v~zen tez aktem odevzdání. Ze zjištění prvého soudu a z nesporného 
pr~?ne.s~ ,strany žalované vychází však, že odevzdání se nestalo. Jest 
tOl!:: zj1steno, ze teprve za trvání tohoto sporu stal se v městské spoři
te,ln,e v J. vklad sporných peněz na vkladní knížky po 18.400 Kč na jména 
d~Í1 J~n. ml., a Zdeňka V. Žalovaná vklad tento neučinila, neboť podle 
vypov~dl svedka Jana V -a star. byl vklad ten učiněn z výtěžku hospo
dar StVl Jana V-a);11 kdyby žalovaná sama, ať již před zahájením sporu, 
nebo za Jeho trvam byla vklad ten uskutečnila a žalobce s tím souhlasil n:ohlo ~~ se soud,iti, že stalo se odevzdání. Za daných okolností dlužn~ 
vsak mlh.,za t,o, ze skutečné odevzdání se nestalo, a že proto soudem 
prvym zJlstěny postup pohledávky učiněný v úmyslu darovacím pro ne
dostatek for~~ ;!Otářského spísu jest neplatný. 

N e J v y s S I S o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolaCímu 
soudu, by o žalobcově odvolání po případném dalším jednání rozhodl. 

Důvody: 

, S:ěžo~ate~ka v r?zp?ru .s~ svými dřívějšími procesními tvrzeními vy
klada projev zalobcuv, Jak Jej první soud byl zjistil, jako vzdání se dluhu 
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a to vzdání se dluhu v úmyslu úplatném, totiž v úmyslu poskytnouti 
takto jí (žalované) i jejímu manželi v této odpuštěné zápůjčce úplatu 
za to, že mu v nemoci sloužili, jej .opatrovali, jej živili, a míní, že tento 
projev nevyžaduje dle zákona formy notářského spisu. Dle tohoto vý
kladu jednalo by se o vzdání se dluhu na místě placení, při němž měla 
si žalovaná podržeti přijatou valutu zápůjčky jako úplatu na nároky 
ze shora vytčeného důvodu jí a jeíimu manželi vzešlé. Výklad ten nelze 
však uznati správným. Dle skutkového zjištění prvého soudu není po
chybnosti o tom, že projev žalobcův nelze vykládati jinak, než jako 
postup této pohledávky na dětí žalované a to postup učiněný ve výslovně 
projeveném úmyslu darovacím, jak ostatně žalovaná sama v říze1)Í 
prvé stolice tvrdila. Dle tohoto projevu nemusela žalovaná zapůjčenou 
jí částku žalobci zpět spláceti, neměla však práva si ji jako úplatu po
držeti, nýbrž měla ji odevzdati dětem Janu a Zdeňce, jimž žalobce za
půjčenou částku daroval v tont úmyslu, aby měli po něm památku. 
O vzdání se dluhu na místě placení, jak to žalovaná líčí, nemůže býti 
řeči a, ježto jde o postup p;ohledávky za účelem darování, dlužno zá
sadně trvati na požadavku formy notářského spisu k platnosti takového 
projevu z důvodů, které odvolací soud ve svém zrušovacím usnesení 
blíže vyložil, osvojiv si v té příčině úvahy a názory, obsažené v nálezu 
býv. nejvyššího soudu ve Vídni. čís. 142 kniha judikátů (OL U. n. ř. 
čís. 650), k nimž se i nejvyšší soud přidává. Dle názoru tam zastáva
ného, jejž sdílí nejvyšší soud, ovšem odpadá v těch případech potřeba 
formy notářského spisu, když již ve způsobu takového projevu může 
býti shledáváno odevzdání a sice t. zv. odevzdání symbolické po rozumu 
§u 427 obč. zák., o němž se v tomto' nálezu pojednává. Odvolací soud 
vyslovuje ve svém zrušovaCÍm usneSení názor, že takové .odevzdání se 
nestalo, a míní, že by bylo k němu došlo jenom tenkráte, kdyby byla 
žalovaná sama buď před zahájením sporu nebo za jeho trvání onu zá
půjčku pro děti uložila a žalobce s tim souhlasil. Tímto názorem jde 

. však odvolací soud již za směrnice cit. judikátu, neboť v případě odvo
lacím soudem míněném nešlo by již o symbolické odevzdání pohle
dávky, nýbrž o skutečné odevzdání darovaných peněz dlužníkem na 
příkaz dárce, takže otázkou, již tuto jest řešiti, jest, zda v projevu ža
lobcově samém vzhledem na okolnosti, za kterých byl učiněn, dlužno 
takové symbolické odevzdání shledávati. V této příčině přicházejí dle 
zjíštění nižších soudů ve zřetel především tyto závažné okolnosti: že 
žalobce k žalované jakožto své dlužnici prohlásil, že peníze, které jí 
půjčí, na ní vícekráte požadovati nebude, že je daruje dětem Janu a 
Zdeňce, a že jí dal zároveň příkaz, by je pro ně uložila, že toto prohlá
šení žalobce učinil nejen před žalovanou, nýbrž i před otcem těchto dětí 
a před dětmí samými a že se mu děti i žalovaná za to poděkovaly a ruku 
mu políbily, že tento projev učinil žalobce dále í před sestrou a před 
cizí osobou třetí, že se pozdějí ještě dotazoval, zda žalovaná peníze jíž 
pro děti uložila. Z okolností těchto vysvítá tedy, že žalobce se protí ža
lované jako dlužnici výslovně vzdal nároku na splacení této zápůjčky, 
tedy nárok ten ze své majetností nadobro vypustí! a žalované příkázal, 
by tyto peníze pro děti uložila a je tedy do majetností dětí převedla, 
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.. ". k odevzdání peněz pro obdarované přenesl na žalovanou, v jejíž 
ClmZll on . "··k I' I J·t forma 
ma' etností tyto peníze se až dosud Jako zapuJc a na eza y .• ez o. ' 

t
J,. ke 'ho spisu J'est podle zákona ze dne 25. července 1871 c. 76 r. zak. 

no ars . , d" .• lb· e-
ro slib darovací předepsána za tJm zakono arnym ~ce em, y .se ~r 

~ešlo neuváženým darům, této formy se však nevyz,aduJ';, ,kdyz ?arc: 
darovací úmysl ihned provede skutečným od~vzda~:m ,vecl" ponevadz 
'iž takové odevzdání chová v sobě doklad dobre uvazeneho umyslu d~
~ovacího . est zkoumati, zda ve shora naznačeném P?stupu, lze. shl eda
vati asp~~ odevzdání symbolické, které dle s?ora cltov~~eho tdl~~t~ 
. est míněno. V tomto judíkátu se klade na to duraz, ~by u on o evz a~l 
byl zevně smysly zjistitelný a tak uzpůsoben, by.z nehbo

d 
bylo P~t~oT ze 

'ředmět darování má býti ihned převeden do drzby .• o. ~rovany~. .0-

~uto ožadavku vyhovuje postup prvním soudem zJ1sten~, neb9t, proJe~ 
• lob~ův stal se v přítomnosti otce í matky obdarovanych detJ, kter~ 
~a I ároveň dlužnicí a měla jaksi darované peníze ve své ~aJetnQs.tl; 
/d~l~ i v přítomnosti osoby cizí. Projevem, jenž byl 9tcem tec~to d~tJ 
i matkou jejich (žalovanou) přijat, žalobce prohlas!I: ze spla~~n~ pen::z 
těch od žalované zpět nežádá, se jích tedy z~ sve ,;,aJetn?S~1 znka a P!I~ 
kázal zároveň žalované, aby je přímo pro det.l ulozlla, člmz usk~tečne.n~ 
d t.o J

'est skutečné odevzdání jeho do maJetnostJ obdarovanych detI 
aru, ,. I t h dl • ' em d I do rukou a počinu žalovane. V techto oko nos ec uzno prav. 

s;atřovati předpoklady symbolického odevzdání, jak se o ně,;, citovaný 
'udikát dle příkladů tam obsažených zmiňuje, ~ poukazuJ~-h zalobce n,a 1 že šlo nanejvýš jen o pouhý příkaz (mandat) kdykolIv odvolatelny, 
nO~lze mu přisvědčíti a bylo by na to odvětí ti, že ~a věc P?hližet~ lze spíse 
. ako na poukaz po rozumu § 1400 a násl. obč. zak., ktefY, byv zalov,anou 
Joprotí otci dětí jakožto asignatářů přijat, stal se pro zalo~anou z~vaz
ným a pro žalobce neodvolatelným (~§ 1~02 .a !403 obč. zakl; Z t;,ch!o 
úvah nelze tedy žalobní nárok uznatJ opravnenym a bylo jUdlz opravne
nému rekursu vyhověti a usnésti se, jak shora naznačeno . 

čís. 6981. 

Pojem kontokorentního poměru. o '.' 

Pro exekuci na pohledávky z kontokorentu neplatí predt;lIs §u 296 
ex. ř., nýbrž předpisy o zabaveni peněžítých pohledávek vubec podle 

§u 294 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, Rl 258/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil zajišťovací .exeku~í. z~ba~:ním po
hledávání, které prý má povinná strana ze ,:kladu na bezn~m ~c:u. R e
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítL D u vod y: VymahaJ1cI strana 
domáhala se povolení exekuce zajišťovací zabavením pohledává,;í po
vinné straně příslušejícího proti bance Č. ze vkladů. a, k?ntokorent,:, vy
dáním zápovědi platební a zák.~zu vybrání poddl,uzl1l~um a st~ane po
vínné. Než exekuce na vklad pnpustna Jest Jedme zpusobem predepsa-

4-3 
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ným V §u 296 ex. ř., totiž že výkonný orgán zabaví dotyčný cenný papír 
pokud se týče legitimační papír sepsav o tom protokol a složiv ho 
u soudu. Co platí o pohledávkách ze vkladu, platí i o pohledávkách 
z kontokorentů, pokud jsou vedeny o vkladech peněz. Třeba tudiž bliž
šího označení jednotlivých pohledávání. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud jim byla 
pro vymáhanou pohledávku s příslušenstvím povolena exekuce zabave
ním pohledávání, které prý má povinná strana z kontokorentů. 

D ů vo d y: 

Rekursní soud zamítl návrh na povolení exekuce zabavením pohle.
dávek z kontokorentů, protože o pohledávkách z kontokorentů, pokud 
jsou vedeny o vkladech peněz, platí totéž, co platí o pohledávkách ze 
vkladů, že totiž exekuce jestpřípustna jen způsobem předepsaným 
v § 296 ex. ř., podle něhož výkonný orgán zabaví cenný, pokud. se týče 
legitimační papír, sepsav o ,jom protokol a složiv jej u soudu, takže při 
zabavení pohledávek z řečených kontokorentů jest třeba bližšího ozna
čení jednotlivých pohledávání. Rekursní usnesení vychází z mylného 
skutkového předpokladu, že jde o pohledávky z kontokorentů, jež jsou 
vedeny o vkladech peněz. Pro předpoklad ten není v exekučním návrhu 
podpory, neboť exekuční návrlf o kontokorentu, vedeném o vkladech 
peněz, nemluví. Pokud se tudíž napadené usnesení opírá o tento mylný 
skutkový předpoklad, je samo mylné a mylným jest i důsledek z něho 
vyvozený. Jinak nutno přihlížeti k podstatě pojmu kontokorentů, pojem 
ten je v četných rozhodnutích Nejvyššího soudu - celkem v souhlasu 
i s vedoucími díly písemnictví - vyhraněn v ten rozum, že kontoko
rentní .poměr je tam, kde podle souhlasné, byť mlčky, konkludentními 
činy projevené vůle stran, spolu v obchodním spojení jsoucích nemají 
pohledávky a plnění jedné strany býti samostatnými pohledávkami a . 
plněním, které by bylo ve vztahu k jednotlivým pohledávkám a k plnění 
druhé strany, nýbrž pohledávky a plnění stran mají býti články jednoho 
celku, které přijdou v úvahu až při vzájemném účtování, při kterém na 
jevo vyšlé saldo té které strany bude samostatnou pohledávkou (srv. 
rozh. č. 5850, 5788 sb. n. s.). Uskutečnění pohledávky té není podle je
jího vzniku i její povahy nikterak závislé na držení papíru, snad výtahů 
z obchodních knih, z něhož by bylo vypočtené saldo zřejmé neb pod. 
Naopak, oprávněný může s pohledávkou z kontokorentního salda úplně 
beze vší újmy pro hladký vývoj obchodu libovolně nakládati, i když není 
v držení papírů o ní, jako s každou jinou pohledávkou. Neplatí tudíž pro 
exekuci na pohledávky z kontokorentů předpis § 296 ex. ř., upravující 
exekuci na výplatné papíry, nýbrž předpisy o zabavení peněžitých po
hledávek vůbec podle § 294 ex. ř. Slušelo proto v mezích dovolacího re
kursu obnoviti usnesení první stolice. 

čis.6982. 

Novela o právu maoželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 
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Rozluku podle §u 17 rozl. zák. z dŮvv~!1.§u 13 plsn;. c) ~o~I',zák. ne: 
lze povoliti, nebyl-Ii manžel, jemož se pnct!a zlomys~n~ opusten1č soudne 

an' . by se do šesti měsiců vrátil a tomuto vyzvan1 nevyhovel. vyzv , 

(Rozh. ze dne 12.·dubna 1927, R 1263/27.) 

žádosti manžela, jíž se domáhal na zák~adě proveden~ho sporu 
o rozvod rozluky manželství z důvodu §u 13 pIsm. c) rozl. z,ak., s o u ~ 

r v é s t o I i c e vyhověl. Rek u r sní s o u d napavdene usnesem 
~otvrdil. D ů vod y: K žalobě manžela ze dne 28. kvetna 1 ~25 b?,lo 
manželství jeho se žalovanou manželkou rozvedeno od stolu a 102'e z vmy 
žalované poněvadž žalovaná nesdílela již od srPvna 1921 se zalobce;" 
s olečno~ domácnost a na žádost jeho, by se k, ne mU odebrala, prohla~ 
sha že si žalobce může jíti kam chce, tedy z duvodu zlomyslneho oPvu-
ště~í podle §u 13 písm. c) rozl. zák. Dne 21. října 1?26 podal manzel 

'vrh o rozluku manželství toho podle §u 17 rozl. zak. Dle tohoto §u 
~aůže každý manžel, byl-li soudem právoplatně vyslove,; rozvod m~n
želství z některého důvodu §u 13 ro~l. zá~. na podklade pro,"edeneho 
"V sporu žádati za rozluku. Chtěla-ll manzelka protI povolenI rozvodu 
gi~iti ná~itky, měla se k roku na den 15. říjn~ 19~5 ustanoven~mu do
staviti a námitky své podati. V řízení rekursnIm namItky takove neJsou 
přípustny. 

N e j v y Š š í s o u d žádost zamítl. 

DlIvody: 

Neprávem praví nižší stolice, že by skutečnosti v rozvodovém sporu 
na jevo vyšlé byly odůvodnily rozluku, kdyby o ni bylo bývalo již tehdáž 
žalováno, neboť rozluka na základě zlomyslného opuštění podle § 13 
písm. c) rozl. zák. předpokládá, že manžel, jemuž se zlomyslné opuštění 
přičítá, byl soudně vyzván, by se do šesti měsíců vrátil, a že tomuto vy
zvání nevyhověl. Kdyby tedy místo žaloby na rozvod byla bývala tehdáž 
podána žaloba na rozluku, nebyla by skutečnost pouhého opuštění roz
luku odůvodnila, nýbrž byla by musila přistoupiti ještě skutečnost soudní 
výzvy a jejího neuposlechnutí. Důvod zlomyslného opuštění při rozvodu 
nekryje se s důvodem zlomyslného opuštění při rozluce, neboť § 109 
obč. zák. vyžaduje k rozvodu jen zlomyslné opuštění, ale k rozluce již 
§ 115 obč. zák. žádal aspoň v případě, že pobyt manžela, jenž společ
nou domácnost opustil, je neznám, by manžel ten byl soudně veřejně 
obeslán, by se do roka vrátil a výzvě té nevyhověl, a žádá nyní § 13 
písm. c) takovou výzvu na šest měsiců znějící v každém případě, tedy 
i když pobyt strany, která domácnost opustila, je znám. Zkrátka pod
mínky rozluky jsou tu přísnější než podmínky rozvodu a nelze tóto více, 
tuto výzvu a její marnost slevovati, nýbrž, není-li podmínka ta splněna, 
nezbývá, než aby si opuštěný manžel podal žalobu o rozluku podle § 13 
rozl. zák., má-li nějaký plný její důvod. Není zde místo, by se rozhodo
valo, mohla-li nyní, po rozvodu, výzva podle § 13 písm. cl rozl. zák. 



- čís. 6983-
678 

býti vydána, ale i kdyby nemohla, není to příčinou, by se výzva, jež jest 
neslevitelnou podmínkou rozluky, slevovala, neboť přece nevadilo již 
před žalobou o rozvod žalobci a nynějšímu žadateli pranic, by si vy
mohl výzvu podle § 13 písm. c) rozl. zák. a čl. I. prov. nař. k němu, a 
na to měl tehdáž mysliti, když obmýšlel žádati snad někdy za rozluku. 

čís. 6983. 

Osmihodinflá pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čis. 
91 sb. z. a n.). 

Za !rváni služebního nebo pracovního poměru nelze se předem vzdáti 
práva na odměnu za práci p·řes čas ani předem, ani nápotomně, ani vý
slovně ani mlčky. To jest možno·.teprve po skončení služebního poměru. 
Ale i když se zaměstnanec n-ehlásí ihned při odchodu ze služby nebo 
z práce o odměnu za práci přes čas, dlužno vždy pečlivě zkoumati zda 
již v tomto mlčeni dlužno spatřovati vzdání se. ' 

Naříditi práci přes čas může pouze zaměstnavatel anebo jeho orgán, 
jejž on: bud' k tomu zvláště zmocnil anebo kterého pověřil správou 
závodu tak, že ve správě jest 7,ílhrnuto i oprávněni naříditi práci přes 
čas. Z toho, že zaměstnavatel odměnil zaměstnance, když ho viděl tro,. 
nati práci přes čas, neplyne, že by ho měl odměňovati i za práce, jichž 
neseznal, o nichž nevěděl, a jež úedy. nejen napřed nepřikázal, nýbrž 
ani napoŤomně neschválil. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, Rv I 1643/,26.) 

žaloba zaměstnance proti zaměstnavateli o zaplacení odměny za 
práce přesčas byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N ej
vy š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. zapovídá katego
rickým imperativem a pod trestem, jenž podnikatele stihne (§ 13), pra
covní dobu delší 8 hodin denně nebo 48 hodin týdně (§ 1 čís. 1, § 2), 
ovšem s výhradou úředního povolení práce přes tento čas, které do
pouští za jistých podmínek (§ 4, 6, 7), a stejným kategorickým impera
tivem nařizuje zvláštní honorování práce přes tento čas vykonané (§ 6 
zvláště čís. 4, § 7 čís. 4). To jsou předpisy nutící, takže není dovoleno 
úmluvou se jim vymknouti a tak zákon, jenž má svůj důvod v ohledech 
veřejných, v požadavku zlepšení osudu pracujících tříd a tím obecného 
blaha vůbec (.důkaz mirové smlouvy Vers. část XlII. úvod a čl. 387 a 
násl., a rovněž tak St. Geml. a Trian. vždy část XlII.), obcházeti, z čehož 
plyne, že nejen každá taková úmluva příčí se řečenému naprostému pří
kazu zákona a jest tedy nicotna podle §u 879 obč. zák., ať již se stala 
výslovně nebo mlčky činy závěrnými podle §u 863 obč. zák., nýbrž že 
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také, když nedovolena a nicotna jest úmluva, důsledně také nedovoleno 
a nicotno jest vzdání se již vzešlého nároku se strany zaměstnance na 
honorování práce přes čas, t. j. teprv po vykonaných pracích přes čas, 
neboť nemůže činiti rozdílu, zda se zaměstnanec vzdal odměny za práci 
přes čas již předem či teprv nápotomně, a opět jest i tu lhostejno, zd~ 
se vzdání to zakládá na prohlášení výslovné anebo na čmy konkludentm, 
jako prý zejména, že se o odměnu "a práce pře~ ~as při pra~idelných 
výplatách týdenních a také mimo ne mkdy nehlas;I. V, tom vsem te~y 
nižší stolice zásadně chybují, nehledíc alll k tomu, ze z~sada »kdo ~I~I, 
souhlasí« kterou odvolací soud výslovně za uznanou zasadu prohlasuJe, 
nikdy v této své napros!é všeobecn~~ti nebyl~ uznána, nýbrž ~ždy vý
slovně napadána a zavrzena, a neJvyse uznavana Jest s omezu]Icll11 do
datkem »souhlasí, když mluviti povinen byl a mohl« (qm tacet consen
lire videtur si loqui debuit et potuit), a nehledíc dále také ani k tomu, 
že naprost~ není pravda, ž~, kdrž z.aměst,na,nec, se nehlásí po, čas svého 
zaměstnání o odměnu za pracI pres cas, dava pry, pk odvolacl soud apo
dikticky pravi, »jasně a způsobem všechnu pochybnost vylučujícím«, 
tedy způsobem, jak jej žádá § 863 obč. zák., na jevo, že jest se mzdou 
mu vyplácenou spokojen, ný:brž ~r~vě .na?pak prav.da j~~t, že t~kové~o 
mlčení zaměstnance nejen pnpoush, nybrz obyceJne I pnmo nuh k vy
kladu jinému, že totiž se o nárok svůj hlásiti bojí, protože by ho zaměst
navatel propustil, a že tedy jen proto mlči, vždyť byly tu právě nejed
nou již i takové případy, že takovému dělníku, který projevoval odvahu 
a chuť, o odměnu za práci přes čas se hlásiti, byla druhy v práci uděle~a 
výstraha, »aby to jen zkusil, to že tu dlouho nebude, že ho pán propustI<~ 
anebo podobně. Ale zákon chce chrániti dělnika jako stranu slabší proh 
zaměstnavateli jako hospodářsky silnějšímu, a tato ochrana stala by se 
iIlusorní, kdyby se přijalo stanovisko nižších stolic, poněvadž zaměstna
vatel vždy by našel prostředky, by práci hledajícího dělníka přinutil 
k přijetí podmínek zákonem zakázaných, zvláště v dobách nouze o práci. 
Také to, co praví odvolací soud, že zaměstnavateli musí umožněna býti 
kalkulace výrobních nákladů, ta však že by nebyla možna, kdyby se 
měl obávati toho, že po letech bude vydán nebezpečí, že zaměstnanec 
bude uplatňovati nároky na mzdu za práci přes čas za řadu minulýc.h 
let, není správné, neboť tu odvolací soud předem zapomíná na předpIS 
§u 1486, čís. 5 obč. zák., dle něhož se nároky ze mzdy promlčují ve třech 
letech, a pak, což je hlavní, zaměstnatel má právě dbáti velícího před
pisu zákona. má práci přes čas platiti hned, jak je vykonána, a ne vy
užívati mlčení dělníkova, které, jak dolíčeno, pravidelně má důvod svůj 
ve strachu o místo, a tak tcdy, bude-li vždy loyálně postupovati dle zá
kona, bude vždy dobře moci kalkulovati, kdežto takto, kalkuluje-li právě 
na to, že dělník příslušejicí mu mzdu za práci přes čas žádati nebude, 
sám si pozdější zklamání přičísti musi, protože od počátku věděl, že kal
kuluje chybně, na základě předpokladu nejistého a zákonem přímo za
povězeného. Tak tedy za trváni služebního nebo pracovního poměru ne
lze se vzdáti práva na odměnu za práci přes čas ani předem ani nápo
tomně a ani výslovně ani mlčky, a jest tedy také bez významu písemní 
potvrzení ze dne 31. prosince 1925, o něž je v nižších stolicích spor. 



- čís. 6983-
680 

Teprve po ukončení služebního poměru lze se vzdáti, protože příčiny, 
pro něž se zaměstnanec následkův uplatňování takového nároku obá
vati musí, již mínuly, a není tedy nebezpečí obcházení zákona prakti
kami zaměstnavatelovými, nýbrž, vzdá-li se zaměstnanec svého nároku 
učiní to z volného rozhodnutí, prost všeho tlaku, zrovna tak jako kdyŽ 
ČI~í každý jiný dar, což učiniti je mu volno, ježto jde vždy o statek a 
p'ravo soukromé, jež zásadně podléhá vždy volné disposici svého ma
JItele. Ale i když se zaměstnanec nehlásí zrovna ihned při odchodu ze 
služby nebo z práce o odměnu za práce přes čas, dlužno vždy velmi 
pečlivě zkoumati, zdali již v tomto mlčení možno spatřovati vzdání se 
podle §u 863 obč. zák., neboť pravidelně nebude lze říci, že tato sku
tečnost sama je tak nutkavá, že neponechává žádné pochybnosti o jeho 
vůli, odměnu tu nežádati, neboť i zde lze pravidelně mysliti i jiné pří
činy mlčení, na př. když zaměstnanec odejde v prudkém hnutí myslI, 
které všecky ostatní myšlenky momentanně s prahu jeho vědomí za
tlačuje. 

Jakkoli tedy právní posouzení nižších stolic jest nesprávné, je přece 
tato vada nepodstatná, protože i při správném posouzení dojde se k té
m~ž výsledku, že totiž nárok žalobcův jest neodůvodněný. Jak již jindy 
nejvyšší soud uznal, nemůže práci přes čas na účet zaměstnavatelův 
ukládati si ani zaměstnanec sám, ani mu ji nařizovati podřízený orgán 
zaměstnavatelův z vlastní vůle, nýbrž jen zaměstnavatel anebo jeho 
orgán, jejž k tomu buď zvláště zmocnil anebo kterého pověřil správou 
závodu tak, že ve správě té i toto zmocnění shledávati sluší zahrnuto. 
Zaměstnavatel, pokud se týče ten, koho vedením závodu pověřil, jest 
zodpověden proti úřadům, jak uvedeno i trestně za každou nedovolenou 
práci přes čas a mimo to vyžaduje to i zdar závodu a tudíž jeho hospo
dářský zájem, by toto opatření náleželo jen jemu neb osobě, která ho 
zákonitě ve vedení závodu zastupuje, sice by byl vydán následkům činů 
činitelů nezodpovědných, což se spravedlnosti srovnati nelze. Tato idea 
je v zákoně vyslovena sice pouze mlčky, avšak přece dostatečně jasně, 
neboť, ukládá-Ii zákon příslušné povinnosti »podniku« (§ 1, 6-10 aj.) 
nebo »závodu« (§ 14), myslí tim' podnikatele nebo majitele závodu, 
pročež zase jinde mluví přímo o »zaměstnavateli« (§§ 2, 3), takže z toho 
plyne, že, přísluší-Ii zodpovědnost za opatření proti úřadům a povin
nost býti z opatření práv zaměstnancům, tedy jak zodpovědnost veřejno
právní tak s,oukromoprávní, jen zaměstnavateli (majiteli podniku, zá
vodu~, musí také jen jemu samému vyhrazeno býti i opatření samo, a 
Jen vseobecné právní zásady o representaci a zastoupení majitele pod
mku nutí k tomu, by pro soukromoprávní zodpovědnost jeho přiznán 
byl stejný účinek i opatřením jeho representace neb zástupce, třeba že 
trestněprávní zodpovědnost za vlastní činy stihala jen tohoto samotného 
a na majitele podniku přenášeti se nedala, k čemuž ovšem doložiti 
dlužno, že § 12 na tu otázku úplně zapomněl a nepraví vůbec, komu má 
býti trest uložen. V souzeném případě tvrdil sice žalobce J'iž v žalobě • k . , 
~e onal práce přes čas k vlastní žádosti a příkazu žalovaného, kdežto 
zalovaný tvrdil, že žalobce ,o práce přes čas nežádal, naopak, že žalobce 
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namnoze nepracoval ani 8 hodin denně, a že žalovaný, když seznal, že 
žalobce někdy přes čas pracoval, za to ho zvláště odměnil tím, že mu 
plati! týdně více, zpravidla 200 Kč, kdežto umluveno prý bylo 170 Kč, 
a dále, že mu dával odměnou dvojí večeři a na nedělI maso, a konečně, 
bylo-Ii v záv,odě více práce, že si zjednal náhradní sílu třetí. Avšak prvý 
soudce zjisti! výpověd'mi svědků výslovně, že žalovaný nikdy nedal děl
níkům zvláštní r,ozkaz, by pracovali přes čas anebo že by tito byli pra
covali přes čas jenom na zvláštní žádost jeho, jak prý to žalobce ne
právem tvrdi, a toto zjištění prvého soudce žalobce v ,odvolání nena
padl, takže zůstalo v platnosti, aniž se odvolací soud jím zabývati mu
sil, a musí ho i nejvyšší S,oud položiti za základ svého rozhodnutí. Ža
I,obce sice v odvolání uplatňoval i důvod nesprávného ocenění důkazů, 
avšak ve směrech jiných, ne ohledně této skutečnosti. Nezdařil se tedy 
žalobci důkaz, že žalovaný mu práci přes čas přikázal, a ani dříve ani 
potom - po výslechu svědků, o něž prvý s,oudce své zjištění opírá, ani 
v odvolání - neuplatňoval žalobce, že žalovaný je mu zodpověden za 
všecku jeho práci přes čas proto, že o ní věděl a tak mlčky s ní sou
hlasil, ji schvá1i1, naopak nechal celou otázku již padnouti, ani slůvkem 
se o ní v odvolání nezmíniv, ačkoli doložiti sluší, že i, kdyby byl v odvo
lání uplatňoval místo v první stolici tvrzeného příkazu (žádosti) mlče
livé schválení z vlastního popudu žalobcova konané práce přes čas, byla 
by to nov,ota, protože příkaz a schválení jS,oU skutkově dvě různé věci, 
a jen se ve svých právních účincích sobě rovnají. Z toho, co žalovaný 
sám uvedl, že, když viděl žalobce přes čas pracovati, ho odměnil, jak 
shora udáno, nelze pro žalobce nic vykořistiti, neb,oť, tvrdí-li žalovaný, 
že žalobce odměnil za práce přes čas, jež u něho seznal, neplyne z toho, 
že by ho měl odměňovati i za práce, jichž neseznal, o nichž nevěděl, a 
jež tedy nejen napřed nepřikázal, nýbrž ani nápotomně neschvá1i1 a tu
díž k své vůli a na svůj účet konanými neuznal. Tu platí vše to, co shora 
provedeno, že bez vůle podnikatele nelze ho zatížiti pracemi přes čas. 
Bylo věcí žalobce, aby tvrdil a dokázal, že bud' žalovaný dal mu ke 
všem těm pracím, za něž odměnu žádá, příkaz, anebo že je všecky ko
nal za jeho vědomí bez jeho odporu; o první alternativu se sice pokusil, 
avšak s důkazem ztroskotal, o druhou se vůbec nepokusil. 

čis. 6984. 

Syndikátuí ručení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
Zákonem ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 sb. z, a n., nenastala změna 

ohledně stá t n í ch z a s tup i tel s tví na Slovensku, n~brž zodpo
věd;!ost lysických osob, příslušnost a řízení řídí se tu i na dále podle 
zák. čl. VIII. z r. 1871, zodpovědnost státu pak nonnou vytvořenou 
právní p,raxí, že stát ručí za zaviněně nezákonný výkon svých orgánů. 
Změna nastala P,ouze co do pří s I u š n o s t i ohledně nároku proti 
stá t u (zemský civilní soud v Praze). 

Ohled"ě s o u d c ů syndikátuí zákon ze dne 12. července 1872, čís. 
112 ř. zák. nastoupil jak ve směru hmotném tak ve směru formálním a 
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to i ohledně žalob proti státu. Příslušnost stanovenou s~ndikátním zá-
konem nelze přenésti na jiný soud. . 

Ručení s(lálu za bezdůvodné udání jeho orgánem. 
Porušení úředních povinnosti, i když se stalo jen z nedopatření, za

kládá vždy povinnost k náhradě škody tim způsobené, kdežto za ne
správné právní posouzení ani podle syndikátního zákona ani jinak ani 
úřední orgán sám ani stát neručí, leč že by orgán použil právních norem 
vědomě nesprávně. Státní orgán není zodpovědným za trestní oznámení, 
které měl za důvodné, byť by se toto jeho mínění zakládalo na omylu, 
jest však zodpovědným za trestní oznámeni svévolné (i. j. vědomě bez
důvodné. 

Byl úřad pro potírání lichvy státním úřadem? 
Státní zastupitelství nelze viniti z toho, že zahájilo trestní řízení na 

základě udání a že nařídilo zapaviti zásoby. 

(Rozh. ze dn~ 12. dubna 1927, Rv I 1740/26.) 

Proti žalobci bylo u sedrie v Berehově zahájeno trestní Tlzení pro 
předražová'ní na základě služébního' hlášení státního úřadu pro potírání 
lichvy, expositura v Mukačevě a bylo mu zabaveno obílí. Za trestního 
řízení žádal žalobce o uvolněrff zabaveného zboží, poukazuje na klesání 
cen a nebezpečí zkázy, vyšetřující soudce však usnesením ze dne 4. 
února 1922 tento návrh zamítl a teprve žalobní senát v Berehově usne
sením ze dne 23. února 1922 stížnosti do usnesení vyšetřujícího soudce 
vyhověl, usnesení, jímž bylo prohl~šeno propadnutí zabavené pšeníce, 
zrušil a nařídil vydání zabavené pšenice s tím, že ručí za každou škodu 
a ztrátu. Veškeré zabavené zboží bylo pak žalobci vydáno dne 29. března 
1922. Trestní řízení proti žalobci bylo dne 25. března 1922 zastaveno. 
žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na československém eráru 
náhrady škody, již vypočetl rozdílem mezi vyšší cenou obilí v době za
bavení a nižší cenou v době, kdy mu bylo vydáno. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Podle obyčejového práva 
platného na Slovensku musí, by nárok proti státu byl založen, škoda býti 
způsobena orgánem státním nezákonným výkonem moci veřejné. V tomto 
případě však ani podle tvrzení strany žalující orgánové lichevního úřadu 
pro potírání lichvy nejednali nezákonně, zabavení bylo naopak odůvod
něno podle §u 20 (2) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., 
stalo se tedy způsobem zcela zákonným, na čemž nic nemění ta okolnost, 
že později státní zastupitelství navrhlo zastavení trestního řízení proti 
žalobci. Tím nijak nebyla prohlášena nezákonnost provedeného zajištění 
a nijak nelze z toho vyvozovati, že by strana žalující měla proti státu 
nárok na náhradu škody jí zajištěním způsobené, poněvadž by při opač
ném názoru nebylo vůbec možno žádné zajištění nebo zabavení zbožÍ, 
aniž by tím stát byl vydán v nebezpečí náhrady škody způsobené tímto 
zabavením. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů -
vod y: První soud mluví v důvodech svého rozsudku poněkud nepřesně 
o obyčejovém právu platném na Slovensku místo na Podkarpatské Rusi, 
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k níž náleží Berehov, bydliště žalobcovo a dějiště skutečností, ze kte
rých žalobní nárok jest odvozován. Podkarpatská Rus jest sice nedílnou 
části československé republiky, nepatří však ke Slovensku, nýbrž tvoří 
samosprávné území (§ 3 (2) ústavní listiny). Proto spor posuzovati 
dlužno podle práva platného na Podkarpatské Rusi. Leč ona nepřesnost 
iest věcně bezvýznamna, poněvadž na tomto území platí dosud stejné 
právo občanské jako na Slovensku, právo bývalého státu uherského, 
k němuž před státním převratem z roku 1918 obě tato území náležela 
(srv. čl. 2 zákona ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n.). Tam ne
bylo kodifikovaného práva občanského a není tam také zvláštního zá
kona o ručení státu za státní orgány správní za škodu, kterou při výkonu 
své služby způsobili. Ustanovuje-Ii § 92 ústavní listiny, která nabyla 
účinnosti podle čl. X. zákona ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z. a n. 
dnem 6. března 1920, tedy dříve, než věci v žalobě uvedené byly žalobci 
zabaveny (3. listopadu 1921), že určuje zákon, pokud ručí stát za škodu 
způsobenou výkonem veřejné moci, kdyby to bylo vykládáno pro oblast, 
v níž dosud platí právo uherské, tak, že místo zákona, na nějž § 92 úst. 
listiny odkazuje, nastupuje soudní praxe, t. j. normy ustálené právo
tvornou činností soudů, nebyla by žaloba rovněž odůvodněna. Podle této 
soudní praxe uznává se totiž povinnost státu nahraditi škodu vždy a ve 
všech případech jen pod tou základní podmínkou, že orgánu, jenž škodu 
způsobil, lze přičítati zavinění. Po této stránce shoduje se tedy právo 
platné na Podkarpatské Rusi s právem platným v zemích historických 
a se zásadou § 1295 obč. zák., že bez zavinění není nároku na náhradu 
škody (srv. Fajnor-Záturecký: Nástin súkromého práva str. 349). Jest 
proto úplně nesprávné mínění odvolatelovo, že na Podkarpatské Rusi 
není třeba prokázati zavinění toho, kdo svým chováním způsobil škodu, 
nýbrž jen příčinnou souvislost mezi jeho jednáním a škodou. Pokud jde 
o ručení státu tam za orgány úřadů administrativních, vyžaduje soudní 
praxe kromě protizákonnosti jejich postupu při výkonu služby ještě zlý 
úmysl nebo hrubou nedbalost, takže ani zavinění označované v teúrii 
jako nedopatření, ještě v případě takovém nestačí. Odvolatel snaží se 
marně z obsahu trestních spisů dovoditi, že orgánové úřadu pro potírání 
lichvy, expositury v Mukačevě, kteří zabavili u něho pšenici, mouku a 
otruby, dopustili se při tomto výkonu své služby protizákonnosti nebo 
hrubé nedbalosti. zlý úmysl jejich ani sám netvrdí. Také v žalobě ozna
čuje zavedení trestního řízení proti sobě a zabavení zboží jen jako bez
důvodné a svévolné. Z údajů v trestním oznámení jest zřejmo, že uve
dení orgánové podle výsledků šetření jimi vykonaného mohli míti pocie· 
zření proti žalobci, že dopustil se nějakého trestního činu proti zákonu 
1ichevnímu ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., pročež byli nejen 
oprávněni, nýbrž i povinni, by o tom učinili služební hlášení, o němž 
ovšem musilo býti zahájeno trestní řizení. Také k zábavení zboží II ža
lobce jako věci doličné byli oprávněni a nelze v tomto výkonn jejich shle
dati nezákonnost. Ani v tom, že nebylo úřady policejními, případně soudy, 
použito ustanovení §u 20 (2) zák .. ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. 
a n. nemůže b}rti spatřováno protizákonné zavinění, pocházející ze zlého 
úmyslu nebo hrnbé nedbalosti, které by mohlo míti v zápětí vznik ná-
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roku na náhradu škody proti státu. Nárok takový nemuze odůvodniti 
o sobě ani okolnost, že zabavené zboží bylo žalobci na jeho zakročení 
(stížnost) uvolněno a trestní řízení proti němu zastaveno, když podle 
řečeného nenl tu předpokladů, za kterých podle právních pravidel na 
Podkarpatské Rusi soudní praxí uznávaných, žalobci nárok na náhradu 
škody proti žalovanému eráru by náležel. 

Ne j v y Š š í s o u d: 1. pokud se ialobní nárok opíral o trestní 
oznámení úřadu pro potírání lichvy v Beregsázu správně v Užhorodě, 
expositury v MukačevÉ, a jednání jeho agentů, dovolání vyhověl, roz
sudky nižších stolic zrušil a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní dále 
jednal a pak nový rozsudek vynesl; 2. pokud se žalobní nárok op-fral 
o úřední jednání státního zastupitelství v Beregsázu, dovolání nevy
hověl; 3. pokud se žalobní nárok opíralo úřední jednání soudní stolice 
v Beregsázu, rozsudky nižších stolic a řízení jim předcházející jako zma
tečné zrušil a žalobu pro nezhojitelnou nepříslušnost dovolaného soudu 
první stolice odmítl. 

Důvody: 

Podle slovenského a karpatoruského práva ručí stát za nezákonný 
výkon veřejné moci, když orgánu státním výkonem tím pověřenému lze 
přičítati nezákonnost výkonu k zavinění, a jest pro takovéto žaloby proti 
státu založena nyní příslušnost zemského civilního soudu v Praze podle 
zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. '4 sb. z. a n., ale ovšem jen, pokud 
syndikát ní právo nyní na Slovensku a Podkarpatské Rusi platné nesta
noví odchylek. Podle zák. čl. VIII. z' roku 1871 o zodpovědnosti soudců 
a soudních úředníků měla se věc,' pokud zde ve zřetel příchází, takto: 
Podle §u 2 pokládali se za soudce neb soudcovské úředníky ve smyslu' 
tohoto zákona, tedy v otázce syndikátního' práva, nejen osoby vynášející 
právo, tedy soudcové ve vlastním technickém slova smyslu, nýbrž i u 
soudů ustanovení návladní a korunní návladní, nyní státní zástupci a 
generální prokuratura, a dále jich pomocný personál a jich manipulační 
personál a v §u 66-75 upravena otázka hmotněprávní i řízení ohledně 
syndikátní zodpovědnosti všech těchto osob, ale jen, když jsou žalovány 
tyto osoby samy, neupravena však otázka, zda a pokud ručí stát a jaké 
je řízení, když jest žalován on, vyjma případ t. zv. úředního zpronevěření 
C§§ 73, 19). Sluší teďy za to míti, že nežaluje-li se osoba, nýbrž stát, 
platí tu v ohledu hmotněprávním všeobecné normy právní vytvořené 
soudní praxí, že stát ručí za zaviněně nezákonný výkon svých orgánů, 
a v ohledu formálním, že příslušny byly soudy slovenské (karpatoruské) 
podle předpisů slovenského (karpatoruského) pravotného pořádku 
věcně a místně povolané, v kteréžto příčině však nastala za republiky 
změna, a to nejen pokud jde o příslušnost zemského civilního soudu 
v Praze podle ciť. zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., 
nýbrž ještě jiná a to tato: V zákoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 sb. 
z. a n., jímž upraveny poměry v soudnictví na území býv. státu uher
ského, rozlišuje se předem v §u 1 mezi soudy a státními zastupitelstvími 
a pak v §u 2 se ustanovuje, že na osoby stavu soudcovského vztahuje se 
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mimo jiné též zákon historických zemí ze dne 12. července 1872, č. 112 
ř: zák. »0 žalobním právu stran, porušil-Ii soudce právo«, t. j. zákon 
o t. zv. syndikátní žalobě. Z tohoto zákonného předpisu plyne dVOjí: 
jednak že ohledně státních zastupitelství nenastala tímto zákonem žádná 
změna, nýbrž že zodpovědnost fysických osob, příslušnost a řízení řídí 
se tu i nadále podle cit. zák. čl. Vlil. z roku 1871, a zodpovědnost státu 
podle shora vytčené soudní praxe, jenže v ohledu formálním je pro ža
lobu proti státu příslušným zemský civilní soud v Praze podle cit. zák. 
ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., čímž ovšem předepsáno i ří
zení pro soud ten platné, t. j. podle civ. soud. řádu historických zemí, 
jednak pak, že ohledně soudců nastoupil v platnost syndikátní zákon ze 
dne 12. července1872, čís. 112 ř. zák. a to jak ve směru hmotném, tak 
ve směru formálním, tedy i co se týče příslušnosti i řízení a to vše dů
sledně i pro nároky (žaloby) proti státu, neboť třeba že § 2 praví, že 
se syndikátní zákon vztahuje na »osoby stavu soudcovského« a o státu 
zmínky nečiní, nesluší tento úzký výraz bráti doslovně, nýbrž vyložiti 
ho šíře, jak to vyžaduje ta okolnost, že předpis ten cituje syndikátní zá
kon nejen podle data a čísla, nýbrž i s celým jeho nadpisem, a tak patrně 
chce, by platil podle celého svého obsahu, tedy i proti státu, což také 
jedině je správné v jeho duchu a smyslu, neboť nemůže chtíti, by zod
povědnost soudců samých, příslušnost žalob proti nim a řízení o žalo
bách těch říqi1y se předpisy syndikátního zákona ze dne 12. července 
1872, čís. 112 ř: z., ale zodpovědnost státu, příslušnost pro žaloby proti 
němu a řízení o žalobách těch zase podle práva slovenského a karpato
ruského, to jest tedy tamní soudní praxe co do hmotného práva, zákona 
ze dne 12. července 1872 ř. zák. co do příslušnosti a tím civ. soud řádu 
co do řízení, nýbrž zřejmo, že všecko syndikátní právo ohledně soudů 
má tím býti upraveno jednotně pro celou říši a tedy i pro Slovensko a 
Podkarpatskou Rus podle cit. synd. zák. ze dne 12. července 1872, čís. 
112 ř. zák. Z toho plyne, že zemský soud civilní v Praze jest příslušný 
toliko potud, pokud se uplatňuje nezákonný výkon veřejné moci na straně 
úřadu pro potírání lichvy a na straně státního zastupitelstva, že však pří
slušným není a nepříslušnost ta že je nezhojitelná a proto zmatečnost 
podle §u 477 čís. 3 c. ř. s. zakládající, pokud žaloba se opírá o nezá
konný prý výkon moci soudcovské, o úřední jednání soudní stolice, ne
boť syndikátní zákon ze dne 12. č.ervence 1872, čís. 112 ř. zák. před
pisuje i pro syndikátní žaloby proti státu výlučnou příslušnost soudu 
druhé stolice, v jehož obvodu jest soud, jenž prý se dopustil porušení 
práva, a tato příslušnost nemůže býti úmluvou stran změněna a na jiný 
soud přenesena. Z toho tedy jde, že nutný byl výrok ad 3. . 

Za to příslušnost zemského soudu v Praze ad 1.) a 2.) jest dána, 
ale ovšem případ posuzovati dlužno dle hmotného práva Podkarpatské 
Rusi, jež je totožné se slovenským. Ad.!.) žalobce uplatňuje v žalobě 
a v jednacím protokole, že agenti úřadu pro potírání lichvy zabavili 
u něho 3. listopadu 1921 pšenicI, mouku a otruby pro podezření pře
draž ování, že úřad ten uemu na něj pro tento čin trestní oznámení, a že 
zabavení to bylo úplně bezdůvodné ano svévolné. Tím má patrně býti 
i řečeno, že i trestní oznámení bylo úplně bezdůvodné, neboť bylo-li 
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by toto důvodné, pak by bylo důvodné i zabavení (§ 169 slov. tr. ř. 
a §u 20 lich,. zák. čís. 568/,19). Žalobce na důkaz bezdůvodnosti odvo
lával se na trestní spisy soudní stolice v Beregsásu. Dle těchto spisů 
bylo řízení trestní zastaveno prohlášením státního zástupce ze dne 25. 
března 1922 dle §u 101 Č. 1 a 3 tr. ř" t. j, z toho důvodu, že tu není 
trestného činu (č. 1.) a že nelze očekávati výsledku z dalšího řízení 
pro nedostatek důkazův (č. 3.). A skutečně výsledky provedeného še
tření tomu odpovídají, neboť nelze z nich vyčísti, v čem by byl trestný 
čin žalobcův měl záležeti. Ale šetření bylo zřejmě nedokonalé, neboť 
nebyly slyšeny ty tři osoby, které odvolávajíce se na svou služební pří
sahu trestní oznámení učinily, což jsou dle všeho právě ti agenti úřádu 
pro potírání lichvy, kteří podle žaloby zabavení provedli. Ale je až ná
padný rozpor mezi obsahem trestního oznámení, které viní žalobce z ře
tězového obchodu, pletich, předraž ování a zatajování zásob, a výsled- . 
kem trestního vyhledávání, který, jak zastavovací prohlášení státního 
zastupitelství uznává, není žádný. Bylo by tedy možno jen slyšením 
uvedených tří oznamitelů zjistiti, na čem spočívalo jejich udáni. I když 
prvý soud byl by měl za to, že není ve smyslu §u 182 c. ř. s. jeho po
vinností, trestní spisy, jimiž důkaz byl veden, zkoumati v uvedeném 
směru a potom strany vésti k vyčerpávajícímu rozvinutí věci, přece podle 
citovaného předpisy vždy aspoň byl povinen působiti k tomu, by ža
lobce udal, proč bylo trestní oznámení a zabavení zásob ,úplně bezdů
vodné a svévolné, které momenty tr~stního řízení na to mají 'poukazo
vati, by tvrzenou bezdůvodnost konkretisoval, načež byla by žalovaná 
strana byla měla proti tomu podat(svůj odvod, a soud byl by měl pro
vésti O oboustranných udáních, pokud by byla závažná, nabídnuté dů
kazy. Když se tak nestalo, zůstalo řízení neúplným, takže věc není zralá 
k rozhodnutí, a mě! tedy odvolací soud podle §u 496 Č. 2 c. ř. s., 
pokud neúplnost uplatňována byla, a dle téhož §u čís. 3, pokud uplat
ňována nebyla, doplnění naříditi nebo dle posledního odstavce téhož 
§u zaříditi, takže, když ani tento tak neučinil, spadá náprava na dovo
lací soud. Po právní stránce dlužno uvésti, že není správný názor odvo
lacího soudu, že, pokud j de o ručení státu za orgány úřadů správních, 
vyžaduje soudní praxe kromě protizákonnosti jich postupu ještě zlý 
úmysl nebo hrubou nedbalost, pouhé nedopatření nestačí a že také není 
ve své všeobecnosti správným názor dovolatelův, že i pouhé nedopatření 
vždy stačí, nýbrž věc se má takto: Dlužno rozeznávati mezi nespráv
ným právním posouzením a porušením úředních povinností. Porušení 
úředních povinností, i když se stalo jen z nedopatření, zakládá vždy 
povinnost k náhradě škody tím způsobené, kdežto za nesprávné právní 
posouzení dle dávno ustálené a již v judikatuře hýv. víd. nejv. soudu 
uznávané praxe ani dle syndikátního zákona ani jinak ani úřední orgán 
sám ani stát neručí, jak nejvyšší soud již vícekráte podrobně vyložil. 
Tato nezodpovědnost však nejde, jak nejvyšší soud vždy dokládá, tak 
daleko, by orgán a tudíž i stát prost byl ručení, když orgán věc po 
právní stránce nesprávně posoudil proti lepšímu vnitřnímu přesvědčení, 
když použil právní normy vědomě nesprávně, čímž zpravidla dopustí 
se přlmozneužití úřadu. Na tom stanovisku stojí také § 15 cit. zák. 
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čl. VIII. z r. 1871. Jakkoli tedy jest dle §u 87 slov tr ř k 'd' " d ' . . ". b' " . . . az y ure Ol 
organ nejen opravnen, ny rz pnmo povinen, oznámiti veřeJ' " 
t t · č· . h' b I 'd . nopravm feS ne lI1y, o l11C z na y ve ornostl v oboru své úřední půs b t' 

s , ·-t· á ' t b ,. dl'" .. o nDS I, a fO. 1.11 a I se z roven o o, y vecI o lcne a ]lné předměty k d o k 
způsobilé byly uchovány, tudíž, třeba-li, zabaveny tak přece tot u ~zu 

'd t k d 1 k b 'I ,. 't" ' Opravo neJ e a a e o, y sme Ctnl 1 oznamení svévolná t j' vědo " b 
d o d' , 1'" k' ' '. me ez-uvo na, na pr. lCemlTI s utečnostJ, o nichž ví že nej'SOU pad' 
N d 'd' o, b 'tO . , r v lVy. 

ezo pove nym muze y 1 Jen za trestní oznámení ktereměl dO_ 
vodné" byť"se t~t~ j~ho mín.ění ~akládalo na omyld. Řízení mu:t te~ 
v danem pnpade cehtl k objasneni otázky J'ak to bylo zda o . ~ 
b 1 b · k' 'b dO d' , , znament 
yo o Je hvne ez uvo ne a, pak-li ano, zda úřad pro potira'n' l' h " . l ' . . 1 lC vy, 

zeJmena Je 10 organy - agenh J3ko oznamitelé J'e za důvodné p kl 'd l' 
'kl dO , h dO d . k'h o a al a na za a e ce 0, z UVQ II Ja e 0, čím způsobeného omylu o, 

t 't . b't' '" d ' . d ' , .. , a mu ze s a uznan y 1 za ure nt je nam Jlch - trestní oznámeni a b . 
, b' lb' h . t hd ' za avem zaso za o covyc - Jen e y prav, prokáže-li se že tak J'ed I' t' 

I "' ·t' , '" , na 1 pro I 
epslmu VUl fl11mU presvedcení (vědomě bezprávně) Financ'n' k-

t · " , '" . 1 pro Ul a-
ura Slce nepoplfa, ze urad pro potírání lichvy byl sta'tn' '" d 1 ' d' d' , . . lm Ura em a e 

poneva z u am stran nemohou jej státním učiniti pak-I' " bl' 
b 1· 'd"d '. , 1 ]lm ne y ne-Ol poneva z j e o otazku veřejnoprávní j'e tu ud' 't b', 

r "". ,a111 s ran ez vy-
znamu a stat nemel by pres souhlasné udání stran kdyb b' kt' y , . blb" , Y o je Ivne 
nespravnym JO" ylr odsouzen pro jednání orgánu, jenž orgánem jeho 
nebyl, a ponevadz v mdexu ke sbírce zák. a nař. nelze nale'ztl' . , 
k '"" " am za-ona ant nanzent, na nemz by zřízení takového úřadu s "' 1 . 
ť b ' "' I ' . poclva o, Je 
re ,a vcc pr~s usnym dotazem o sdělení zřizovacího aktu zjistiti Z r 

mozno poukazah jen na sdělení čís. 4 min. sprav. Ve Věstníku 1920 ~. '~~ 
"' Ad 2.) ~le v~vodů ad 1.) nelze státnimu zastupitelství vinu při
clta!l. nebot, k~yz, tn;stní oznámení žalobce z různých trestných činů 
vlmlo, musll statm zastupce podle své povinnosti trestnl'n "' d J' 'ďt·, '"' . , 1 ra em mu 
u ozene ~ I vec vysetnh. Totéz by platilo i ve příčině zabavení zásob 
kdyby" coz ze SplSŮ není viděti, státní zastupitelství nějaký návrh byl~ 
ohledne lllch podalo nebo nějaké úřední jednání vůbec učinilo. 

čís. 6985. 

~od p~J~m de~i~ Sf?~~ají i výplaty jako fcrmy <lev/s ku přemístění 
penez a mme komlSlOrtar 1 'Ohledně nich vstoupiti do obchcdu po r 
CI., ~76, obeh. :ák. Předpis čl. 376 cbeh. zák. treni právem vižícím~z~~ 
hlasent podle cl. 376, prvý 'Odstavec, cbch. zák. nemusí se státi výslcvně. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, Rv I 1939/126.) 

žalobc; byl komitentem žalované banky. Předmětem komise b 1 
nov~!,orska, devlse, pokud se týče výplata. Ve sporu o zaplacení dolfrůa 
k pnkazu zalobce nakoupených, šlo najmě o to, zda žalovaná vstou~ 
pl~a do ob,c?odu J3ko samosmluvnice. Žalobě bylo vyhověno s o u d 
v sec h trl s t o l, c, N e j vy Š š í Ol s o ude m z těchto y 
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důvodů: 

Mezi stranami není již sporu o tom, že předmětem komise byla novo
yorská devisa, pokud se týče výplata, a jde nyní o otázku, může-li býti 
výplata předmětem vstoupení komisionáře do obchodu po rozumu cl. 376 
obch. zák. Dovolání jest na omylu, míníc, že tato otázka byla již. vyře
šena zrušovacím usnesením ze dne 27. května 1924, Rv I 41/24 ČIS. sb. 
3900 a že právní názor tam vyslovený kryje se s názorem žalované banky 
od počátku hájeným. Nejvyšší soud nařídil tímto usnesením doplnění 
řízení právě proto, by pro řešení této a jiných otázek pro rozhodnutí 
sporu důležitých byl teprve zjednán potřebný podklad, což se pak ta'ké 
stalo. Odvolací soud, připojiv se s prvním soudem k posudku znalce 
Josefa T-a, dospěl k závěru, že do pojmu devis spadají i v~platy ja~~ 
formy devis ku přemístění peněz, kde jedna strana se zavazuje vypla!ttt 
nebo dáti vyplatiti třetí osobou (jejím cizozemským korespondentem) 
druh~ straně nějakou peněžní částku v cizině a že výplata není totožnou 
s prodejem pohledávky případně dobropisu v cizině. Ostatně udal 
i znalec Max K, jehož posudek žalovaná jedině pokládá za správný, 
že šek a výplata jest totéž až na malou úrokovou diferenci, z čehož plyne, 
že i při výplatě nenabývá její nabyvatel nároku proti bance, která 
výplatu má honorovati. Ale oavolací soud zjistil dále, že výplaty jako 
jiné devisy jsou předmětem obchodování, najmě i na bursách, majíce 
bursovni cenu jako peníze a zboží, a usoudil z toho, že i na výplaty lze 
použíti ustanovení čl. 376 obch. zák.' S názorem tím lze souhlasiti, ze
jména když čl. 376 obch. zák. zřejmě klade důraz na to, že předmět ná
kupu nebo prodeje má tržní nebo bursovní cenu, neboť názor tento 
nejen nepříčí se zákonu, jenž naopak připouští obdobné použití (§ 7 
obč. zák. čl. 1 obch. zák.), nýbrž plně hoví i správně pojímanému ob
chodnímu životu a jeho potřebám. Dovolání na dolíčení nesprávnosti 
tohoto právního názoru odvolacího soudu marně poukazuje k tomu, že 
výplaty jako pohledávky nejsou a nemohou býti zbožím ve smyslu ob
chodního zákonníka, neboť to h o odvolací soud netvrdil, a pokud na 
důkaz správnosti dotyčných dovolaCÍch vývodů připojeno bylo k do
volaCÍmu spisu písemné dobrozdání Dra Arnošta Weniga, profesora Kar
lovy university v Praze, sluší dovolatelku prostě upozorniti na zákaz 
novot najmě i v dovolacím řízení (§ 504 druhý odstavec c. ř. s.). Než 
nelze přehlédnouti ani další okolnost, že ustanovení čl. 376 obch. zák. 
není právem vížícím (sb. n. s. 754) a že žalovaná banka podle svých 
obecných obchodních podmínek žalobcem na vědomí vzatých při všech 
jí udělených příkazech k nákupu a prodeji cenných papírů, směnek a 
val u t výslovně si vyhradila, vyříditi tyto pří~azy buďto uz~věrkami 
s jinými osobami nebo tím z.~ů.s0bem, ž~ podle ,cL 376 o,?ch. zak. san;a 
jako kupující nebo prodáva]lcl vys!oU~1. Nebra~lla tudlz okol,nost, z~ 
předmětem komise byla novoyorska vy plata, mJak tomu, by zalovana 
nevstoupila do obchodu jako samokontr~hentka a .sta!a se t3'k. sam~u 
a jedinou dlužnicí žalobce. Než odvolacl soud spravn,e dospel I k za
věru, že žalovaná prohlášení ve smyslu čl. 376 prvy odstavec obch. 
zák. též učinila, třebaže toto prohlášení nelze vyčísti již ze samého , 
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dopisu ze dne 22. července 1916, v ně~ž vyúčtuje f~liál~a ve F. 'p~o
vedený příkaz žalobci podle ,tam ,uvedeneho kurs~ s hm, z~ uznava ~a
lobce za koupených 40.000 dolaru ,a 48.000 __ dol~ru na konte dolar~vem. 
Tu předevšim nelLe přehlédnoul!, ze proh,la~em po;l1e čl. 376 prvy ?d
stavec obch. zák. nemusí se státi výslovne, ze stačl I konkludentm čmy 
(Staub-Pisko, Kommentar zum Han~~ls~e~etz!lUch V!deň 191 O, dr~hý 
svazek str. 469 § 5). Sluši pak uvazll!, ze z~lovana podle, vlastmh? 
přednesu zakoupila v Berlíně jen 85.000 dolarů, ze 3.000 dolaru, ohledne 
nichž i znalec K připustil, že o komisionářský poměr nešlo, vůbec ne
koupila a že se o tom nezmínila ani v dopise ze ,d~e 21. ,če,rven~e 1916 
ani v dopise ze dne 22. července 1916, cOz opravnuJe k zaveru, ze sam~ 
nečinila tu žádného rozdílu. Důležitým jest také, ~e po~le kontokore~tu 
The National City Banky of New York pohledavka zalované u teto 
banky nečinila 3.000, nýbrž 44.416'98 dol,:~ů,. která poukazem 85.000 
dolaru vzrostla na 129.416,08 dolaru a dalslml poukazy na 2.07.707·20 
dolaru což přímo nutí k závěru, že žalovaná měla u The NatlOnal CIty 
Banky' ol New York dolarové k.onto vla~tní patrně. proto, by se ~chrá
nila případných kursovních ztrat v dobach, kde, Jak sama tvrdl, kurs 
dolarů měl tendenci stoupající, najmě když ani netvrdila, kterým z Je
jích ostatních komitentů snad patří .zbytek tohoto. am~ri;:ké,ho kon~~. 
Nepochybil tudíž odvolací soud, kdyz po tomto obJasnem vecl vylozll 
oznámení o provedení příkazu tak, že tím dala žalovaná na jevo (§ 914 
obč. zák. a čl. 278 a 279 obch. zák.), že sama chce býti dlužnicí žalobce, 
jenž podle obsahu oznámení nem?hl ,ani, ~ušiti, kdo j!ný .má být} ie~o 
dlužníkem a že žalovaná Jeho dluzmcl byh nechce. Mml-h dovolam, ze 
to bylo p~trno již z toho, že koupena byla výplata novoyorská, přezírá, 
že dopisy o výplatě novoyorské se nezmiňují a že podle posudku znalce 
Josefa T -a, který odvolací soud si osvojil a na němž rozsudek svůj vy
budoval provedení příkazu, jak se stalo žalovanou, nebylo jedině mož
ným, n{brž neobvyklým. 0.statně i znal~~ Max K alespoň pův~d~ěpř!
pustil, že způsob provedenI žalobcova pnkazu mkoltv nebyl Jedme moz
ným, třebaže se v dalším odchýlil od tohoto vlastního svého mínění. Tím 
se pak vysvětluje zcela nenuceně, že žalovaná, ač prý byla jen komisio
nářkou a nikoliv prodavatelem, účtovala žalobci nejen vyšší kurs, nýbrž 
i nižší úroky, což, pokud jde o úroky, nelze vysvětliti nedopatřením ža
lované banky, jak správně rozpoznali již nižší soudové, a jest tu vý
znamno, že ani znalec K počítání nižších úroků, předpokládaje poměr 
komisionářský, nedovedl si vysvětliti jinak, než, že se mezi stranami 
stala úroková dohoda, což ovšem netvrdila ani žalovaná. Zcela dobře 
pochopitelným jest pak'i další postup žalované banky, pokud se týče 
obsah korespondence dodatečně mezi stranami vyměněné, že totiž ža
lovaná dopisem ze dne 15. března 1919 vzhledem k předpisům nařízení 
vlády ze dne 4. března 1919, čís. IlO sb. z. a n. sdělila žalobci stav 
konta u ní ke dni 26. února 1919 s tím, že 50% zůstává zatim vázáno a 
že ho zatěžuje 1 Y2 % poplatkem evidenčním, že dopisem ze dne 27. 
března 1919 převedla vázanou částku na nové vázané konto, že zaslala 
žalobci výpis z volného a vázaného konta ze dne 15. července 1919, že 
dopisem ze dne 3. června 1919 upozornila žalobce na lhůtu k přihlášení 
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peněžních vkladů a že dopisem ze dne 20. června 19 I 9 oznámila mu, 
že se zřetelem k částečnému uvolnění vkladů převádí k tíži jeho váza
ného konta 20% jeho pohledávky na jeho řádné konto a dále že žalo
vaná činila podle dopisů ze dne 18. července 1919, ze dne 19. července 
1919 a te dne 27. září 1919 výplatu z dolarového konta závislou jen na 
tom, že budou dolary uvolněny zdejší devisovou ústřednou, ale když jí . 
bylo sděleno, že devisová ústředna je uvolnila (dopis ze dne 23. září 
1919), najednou odepřela výplatu z dolarového konta z důvodu, že jťjí 
americké pohledávky nebyly dosud uvolněny, že usilovala o desekve
straci svých amerických pohledávek, aniž se slovem při tom zmínila 
o tom, že z části jde o dolary žalobcovy, a že teprve, když poznala, že 
vyskytují se překážky a snaha o desekvestraci nesetkává se s úspěchem, 
íačala v dopisech ze dne 18. března a 22. listopadu 1920 rozlišovati 
mezí žalobcovým americkým požadavkem a svými pohledávkami ame
rickými, ačkoliv, jak shora uved·eno, měla u The National City Banky 
of New York jen jediné konto, znějící na 207.707·20 dolarů. Neprávem 
tudíž vytýká dovolání, že pd.vní posouzení odvolacího soudu co do po
užití čl. 376 prvý odstavec obch. zák. jest úplně pochybené a jest na
opak uznati, že jest správné a že zákonu a věci vyhovuje. Odvolací soud 
při tomto právním posouzení věci zejména neporušil ani zásady, vyslo
vené v §§ 499 a 511 c. ř. s., když, jak nahoře již bylo zdůrazněno, nej
vyšší soud ve svém zrušovacím usnesení vyslovil v této příčině toliko 
pochybnost (viz slovo: »sotva«) pro případ, že by šlo o pouhé zřízení 
pohledávek v cizozemsku, a dále, že ustimovení čl. 376 odst. 1 obch. zák. 
by nemělo místa, když žalovaná - aspoň podle korespondence - ne
oznámila žalobci, že vstupuje sama db obchodu, a když po doplnění ří
zení nařízeného tímto zrušovaCÍm úsnesenÍm se ukázalo, 'že žalovaná 
prohlášení podle čl. 376 prvý odstavec obch. zák. potřebné učinila třeba 
jen mlčky (§ 863 obč. zák.). Vystoupila-Ii však žalovaná jako samo
smluvnice ve smyslu svých obecných podmínek pokud se týče čl. 376 
prvý odstavec obch. zák., pak ovšem nepřichází již v úvahu předpis čl. 
368 druhý odstavec obch. zák., nýbrž přísluší nárok na peníze, totiž na 
dolary, splatné v Americe, žalobci proti žalované bance jako přímé jeho 
dlužnici a byla proto tato povinna, dáti žalobci dolary v Americe k dis
posici, třebas svým vlastním kontem u The National City Banky of New 
York pro zavedenou a toliko ji stíhající sekvestraci nemohla volně na
kládati. 

čís. 6986. 

Vyrovnací řád. 
K okolnostem §u 10 (1) vyr. řádu dlužno přihlížeti z úřadu. 
Po zahájeni vyrovnacího řizení nelze nabýti pro pohledávku za dluž

níkem soudcovského práva zástavního ani práva na uspokojení na vě
cech jemu náležejících až do doby, dokud vyrovnací řízeni nebylo právo
platně skončeno nebo zastaveno. Vyrovnací dlužník musí dodržeti vy
rovnání, bylo-Ii již pravoplatně potvrzeno, bez ohledu na to, že vyrov
nací řfzení nebylo ještě fonnálně prohlášeno za skončené. Nedodržel-Ii 
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dlužník vyrovnání, nastávají účinky §u 5.1 .vyr. ř. a čl. lil .. nov. č.ís. 9~/ 
1923 a lze nabýti pro pohledávku za dluzmkem soudcovskeho prava za
stavního nebo práva na uspokoje~í na vě:ech je~~u náležejících! ~ebas 
vyrovnací řízení nebylO dosud pravoplatne prohlaseno za skoncene. 

(Rozh. ze cine 12. dubna 1927, R II 58/27.) 

S o u cl p r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle spisů, na jichž základě byla 
exekuce povolena, bylo proti povinné firmě a její,;, .. společní.kům ,usne
sením ze dne 16. listopadu 1925 zavedeno vyrovnacl nzel11, k cemuz bylo 
při povolení exekuce přihlíž~t~., . Návrhu exekuční:'.'u ~eb~l? vyho~eh, 
protože podle samé exekučm zadosh nebylo .toto nzel11 jeste sk?nceno 
výrokem soudním, což vyplývá ostatně také ze záznamu vyrovnaclho ko-

misaře. 
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů v o cl y: 

Tvrdí se, že povinná strana podala rekurs proti povolení exekuce, 
ačkoliv bylo s jejím souhlasem dne 20. Iistopad,u 1 92~ navrženo zr~š~n! 
exekuce, a že tudíž rekursní soud rozhodl o teto shznosh, jakkohv jlZ 
exekuce byla zrušena, iakže v čase rozhodnutí již právně nepozůstávalo 
vůbec usnesení, proti kterémuž směřovala stížnost. Avš"k dovolací re
kurs jest po této stránce bezdůvodným, .neboť při p~volení e~ekuce r?z~ 
hoduje toliko stav z té doby (§ 7 ex. r.). Rekursl11 soud prezkoumava 
tedy otázku, hyla-li exekuce právem povolena či nikoli, podle. tohoto 
stavu, a okolnost, tvrzená až v dovolacím rekursu, že exekuce byla dne 
20. listopadu 1 926 zrušena, jest nepřípustnou novotou. Dále se uvádí, 
že. soud, jenž povolil exekuci, zkoumá prostě, zda jsou tu podmín~y po~ 
volení exekuce, a že jest věcí exekučního soudu, zda nemá odmltnouh 
výkon exekuce proto, že vyrovnací řízení není posud skončeno, takže 
soud procesní, jenž není zároveň exekučním soudem, mUSIl exekucI po
voliti, vyhovuje-Ii návrh jinak zákonu. Ale i tu jest dovolací rekurs na 
omylu. K okolnostem §u 10 (1) vyr. řádu dlužno přihlížeti z moci úřadu, 
protože toto zákonné ustano'vení jest velícím předpisem. Me dovolací re
kurs jest oprávněn z třetího uplatněného důvod~. V exekuční žád~sti 
tvrdila vymáhající věřitelka, že má vykonatelny rozsudek krajskeho 
soudu ze dne 3. ledna 1926, podle něhož má jí zaplatiti povinná strana 
rukou nerozdílnou 14.186 Kč s přísl., že podle spisů téhož krajského 
soudu konalo se vyrovnání o jmění protokolované firmy Tomáš N. i obou 
veřejných společníků, jež bylo potvrzeno pravoplatným usnesením :e 
dne25. června 1926, podle něhož měli věřitelé obdržeti 50% kvoty v peh 
lhůtách, z nichž první ve výši 11 % dospívala dne 1: říj~a 1926, že .však 
povinná strana zaplatila dne 11. října 1926 1.630 Kc, ackoh kvota cll1lla 
1.650 Kč, takže placení bylo opozděné a neúplné, následke,? če.h?ž ~3'
stalo obživnutí původní pohledávky, a navrhla proto vymaha]1cI ven
telka exekuci pro zbývajících 12.556 Kč s přísl. Vymáhající věřitelka se 

44' 
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tedy ~o.voláv,ala ustanovení §u 57 vyr. ř. a čl. III. nov. číš. 99/1923 a 
Jest zreJmo, ze, majíc již po. ruce exekuční titul, mohla zažádati o exe
kuS: k vydobytí původní zbytkové pohledávky. Rekursní soud, přihlížeje 
~ urednlmu záznamu ve spise ze dne 17. ledna 1927, poukazuje na to 
ze vyrovn,a.cí řízení ještě není skončeno soudním výrokem. Podle §u 1 Ó 
(:) vyf. rad,: ~emůže ovšem po zahájení řízení nabyto býti pro pohle
davk~ za dluzmkem soudcovského práva zástavního ani práva na uspo
kOJem ~~.věc~ch jemu náležejícíc~ a to zajisté až do té doby, pokud vy
rovnaCl :,zem ne~~lo pravoplatne skončeno nebo zastaveno (§§ 55 a 
~~, v~r. r., .srov. tez rozh. Č. 2235 a 4642 sb. n. s.). Avšak podle onoho 
ur~d~lho za,zn~mu Jest potvrzení vyrovnání již pravoplatným a jen loť2 
malm s~oncem vyrovnacího řízení nebylo prý dosud možným. Avšak 
usnese~, podle 5u 55 vyr. řádu předpokládá již pravoplatně potvrzené 
vyrovnam, Jehoz opětné přezkoumávání není již dovoleno netvoří tedy 
pravopl~tn~sh v}'ro!n~ní, nýbrž usnesení podle §u 49 vy:' ř., když na
bylo pravm mocl, Clm uzavř~né vyrovnán! právně účinným (rozh. čís. 
?'?39 a 6071)~ Vyrovnací dlužník musí tedy dodržeti vyrovnání, bylo-li 
llZ, ~ravopl~tn,e potvrzeno, bez ohledu na to, že vyrovnací řízení nehv' II 
Jeste fo;ma~ne pr~hlá~e?? za skončené. Nedodržel-li však vyrovnání 
včas a uplne, nastavaj1 ucmky § 57 vyf. ř. a čl. III. nov. Povinná strana 
v rekursu proti p'~volení exekuce'uváděla toliko, že exekuce neměla býti 
podle§ 10. vyr. ra~,u povolena, poněvadž vyrovnací řízení dosud nebylo 
pravoplatne .prohlaseno za skončené .. Tvrzení toto mělo by význam 
kdyby mezlhm. nebyly již nastaly účinky podle § 57 vyr. ř. a čl. lIJ. noV: 
Proh P?d~ta tne';1u tv~ze~í v exekuční žádosti o nesplnění pravoplatného 
vyro~nall1 a ObZ1V~Uh puvo.dní zbytkové pohledávky se povinná strana 
nebramla. Dovolacl rekurs Jest tedy po této stránce odůvodněn a bylo 
mu vyhověti. 

čís. 6987. 

. Exe~uci ~~lizením na základě usnesení, jímž bylo dáno soudní svo
lent k vypovedt podle z~~ na ochra~u nájemců a do něhož byl vzne
sen rekurs, nelze povohh pred uplynuhm dne kdy bylo dlužníku doru
čeno potvrzujíci usnesení rekursniho soudu. ' 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, R II 105/;!7.) 

Exekuci vyklizením s o udp r v é s t o I i c e povolil rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. ' 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

• Povolen~ ~xekuce stalo se proti předpisu § 7 ex. ř., před uplynutím 
lhuty k pInem. Tltulem exekucním jest usnesení prvé stolice ze dne 2. 
prosince 1926, jímž bylo dáno svolení k výpovědi a dlužníku uloženo 
by byt nejpozději dne 3. ledna 1927 o 12. hodině polední vyklidil ~ 
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tiplně vyklízený stěžovateli odevzdal. Rekursní soud usnesením ze dne 
4. ú,nora 1927 potvrdil toto usnesení v plném obsahu a nezměnil a ani 
jinak neupravil lhůtu k plnění již uplynulou. Usnesení toto bylo straně 
povinné doručeno dne 7. února 1927, a již v týž den povolil soud prvé 
stolice k návrhu strany vypovídající exekuci vyklizením. Ale svolení 
k výpovědi bylo dáno v řízení nesporném podle §u 4 zákona o ochraně 
nájemníků, a proto tu platí předpis § 12 druhý odstavec nesp. pat., po
dle něhož, jakmile jest do usnesení nesporného soudce podána stížnost, 
nelze je až do rozhodnutí o stížnosti vykonati. Tím prodlužuje se lhůta 
k plnění až do rozhodnutí o stížnosti. Koncem doby »až do rozhodnutí 
o stížnosti" nelze rozumětí den neveřejného sezení, kdy rekurs ní soud 
o stížnosti rozhodne a usnesení své datuje, ani den (v tomto případě 6. 
února 1927), kdy vyřízení rekursního soudu došlo na soud prvé stolice, 
nýbrž den, kdy ono rozhodnutí nabývá na venek pusobnosti proti té 
které straně, to jest teprve den doručení. Doručení samo neděje se p"k 
s vyznačením hodiny doručení, což není ani v § 88 a násL c. ř. s. ani 
v § 88 zák. o org. soudní, ani v jednacím řádě předepsáno. Poukázati 
pak jest na předpis § 125 c. ř. S.a také na hmotněprávní předpis § 903 
obč. zák., podle něhož právní následky nesplnění závazku nastanou te
prve uplynutím posledního dne lhůty. Tudíž před uplynutím dne, kdy 
se stalo doručení rozhodnutí druhé stolice, nebyio exekuci povoliti. 

čís. 6988. 

Cesta z nouze (zákon, ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák.). 
V řízení o propůjčeni nezbytné cesty není přípustným rekurs do usne

sení rekursniho soudu, júnž v důvodech žádost o cestn z nouze uznána 
odůvodněnou a proto prvému soudu bylo nařízeno, by doplnil řízeni 
v otázce odškodného . 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1927, R II 108/27.) 

Návrh, by byla povolena nezbytná cesta, s o udp r v é s t o I i c e 
zamítl. Rek u r s n ís o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému 
soudu, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl, vysloviv v důvodech, že 
jsou zde podmínky propůjčení cesty z nouze, neshledav však věc objas
něnou v otázce odškodného. Dovolací rekurs do tohoto usnesení r e -
k u r sní s O' u d odmítl jako nepřípustný. D ů vod y: Ustanovení 
§ 16 zákona ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák. o zřízení nezbyt
ných cest, podle něhož rozhodnutí v tomto řízení vydané lze napadnouti 
pouze rekursem, předpokládá, jak vysvítá z ustanovení § 17 zákona, 
rozhodnutí, jímž se ve smyslu § 15 případ věcně řeší a řízení o zřízení 
nezbytné cesty ukončuje a stanoví odškodné, jež uchazeč má zaplatiti 
za nezbytnou .cestu. Napadati usnesení rekursního soudu, jímž se pouze 
nařizuje prvému soudu doplnění řízení, jež zůstalo neúplným, jest podle 
ducha zákona nepřípustným, neboť účelem jeho jest, by se tomu, kdo 
nezbytnou cestu potřebuje, dostalo jí rychle a s výlohami pokud 

II 
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mož:lO ,neji11~nšíl:,i, a účel ten by byl ohrožen, kdyby se připustila 
zvl~s!~1 o,ddele~a odporovatelnost opatření, majících za účel zdokona
lem nzelll. Sluselo proto dovolací rekurs odmítnouti jako nepřípustný 
(VIZ sb .. n. s. čís. 40, 1673, 1863). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vody: 

Napadené usnesení vyhovuje úplně stavu věci i zákonu opírajíc se 
ve svém doslovu zřejmě o rozh. čís. 1673 sb, n. s. Zásada ~ rozhodnutí 
tom, vyslovená, platí z důvod~ tam sh;nutých i pro souzený případ, 
v nemz rekUlslll soud na rozdll od prvmho soudu uznal - ovšem i tci 
Jen v důvodech - žádost o nezbytnou cestu za odůvodněnou a nařídil 
prvnímu soudu, by ve věci dále jednal a, zjistě zákonné odškodné, znovu 
se usnesl. Ne~oť, i ym; že by byl připuštěn opravný prostředek napřed 
proli usnesem, Jlmz narak byl uznán po právu toliko co do dŮVOdu a 
po, té zase i pr?ti uS,nesení, ljIjlž bylo, sta}lOVenO odškodné, byla by po
rusena - popnpa~e k ~,elm~ clt~ln~ uJlne navrhovatele - zásada rych
lostI a ,levnostI :eleho nzelll, Jlz zakon chce, pokud jde o přípustnost 
opravneho prostredku, zjednati platnost právě ustanovením, že posky
tUje v § 16 rekurs jen proti »ro,.hodnutí«, to jest, jak plyne ze souvis
lostI s předcházejícím § 15, toliko proti konečnému a věcnému rozhod
nutí .o p~opůjčení nezbytné cesty a o odškodnění, ale nikoli neobmezeně 
proli kazdemu rozhodnutí soudnímu (srv. rozh. Č. 40 sb. n. s,). 

čís. 6989. 

Exekuci ku splnění smluvního závazku zaplatit:i dávku z přírůstku 
hodnoty, lze vésti pouze podle § 353 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, R I 286/27.) 

Exekuční žádost, by byla na povinné stranč vymožena povinnost 
p~atiti dávku z, př~růstku hodnoty a učiniti opatření, by zemský inspekto
rat,p;o zemske davky v Praze plnění dávky z přírůstku hodnoty, vyplý
vaJlC: ze smlouvy trhové ze dne 17. května 1922, na straně vymáhající 
~epozaaoval, by bylo za tím účelem povinné straně uloženo, by do 15. 
unora 1937 zaplatJla z~mskému inspektorátu pro zemské dávky v Praze 
5.984 Kc, 06 ~s 5% uroky od 13. prosince 1925 podle platebního roz
kazu a predlozIla o tom potvrzení, jinak že jí uložena bude po návrhu 
strany vymáh,ající pokuta peněWá 1.000 Kč nebo vazba na jeden týden, 
s o,u d ~ pIV e s tol: ~ e za~llItl, rek u r s n I s o u d exekuci povolil 
s lim, ze stanOVIl dluzlllku Ihutu k zaplacení do 20. března 19.27. D ů
vo ci y: Prvý soud jako důvod zamítnutí exekučního návrhu uvádí že 
prý an! z exekučního titulu, ani z návrhu samého předmět, způsob, 'ob
jem a cas plněn~ C~ 7 ex. ř.) zřejmým nenÍ. Názor ten je lichý; neboť obě 
tyto hstmy maJl vsechny tyto náležitosti, je z nich totiž zřejmým před-
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měl plnění, osvobozeni strany vymáh~jicí od pbcení dávky z přirůstku 
hodnoty a učinění opatření, by zemsky lllspektorat davk~, tu na 111 nepo: 
žadoval dále objem plnění, neboť Jde o davku, vymerenou 5984 Ke 
06 h s 5% úroky od 13. prosince 1925 a posléze i čas, do kterého plněno 
býti má, to jest podle rozsudku do 14 dnů po jeh,o prav~moci. ~p.ůsob 
plnění není sice v rozsudku uveden, ~le Je sa:nozreJmo,.ze splnelll po
vinnosti rozsudečné nemůže se státI Jinak, Dez zaplacel11ITI davky zem
skému inspektorátu stranou povinnou a vykázáním se potvrzenkou o za
placení, jak to v exekučním ~ávrhu ~ádáno. S,trana povinná, ~~vši o ná
vrhu slyšena, uznala sama, ze J~dl~ym prost;edkI;m k~ s~lnem záv,azku 
rozsudečného bylo by zaplacem davky, namlta vsak, ze Jl zaplalJtr ne
mllže, zejména ne najednou, což jest však zcela nerozh?d~ýl~. Y ero-
jednávaném případě jde o ~x;kucl ve smysl~ § ~54 ex. r;, Jeymz p,red~ 
pokladem je že jde o jecinalll nezastupltelne a ze vykonam Jeho zaVISl 
výlučně od 'vllle povinného dlužníka. Obě tyto I?0~minky js,ou dány, 
plněni, jež má býti .vy~u:eno, .lest v trtulu, exekucn~m I, v navrhu !ak 
určitě označeno, že I nalezltosÍ1 §em 7 ex. r. vyhledavane JSou splneny 
a nebylo pr?to důvodu ~ávrhu nevyhověti., Bylo ~udíž ~důvodněné stíž
nosti vyhovetr a usneselll prveho soudu zmellltr, pn čemz vzhledem k to
mu že lhůta do 15. února 1927 v exekučním návrhu stanovená zatím 
upl'ynula, straně povinné ku splnění závazku nová přiměřená, do 20. 
března 1927 běžící lhůta byla dána. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze přisvědčiti stěžovatelLlIl1, že exekuční návrh měl již proto býti 
zamítnut, poněvadž exekuční titul jest pouhým určovaCÍm rozsudkem, 
a čtrnáctidenní lhůta k plněni v něm stanovená vztahuje se jenom na 
útraty sporu. Rozsudkem krajského soudu byli žalovaní odsouzeni k urči
tému plněni, totiž, by osvobodili žalobce od závazku zaplatiti předepsa
nou jim dávku z přírůstku hodnoty prodaného domu, čtrnáctidenní lhůta 
nebyla žalovaným poskytnuta jenom k zaplacení útrat, nýbrž i ku splnění 
žalobního nároku. Pochybnosti, které by snad mohly v té příčině vznik
nouti pro ne zcela jasný doslov rozsudkového nálezu, vyvrací žalobní 
návrh, jenž zcela jasně požaduje plnění do 14 dnů a jemuž bylo rozsud
kem vydaným dílem na základě uznáni, dílem pro zmeškání žalovaných 
úplně vyhověno, Nelze dále souhlasiti se stěžovateli a prvním soudem, 
že z rozsudku nejsou patrny předmět, způsob a objem dlužného plnění. 
Žalovaní zavázali se za žalobce zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty, 
předepsanou jim později ve výši 5.984 Kč 06 h, jsou proto podle § 1404 
obč .. zák. povinni opatřiti, by tato dávka nebyla od žalobců vymáhána, 
když byly rozsudkem odsouzeni, by do 14 dnů osvobodili žalobce od 
placení dávky, a. učinil.~"opatření, by zemský inspektorát pro zemské 
dávky jí od nich nepožadoval, nemohl, ale také nepotřeboval jejich zá
vazek býti určitěji vymezen. Jakým způsobem žalovaní jej splní, musilo 
jim býti ponecháno na vůli. Ačkoliv se tak nejjistěji a nejjednodušeji 
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stane zaplace?ín~d~vky, ~emůže býti žalovaným bráněno, by svému zá
vazku n,edost~1! Jl~ym zpusobem, na příklad ujednáním se zemským in
spektorat~m, ze prevezmou dávku privativně ku placení. Důvod, ze kte
reho pr~l1l soud zamítl exekuční návrh, proto neobstojí. Přes to dlužno 
dovolaclm~ re~ursu vyhověti,. neboť právem se v něm dále vytýká, že 
navrh?~a,ny zpusob exekuce jest v tomto případě nepřípustný. Ovšem 
nes~oclva, tato nepřípustnost v tom, že navrhovatelé, nepřidržujíce se 
P?vseChne!lO výro~u rozsud:kového, ~y~láhají na, d~užnících zaplacení 
davky a predlozem potvrzem o placem, jakoby dluZl1lcl nemohli rozsud
kOvo,u p.?v!nnos!,~plniti ji~'ým :p~sobem, neboť podle § 12 ex. ř, přísluší 

. vy~ahaJlc:m~ vent,eh v pnpade, ze ~Iužník má právo volby mezi několi-
k~rym p~nemm, p,~avo ves!1 pro kte;ekoliv z nich exekuci a tohoto přea
plSU dlu,ZI1o ,tu UZIÍ! aspon obdobne. Ale navržený a rekursním soudem 
pov?leny zpusob exekuce pO,dl,e § 354 ex. ř, jest přípustný jenom tehdy, 
kdy,z ?,a ~ytl ~ynuceno jednam llezastupitelné, závisející výlučně na vůli 
dluzn!kove, coz ~ tomto případě nedopadá. Právě proto, že plnění může 
se, ~taÍ!~ Jak I n~vrh I r,ekursní soud předpokládají, zaplacením dávky, 
muze bylI vykonano take jmou osobou než dlužníky. Přípustnou exekucí 
v takovém případě jest jenom exekuce podle § 353 ex. ř. totiž zmocně
ním vYI?áhají:!ch vě~itelů, bf z,a~latil~ ~á~ku sami na dtraty dlužníků, 
a vymozenlm ,echt? utr~~z~ jmem dluzmku pOdl,e p;avidel platných pro 
exekuce k vyd~?yÍl penezltyc~ ~o.hledavek. Take muže jenom tato exe
kuc.". v tomto pr,lpade, ~d~ dluzmcl neplatí, poněvadž nemají peněz, vésti 
k ~Ih, vymaham okamzlteho placení pokutami neb vazbou příčilo by se 
nejen doslovu, nýbrž i duchu a zásadám exekučního řádu. 

čís. 6imo. 

, Při ?dhadu nem,ovitosti. knávrbu berního úřadu za účelem vyměřeni 
pre~,~!~h poplatku ku dm prodeje nemovitosti, dlužno přihlédnóuti též 
k_dflveJsun~ odhad,u k,?á~hu ~ského inspektorátu pro zemské dávky, 
predsevzate~u ~ temuz rull za ucelem vyměřeni dávky z přírůstku hod
noty .nemo~ltosti. Lhostejno, že dřívější odhad byl proveden proti pro
dateh, kdezto pozdější proti kupiteli nemovitosti. 

(Rozh, ze dne 13. dubna 1927, R I 30Ijr27.) 

. X. návrhu ber,n~hó úřadu provedl s o udp r v é s t o I i c e proti ku
pltelum ~sedlosÍl cp. 105 Antonínu a Marii K-ovým odhad usedlosti ku 
dm 16. brezna 1924 za účelem vyměření převodních poplatků a odhadl 
usedlost na 107.000 Kč. Rekursu kupitelů nemovitosti rek u r sní 
s o u d nevyhověl. . 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů 
prvemu soudu, by o návrhu dále jednal a znovu rozhodl. 

a ulóžil 
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Důvody: 

Nelze schváliti postup prvního soudu při vyřízení návrhu berního 
úřadu ze 17. orosince 1926 na nový odhad usedlosti čís. 115 v Č, ke 
dni 16. červn; 1924. Táž usedlost byla k témuž dni soudem již jednou 
soudně odhadnuta na 114.282 Kč 04 h. Dřívější odhad byl sice proveden 
na návrh zemského inspektorátu pro zemské dávky a proti prodatelům 
manželům františku a Boženě S-ovým, netvoří proto podle druhého od
stavce § 18 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ~. zák. ~ráV?, pro ny
nější strany, totiž československy erar, zastoupeny bermm uradem a. 
manžele Antonína a Marii K-ovy, tím však nepozbyl významu a své prů
vodní síly tehdejší odhadní operát jako základ pro určení odhadní ceny 
soudem podle § 272 c. ř. s. a § 30 odh, řádu ze drie 25. července 1897, 
čís. 175 ř. zák. Nebylo účelno, by byl nařízen ihned nový odhad s novými 
znalci· nýbrž měly býti slyšeny nynější strany o dřívějším odhadním 
operátu, a teprve kdyby byly učinily podstatné a odůvodněné námitky 
buď proti osobám dřívějších odhadců (§ 355 c. s. ř.), nebo proti jejich 
posudku (§ 362 c. ř. s,), mělo býti rozhodnuto, má-Ii býti odhad s dří
vějšími neb novými znalci znova proveden. Ustanovení §u 142 ex, ř., 

že od nového odhadu může býti upuštěno, jestliže od dřívějšího odhadu 
neuplynul více než rok a nestala se zatím ve stavu nemovitosti pod
statná změna, nepřicházelo v úvahu, poněvadž šlo o odhad k jednomu 
a témuž dni, a takový odhad měl hy míti bez ohledu na čas svého pro
vedení vždy týž výsledek. Když však byl již nový odhad novými znalci 
proveden, nemohl dřívější odhad již podle §u 2 čís. 6 nesp. říz. zůstati 

při zhodnocení nového znaleckého posudku bez povšimnutí. Při zacho
vání tohoto zákonného předpisu byl by musil býti uvážen rozpor v po
sudcích znalců o ceně pozemků, jenž se nejpatrněji projevil v ocenění 
pastvin. Kdežto znalec, slyšený při prvním odhadu ocenil hektar past
viny první třídy na 1.000 Kč, druhé třídy na 500 Kč a třetí třídy na 
200 Kč, činí tyto ceny podle posudku nyní slyšeného znalce 7.000 Kč, 
6.500 Kč a 3.000 Kč. Ani mnohonásobné zvýšení cen II pastvin, ani 
ostatní odchylky od dřívějšího posudku nebyly znalcem nijak vysvětleny. 
Tento soudem nezhodnocený rozpor způsobuje, že usnesení nižších 
soudů uznávající posudek nového znalce bez jakéhokoliv odůvodnění 
za správný, trpí rozporem se spisy, a že niimořádný rekurs odpůrců 
jest podle §u 16 nesp. říz. odůvodněný. Návrhu, aby usnesení nižších 
soudů byla zrušena, musilo býti vyhověno. Na prvním soudu bude, aby 
pozemky byly znova oceněny nestranným znalcem, při čemž bude třeba 
přihlížeti k námitkám předneseným při obou odhadech proti příbrání 

znaIcu z Č., dbáti toho, by zachovány byly předpisy §§ů 351 a 352 c. ř, s. 
platných podle §u 272 nesp. říz. i pro odhady nesporné o výslechu 
stran,neb aspoň předběžném vyrozumění jejich o osobách znalců, a 
vyšetřiti správnost tvrzení stěžovatelů v dovolacím rekursu, že dvě sou
sední usedlosti byly nápadně níže. odhadnuty než usedlost jejich. 
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číSi. 6991. 

Úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
ř. zák. na rok 1888). 

Podnikatel není zodpovědným podle §u 47 zák., třebas byl ve svém 
závodě dílovedoucim nebo dozorcem. 

K ručení podnikatele podle §u 46 zák. nestačí, by podnikatel své 
povinnosti vědomě a úmyslně zanedbával, nýbrž se vyžaduje, by zane
dbání povinnosti se stalo v úmyslu, by byl způsoben určitý úraz. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, Rv I 1403/26.) 

žalobce, tovární dělník, byl zachycen v továrně strojem a poraněn. 
Žalobní nárok o náhradu škody proti továrníku a dohlížiteli neuznal 
pro c es n i s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, o d v o
l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní 
posouzení věci spatřuje odvolání v mylném výkladu §u 46 úrazového 
zákona soudem prvé stolice, jelikož prý podle tohoto zákonného usta
novení není třeba zlého úmyslu a zúmyslnost u žalovaného nutno ze 
všeho, co v řízení civilu'lm a trestním vyšlo na jevo, předpokládati. Po
něvadž žalovaný neustanovil d.ozorce, ručí prý sám jako vedoucí zá
vodu podle §u 47 úraz. zákona. Právnímu názoru žalobcovu nelze při
svědčiti. Podle §u 46 úrazového zákona ze dne 28. prosince 1887 čís. 1 
z roku 1888 ř. zák. mŮže pojištěný Proti podnikateli nárok na náhradu 
škody uplatňovati, když úraz byl jím úmyslně přivoděn. Ani hrubé za
vinění, jak z ustano,vení §§ 45 a 46 cit. zák. jde, nemůže nárok pojiště
ného na náhradu škody proti němu ·odůvodniti. O úmyslném poškození, 
způsobení úrazu žalobci žalovaným nemůže býti řeči. Neboť trestním 
rozsudkem byl žalovaný uznán vinným přestupkem §u 335 tr. zák., jehož 
s~ dopustil tím, že opomenul zakrýti hřidel a kotouč pro řemen ve smyslu 
§u 66 c) nařízení minister. obchodu ze dne 23. listopadu 1905, čís. 176 
ř. zák. Nejde tedy o úmyslné přivodění úrazu, nýbrž nanejvýše o h.rubou 
nedbalos! žalovaného. Ve sporu úmyslné přivodění žalobcova úrazu ža
lovaným taktéž nebylo prokázáno. Ani podle §u 47 úraz. zák. není ža
lobcův nárok odůvodněn. Tímto zákonným ustanovením jest upraveno 
ručení třetích osob mimo podnikatele. Neustanoví-Ii podnikatel osoby 
v §u 47 zákona jmenované ve svém podniku, není tu prostě tohoto 
ručení podle §u 47 zákona úrazového. Že by se § 46 vztahoval jen na 
podnikatele, kteří ustanovÍ vedoucího závodu, a ne na ony, kteří sami 
funkci tu vykonávají, že by tedy v případě, vede-Ii podnikatel sám 
svůj podnik, ručil též podle §u 47 cit. zák. za zavinění, ze srovnání před
písů §§ 46 a 47 zá:k6na dovoditi nelze. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolateli nepodařilo se vyvrátiti důvody, ze kterých uznal odvo
lací soud, ze jeho nárok není ani podle §u 46 ani podle §u 47 zákona 
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úrazovém dělnickém pojištění ze dne 28. prosince 1887 J čÍs. 1 na 
~ok 1888 ř. zák. po právu. Odvolací .s~U(l vytkl~pr~vně, že § 47 upra
vuje ručení třetích osob za podmkove l;ra~y, tOÍlz vsech osob mimo p~
škozeného a mimo podnikatele. Na rucem. pOdn,lkat,:,le vztah,uj~ se vy
hradně § 46 zákona. Pravý smysl §u 47 jest, ze vsechny tretI osoby, 
počítajíc k nim také zmocněnce n~bo representa?t~ podmkatelovy, jeho 
dílovedoucí, mistry a dozorce, rUCI :a podl11kove ~ra~y pod~:. vseobe5-

"ch právních pravidel o náhradě skody, s tou jedll10u vYJImkou, ze 
n) k d-k d ' , t "nárok na náhradu oné části škody, za terou o .:' o nIo zal~.e~ ~anc~ 
úrazová pojišťovna, přechází na pojišťovnu., P,okus zal~bcu~ UCI~ltl take 
podnikatele zodpovědným podle §u 47, .z~stava-h ~e svem zavode funkce 
dílovedoucího nebo dozorce, stroskotava o jasny doslov §§ 46 a 47 
zákona v jejich souvislosti. Příčilo by se však také citu sociální spra
vedlnosti by velký podnikatel, jenž technické řízeni provozu vykonává 
jinými lidmi, ručil podle § 46 jenom za úmysl, ale malý podnikatel, 
který se musí sám starati o výrobu, m~sil ručiti také,.za P?uhou ?e
dbalost. Zřejmě bezdůvodné jest dovolám, pokud se snazl dolrclÍl oprav
něllost zažalovaného nároku i z § 46 tvrzením, že zavinění žalovaného 
se má pokládati za úmyslné. Poukaz na rozhodnutí G~aser-Unger č.7232 
jest zcela nemístným, předmětem onoho rozhodnuÍl byl nárok lllkohv 
poškozeného, nýbrž úrazové pojišťovny proti podni~ateli, tedy případ 
§L1 45 úrazového zákona, ve kterém podmkatel rUCI nejen za umysl, 
nýbrž i za hrubé zavinění. Pojištěnci a jeho pozůstalfm přislušel podle 
§u 46 nárok na náhradu protI pod11lkatell jenom, k?yz byl ~raz jl~ ne~ 
jeho zákonným zástupcem neb _repre,sentante,m zpu.sob.en umyslne, coz 
znamená ovšem podstatnou zmenu vseobecnych prav11lch pravidel. Ne
stači, jak se dovolatel mylně domnívá, by podnika~el, své po~innosti 
vědomě a úmyslně zanedbával; nestalo-li se zanedba11l ]1eh v umysl;" 
by byl způsoben určitý úraz, není podnikatel za něj z.odpovědným. ~e 
by ž,dovaný byl měl takový úmysl, nebylo a11l v trest11lm ani v clvrl11lm 
řlzení tvrzeno, tím méně zjištěno. Poněvadž se sotva kdy přihodí, by 
bylo . podnikateli dokázáno úmysln,é zavinění úraz:", j<;st ve skutečnosy 
§em 46 jeho ručení za následky urazu proh pO]1,stene;nu ~ jeho pozu.
stalým skoro úplně vyloučeno, ale to se stalo vedome a umyslne. JaK 
plyne také z projednávání návrhu zákona v parlamentě, mělo to býti 
náhradou za to, že byly podnikatelům současně uloženy náklady po
jištění úrazú, za které by podle všeobecných práv~ich era~idel. ner~~
čili. Soudům nepřísluší uvažovati o tom, zda takove zruse11l prav pn
slušejících poškozeným podle všeobecných právních pravidel bylo odů
vodněné a spravedlivé, jim náleží posouditi žalobcův nárok s hlediska 
nikoliv sociálně politického, nýbrž právního, pak nemllže však býti o něm 
jínak rozhodnuto než se stalo. 

čís. 6992. 

Smlouva sprostředlmvatelská. 
Byl~ii nárok sprosti'edkovatelův na provisi podmí~ěn tím, že ~1l:

pitel zaplatí část kupní ceny, nemá sprostředkovatel naroku na pmV181, 
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došlo-Ii souhlasnou vůlí stran ke zrušení kupní smlouvy, leč že by byl 
zjednatel splnění výminky zamezil proti cti a víře, najmě v úmyslu, by 
odňal sprosfředkovateli nárok na odměnu. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, Rv I 1446/26.) 

žalovaný dal žalobci příkaz, by mu sprostředkoval prodej velko
statku, a slíbil mu 2% pr.ovisi pod podmínkou, že kupitel složí první 
splátku na kupní cenu. Prostřednictvím žalobcovým byl velkostatek 
prodán O-ovL Ježto však tento nemohl složiti splátku na kupní cenu, 
zrušil S ním žalovaný kupní smlouvu. žalobu o zaplaceni provise p r ,0-

c es n í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Z obsahu trhové smlouvy vyplývá, 
že šlo. žalovanému při prodeji statku o to, by aspoň čast kupní ceny 
(,600.000 Kč) obdržel hned (do 31. října 1924) a že kupitel, jenž by 
tuto podmínku splniti nemohl, pro něho jako vážný uchazeč v úvahu 
nepřicházel. Proto je dobře: pochopitelno, že odpůrce, by se kryl proti 
odvolateli pro jeho' nárok na slíbenou provisi, slíbil mu, že mu vyplatí 
provisi teprve tehdy, až mu složí O. prvých 300.0'00 Kč. Že odpůrce 
odvolateli takovýto slib učinil a ten že jej přijal, zjišťuje soud odvo
lací, doplňuje tak zjištění soucj,u procesního v rámci jeho skutkových 
předpokladů, na základě výpovědi odpůrcovy. Pravdivost této skuteč
nosti podává se i z toho, že odvolatel, když s kupu s O-em sešlo, ozná
mil odpůrci ještě dva nové uchazeče o statek a dále z úvahy, že přece 
odpůrce nechtěl platiti odvolateli provisi jen tak pro nic a za nic. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovoláni, uplatňující dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., není opod
statněno. Odvolací soud zjistil na základě výpovědi žalovaného, že ža
lovaný slíbil žalobci, že mu vyplatí provisi teprve tehdy, až složí prvých 
300.000 Kč, a že žalobce tento slib přijal. To jest zjištění skutkové, 
nikoliv, jak míní odvolání, závěr právní. Výtka, že toto zjištění se příčí 
pravidlUm logiky, není oprávněna. Odvolací soud nemohl dospěti k ji
nému zjištěni, uvěřiv udáni žalovaného, že žalobce s tím souhlasil, by 
mu provise byla vyplacena, až O. zaplatí prvých 300.000 Kč, a že pro
jevil svůj souhlas buď výslovně nebo mlčky. V dovolacim řizení nelze 
brojiti proti tomu, že odvolací soud uvěřil žalovanému, ač tento nemohl 
udati, ani zda žalobce projevil svůj souhlas výslovně či mlčky, ani kte
rými konkludentními činy jej projevil. Přesvědčení odvolaciho soudu, 
že žalobce svůj souhlas projevil, jest výsledkem volného hodnocení dů~ 
kazů a nesprávné ocenění důkazů není dovolacím důvodem. Z tohoto 
zjištěni, dovolací soud vížícího, vyplývá, že žalobcův nárok na provisi 
byl podmíněn tím, že kupitel statku zaplati na kupní cenu alespoň částku 
dřive zmíněnou. Tato výminka nebyla splněna, žalobcův nárok tudíž 
nevznikl. žalovaný není pdv žalobci z toho, že pwpustil kupitele ze 
závazku, svoHv ve zrušení smlouvy a že tím výminku zmařil. Právě tak, 
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jako přikazovatel není proti dohodci povinen" smlouvu uz~vřiti, by~o-li 
umluveno dohodné pro připad, že k~ smlouve dOJde! ne~: P~O!I nemu 
ani zavázán, smlouvu splniti, byl-li narok na dohodl;e zvla~tll! umluvou 
učiněn závislým na výmince, že smlo,uva. bude ,spl~ena. Narok na pro~ 
visi v tomto případě nevznikne, kdyz uJedn".n~ vymlllka nenas~ala aj 
je důvod jakýkoliv, z něho~ nedošlo k ~plnem smlouvy. Jedl,?e ome
zení plyne ze zásady, že vymmka plalI, Jako bl nas!a~a, kdyz strana, 
na jejíž neprospěch by bylo, kdyby nastala, JeJI spinem. zam~zlla proh 
cti a víře (rep. nálezů býv .. víd. n .. s. ~ís. :34). P?dle teto z~s~dy Jest 
přikazovatel povinen provlsl zaplalIlI, trebaze nedoslo ke spln~m smlou
vy, když zmařil splnění způ~obem příčícím. se zása~ám ~oclIveho styku, 
zejména když je zmařil v umyslu, by dohodCI odnal narok na provls!. 
Takovo~ výtku však ž~lobc,,:,~alovanél;1U an! n,ečiní a není ".Ul pc:d-
kladu pro ni ve zjištěl1lch mzslch soudu, z mchz Jest patrno, ze doslo 
ke zrušení kupní smlouvy dohodou, stra~, poněvad~ nebylo ~ůbec lze 
očekávati, že by kupitel mohl dostalI svym smluvmm zavazkum. 

čís. 6993. 

Jednáním nedovole«ým není jenom takové, které se příčí zvlášť da
nému příkazu nebo zvláštnímu př~dpisu, n.ýbrž i c:n?, kte~é s-"" . příčí VŠt;
obecnému předpisu ncb opatrnosti a to nejen obyceJné, nybrz I odborne. 

Podnikateli staveb jest ponecháno, by zabezpečil odborně vyko
pávku tak by nikdo nemohl býti poškozen. Míra a způsob zabezpečeni 
jsou urč~y předvidat'elností nebezpečí za obyčejných okoln~sti. Pod
nikatel neručí za škodu, jež povstala tím, že kočí nechal kooe bez do
zoru postaviv je bezprostředně před vykopávku, a že kooě následkem 
toho' vjeli na zákryt a se probořili. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, Rv II 734/26.) 

Dne 3. listopadu 1925 krátce po 6. hodině ráno probořil se pár koni 
žalobcových zapřažených do povozu s láhvovým pivem v. uli~i do ~toky' 
kanalisační, prováděné tam žalovanou fIrmou a deskamI pnkryte, pn 
čemž zahynul jeden z koní. žalob ní nárok na náhradu škody uznal p r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e z polovice důvodem po právu. O d
vol a c i s o u d k odvoláni žalované firmy napadený rozsudek po
tvrdiL D ů vod y: Právní stanovisko prvního soudu jest správné ve 
výroku že obě strany dopustily se nedopatření a že spolupůsobením 
obého 'nedopatření došlo k tomu, že koně ponecháni bez dozoru šli na 
místo neohrazené, pokryté deskami málo pevnými, jež se pod tíhou jed
noho koně prolomily, takže se pak oba koně do jámy zřítili, čímž vznikla 
žalobci škoda. Nedopatření žalobcovo spatřuje právem první soud v tom, 
že nechal žalobcův kočí státi koně bez dozoru před krámem, do něhož 
nesl pivo. Kromě toho však nedopustil, s.e koči žádné jiné n:.opat~nosti, 
zejména nikoliv tím, že koně nechal stah v bhzkoslI Jamy pnkryte des
kami, neboť bylo to blíže krámu, do něhož vešel; nevadi, že to bylo 
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blíže stoky přikryté deskami, neboť koči nemohl předvídati, že stoka 
jest ~načně vyhloubena a že jest přes to zakryta jen slabými deskami" 
Nezavinil tedy žalobcův kočí škodu ve dvou směrech. Není správným 
názor odvolatelky, že žalobcovy škody nespoluzavinila. Naopak správně 
posoudil první soud věc, došed ku přesvědčení, že podle stavebního řádu 
jest povinen stavitel při zřízení jámy a stok tyto zakrýti a opatřiti, po 
případě i ochranným zábradlím, nikoliv proto, by donich nepadali lidé, 
nýbrž i proto, by ke škodě přišli i jirií tvorové na silnici se pohybující. 
Neboť stavební řád (§ 54) nemluví jen o bezpečnosti lidské, nýbrž 
vůbec o bezpečnosti a policii silniční. Podle této správné úvahy bylo 
povinností žalované strany, by buď vykopanou jámu přikryla pevnými 
fošnami, nebo zařídila ohradu tak, by ani lidé ani zvířata na silnici se 
pohybující nepřišli k úrazu. Ostatně i v tomto případě mohla býti bez
pečnost lidská ohrožena, kdyby na vozu tom byli se vezli lidé. Žalovaná 
nebyla povinna opatřiti vykolj'anou stoku snad tak, aby po ní mohly 
jezditi povozy, avšak, kdyby bylo dotyčné místo v tomto případě opa
třeno zábradlím, nebyli by se koně žalobcovi k němu dostali, nebo, 
kdyby bylo místo zakryto pevnými fošnami, nebyli by se koně probořili 
a nebyla by žalobci vznikla škoda. Jak z uvedeného jest patrno, jest 
škoda žalobcova v příčinné spojitosti s opominutím kočího žalobcova 
i s opominutím žalované stralJY. 

N e j v y Š š í s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po právu. 

Odvolací soud vychází z názoru, že žalovaná společnost byla po
vinna zabezpečiti vykopávku stolly bud' tím, že by ji byla ohradila 
zábradlím, nebo zakryla tak pevnými deskami, by ani koně, vjedší na 
deskový zákryt nemohli se probořiti, a že tedy se dopustila zavinění, 
když nezřídila zábradlí a zákryt pořídila jenom deskami 5 cm silnými, 
na nichž se koně mohli probořiti. Oovolatelka právem vytýká nesprávné 
právní posouzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Nelze jí ovšem přisvědčiti v tom, 
že ručí jen za ta opatření, jež jí byla zvlášť předepsána. Jednáním ne
dovoleným není jenom takové, které se příčí zvlášť danému příkazu 
nebo zvláštnímu předpisu, nýbrž i ono, které se příčí všeobecnému před
pisu neb opatrnosti a to nejen obyčejné, nýbrž i odborné (§ 335 tr. zák., 
§§ 1294, 1295, 1297, 1299 a 1311 obč. zák.). Žalované však nelze vy
tknouti, že nezachovala předpisů neb odborné opatrnosti (§ 1299 obč. 
zák.). Žalobce se ani nedovolává zvláštního nařízení, jímž bylo žalo
vané nařízeno, by určitým způsobem zabezpečila vykopávku. Stavební 
řád (,§ 54) také určitého způsobu takového nestanoví. Proto jest po
necháno podnikateli, aby zabezpečil odborně vykopávku tak, by nikdo 
nemohl býti poškozen. Míra a způsob zabezpečení ovšem jsou určeny 
předvídatelností nebezpečí za obyčejných okolností (§ 335 tr. zák. slovo 
»snadno« a § 1294 obč. zák. »patřičné«). Podnikateli však nelze uložiti, 
by pravidelně počítal i s trestným činem cizím zejména vozků nebo 
chodců, s jejich vlastní neopatrností, naopak může obyčejně předpo
kládati, že ponžijí takové opatrnosti, jaká jim jest okolnostmi přikázána. 
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Jinak byl by zodpovědným podnikatel stavby za neopatrnost a trestný 
čin cizí, i kdyby s tím počítati nemusil. Proto žalovaná společnost ne
musila počítati s tím, že žalobcův kočí ponechá koně bez dozoru, po
staví je bezprostředně před vykopávku a že oni následkem toho vjedou 
na zákryt. Není to něco obyčejného a snadno předvídatelného. Zákryt 
nebyl zřízen pro přejezd, protože byla volná jízdní dráha vedle vyko
pávky, a proto nemusil býti zabezpečen ani pro ten případ, že naň 
vjedou koně. Naopak zabezpečenLmělo sloužiti zamezení úrazu, a každý, 
i podnikatel, zřizuje takové zabezpečení, nemusí počítati s neobvyklou 
neopatrnosti cizí, a ten, kdo jí nepoužije, nese sám následky své ne
opatrnosti a nemůže z vlastní neopatrnosti vyvozovati vinu toho, kdo 
s neopatrností cizí nemusí počítati. Podle toho žalovanou nestíhá vina, 
že nezakryla vykopávky deskami tak silnými, by byl zabezpečen pře
jezd potahu, a nezřídila zábradlí. Takové zábradlí by také sotva bylo 
zadrželo plašící se koně, kteří byli bez dozoru. Proto nebylo třeba vy
slýchati znalce o tom, zda byla vykopávka opatřena patřičně, z těchto 
úvah bylo vyhověno dovolání a rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výroku. 

čís. 6994. 

Rušelmí čin, opodstatňující zápůrčí žalobu (§ 523 obč. zák.), může 
spočívati i v chůzí po pozemku bez osobování si práv, je-Ii obava opa
kování. Není zásahem do vlastnictlví, povolil-Ii poživatel pozemku třetí 
osobě chůzi po pozemku. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, Rv II 33jQ7.) 

Žalobě vlastníka pozemku proti žalované, by byla uznána povinnou 
zdržeti se napříště všech zásahů do vlastnictví žalobců osobováním si 
služebnosti chůze, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d
vol a c í s o II d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Oovolatelé napadají odvolací rozsudek pro nesprávné právní po
souzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), protože odvolací soud nepokládá 
chůzi žalované po zahradě žalobců za zásah do jejich vlastnictví. Míní, 
že k opodstatnění zápůrčí žaloby nevyžaduje se osobování si služeb
nosti, nýbrž jen zevní projev jí odpovídající. Odvolací soud prý neprá
vem pokládá žalovanou za oprávněnu k chůzi z důvodu požívacího 
práva její matky, která jí chůzi dovolila, ježto se nelze při rušení vlast
nictví takovým způsobem odvolávati na autora podle §u 22 c. ř. s. 
Služebnost dlužno prý vykládati způsobem omezujicím, a proto není 
prý ve služebnosti požívání obsaženo právo, dovoliti cizím osobám chůzi 
po služebném pozemku, zejména když se jí, jako v tomto případě, po-
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rušuje jeho podstata. Leč dovolání není odůvodněno. Rušební čin, kte
rého se vyžaduje k opodstatnění zápůrčí žaloby vlastnické, může spočí
vati ovšem i v chůzi přes pozemek bez osobování si práv, je-li obava 
opakování a tedy sama svoboda vlastnictví porušena a ohrožena. Ža
loba zápůrčí má zabrániti příštím rušením. Stačilo by tedy zde k opod
statnění žaloby, kdyby žalovaná chodila přes zahradu, třeba si právo 
k chůzi neosobovala, jen byla-li by tu obava, že se to bude opakovati. 
žalovaná si však dokonce osobuje právo, ovšem odvozujíc je od práva 
matky a jejího povolení. šlo by tedy o zásah do vlastnictví žalobců, 
kterým by byla opodstatněna žaloba zápůrčí, kdyby matka nebyla opráv
něna, povoliti žalované chůzi přes pozemek. Určitý čin nebo výkon ne,ní 
však nedovoleným zásahem do práva vlastnického, děje-Ii se u výkonu 
práva, ať je to třeba právo cizí, jen když toto cizí· právo umožňuje 
zásah do vlastnictví i třetími .osobami. Tak nemŮže vlastník zakázati 
příchod třetím osobám do domu k nájemníkovi nebo chůzi po pozemku 
tomu, komu ji pachtýř povolil, a tím méně může zakázati chůzi tomu, 
komu ji dovolí požívatel. Třebaže jest služebnosti vykládati způsobem 
omezujícím, je požívání přece oprávněním k užívání pozemku beze 
všeho omezení, tedy třebas i chůzí, nemění-li se jen jeho podstata. Uží
vání takové jest při služebnosti požívání také přenositelno a proto po
žívatel může dovoliti takové uZívání chůzí i třetím osobám. Z toho dů
vodu nelze požívání pouhým výkladem omezovati tak, že požívatel nesmí 
nechati užívati služebného pozemku jinými osobami třeba jen chůzí, 
poněvadž v tom by bylo již omezení feho užívání. Nesmí se ovšem mě
niti chůzí podstata pozemku, tedy na pře změniti zahradu v cestu, ale 
tím, že se po zahradě chodí, třeb'l ·se trávník ušlape, nezmění se za
hrada, ani její část ve své podstatě (v cestu). Za změnu podstaty nelze 
považovati pouhé poškození zahradního trávníku. Pak by ani sama po
žívatelka nemohla po zahradě choditi, kdyby poškozovala trávník, a její 
užívání nebylo by neomezené. Vlastnictví žalobců nehrozí také žádné ne
bezpečí vydržením práva chůze žalovanou. Vždyť se tato chůze neděje 
s vůli, vykonávati ji jako právo jménem vlastním (§ 312 poslední od
stavec obč. zák.), nýbrž žalovaná vykonává chůzi jako právo odvozené 
z cizího práva. Chůzí žalované po zahradě tedy nebyla omezená svo
boda vlastnictví žalobců nijak ohrožena. 

čís. 6995. 

Stala-Ii se matka dětí choromyslnou a byla dopravena do ústavu 
pro choromyslné, neobývá byt, jí najatý, bez právního důvodu man
želský otec dětí, jenž se do bytu nastěhoval se schválením opatrov
nického soudu k vůli opatrování dětí. Lhostejno, že ho opa~rovánjm ne
pověřila manželka (matka děti) a že manželé byli rozvedeni. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1927, Rv II 147/27.) 
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Nájemkyně bytu, o nějž jde, ~yIa doprave~a do ústavu p.ro choro
ol siné a zanechala v bytě malé de!l~ Se ~,:,olenlm, opahovOlckeho sou,d~ 

y 'til se do bytu rozvedený manzel naJemkyne a ujal se opatrovam 
navra . , I· kl·· b t . Vt 
děti. ·žaloba pronajímatele by!u protI manze I ,o vy Izem y u,)ez o 

. ho žalovaný užívá bez duvodu, byla zamltnuta s o u d Y v sec h 
f~~ s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude ol z těchto 

důvodů: 

Jest pravd~, že ž~l~vanýv nen~ ~ni nájemcem ani p.o~ná!en~c~m, bY,tu, 
iehož vyklizem domaha se zalu]lcl strana. AI~ d.?vola~1 I;~eZlr~, ze z~
lovaný neužívá bytu mocí vlastního práva, n~brz mO~1 nalemmch prav 
své manželky, která v červnu 1926 byla dodana do ustavu .cho,romys!
ných, zanechavši v bytě tři m~lé .dě!i ~e stáří od 2. d? 6 let, )Imz v,kaz
dém případě dostati se r:rUS! nva.lez!teho opatrov~m. J~hkoz manzelka 
žalovaného potřebné opatrem ucmllI nemohla, coz u;na~a samo dovo
lání bylo na žalovaném jako na otcí dítek (§ 139 obc. zak.), by se ]Ich 
lljai a zařídil, čeho bylo třeba. Pokládá-Ii žalovaný, za správné a úč~lné, 
by děti osobně opatroval a o ně pečoval, a. n~stehoval-h se za tImt~ 
účelem a to dokonce za schválení opatrovnlckeho soudu do bytu sve 
choromyslné manželky, není osobou cizí, jak mylně za to má vdovolání, 
nýbrž osobou pověřenou opa~ro':.ánír:r, dětí, zanechaných v byte be,z do
zoru a péče a jest proto opravnen uZlVah bytu, pokud se tyce v nem se 
zdržovati p'rávě tak, jako každá jiná tímto úkolem poyěřená ,osoba; 
Naprosto nepadá na váhu, že pověření nestalo se samou nalemmcl,. ktera 
tehdy vůbec nebyla způsobilá k právním jednáním, kdy.ž ~a Ol ledn~~ 
žalovaný jako její opatrovník za schválení soud~, a zelr;re~a nezál~zl 
na tom, že manželé jsou rozvedem od stol~ a. lo:e, nebo,! lIm n~zamk! 
poměr otce k dětem, jež podle dohody manzelu zustalI mely ve vychove 
matčině. že žaloba byla zamítnuta jen pro tentokráte, nestalo se na 
úkor žalobců. 

čís. 6996. 

V řízení o určení odškodného za nájemné ze zabraných místnosti 
podle §u 7 zákona ze dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n. jest ne· 
přípustným dovolací rekurs do rozhodnuti so~du druh~ stolice o ú!"a: 
tách. útraty vyjádření odpůrců na nepřípustny dOVOIaCl rekurs, v nemz 
byla nepřípustnost namítána, jest přisouditi. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 19'27, R I 35/27.) 

Do usnesení rekursního soudu, jímž bylo částečně změněno usnesení 
prvého soudu, určující odškodné za nájemné ze zabraných místnosti 
podle §u 7 zákona ze dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n., podal 
dovolací rekurs erár. N e j v y Š š í s o u d dovolací rekurs eráru odmítl 
a přisoudil odpůrcům útraty jich vyjádření. 

Civiln! rozhodnuti IX. 45 
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Důvody: 

DDvolaci rekurs jest . k d .. '. 
vzetí do části napadené~~ u~n~~~~~ I~~~~t:~í nepříp~stl~ý. P,o jeho zpět
nájemné ze zabraných místností (§ 7 >:k J se urcem odskodnéhoza 
189 sb. z. a n. ve znění zákona ze dne ~a d o~a ze dne 3. dubna 1919, čís. 
směřuje dovolací rekurs 'iž 'enom '. u ~a 1920, čís. 295 sb. z. a n.) 
o útratách. Pro řízení ohl~dn'!odšk ~r?h. vyroku napadeného usnesení 
kDna ČÍs. 189/19 platí podle § 24 ~ ITem ve smyslu § 7 uvedeného zá-
1878, čís. 30 ř. zák. jehož §§ 22 za {~n~ o vyvlastnění ze dne 18. února 
zásady řízení nespo;ného. V § 44 ~á~~s . J:.st v dotyčném řízení použíti, 
ustanovení ohledně povinnosti o náhradn!, ~IS. 30/,1878 Jest sice zvláštní 
opravných prostředků proti výroku o .~ u:~a~ al: JInak, najmě ohledně 
1878, čís. 30 ř. zák. ~emá zvláštníh . u ra ac z~kon::e, dne 18. února 
§ 14 nesp. pat. ve znění cís. nař:' ze ~n uSltal~ovem, procez. platí předpis 
POdle tohoto ustanovení jest p k ke. ~ervna 1914, ČIS. 118 ř. zák. 
o útratách nepřípustný a byl-Ii p~dl: urs . o roz~odnutí druhé stolice 
o dovolacím rekursu usnésti jak 't J~st teJ odmltn?uh. Bylo se proto 
odpůrců opírá se o § 44 sh~ra seds aého. ~rok o ,nakladech vyjádření 

uve en o zakona c. 30/1878. 

• 
čís. 6997. 

. BylO-li zbOží úhrnně objednané odl . " 
la?o po částech, šlo o jedinou trhovtu sn':l uJednaJlj. f~~váno a zasí
mtuy. Byl-li kupíte! v prodlení s I '. ~vu s rUZl1yrn1 dodacími ter
oprávněn zadržeti další zásitk p a~~~ predchozích účtů, byl prodatel 
Lhósíejno, že prodalel použil ~žz~~~~ ,az d~h zapl~cení dřívějších faktur. 

. stavce §u 1052 obč. zák. sl1ledav JovaC1.~,p~ava po~le druhého od
rem a exekucí že m . tk ,. y vyrna aru splatnych faktor spo
sta(ině, že nemtUe ani d:ob~~e úgome!y kupitelovy s~ ~horšily tak pod
i zaplacení jeh() dalších účtů ! vca~ yyrovnah a ze Jest tím ohroženo 
ším zásilkám, odepřel-Ii kuPúJ pe;:~~tepř~~~h~~~a!lekl povinen k dal-as1 u, 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1927, Rv 11626/26.) 

najn;~, sfeor~l~ ~~1~~~~níd~~~~í ~~~~í z~eod~~~~an~:I~~žJ ~a~lítl ž~ov~ný 
s o II d Y vše c h tři s t o I i c, N e j v y á í m s o ~ d ~ ~ '7 t~~~~~ 

důvodů: 

~iŽ;íľoUdy dolfčily .s~rávně z objednávky, že zboží, úhrnně objed
nane, JO podle UJednaTI! fakturováno a zasíláno žalovanému po čá
ste~h, ~Io tedy. o J:~1I1ÓU smlouvu trhovou s různými dodacími termín 
a sam z~lo~any Jeste v dovolání zdůrazňuje, že zboží mělo se dodáva{; 
PO,s,t,uhne vz~y po :aplacen,í dřívějších, splatných faktur. Podle zjištění 
mzslc soudu byl zalovany v prodlení s placením tří předcházejících 
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účtú ze cine 2. března, 23. dubna a 26. května 1925, v úhrnné ceně zboží 
2.796 Kč 30 h, které byly splatny za 45 dní od následujícího 15. nebo 
posledního dne (ultimo) měsíce po vydání faktury a žalující firma mu
sela rozsudek ze dne 26. října 1925 ve zbytkové částce 1.796 Kč 30 h 
clo bývati exekučně a teprve cine 14. prosince 1925 zaplatil žalovaný 
tento zbytek zmíněných již tří účtů, z nichž poslední byl poclle smlouvy 
splatný již 15. července 1925. žalující firma byla za tohoto stavu opráv
něna již podle smlouvy, by zadržela další zásilky zboží až do zaplacení 
předcházejících faktur, když žalovaný octl se v prodlení s placením dří
vějších účtů, a nesejde na tom, že žalující firma použila též zadržovacího 
práva podle druhého odstavce §u 1052 obč. zák., když při vymáhání 
splatných faktur sporem a exekucí seznala, že se majetkové poměry žalo
vaného zhoršily tak podstatně, že nemůže ani menší účty včas vyrovnati 
a že tím jest ohroženo i zaplacení jejích dalších účtů (§ 1052 druhá věta 
obČ. zák.). žalovaný ve sporu ani nenamital, že již v době ujednání 
smlouvy byl ve špatných hospodářských poměrech a že žalujicí firmě 
musily býti známy. Dovoláni mylně doličuje, že žalobkyně měla žalova
nému zaslati zadržené zboží, jakmile 14. prosince 1925 zaplatil exe
kučně dobývaný zbytek starého dluhu a že žalující firma nemůže na něm 
požadovati zaplacení, když sama smluvnímu závazku nedostála. V době 
placení, dne 14. prosince 1925 byly již zase splatny pozdější faktury ze 
dne 23. září, 1. října a 6. října 1925, znějící celkem na 2.445 Kč 91 h, 
jež platem timto uhraženy nebyly. Žalobkyně tím, že trvala na plnění 
smlouvy žalovaným, žádajíc zaplacení dřívějších již splatných faktur, 
uplatnila jedno ze svých práv, čl. 354 obch. zák., jí přiznaných proti ku
piteli, jsoucímu s placením v prodlení, a dovolání mylně dolíčuje, že ža
lobkyně vymáhá na žalovaném plnění předem, jež prý nebylo vymíněno . 
Ostatně nelze ani přehlédnouti zjištěnou okolnost, že žalující firma zboží 
na účet ze dne 21. října 1925 žalovanému zaslala, že však tento je ode
přel přijati a balík jí vrátil, čímž dal zřetelně na jevo, že objednané zboží 
nechce přijmouti ani zaplatiti, a prvý soud správně dolíčil, že za těchto 
okolnosti nebylo by spravedlivo na žalobkyni žádati, by opětnými zá
silkami zboží vydávala se v nebezpečí značných útrat dopravy. 

čís. 6998. 

Porušení předpisu §u 405 c. ř. s. nespadá pod dovolací důvod čís. 3, 
nýbrž čís. 4 §u 503 c, ř. s. Předpís §u 405 c. ř s. nepřekáží tomu, by soud 
nepřizpůsohil žalobni žádost zákonu (k žalobě podle §u 36 ex. ř. ne
uznaľ na 'nepřípustnost povolené exekuce, ač žalobní žádost zněla, by 
povolení exekuce bylo uznáno nep,latným). 

Exekuce vyklizením záleží v jediném úkonu (vyklizeni). Usneseni 
obce, že nájemníkům v obecním domě má býti dána výpověď, vyklizení 
však že jest provésti až po pravomoci zamýšleného prodeje domu, jest 
zřeknutím se vedeni exekuce po onu dobu. Nebyl-li v době návrhu na 
povolení exekuce vyklizenlm ještě prodej d<mtu právoplatný, jest exe
kuce vyklizením nepřípustnou. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1927, Rv I 192/127.) 

l' i1 

II 
j! 
I! 
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Žalobce měl od žalované obce . t' 
19?6 usneslo se zastupitelstvo' I

nala 
y blt. Vysezení ze dne 22. ledna 

svem domě, že však vyklizeni b za ovane o c~, ze vypoví nájemníky ve 
platně schválen. Ježto si 'I ud?U ~prve, az prodej domu bude právo
vací př,ikaz a vedla na je;~ ~~:I:~ěo e~c kvy~o~la proti žalobci vyklizo
sud pravoplatně schválen domáhal s '; ~c~, ac Prodel domu nebyl do
fuce uznává se neplatnýl;', Pro ce: z~ o ce ~ýroku, ~e povolení exe
obu zamítl, o d vol a c í s o u n I s o U " P rve s t o I i c e ža
kuc~, D ů vod y: OdvolaCÍ so~d u:fšalu

na 
nepnpust,;ost povolení exe

vac;ho usnesení ze dne 25. ledna 1 J2f te 
na zaklade OpISU prohlašo

»Mestské zastupitelstvo se usneslo ' ze t?to usnesem zní doslovně: 
(správně 22, ledna 1926) rod . o v ~ezem ze dne 27, ledna 1926 
pověd' stranám bydlícím .; »Bí~!' dUl~ cp. 1108 »Bílý jelen« a dáti vy
prv~ po právoplatném prode'i « ~á Je e~:,«,. vyklizení však provésti te
dopISU žalované ze dne 29 bl; le zpsťuJe odvolací soud na základe' 

I b 
. . . rezna 1926 ' 'I ' o CI s poukazem na usnesení .. > , ,ze za ?vana dala výpověď ža-

1926, prohlášeného dne 25 /~estskeho zastupItelstva ze dne 22. ledna 
usnesení městského zastupii,i1:t na 19~6. Z techto zjištění vyplývá že výpovědi a ohledně v'konu 'eva ze , ne 32. ledna 1926 bylo ohl~dně 
leno žalobci v celku y T t J dnotn; a ze toto usnesení bylo sdě
huje především výpo;ěd' °a °zau~~~~e,m m~S!~ké~O zastupitelstva obsa
vykonána, když vypovídaný doero~or? lasem, kdy výpověď má býti 
mezi zahájením exekuce a vykl' , Nnebnevyklidí. Nelze rozlišovati 

V
't t· d" Izemm, e oť exek kl" I os I ele se odchylně od k ,uce vy IzenIm nemQ-

~ovitých věcí a jiných exek~x;. u~e ~ab~vemm, uschováním a prodejem 
mckých důvodů provésti na' e~,l~u mym ,ukonem a ,;elze ji jedině z tech
zastupitelstva ohledně výk~nu k~em, pochyby, ze usnesení obecního 
dokud dům není prodán a' t V{ IZ~~I ,znamená vzdání se na dobu 
časně s výpovědí. Nesp~rno Z~stO ~e vz?am s~ b~lo žalobci sděleno sou~ 
byL Žalované městské obci ~eni tUd~t;~;BIIy jelen<~ dosud prodán ne
kucl. Zda pozbude následkem vzd" o č~su mozno, by vedla exe
kuce exekuční titul právního ' " kam se a nas~edkem nemožnosti exe
P;-odej. h,y byl možný ve IhůtěU§I~7~ (§ ,575 ~' r. s.), nepřijde v úvahu, 
vzdy, jezto se jedná o určitou exek c. r, s, I alobu bylo zamítnouti pro 

Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl ~~!~~~í.enou určitým usnesením. 

D ů vo d y: 

Neopodstatněnou jest 'tk y., , . čís. 3 §u 503 c ř s zVe odvvYol a ,cmena s hlediska dovolacího důvodu 
k 

' , " aCI soud uznal v> 

. ex~ uce za neplatné, Jde tu o výtku 'k ,n~ nepnpustnost povolení 
c, r. s,), Odvolací soud vych" ?re rocem mezí rozsudku (§ 405 
o to žalováno, nepráv~m se aze)e pry, z mylného předpo"kladu, že bylo 
přiřkl více, pokud se týče něc~ry'. ~~hyhl ?d znění žalobního žádání a 
bylo zachováno ustanovení § 4g~e o" nez bylo žádáno, Výtka že ne
důvod čís, 3 §u 503 c, ř, s" ~ hledi~k:' s., nespadá "však pod dovolací 
podle své povahy patří není odův ,dovolaclho duvodu čís, 4, kamž 
shora uvedeno a uchýli~ se od zně o,d~~nab ?dv?l,ac! ~oud, uznav,. jak 

nI z o mho zadam, nepřisoudil nic 
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více ani nic jiného, než naČ zněla žaloba, nýbrž přizpůsobil toliko ža
lobní žádání zákonu (§ 36, 39 poslední odstavec ex. ř. sb, n, s, čís. 
5135), a tomu ustanovení §u 405 c. ř. s. není na překážku, Po stránce 
právní (§ 503 čís, 4 c, ř. s,) posoudil odvolací soud, vyhověv žalobě, 
věc správně. žalovaná obec má za to, že svým usnesením ze dne 22. 
ledna 1926, že nájemnikům v obecním domě »u bílého jelena« má býti 
dána výpověď, že však vyklizení má se provésti až po pravomoci za
mýšleného prodeje domu, nezřekla se toho, by exekuce byla zahájena, 
a že, i kdyby v usnesení tom bylo lze spatřovati zřeknutí se nároku na 
zahájení exekuce, žalobce nemůže se zřeknutí toho dovolávati, ježto prý 
usnesení to bylo jen vnitřní a nestalo se přímo proti žalobci. Než právem 
nepřistoupil odvolací soud na tento názor žalované obce, Jiný smysl a 
význam než zřeknutí se vedení exekuce po dobu, dokud dům »u bílého 
jelena« nebude prodáh, usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. ledna 
1926 přikládati nelze, Exekuce vyklizením záleží, jak správně uvedl od
volací soud, v jediném úkonu, ve vyklizení (§ 349 ex, ř.), a, bylo-li usne
seno, že se nemá tento úkon provésti, znamenalo to a též jedině zname
nati mohlo, že obec exekuce neprovede a ovšem ani nezahájí. Řečené 
usnesení nelze vykládati v ten rozum, že sice exekuce měla býti zahá
jena a pak že měla býti odložena, Bez některého z důvodů výčetmo 
v §u 42 ex. ř .. uvedených, tedy na pouhé zakročení vymáhajícího věřitele 
nelze exekuci odložiti. Vzdáti se pokračování v exekuci znamenalo však 
totéž jako zrušiti exekuci (§ 39 čís, 6 ex. ř,) a to, by exekuce byla za" 
hájena, ihned na to však aby byla zrušena, usneseni obecního zastupi
telstva ze dne 22. ledna 1926 zajisté nemínilo a ten smysl mu přikládati 
nelze. Ani v ten rozum nelze usnesení vykládati, že exekuce bude na
vržena (zahájena), ale výkon že se vyhradí na přihlášení. Nešloť o od
sunutí vyklizení jen o nějaký den, na delší však dobu než 14 dnů po vý
povědní lhůtě nelze odsunouti exekuci vyklizením podle §u 575 třetí od
stavec c. ř. s. a podle ustálené judikatury (sb. n. s, čís. 1663 a 2551) 
ani s výhradou přihlášení se bez zániku exekučního titulu. Jedině moŽ
ným a proto i správným jest výklad, který usnesení ze dne 22, ledna 
1926 dal odvolací soud a, ježto podle toho žalovaná obec usnesením 
tím se zřekla toho, by exekuce vyklizením až do prodeje domu »u bílého 
jelena« byla zahájena a tato skutečnost v době návrhu na vyklizení ještě 
nenastala, byla exekuce nepřípustna a povolení její stalo se neprávem. 
Mylně má žalovaná obec za to, že se žalobce nemůže dotyčného jejího 
usnesení a obsaženého v něm zfeknutí se nároku na zahájení exekuce 
dovolávati, ježto zřeknutí ono nestalo se prý proti němu a bylo jen vnitř
ním jejím usnesením. Usnesení ze dne 22, ledna 1926 bylo, jak je pro
kázáno, veřejně vyhlášeno a, co se toho týče, že nebylo prý učiněno 
proti žalobci, uvedl případně odvolací soud, že v mimosoudní výpovědi 
žalobci bylo výslovně na dotyčné vyhlášené usnesení poukázáno. Za to
hoto stavu věci nebylo lze žalobě, pokud se týče námitkám v ní uplatňo
vaným proti povolení exekuce (§ 36 čís, 3 ex. ř.) upříti oprávnění, bylo 
jim proto právem vyhověno a dovolání do napadeného mzsudku - ve 
věci samé __ nebylo lze přiznati úspěchu. 
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Složila-li pojišťovna po'ism" , 
!enž h~}?zvrhl mezi POjištJncO\~'/:tftef: :h~r~lo~ nemovitoslt k soudu, 
ze pOjlstenec sám požár založil ',~ Y 0- I napotom prokázáno pojištěncovu o vrácení vyplacen'e'hPorott n,aroku pojišťovny proti věřiteli , t ' pemze namítl pak .. ·t I 
c, e ~ t m nárok na náhradu škod T' .. , ~ert e z a p' o -
tun, ze složila pojistné pro pojiště';;; j z Pryd mu pOjls! ovna způsobila 
futo jako námitku ohledně rozsahu :~sou ~, nelz~ pojímati námitku 
S hlediska § 1437 obč zák neza'levo t ovaneho naroku z obohacení. 
. I" .. zIna om zda má te kd 'I 
ja, jl V rukou ještě v původní podobe' ,. ' .. , n, ,o up atu při-CI V Jmych hodnotach. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1927, R II 54/,27.) 

Antonín S. pojistil svůj mlýn" I ,,' '" , . 
pojistkami, které byly vinkulovál~ Z~eUjICI P0J'st~vny pr~1I požáru,dvěma 
pro jeho pohledávku na POjišlěn!ch pIOSP.~Ch zalov~neho spolecenstva 
bem, že pojistné sum nesměl b' nemovl ostech vaznoucí tím způso-
8. ,ledna 1923 Antonh; S. úpln~ vJ~~ř~~z deho

, s,volení vypla~eny. Dne 
10111 soudem vyhotovené v svědčení e: alujI~1 banka, kdyz S. před
~yly Jinými věřiteli zabave~y, na $OU~ě VI11k, slo,lIla pOjIstne sumy, které 
JI~tn~ ~umy rozvrženy mezi zástavní věř~te~esm~l ~ou~e~l byly tyto po
pnkazano a dne 15, června 1923 I e, pn ,cemz zal ovane straně 

~řt~o t~~~\~a~~j~~~ ~~~1~í ~~~e,tl~~:~~rFo~~~~-?~~~,;;~~rř~;i, ~?so:~:: 
případ nenastal, že Antonínu YS-ovi :~' ~ha:~tvI. Tvrdíc, že pojistný 
tedy ani žalované společenstvo lieru ,pOez311m na :ada nepříslušela a že 
domáhala se žalující pojišťovn a ?rra n,a vyplatu, z pojistné sumy, 
164,156 Kč 47 h. Proti žalobě naa~~l za, o~anel~ spole~enstvu zaplacení 
započtením vzájemné ohledávk o z~,ovan: spole:enstv? mimo jiné 
prý, mu byla žalobkyní ~působenI š~~d~Yt~~ z~zal~v~.~eho .naroku, ježto 
tOl1ma S-a na soudě a že ' I' ' ze s OZl a pOJIstne pro An
stavních práv. Pro c e s n Zt ~~a~~ spo;~č:nstvo p.ozbylo nabytých zá-

O
lob

d
y a ni euz~al započtením namítané Ppohled:V~~ l;a~o~a~~~~l ppodle ,ža
v o a c I s o u d zruš'! d' opravu. 

soudu b ,. I . napa eny rozsudek a vráti! věc rvému 
OdvoiatJ~:~ce~Zae]edPrtavomocl, djl znovu projednal a rozhodl. D ů ~ od Y' 

a I za prav u pokud v 'd' dO' 

~~~~fl~~iQ;~i~t on0~a~~íj~j~OÚ~~ z Pbe~PiS:§~asl ~3~tob~. dzuávko~~b~o~;~~ 
zati ke správným důvodům napa;e o,~ acena. tačI v te příčině pouká
soud v celku ři o'u' ., , ne, o rozsudku, k mmz se i odvolací 
ze dne 1. červta f9~6]~va IÍ~z4~0~hl~~1 s rozhodnutím ~ejvyššího soudu 
latelka zmiňuje a jehož důvod /6, CI.S; sb; 6086, o kterem se také odvo
se pouze v tom směru že nel~ JSou ]I znamy., Odvolací soud odchyluje 
s předpisem §u 371 ;b: 'k e se z~e do~olavatI okolnosti související 
peněz, Zato však dlužn~'u za ic proloz~ nejde o vindikaci nesmísených 
rozsahu povinnosti Odvolat~~ti~;atoPo ~tatI~ěné odvolá~í pokud se týká 
hacení. Odvolatelka v odvol' , ' .o les po, ud I,ze u m mluviti o obo-anI pravem vracI se Ke své námitce, kterou 
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uplatnila již v řízení před první stolicí, že, byvši zaplacena z pojišťovací 
sumy, přišla o své zástavní právo, které pro ni vázlo na prvním místě 
na nemovitostech S-ových, a o příslušných tvrzeních nabízela důkazy. 
Po právní stránce je ovšem mylné, dovozuje-li z toho pro sebe nárok na 
náhradu škody, kteréhož zde ve skutečnosti není, protože se zavinění na 
straně žalující banky ani netvrdí; při správném posouzení právním jde 
zde o námitky co do rozsahu obohacení, tedy rozsahu žalobního nároku. 
Těmito námitkami se však soud prvé stolice ani po stránce skutkové a 
průvodní, ani po stránce právní vůbec nezabýval, bylo proto řízení ne
úplné a bylo postupovati podle §u 496 čís. 3 c. ř, s. Při tom odvolací 
soud vychází z této právní úvahy: Běží zde o nárok z kondikce podle 
§u 1431 obč. zák. Jeho rozsah závisí podle §u 1437 obč, zák. na tom, 
zda žalovaná strana o omylu žalobkyně věděla. Ve sporu žalobkyně ne
tvrdila, že tomu tak bylo, dlužno tedy žalovanou považovati za beze
lstného držitele přijatých peněz ve smyslu §u 329 obč. zák., takže směla 
přijatých peněz použíti k zaplacení své skutečné pohledávky s účinkem, 
že se právem mohla proto z důvodu toholo zaplacení platným způsobem 
vzdáti svého zástavního práva, Pokud tak učínila a v tom rozsahu, 
v němž by byla došla uspokojení své pohledávky realisováním zástav
ního práva, o které přišla, není povinna peníze vrátiti žalobkyni, protože 
není obohacena. Nerozhoduje, že žalobkyně i co do této částky přece 
jen zůstává poškozenou, protože nikoli škoda jedné strany sama o sobě, 
nýbrž neoprávněný a bezdůvodný zisk strany druhé je právním i mrav
ním podkladem nároku z kondikce. Proto bude třeba uvésti na přetřes 
v dalším jednání všecky sem spadající skutkové okolnosti, zda totiž a 
jaké zástavní právo žalovaná strana pro svou pohledávku měla, v jaké 
výši a do které částky by byla došla uspokojení ze zástavy, kdyby zá
stavní právo _ ať již dobrovolným z předpokladu zaplacení vycháze
jícím prohlášením, nebo výrokem soudu - nebylo bývalo zrušeno, To 
bude pak rozhodným pro posouzení výše žalobního nároku. Konstrukce 
žalované strany, která se obírá otázkou možnosti obnovení zástavního 
práva a zní vyplývajícím omezením odsuzujícího výroku, nemá práv-

ního podkladu. 
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu, 

by, nepřihlížeje nadále k důvodu, z něhož zrušil rozsudek prvého soudu, 

ZI'OVU rozhodl. 

Důvody: 

žalovaná strana uplatnila proti žalující straně výslovně nárok na ná
hradu škody ve výši zažalovaného peníze, kterou prý jí žalující strana 
zpúsobila tím, že vyplatila S-ovi pojistné, pokud se týče toto pojistné 
pro něho na soudě složila a že žalovaná strana pozbyla nabytých práv, 
což je, jak to prvý soudce správně pojal, námitkou započtení v tom 
smyslu, že tvrzený vzájemný nárok žalované strany na náhradu škody 
164.156 Kč 47 h ruší pohledávku žalující strany z obohacení v téže 

sumě 164.156 Kč 47 11 zažalovanou. 
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, Z námitky započtení vzájemného nároku na náhradu škody, tedy 
namltky podle § 1438 a násl. obč, zák, sestrojil si však odvolací soud 
v; svých důvodech námitku zcela jinou, která vůbec vznesena nebyla, 
nam,tku ohledně rozsahu žalobkynina nároku z obohacení vzhledem 
na bezelstnost přesvědčení žalované strany, tedy námitku z § 1437 obč, 
zák., na nějž to také sám skutečně zakládá, Něco takového však nebylo 
nejen v první stolici žalovanou stranou uplatňováno, ale ani v odvolání 
ne~ylo na to poukázáno, naopak odvolání opomíjí i námitku započtení 
vzajemného nároku z náhrady škody a omezuje se, uplatňujic pouze 
nesprávné právní posouzení, výhradně na vývody, že žalobkyni nárok 
:,?bohac~ní nevznikl, zakládá tedy odvolání na pouhý zápor, jejž opírá 
clre o pravní vývody, takže o nic jiného nešlo, než tuto právní otázkun, 
ře,š,i~i a, ke zrušení ;ozsudku prvého soudu z důvodu neúplnosti k vůli ", 
Zjls!o~am rozsahu zalobního nároku nebylo příčiny, ježto spor ztenčen 
na otazku eXIstence nároku toho, výše však nejevila se spornou a otáz
ko~ tedy bylo, jen, zda nárok ten, je po právu čili nic, je-Ii však po 
pravu, bylo I z~l,ované str~ně nesporno, ž: činí zažalovaný peníz, To jí 
by!o nespo~~o JIZ I, ~ pr:m StOJICI, jenom ze ho, pak-li by se objevil po 
pravu, odrazela Jeste namltkou započtení. 

Odvolací soud tedy v důvodech svého usnesení vychází z námítky 
(§ 1437 obč, zák.), která učíněna nebyla ani v první stolici ani ve 
dru~~ a která, kdyby i ve druhé J'tolici byla učiněna bývala, byla by 
nepnpustnou ,novotou (§ 482, prvý odstavec), vychází tedy z před
pokladu SpISU;n ~dPOruJ1Clho, pokud se týče věc právnicky nesprávně 
pOSUZUjC, kdyz namltku v první stohcí skutečně učiněnou tož námitku ' , , 
z~pocte~1 P?dle §u 1438 obč, zák. pojímá jako námitku z §u 1437 obč, 
zak., toz nalmlku osvobození od žalobního nároku pokud následkem 
své, bezels!nosti, původní obOhacení už by v rukou n'eměla, Podotknouti 
dluzno ovsem, ze odvol,a<;í soud i § 1437 o!'č, zák, mylně pojal, neboť 
?ejde, podle obsahu SpISU mkterak o to, oc by se při takové námitce 
jedl;'~ vzhledem k předpisu §u 329 a 330 obč, zák. jednati mohlo, zdali 
tOÍlz zalovana, ~trana,~bdržen~ peníz! 64,156 Kč 47 h posud má či o něj 
zcela neb z casÍl pnsla, takze, kdyz byla bezelstnou, ztracený peníz 
nebyla by, n~ll1ajíc v té míře už obohacení, povinna hraditi, nýbrž je 
bezes~orno, ze posud celý peníz má, aspoň nebyla ztráta namítána, 
ale ~a-h ho, ať v původních nebo jiných hodnotách, na pL v cenných 
pap!rech neb nemovitostech, jež za něj získala, nebo v zápůjčkách jež 
z neho poskytla, nemůže o případu §u 1437 obč, zák. vůbec býti 'řeči. 
1.'roto skutečně také odvolací soud odůvodňuje domnělé možné zmen
sem rozsahu žalo!,n~ho ~ár?ku nik?li takovými ztrátami, nýbrž něčím 
docela JII1Y,m, toÍlz t1111, ze zalovana, kdyby byla peníz ten neobdržela, 
?y,la by 90s,la uspokOjení své pohledávky realisováním zástavního práva, 
jez pra~e nasled~em toho, že obdrženým penízem byla uspokojena, bylo 
~ymazano: to vsak Je odůvodnění příhodné leda pro nárok na náhradu 
skody, předp~klád~jíc ovše;"é že by tu byla příslušná vina toho, proti 
komu by se narok cll1ll, na recené ztrátě práva zástavního, Že neprávem 
~yla ?!az~~ §~ ~437 obč, zák. sem zanešena, vyplývá prakticky i z toho, 
ze steZUjlcl SI zalobkyně byla pak nucena ve stížnosti vyličovati, že 
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'tuace byla na nemovitosti taková, že by žalovaná strana byla stejně 
SI" ozvrhu ceny níčeho neobdržela, protože by se po úhradě před-
pn r t 'k' , t 
h 'ch položek bylo na ni už nedostalo:, to o vsa JSou Same novo y, 

c OZl , d 'd blb' I k t ' , , , kdyby námitka, o niž odvolacllTIu sou u J e, Y a yva a s u ecne 
J,ez" ovšem v nesprávně pOJ'atém jeho smyslu, byly by naprosto 
cmena, , 'I bk ' "" , 
nepřípustny, takto však, poněvadž dříve nemela ~a o ync, pncmY.Je 
uplatňovati, musily by, když odvolací soud, postradan,o~, nam~tku ~am 
si ustrojil, přípustny býti. Celá otázka ,0,b!evl se ~.JasneJs~m s~etle uva
hou, že, je-li nemovitost proti ohni pOjlstena ,a pnpad, pOjlS!n)' nasta~e: 
má podle přirozenosti věci náhrada nastouplÍl na mls~o vecl a tvontl 
tedy součástku rozvrhové podstaty podle, §u 215 ~x, r; (sr~, jud, CIS, 
162), takže teprv hyperocha byla ~y, zpuso~lla ,byt~, pre;tmetem za~a
vení a kdyby nemovitost nebyla jeste v drazebmm nzem, blh by pn~s 
to hypotekární věřitelé oprávn}ni - vyjmou~pří~ad §~ 2?0 CIS, 2 ex, L, 

kde bude pojistné sumy pOUZltO na znovuznzem shoreleho objektu -
žádati přikázání její na srážku svých nároků, 

čís, 7000. 

Společenstva podle zákona ze dne 7. dubna 1~73, čís. 70 ř. zák, 
Předpokladem ručení členů pře,<Istavel!sn:a spo!e~e~tva po~le ~u ~3 

zákona o společenstvech jest, že J~ po~hhuJe zavm~m, na prohpravmm 
jednání uvedeném v §u 23 zák. a skOlle z toho vzmkle. 

(Rozh, ze dne 20, dubna 1927, Rv II 501/26,) 

Žalující družstvo domáhalo se na svém bývalémyředsedovi (řediteli) 
náhrady škody 3,000 Kč, ježto prý o ten~o )'~n~z bylo ~~ pokladny 
zaplaceno a do pokladní knihy zapsáno mene ne:: bylo pnJato, P r o~ 
ce s ní s o udp r v é s t o I i c e uznal ,podle zalo?y: ,o d vol a c I 
s O u d žalobu zamítl. O ÍI vod y: Procesm soud uvadl, ze podle §u 23 
zákona o společenstvech ručí žalovaný jako dřívější. před~eda (čl~nře~ 
ditelstva) za škodu družstva, i kdyby ji sna:l nezavl?ll sam, nybr~ ]lny 
člen ředitelstva, S tím nelze zcela souhlasHl, nebo! podle CIt. zakon
ného předpisu ručí solidárně jen oni čle?ové ředitelstva, k~eří škodu 
zavinili, t. j, ti, jimž - každému jedno~llvemu z nIC~ ~ doka~e se Vll1~ 
a příčinná souvislost této vin~ se sko~o~, mkohv clenove, ~s~atl1l, 
u níchž takovéto viny není. Ovsem spatruJe rozsudek zaVll1el1l zalo
vaného v tom, že nedbal - jak bylo jeho povinností - ~ to, ?y kmh~ 
družstva byly v pořádku a souhlasily s pokladnou, Takove!o vseobecne 
tvrzení nestačí k prllkazu viny, nýbrž je třeba důkazu, že; zal,ovany po
rušil v konkretním případě zcela určitou povinnost a ze tun vZ!,lkla 
škoda, § 22 zákona o společenstvech ukládá předs~avel;stvu druzstva, 
povinnost, by se postarali o to, by byly vedeny, p~trebne kn'lhy; to se 
i stalo, neboť byly skutečně vedeny kmhy, do 11Ich:z ::aplsy ob~tarav~l~ 
podle dokladů jí předložených účetní Antome, K-~va, Redlte!stvl sc:,tava 
z více osob, mezi něž jsou zpravIdla jednotlIve ulohy rozdeleny, ze by 
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žalova,ný ,--: a pr~v~ ža}o~aný - měl poví~n~st dozíratí na každý jed
nO::lvy zapls, kazdy zapls zkoumatI, neurCUJl aní stanovy ani zákon' 
spls,e 9alo by se říoí - nehledí-Ii se k úkolům dozorčí rady a revísních 
organ,u (byl tU}" kontrolor) - že vzhledem k tomu, že jeden člen ředi
telstvl byl poveren pokladníc!vím, bylo by povinností tohoto by dbal 
o kn:hu pokladní, ,což zejména platí i o dni 14. května 1921, kdy příjem 
- az n~ malou cast - pozůstával z peněz, tímto pokladníkem samým 
vplacenych. Ze by pak žalovaný byl d,ne 14. května 1921 _ a jen 
o tento den Jde tu --: byl faktIcky, vykonaval funkci pokladníka, zjištěno 
~eby~o; O ~stanov:,nl §fr 22, 23 zakona o společenstvech nemůže strana 
zal~Jlcl, oplfatl s~uJ narok; ale ani po rozumu občanského zákonníka 
n?nI nar"ok na- nahrad.u škody odůvodněn, neboť žalující strana neproS', 
kazala, :e by, s,; byl zalovaný dopustil zavinění, porušení určité povin
no str a ze prave z toho povstala tvrzená škoda. 

N e j v y Š š· í s o u d nevyhovél dovoláni. 

:Důvody: 

Dovol~ní, jež, se opírá o dovolací důvod CIS. 4 §u 503 c. ř. s. není 
~podstatneno. Nazor dovolávajícího se družstva, že k zodpovědnosti 
zalovaneho za požadovaný na něm schodek v pokladně 3.000 Kč stačí 
po rozumu Su 23 zákona o výdělkových a hospodářských společen
stv"ech ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. skutečnost že ke dni 14 
kvc"tna,1921 za ředitelství žalovaného- bylo do poklad~í knihy míst~ 
utrzenyc~, po~ud se týče přijatých 4.666 Kč 50 h zapsáno toliko, 1.666 Kč 
50 h, a ze nasledkem toho bylo družstvo poškozeno o 3.000 Kč jest 
mylny. Z ustanoveni Sll 23 zákona takové ručení členů představe;,stva 
n:plyne a dovozovatI Je nelze, nýbrž jest předpokJadem závazků členů 
predstavenstva k ,:'áhradě i podle uvedeného SU, že členy představen
stva, pOku"d .se tyce toh? z, nich, na němž se náhrada požaduje, posti
hUJe z~vl!1em n,: protrp~a~n}m v §u 23 uvedeném jednání a škodě .z něho 
vzmkle. Ohledne zaVl!1el1l zalovaného na nesprávném zápise v pokladní 
kmze, a z toho pocházejícím schodku v pokladně dovodil zevrubně od
VOlaCI soud, že ~alo~a,nému z~vinění přičítati nelze. Pokud v tom směru 
poukazuJe dovolavajlcl se druzstvo na to, že žalovaný vykonával i funkci 
pokladn,l~a, nelze; pksprávně již uvedl odvolací soud, dovozovati z toho 
zavmel1! zalovaneho, Jezto není prokázáno, že také dne 14. května 1921 
v:~1 pokladnu za pokladníka Josefa J-a, že on peníze 4.666 Kč 50 h 
pnJal a . do poklad~í kníhy místo tohoto peníze jako příjem dal 
:ap~atI Je~ 1.666" Kc. 50 h. Stanovisko dovolávajícího se družstva, 
ze zalovany Jako :edltel a k tomu placený ředitel měl míti dohled a 
kontrolu vsude a ze proto ručí za nesprávný zápis v pokladní knize 
a schodek v pOkla?ne, rovněž n,;obstojí, ježto nelze na řediteli poža-

. ~ovatr,by kazdy Z~pIS pokladníkuv v pokladní knize přezkoumával. Že 
z~l?vany ~:a nespravnost zápisu nepřišel, neznamená ještě opomenutí 
pec~, k 11l~ Jako ředl!el při vedení správy družstva byl povinen což 
n~Jlepe vI~e~1 ~. toho, ze "s,; na nesprávnost zápisu a schodek v pokiadně 
pres provadene revIse pnslo až teprve za několik let. 
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Netlí-Ii jinak umluveno, přecházejí pfipostupu, vyjmouc práva čistě 
osobní, na postupníka všechna vedleJší práva (výhody) spojená s po
hledávkou: právo na úroky, na smluvní pokutu, právo odpůrčí, ruko
jemství, pfednos,tnl práva v úpadku i při exekuci, zákooná zástavní 
práva. Smluvní zástavní práva vyžadují mimo to ručnlho odevzdání 
(knihovního převodu). Soudcovské zástavní právo (právo exekuční) 
může býti rovněž převedeno pouhým postupem pohledávky, jest však 
na postupniku, by si vymohl na postupiteli průkazy (§9 ex. ř.) o: po
stupu pohledávky a o postupu práva na přednostní uspokojení své po
hledávky, chce-Ii v exekučním řízení při rozděleni výtěžku uplatniti svůj 
nárok na přednostuí uspokojení SIVé pohledávky před pohledávkou vy
máhajícího věřitele (postupitele) nebo aspoň v jejím pořad!. 

Zánikem jednoho úhradniho londu nezaniklo právo na přednostní 
uspokojení i ohledně dalšího úhradního londu pro tutéž pohledávku, 
byť výsada tato nebyla výslovně rozšířena na tento fond, jen když ne
byla zřejmě obmezena jen naooen (zaniklý) úhradn! lomL 

Obdržel-li postupitel exekucí uspokojení Ohledně pohledávky, z níž 
část' postoupil, jest postupnU, oprávněn domáhati se na něm vydáni 
částky, jež mu byla postoupena, z důvodu bezdůvodného obohacení. 
Lhostejno, že postllpník nepodal v rozvrhovém řízení odpor proti při· 
kázání celého výtěžku postupiteli. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1927, Rv II 649/126.) 

Usnesením ze dne 10. prosince 1921 povolena byla Emilii O-ové pro 
jeji vykonatelnou pohledávku 100.000 Kč exekuce na hostinskou kon
cesi Rudolfa O-a jejím vnuceným propachtováním a sice přístupem 
k exekuci vedené Antonínem P-em. Podle notářského spisu ze dne 14. 
července 1921 bylo však vloženo pro tutéž pohledávku Emilii O-ové 
100.000 Kč zástavní právo na polovici usedlosti vl. čís. 189, která tehdáž 
patřila vlastnicky Rudolfu O-ovi. Smírem ze dne 27. prosince 1922 od
stoupila Emilie O-ová z této své hypotekární pohledávky 100.000 Kč 
částku 10.500 Kč dvěma žalobcům a sice Bedřichu Sch-ovi část 3,060 
Kč a filiálce v B, 7.440 Kč a současně jim postoupila~.i knihovní před
nost před svojí zbytkovou pohledávkou 89.500 Kč. V dražebním řízeni 
na polovici usedlosti Rudolfa O-a nedošla uspokojení žádná z hypo
tekárních pohledávek těchto tři věřitelů O-ových, naproti tomu v exe
kučním řízení na hostinskou koncesi Rudolfa O-a jejím vnuceným pro
pachtováním, byla přikázána z výtěžku tohoto propachtováni na pů
vodní pohledávku Emilie O-ové 100.000 Kč, částka přesahující 10.500 Kč, 
takže by pohledávky Bedřicha Sch-a i filiálky vB., kdyhy jim výslovně 
bylo postoupeno bývalo exekuční zástavní právo pro jejich pohledávku 
10.500 Kč na koncesi hostinskou Rudolfa O-a s přednostním právem 
úkojným před Emilií O-ovou, byly již uspokojeny. Pohledávka Bedřicha 
Sch-a 3.060 Kč byla však mezi tím zabavena pro pohledávku žalující 
banky a byla této bance přikázána k vybrání usnesením okresního soudu 
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ze ,hle 2~. prosince 1925. Žalujíci banka domáhala se žalobou z oboha~ 
ce~, na zalované Emilii O~ové vydání výtěžku 3.060 Kč, jejž tato ob~ 
dr~e1~ ze v~uceného pachtu hostinské koncese Rudolfa O~a a jenž by 
pry JI byl pfJpadl, kdyby Sch~ovi pro pohledávku 3.060 Kč Emilie O~ová 
byla též postoupila exekuční zástavní právo v exekuci na hostinskou 
ko~ces1, tvrdíc, že Emilie O~ová na její úkor penízem tím se obohatila a 
odu~odňuje nárok svůj tím, že smírem ze dne 27. prosince 1922 byla 
Bech:,chu ~Ch~o~i postoup;ena žalo;,anou. část její pohledávky 3.060 Kč 
se zastavmm prav~nQ1 I S p.redno,stmm, pravem úkojným vůbec a že pouze 
v~hledem k predp1sum km~OV?,ho zakona do smíru protokolárně zjiště~ 
neho ?oj~ta tol~ko hypotekarm pohledávka a knihovní přednost, že však. 
" kdy~ vyslo~ny post~p sou~covského zástavního práva a přednostního 
ukojneho prava v JeJ1 prospech se nestal, přecházejí již po samém zá~ 
k~nu tyto výh~dy jakožto akcesode pohledávky s postoupenou pohle~ 
davkou ,~a, ,:oveho nabyv~tele. O b a níž š í s o u d y žalobu zamítly, 
N e j v y s S 1 S o u cI zrus11 rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc. 
prvému soudu, by ji znovu pi;ojednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

. Nižší soudy zamítly nárok žalobkyně, soud odvolaci z důvodu že 
a111 Bedřich Sch. ani žalující banka nevedli exekuci na hostinskou kOl1~ 
ceS1 Rudolfa O~a a že tudíž výtěžek přikázaný ze vnuceného pachtu 
En,l1he O,~ové:}řijala tato na zbytek své' pohledávky 89.500 Kč právem 
a ze ne?, tud1z p~vllln~ z přijatých výtěžků exekuce žalobkyni nčco vy~ 
da~l, j~zto se '~~ ~kor zalobkyně neob?hatila a ani jínak podle §u 1398 
o~c. zak. ,:eruc, zalobky~l ~a ,dobytnost postoupené hypotekární pohle~ 
davkJ a pn e~ekuc1 na J1ne castky majetku dlužníka Rudolfa O~a prý 
nemela, P?stonpená p,ohledávka Bedřicha Sch-a přednost před zbytkem 
pohledavam Emd1e O~ove. Tomuto názoru odvolacího soudu nelze bez 
dalšího přisvědčiti. Odvolací soud přehlédl, že žalovaná Emilie O~ová 
v:de, j~k nesporno, doposud exekuci na hostinskou koncesi pro celou 
PUVOd111 pohledávk;, 100,00? Kč, tedy, i pm dílčí pohledávku žalobkyně 
3 . .06.0 Kč ,v ll! obsazenou a ze na vymahanou pohledávku již dostala při~ 
ka:an~ pre:. 10.500 Kč, Odvolací soud přehlédl dále, že podle §u 1394 
obc. ,zak, pn postupu jsou práva postupníkova ohledně postoupené po
hleda~ky totožn,as právy p~stupitelovými a že kromě práv ryze osobních, 
k ~lIn~, pravo zastavm a pravo na přednostní uspokojení nenáležejí, pře
cha~eJ1. na postupníka všecka vedlejší práva (výhody) s pohledávkou 
spojen~ (srov. rozh; čís. 29?6 sb. n, s,), jako právo na úroky, právo na 
sm~uv111 pokutu, pravo' odpurčí, rukojemství, přednostní práva v úpadku 
1 pn exekuc1, dále zákonná práva zástavní, leč že by jinak hylo umlu
veno, (Viz Ehrenzweig, System rakouského práva soukromého sv, II., 
L polovice § 331, judikát č. 247 býv, nejvyššího soudu vídeňského a 
rozhodnutí 5409 OL U, N, F. a 10.979 OL U., [Jak Krčmář Právo obli~ , § , 
gacní, 31 a ~ráva, věcná str. 84). Smluvní práva zástavní vyžadují 
k:ome toho ruC111 zastavu odevzdání a hypotekární právo knihovního 
prevodu na postupníka (viz Ehrenzweig tamtéžj, z čehož se vysvětluje, 
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proč za účelem převodu hypoiekární pohledávky a za účelem postoupení 
knihovní přednosti bylo nutno učiniti písemnou úmluvu mezi Bedřichem 
Sch~em a Emilií O~ovou, Soudcovské právo zástavní (právo exekuční) 
může rovněž býti převedeno pouhým postupem pohledávky, avšak tento 
postup musí v exekučním řízení býti prokázán soudu veřejnou, nebo ve~ 
řejně ověřenou Iistmou, a odůvodňuje tudíž postup pohledávky exekučně 
dobývané pro postupníka nárok pmti postupiteli na vydání průkazu 
podle §u 9 ex. ř. o postupu pohledávky, jakož i o postupu práva na 
přednostni uspokojení. I jest na postupníkovi, by si vymohl průkazy ty 
na postup1teh, chce~1i v exekučním řízení při rozdělení výtěžku vnuce~ 

. ného propachtování uplatniti svůj nárok na přednostní uspokojení své 
pohledávky před pohledávkou vymáhajícího věřitele (postupitele) aneb 
aspoň v jejím pořadí. Na žalobkyni přešla tedy smírem ze dne 27. pro~ 
since 1922 nejen část 3.060 Kč hypotekární pohledávky Emilie O~ové 
100.000 Kč s její knihovní předností, nýbrž přešla tato část pohledávky 
na ni vůbec a to již po zákonu s právy a přednostmi s ní souvisejícími, 
tedy i s exekučním zástavním právem, vydobytým pro Emilii O~ovou na 
hostinské koncesi Rudolfa O~a, pokud se ovšem vztahuje na část 
3,060 Kč z její původní pohledávky 100,000 Kč i s přednostním právem 
úkojným, bylo~li vůbec (bez omezení na exekuci immobilární) pro ni 
zřízeno (§ 1394 obč, zák.). Výslovného smluvního rozšíření tohoto práva 
zástavního i na exekuční zástavní právo, vydobyté O~ovou i ke koncesi 
hostinské, a výslovného rozšíření smluveného přednostního pořadí, 
bylo~li rázu všeobecného i na tuto exekuci, nebylo vzhledem k ustano~ 
vení §u 1394 obč. zák. zapotřebí; stačí, když rozšíření to nebylo vý~ 
slovně smírem vyloučeno, 

Postupnice může uplatňovati pohledávku tak, jak přináležela postu~ 
pitelce, se všemi jejími výhodami i akcessoriemi,- neboť ani zástavní 
právo ani právo na přednostní uspokojení nelpí na osobě postupitelky 
(§ 1393 obč, zák.) a nezanikly tudíž zánikem jednoho úhradního fondu 
(nemovitostní exekuce), nýbrž jeví své účinky i ohledně dalšího úhrad~ 
ního fondu pro tutéž pohledávku nabytého, byť i výslovně tato privi~ 
legia nebyla na tento druhý fond rozšířena, pokud ovšem nebyla zřejmě 
na jistý úhradní fond omezena, jinak by byla postupitelka na úkor po~ 
stupnice bezdůvodně obohacena (viz Oer. Zeitung r. 1916, čís, 16 člá~ 
nek Dra Weinmanna Uebertragbarkeit von Exekutionsprivilegien und 
Vorrechten, Bartsch Komentář ke konk. ř, § 50 pozn, 7" § 24 (2) vy~ 
rovno a § 54 (2) konk. ř. a § 7 nař, o moratoriu z 25, května 1915 č. 138 
ř, zák.). Žalobkyně neuplatnila sice v exekuci vedené Emilií O~ovou pro~ 
pachtováním hostinské koncese Rudolfa O~a postupu pohledávky 
3,060 Kč s Emilie O~ové na Bedřicha Sch~a, což v odvolání výslovně do~ 
znává, poněvadž však Emilie O~ová vedla i na dále na koncesi exekuci 
pro celou svou původní pohledávku 100,000 Kč a tudíž i pro onu její 
část (3,060 Kč), kterou postoupila Bedřichu Sch~ovi a která nyní při~ 
náleží žalobkyni, neomezivši výslovně exekuci o tuto pohledávku, a po~ 
něvadž ohledně částky vymáhané pohledávky 100,000 Kč byla již uspo~ 
kojena, obdrževši z výtěžku vnuceného pachtu přes 10,500 Kč, domáhá 
se žalobkyně právem na žalované vydání části tohoto výtěžku, na úhradu 
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své pohlerávky 3.060 Kč,neboť jest takto O-ová bezdůvodně na úkor 
žalobkyně o tento peníz aneb aspoň o Jeho č~st oboh~cena; vždyť ža: 
lovaná postoupila tento peníz 3;060. Ke. z~ s,ve pOhle,davky, 100.OO? Ke 
Sch-ovi, jehoz pohledávku nym vydo,byva zalobky~e, (ov~e.l11 Jmenem 
vlastním), a, postoupíla-li ji - aspo~ podle tvr!elll zalu]lCl banky -
přednost před svou zbytkovou pohledavkou ~a vsech okoln?sh, vyb:al~ 
tedy z výtěžku vnuceného pachtu hostmske koncese ,p~lll:,. kte~yz, J~ 
aspoň z části již nepatřil, který následkem p~stupu pnnalezl do Jl~em 
žalobkyně a není zákonného důvodu, by pemz ten pro sebe podrzela 
(§ 1431 obč. zák.). 

Proti této žalobě z obohacení není ani odůvodněnou námitka, že ža~ 
lobkyni nepřísluší žalobní nárok z důvodu, že nepo.dala v.řízení rozvrhďs 

vém odporu proti přikázání celého výtěžku EmIlu O-ove podle §§ 340 
a 125 ex. ř., neboť podle judikátu býv. vídeň. nejvyššího .so~.du čís. 220 
nelze postupnici brániti, by nepodala žalobu z obohacem pnmo na po
stupitelku, má-li za to, že tato jest vyplácením peníze (3.06? Kč), z vý
těžku vnuceného pachtu na lejí úkor, byť i jen z částI. bezduvod?e obo
hacena. Podle zmíněného judikátu jest sice usnesem rozvrhove soud
ním nálezem, který nabývá i pravomoci, avšak nikoliv pravomocI abso
lutní v té míře, by právní poměry vyplývající z hmotného právního stavu 
mezi jednotlivými účastníky byly konečně řešeny jednou pro v!dy a bez 
ohledu na to' zda na ně při rozdělení výtěžku exekuce byl zretel vzat, 
čili nic. NesúČastnění se na rozvrhovém řízéní nemá v zápětí pro po~tup
nici dílčí exekuční pohledávky zánik jejího .hmotného práva, pozustá
vajídho v tom, že následkem rozdělení výtěžku, neodpovíd,~jící~o ,sku
tečnému právnímu stavu, se jednomu dostalo (v tomto pn~ade zalo
vané) majetkového prospěchu, ~tert tím byl ?ruhét;'~ (zal~bkym) 
odejmut. Nelze seznati, proč by melo zalobkYl11 ?yh upl;ano I:ravo d,o
máhati se odčinění bezdůvodného obohacem na zalovane, kdyz dokaze, 
že se jí k její škodě dostalo bezdův~dně hmotné .vtho.dr tím, že. obdržela 
na částečné zaplacení své, původne 100.000 Kc clmcl, pohl~davky, pe
níz 3.060 Kč, kterýž měl připadnouti zcela neb aspon z častI, .n~ po
stoupenou jí pohledávku žalobkyně 3.060 Kč. Jest tedy podle zmmeneho 
judíkátu tato žaloba, bez ohledu na. to, zd~. žalobkyně P?dal~ v říz~n! 
rozvrhovém proti přikázání odpor čilI mc, pn pus tnou, p~nevadz se ?plra 
o skutkový děj, o kterém nebylo rozhodnuto v rozvrhovem usnesem, ?e
boť nebylo v něm rozhodnuto o nároku Bedřicha Sch-a, pokud se tyče 
o nároku nynější žalobkyně, a opírá se tudíž ná;ok žalobky.ně o jíný 
skutkový děj, než který, byl p!ed,,?ětem. rozvrhov,e~o uS,~esem, a proto 
nelze nároku žalobkyne aspon castečne opravnem upnb. NeposoudIl 
tedy odvolací soud připad správně po právní stránce (~503 č. 4

0
c. ř. s.), 

uznav, že žalovaná není povinnou, vzhledem k tomu, z~, S:h. vub~cv ~e
vedl exekuce na hostinskou koncesi Rudolfa O-a, vydatI neco z vytezku 
exekuce této žalobkyni. žalobkyni přísluší při nejmenší~; nár,ok na. p.o
měrné uspokojení v stejném pořadí se žalova~ou a po. pnp~de I slllIa,l: 
kou v B., nebylo-li již rozvrhovým .. usn~semm o JeJ.lt~ nar?ku rov~,ez 
pravoplatně rozhodnuto, pokud se tyce narok na vydam pemze, ktereho 
by byla docílila při poměrném uspokojení v pořadí pohledávky strany 
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žalované, kdyby se byla řízení rozvrhového súčastnila, a který na jejím 
místě připadl z výtěžku vnuceného pachtu žalované. Žalobkyně tvrdila 
však ve sporu dále, že při smíru ze dne 27. prosince 1922, bylo ujednáno, 
že pohledávka Bedřicha Sch-a 3.060 Kč má býti nejen při exekuci na 
nemovitosti Rudolfa O-a, nýbrž za všech okolností uspokojena před 
zbytkem pohledávky žalované 89.500 Kč, naproti čemuž namítala žalo
vaná, že při onom smíru nebylo kromě přednostního knihovního pořadí 
řeči o předností při exekuci na hostinskou koncesi. Žalobkyně nabídla 
sice důkazy o tvrzeném jí přednostním pořadí její pohledávky za všech 
okolností důkazy, které provedeny nebyly (důkaz výslechem stran) ač 
byly důležity, poněvadž jich zdar mohl případně vésti ku zjištění před
nostního práva úkojného pohledávky žalobkyně před pohledávkou žalo
vané vůbec. Žalobkyně nevytýká však již v dovolání neúplnosti řízení 
v tom směru a neklade tudíž již váhy na provedení oněch důkazů, z če
hož lze souditi, že již netrvá na tvrzení, že bylo výslovně ústně umlu
veno, že má její pohledávka míti přednost za všech okolností před po
hledávkou žalované. Zbývá tedy otázka, zda přednost ta jí přísluší již 
vzhledem k obsahu smíru ze dne 27. prosince 1922, jak písemně byl 
upraven. Otázku tu dlužno zodpověděti záporně, neboť, když strany mlu
vily o vkladu převodu hypotekární pohledávky žalobkyně 100.000 Kč 
částkou 3.060 Kč na Bedřicha Sch-a tak, by měla pořadí před zbývající 
pohledávkou žalobkyně, zjevno z toho, že mínily tím přednost pouze při 
exekuci immobilámí a nelze úmluvu tu extensivně vztahovati i na exe
kuci na hostinskou koncesi. Příslušel by tedy žalobkyni v exekučním 
řízeni posléze zmíněném pouze nárok na současné poměrné uspokojení 
se zbytkem pohledávky žalobkyně s pohledávkou filiálky v B., pakli 
o této nebylo pravoplatně již jinak rozhodnuto·. Za tím úč.elem bude však 
nutno zjistiti výši všech tří pohledávek s jich příslušenstvím, má-li vý
těžek býti poměrně rozdělen. Dále bude z exekučních spisů zjistiti, jaký 
peníz obdržela žalovaná na svou pohledávku a jaká část z toho připadá 
na pohledávku žalobkyně a zda a pokud je žalovaná ještě na újmu ža
lobkyně obohacena. Nižší soudy následkem mylného svého právního po
souzení nezjistily okolností těchto a zůstalo tudíž důsledkem toho řízení 
kusým a neúplným (§ 496 čís. 3, §§ 513 a 503 čís. 2 c. ř. s.). 

čís. 7002. 

Dlužníku (jeho opatrovníku) lze usneseni povoluj!cí exekuci na po
hledávku doručiti náhradně. 

Vydal-Ii usnesení v exekuční věci před 1. listopadem 1926 okresní 
soud civilní pro vniUn! Prahu, jest rekurs podán včas, byl-li podán ve 
lhůtě u tohoto soudu, třebas v den podání rekursu byl již činným exe
kuční soud v Praze. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, R 1 287/27.) 

Rek u r sní s o u d odmítl rekurs do usnesení okresního soudu ci
vilního pro vnitřní Prahu, jímž byl ustanoven opatrovník a povolena 
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exekuce k zajištění. D ů vod y: Stížnost jest opozděna. V řízení exe·
kučním jest lhůta rekursní, pokud není nic jiného ustanoveno, osmidenní 
(§ 65 ex. ř.). Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 8. li
stopadu 1926 a končila tedy lhůta rekursní dne 16. listopadu 1926. Stíž
nost došla na okresní soud civilní pro vnitřní Prahu podle podacího ra
zítka dne 16. listopadu 1926. Tento soud byl však podle §u 2 vládního 
nařízení ze dne 2. Července 1926, čís. 119 sb. z. a n. příslušným k vyři
zování věcí exekučních, z 1. až Vll. části města Prahy až do zřízení sa
mostatného exekučniho soudu. Exekuční soud v Praze byl zřízen vlád
ním nařízenim ze dne 26. srpna 1926, čís. 165 sb. z. a n. dnem 1. listo
padu 1926. Nebyla tedy stížnost, která došla dne 16. listopadu 192~ 
k okresnímu .soudu civilnímu pro vnitřní Prahu podána u soudu přísluš
ného a právem ji tento podle §u 44 j. n. postoupil soudu příslušnému, 
t. j. exekučnímu soudu. Jak konaným šetřením zjištěno, byla stížnost 
soudním zřízencem okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu teprve 
dopoledne dne 17. listopadJl 1926 předána do podatelny exeku'čního 
soudu v Praze, takže k soudu příslušnému došla až po uplynutí lhůty 
rekurs ní, tedy opozděně. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnimu 
soudu, by nehledě k odmítacínlu důvodu, jehož použil, rozhodlo re
kursu do usnesení prvého soudu. 

D ů v o cl y: 

Stěžovatel není potud v právu, pbkud tvrdí, že usneseni o povolení 
exekuce mělo býti doručeno do vlastních rukou opatrovníka povinné 
strany a to jednak podle §u 294 ex. ř., jednak proto, že jde o opatrov
níka. Doručení k vlastním rukám děje se jen ve případech zákonem pře
depsaných. Takového předpisu pro souzený případ není, neboť podle 
§u 294 druhý odstavec ex. ř. má býti jen platební zápověď doručena 
podle předpisu o doručování žalob. Platební zápověď dává se však po
dle §u 294 prvý odstavec ex. ř. toliko poddlužníkovi, kdežto dlužníkovi 
se zakazuje, by nijak nenakládal svou pohledávkou, případně i zástavou 
pro ni snad zřízenou a zejména pohledávky nevybral. Dlužníkovi tedy 
stačí doručení náhradné, jak se tuto stalo. To platí také pro doručení 
opatrovníkovi povinné strany podle §u 116 c. ř. s. a §u 78 ex .ř., kde 
rovněž není zákonem předepsáno, že by doručení musilo býti vykonáno 
podle předpisů daných pro doručování žalob (§ 108 c. ř. s., § 78 ex. ř. 
a § 212 jedno ř.). 

Naproti tomu jest stěžovatel v právu, pokud uplatňuje, že podal re
kurs včas. Usneseni o povolení exekuce bylo vydáno okresním soudem 
civilním pro vnitřní Prahu ze dne 22. října 1926, bylo dodáno do kan
celáře dne 29. října 1926, vypraveno dne 3. listopadu 1926 a náhradně 
doručeno manželce opatrovníka (§ \02 c. ř. s. a § 78 ex. ř.) dne 8. li
stopadu 1926. V době vydání usnesení byl okresní soud civilní pro vnitřní 
Prahu ještě příslušným k vyřizování věcí exekučních z 1. až VII. části 
města Prahy (§ 2 (2) vl. nař. ze dne 2. července 1926, Č. 119 sb. z. 

I 
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) Exekuční soud v Praze započal svou činnost teprve dnem 1. listo
~~~u· 1926 (§ 1 vl. nař. ze dne 26. srpna 1926, čís. 165~~. Z. a n.). 
Řídil-li se tudíž stěžovatel označení;n, so~du e~e,kUCI))Ovolu]!clho z doby, 
kdy tento usnesení vydal a exekucm veCI Jeste ,:ynzo~al, a byl-Ir exe, 
kuční návrh - jak jest ze spisů patrno - opatren zaznamem,? dOJ1ll 
'eště okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu, nepochybIl stezovatel, 
když podal rekurs dne 16, listopadu 1926 --=-- t~dy v 8de,nní ,lhůtě o

u tohoto soudu, jehož usnesení napadl, takze !lm vyhovel pre~plsu~ 
§u 65 ex. ř:, §u 520 C. ř. S. a §u, 78, ex. ř. a ,n~jde na Jeho vrub, ze Spl~ 
rekursní byl podle §u 44 j. n, predan exekucl11mu soudu o den pozde]!, 
totiž 17. listopadu 1926. 

Čis. 7003. 

Do usn~seníodvolaciho soudu, jímž bylo řízenI přerušeno, jest ne
přípustným rekurs na dovolací soud. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, R I 312/27.) 

Do usnesení odvolacího soudu, jímž bylo řízení přerušeno až do roz
hodnutí nejvyššího správního soudu, podal žalobce rekurs na nejvyšší 
soud jejž o d vol a c í s o u d odmítl jako nepřípustný. D ů vod y: 
Nap~dené usnesení bylo vyneseno v odvolacím řízení. § 519 C. ř, S. ob
sahuje taxativní výpočet oněch usnesení odvolacího soudu, proti nimž 
jest rekurs přípustným. Usnesení, jímž ,~ylo odvolací, řízení p'řeruše~o, 
není uvedeno v §u 519 C. ř. s. a Jest tudlZ rekurs do neho nepnpustnym. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení. 

Důvody: 

Odvolací soud přerušil na návrh žalovaného již jednou odvolací ří
zení až do pravoplatného rozhodnutí správních úřadů o rozpuštění ža
lujícího spolku. Po rozhodnutí ministerstva vnitra bylo na návrh žalu
jícího spolku pokračováno v odvolacím řízení, ale toto řízení bylo na 
návrh žalovaného usnesením odvolacího soudu opětně přerušeno až do 
rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Dovolací rekurs, správně re
kurs, žalujícího spolku do tohoto usnesení podaný, byl již odvolacím 
soudem odmítnut jako nepřípustný s poukazem na přesný výpočet oněch 
usnesení odvolacího soudu, která podle §u 519 C. ř. s. mohou býti rekur
sem napadena, mezi nimiž usnesení o přerušení sporu není. Dovolací 
rekurs, správně rekurs, žalující strany do tohoto odmítacího usnesení 
jest sice podle všeobecného předpisu §u 514 prvý odstavec c.ř. s, pří
pustný, neboť předmětem rozhodování nejvyššího soudu není otázka, 
zda odvolací soud právem či neprávem řízení přerušil, nýbrž otázka, 
zda právem či neprávem rekurs podle §u 523 C. ř. s, odmítL Avšak re
kurs opodstatněn není a možno jej odkázati na správné dilvody napa
deného usnesení, které souhlasí s ustálenou judikaturou nejvyššího 
soudu. Neprávem odvolává se stěžovatel na předpisy §§ 514 druhý od-

Civilní rozhodnuti IX. 46 
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~tave~ dru~ý a 477 čís. 4 c. ř. s. tvrdě, že odvolací soud mu odejímá nezá-
~nne moznost, aby před soudem jednal. Nejde tu o odnětí možnosti 

p;ed soudem proJednávati, nýbrž o dočasné přerušení řízení pro obě 
.~, rany podle §u 190 c. ř. S., které má vždy za následek dočasné zastavení 
:Izem, ale pro takové případy jsou vydány zvláštní právní předpisy a to 
I co do opravných prostředků. 

čís, 7004. 

, útraty ~~OI1U tres.~u vl1~iSou jeho součásti. POVil1l1oSt, hraditi tyto) 
utratly, nest~ha O~?~y, Jlmz Jest se podle zákona nebo z převzaté povin
nosti staral! o vyZIVU odsouzeného. 

(Rozh. ze dne 21. d~bna 1927, R I 314/27.) 

K návrhu manžela obmezii s o udp r v é s t o I i c ev'" , 
len. é usnesením ze dne 17. září 1926 manželce 600 Kč měsllcv zn~vnt~ POv?
sobem v. '''I v, " e lm zpu-

, ~e Je snlZl, pocma]lc dnem 10. prosince 1926 na 12 Kč denně o 
dobu, az vystoupl manželka z trestu. D ů vod y: Žalobkyně byla o~
~ou~vena rozsudkem porotního soIf'du ze dne 1. prosince 1926 do těžk 'h 
z~lare ~a 15 měsíců, čtvrtletně jedním postem zostřeného a k náhr:d~ 
nakladu trestního fizení, které byly prohlášeny za dobytné a nastoupil~ 
tr~st dne 10. prosmee 1926, Sdělením správy věznice jest osvědčeno že 
nakl~dy, !.'estní vavzby činí denně 12 Kč, v čemž zahrnuto jest celé 'za-

Jo~a~r~nlv zalobky~e po dobu výkonu trestu včetně útrat léčení a ošacení. 
e I oz zalobkyne bude povmna náklady trestní vazby po dobu výkonu 

t~estu nahr~dlÍ! a nemá možnosti po dobu výkonu trestu' na výživu svou 
v~e vynalozlÍ!, bylo povolené prozatímní opatření na dobu výkonu trestu 
o mez~tr na 12 ,Kč denně. Pokud žalovaný domáhá se zrušení neb ob
~eze~1 povoleneho prozatímního opatření ve větší míře slušelo návrh 
Jeho, Jako be:;důvodný zamítnouti. Rek u r sn í s o u ď změnil napa
~,ene usnv~sen! v ten rozum, že zrušil prozatímní opatření podle §u 399 
CIS. 2 poclnaJlcv 1 O. ~rosincem 1920 po dobu, až manželka vystoupí z tre
stu na svobode. D u vod y: Žalovaný stěžuje si právem na to že ná
vrhu Jeho na zrušeni prozatímního opatření počínajíc dnem 10, prosince 
1926 n,eb~~o v~hoveno v celém rozsahu. Žalobkyni bylo povoleno pro
za~ímm vyzlvne na dobu trvání sporu o výživné, ježto byla manželem 
sVYI~ vev sp?lečnév do~ácn~~ti ohrožena a manžel jest povinen podle 
~u 91 obc·vzak. pec?vah o vyzlvu své manželky. Od povolení tohoto opa
tremv se, vsak P.?r:re;y podstatně změnily tak, že dalšího trvání tohoto 
opatremvku zajlste;ll navrhvo~atelky tou dobou není zapotřebí, COž podle 
~r: ~99 CI,S. 2 ex. r. opravnuJe k návrhu na zrušení opatření. Podle zji
s~em pryeho ~oudu, byla totiž žalobkyně odsouzena pro zločin těžkého 
uskozen.1 na tele sveho manžela do těžkého žaláře na patnáct měsíců a 
nasto~plla tre~t ~ne 10. prosince 1926. První soud, vyšetřiv, že náklady 
trestm ~azby clm denně 12 Kč, v čemž jest zahrnuto celé zaopatření po 
dobu vykonu trestu včetně útrat léčení a ošacení, obmezi! prozatímni 
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výživné původně 600 Kč měsičně na 12 Kč denně po dobu trvání trestu, 
však neprávem. Přehlíži totiž, že žalobkyně byla odsouzena také k ná
hradě nákladů řizeni trestního, které byly prohlášeny za dobytné, a po
vinnost manžela v § 91 obč. zák. stanovená, by svou. manželku živil, 
vztahuje se jen na úhradu řádných potřeb uvedenýc.h v §.672 obč.zák., 
tedy nikoli také mimořádnýc,h záv~zků, Jako povl,n~ostr :;aplatrtr t;á
klady trestního výkonu, ktere manzelka sam~ ~avlmla svym, trestnym 
jednáním, pro něž byla odsouzena. Podle ,znem ro~su~ku. m~ p!alItr, a 
bude také moci platiti, jsouc zámožnou, i vylohy spoJene s JeJlm Zlvel1lm 
po dobu trvání trestu, proto že tyto patří nesporně, hledíc k ustanovení 
§u 389 tr. ř., k nákladům trest~ít;I a nemohou bfti uloženy, k pbce?í 
manželi odsouzené, jsouce současlI trestu. Tyto naklady mUSI nestr vy
hradně jen ten, kdo byl odsouzen, z vl~stnihov jměni, a, nemá~1i ho, platí 
výlohy ty podle ustanovení §u 390 tr. r. za neho stat, tedy lllkoh osob~ 
jiná, ani ten, kdo má vyži'(ovací závazek vůči odsouzenému, § 389 třeli 
odstavec tr. ř. Zde také poukázati jest na hledislw morální, neb by od
porovalo dobrému mravu ,a slušnos~i, by náklady :restní v hradil t;Ianže1 
odsouzené, ač byly vyvolany trestnym cmem, ktery manzelka spachala 
na něm, postřelivši ho do hlavy. Tím by vlastně část trestu přesunuta 
byla na osobu nevinnou a dokonce na oběť trestného činu. Zrušení pro
zatímního opatření jest tím spíše na místě, ano by v připadě, že by ny
nější stav věci tu byl již v době, kdy o návrhu na povolení prozatimního 
opatření bylo rozho~ováno, nemohlo o návrhu tomu býti .. ~J;:h?věno" jel,i
kož prozatímní opatrení nebylo by vubec nutnym ku zajlstem nutne vy
živy manželčiny. 

N e j vy Š š i s o u d dovolacimu rekursu, pokud navrhoval, by bylo 
obnoveno usneseni prvého soudu, nevyhověl, jinak ho odmítl. 

Důvody: 

Usnesenim prvého soudu bylo prozatímní opatřeni povolené žalob
kyni usnesenim ze dne 17. září podle §u 399 prvý odstavec čís. 2 ex. ř., 
omezeno v ten způsob, že výživné, určené 600 Kč měsíčně, bylo sníženo, 
počinajíc dnem 10. prosince 1926, na dobu, až žalobkyně vystoupí z tre
stu na svobodě, který si právě odpykává podle rozsudku krajského jako 
porotniho soudu ze dne 1. prosince 1926, na částku 12 Kč denně, splat
nou vždyměsičně předem; pokud žalovaný navrhl zrušení tohoto pro
zatímniho opatření, pokud se týče jeho omezení ve větším rozsahu co 
do výše i času, byl návrh zamitnut. Napadeným usnesením bylo pak 
k rekursu žalovaného toto prozatimné opatření na dobu shora uvedenou, 
pokud se týče do připadného dřívějšího právoplatného zakončení sporu 
o výživné zrušeno vůbec a byla žalující strana s jejím rekursem odká
zána na toto usnesení. Jde tudíž, pokud již prvý soud nevyhověl ná
vrhu žalovaného, o rozhodnutí soudu druhé stolice, jímž bylo potvrzeno 
usnesení soudu prvého, a do té míry není tudíž dovolací rekurs podle 
§u 528 c. ř. s. a §§ 78 a 402 ex. ř. přípustný. Nemůže se proto Nejvyšší 
soud obírati dotyčnými vývody dovolacího rekursu, najmě otázkou, 
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zda, třeba žalobkyně jest přidržována v trestní vazbě, náklady trestního 
řízení jsou či nejsou jedinou potřebou, kterou musí ukojiti. Jinak, pokud 
totiž stěžovatelka navrhuje změnu napadeného usnesení v ten způsob, 
by bylo obnoveno usnesení prvého soudu, není dovolací rekurs opod
statněn. Ve směru tom lze odkázati na podstatně správné odůvodnění 
napadeného usnesení, s nímž by nebylo lze sonhlasiti jen v tom, že 
útraty výkonu trestu jsou jeho součásti. Ale vším právem poukazuje re
kursní soud k §u 389 tietí odstavec tr. ř., jenž výslovně stanoví, koho 
stíhá povinnost hraditi tyto útraty, a, že povinnost tato nestihá osoby, 
jimž podle zákona nebo z převzaté povinnosti starati se jest o výživu 
odsouzeného. Nebylo proto dovolacímu rekursu, pokud jest přípustným;;-. 
vyhověno, jinak byl jako nepřípustný odmítnut. 

čís. 7005. 

Odhad k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. 

Soud, jenž byl dožádán vyměřovacím úřadem za odhad, není opráv
něn odmítnouti návrh, by určil obecnou hodnotu ke dní zcizení, jen 
proto, že byla zcizovací cena uznána úpadkovým i poručenským soudem 
za přiměřenou a schválena. • 

Při určení obecné ceny nenl soud vázán posudkem znalců, nýbrž jest 
na něm, by sám stanovil obecnou cenu. 

(Rozh. ze dne 21, dubna 1927, Rl 316/127.) 

K návrhu zemského inspektorátu pro zemské dávky určil s o u d 
p r v é s t o I i c e zcizovací hodnotu nemovitosti za účelem vyměření 
dávky z přírůstku hodnoty. Rek u r sní s o u d odmítl určiti obecnou 
hodnotu ku dni zcizení a uložil navrhovateli útraty vzniklé odhadem 
k tomuto dni. D ů vod y: Stížnost jest odůvodněna co do určení ceny 
zcizovací. K tomu bodu jsou tu co do kupních smluv tedy i co do ujed
naných kupních cen právoplatná schvalující usnesení soudu úpadkového 

• a poručenského, na která jest soud vázán podle §§ 9, ll, 18 nesp. říz. po 
případě § 425 c. ř. s. Soudu jest tedy již zákonem zabráněno, by měnil 
právoplatné soudní rozhodnutí, a není soud ani jinak oprávněn přezkou
mávati právoplatná rozhodnutí úřadů správních co do jejich hmotného 
obsahu (§ 1 nesp. říz.), COž působí také obráceně pro úřady správní, 
poněvadž by jinak byla úřední rozhodnutí bezvýznamná. Úvaze poskyt
nuté navrhovateli v § 9 (1) vl. nař. jest zajisté rozuměti jen tak, že ji 
lze použiti jen tehdy, pokud jí neodporuje právoplatné rozhodnutí ji
ného úřadu k tomu příslušuého o témž předmětu. Proto byla žádost na
vrhovatelova o soudní určení ceny zcizovací nepřípustná a musila býti 
ke stížnosti odpůrců návrhu odmítnuta. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a vrátil mu 
věc k novému rozhodnutí. 

- Cis. 7006-
72.5 

D ů vod y: 

Jde o určení obecné hodnoty nemov!tostí ke ,dni zcizení, totiž 11. 
května a 8. června 1923, a o rozhodnuÍ1,. kdo }na plaÍ1lI druhou polo-

. ci odhadních útrat. Rekursní soud odmltl urCIÍ! obecnou hodnotu ku 
~~i zcizení, a uložil útraty vzniklé odhadem k t?muto dni n~vrhovateli, 
poněvadž zcizovací cena 278.000 Kč _?yla uznana !ednak_,up_adk~vym, 
jednak poručenským soudem za přtme~enou a schvalena,_cl1:;z _pry ]~st 
soud provádějící odhad vázán. Rekurslllmu soudu nelze pnsvedcltr. Pre
hlíží, že jak vyměření dávky z přírů~tku hodnoty, ~~~ rozhodnulI podle 
§u 9 dávkového řádu, zda se má pn stanovell! pnrus.tku hod~oty v~
cházeti ze zcizovací ceny, či z obecné hodnoty nemovltoslI v case ZCI
zení, jest vyhraženo samosprávným úřadům, o ~ že ~kolem soud,~ ]es~ 
jenom, provésti navrhovaný odh~d. Jako .muze bylI ]e,nom ~~Iz~~SlI 
k nadřízeným samosprávným úřadum napadano rozhodnuti vymeru]IClh? 
úřadu že má býti za základ vyměření dávky vzata ll!kohv skutečna 
trhov'; cena, nýbrž obecná hodnota nemovitosti, tak jest i návrh, by 
soud určil obecnou hodnotu odhadem, vnitřní věcí samosprávných úřadů, 
jež nepodléhá soudnímu přezkumu. Návrhem jest soud, t~k dlouho vá
zán dokud nebude odvolán. Dále nemohla rozhodnulI upadkoveho a 
por~čenského soudu P?dl~ zásad §u 411 c. s. ř. a,§u 18 nesp; říz. nabýti 
proti navrhovateh pravll! moCI a ~ytJ mu ~a u]InU',. ne~ot __ nebral na 
oněch řízeních účast. Konečně SlUSI rozeznavat meZI pnmerenou ZCI
zovací (trhovou) cenou a obecnou hodnotou, poněvadž se mohou, ale 
nemusí rovnati. Jmenovitě mohla vedlejší ustanovení smlouvy, jakými 
byly podmínky, že kupitel zaplatí ze svého dáv_ku z přírůstku h;,dnoty 
a že převezme knihovně váznoucí. rentu v, cene 3~.G00 Kč, ~PUS~?ltI, 
že se přiměřená trhová cena prolI obecne ho~note po~statne sll!:Ila; 
Zemský inspektorát stěžuje si proto právem, :e byl n~vrh na urcell! 
obecné ceny v čase zcizení odmítnut. Usnesell! rekursll!ho soudu mu
silo býti zrušeno a jemu uloženo, by rozhodlo rekursU' odpůrců do výš~ 
obecné ceny určené prvním soudem. Při tom nebude ovšem rekurslll 
soud vázán posudkem znalců, nýbrž bude na něm, by podle §u 272 
c. ř. s., jenž mocí §u 272 nesp. říz. platí i pro Od_hady ne~por~ého řízení, 
a podle §u 30 odh. řádu z 25. července 1897, CIS. 175 r. zak. obecnou 
cenu sám stanovil, přihlížeje pečlivě ke všem výsledkům jednáni, tedy 
také ke skutečně docílené trhové ceně. Výrok o polovicí odhadních útrat, 
připadajících na určení obecné ceny ke dni zcizení, b~de pod~e §u 17 
dávkového řádu záviseti od jejího poměru ke ZClzovaCI hodnote, kterou 
odpůrci přiznali zemskému inspektorátu. 

čis. 7006. 

Do usnesení sborového soudu druhé stolice jako soudu rekursního, 
jimž byla zamltnuta námitka ,věcn~ nepříslušn?sti dovolan~?o so~du 
prvé stolice jako soudu obecneho, jest dovolacl rekurs nepnpustnym. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, R I 335/27.) 
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Proti žalobě zadané na zemském civilním soudě v Praze namítl ža
lovaný věcnou nepříslušnost tohoto soudu, maje zato, že jest přísluš
ným obchodní soud v Praze. S o udp r v é s t o I i c e námitce věcné 
nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítL Rek II r sní s o u d zamítl 
námitku věcné nepříslušnosti. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 

Podle §u 45 j. n. nelze napadati rozhodnutí sborového soudu o jeho 
předmětné příslušnosti z důvodu, že k projednání sporu jest příslušným 
jiný (na př. kausální) sborový soud. Jestliže o příslušnosti sborového\. 
soudu rozhodl soud druhé stolice, platí, co bylo uvedeno, i o tomto roz
hodnutí soudu druhé stolice, neboť rozhodnutí toto nastupuje pouze 
na místo usnesení sborového soudll prvé stolice, nahrazuje jeho výrok, 
k němuž by bylo došlo, kdyby byl soud prvé stolice nazíral na věc 
správně. Napadeným usnesením rekursního soudu byla zamítnuta ná
mitka věcné nepříslušnosti sborového soudu prvé stolice, jako soudu 
obecného a byl tím tento soud uznán příslušným k projednání sporu. 
Není tudíž rozhodnuti toto odporovatelným, dovolací rekurs do tohoto 
usnesení jest nepřípustným a bylo jej odmítnouti (§ 526 c. ř. s.), když 
se tak nestalo již soudem prvé stůlice (§ 523 c. ř. s.). Tak stálá judi
katura Nejvyššího soudu (pa př .. rozh. čís. 282, 2641, 2806, 3145 a 
5056 sb. n. s.). Pokud rekurenti poukazují k odůvodnění opačného práv
ního náhledu na rozhodnutí čís. 3374 a čís. 5055 sb. n. s., jest jim při
pomenouti, že v prvém případě byl uznán přípustným dovolací rekurs 
do usnesení sborového soudu prvé stotice jako soudu rekursního, jímž 
byla odmítnuta žaloba pro věcnou nepříslušnost dovolaného soudu 
okresního, kde tedy nerozhodl sborový soud prvé stolice jako soud pro
cesní o své věcné příslušnosti, nýbrž rozhodl jako soud rekursní, pře
zkoumávaje rozhodnutí okresního soudu o tom, že pro spor není pří
slušným okresní soud; v druhém případě šlo o dovolací rekurs do usne
sení sborového soudu druhé stolice jako rekursního soudu, jímž byla 
zamltnuta námitka příslušnosti rozhodčího soudu a vyslovena přísluš
nost dovolaného sborového soudu prvé stolice, kde tedy usnesení re
kursního soudu nebylo napadeno proto, že pro právní věc jest odůvod
něna příslušnost některého jiného sborového soudu nebo některého 
soudu okresního, nýbrž proto, že má býti příslušným rozhodčí soud. 
V obou těchto případech nepřicházel tedy předpis §u 45 prvý odstavec 
j. n. vůbec v úvahu. 

čís. 7007. 

Okresní zřízenci a cestáři. 
Předpis §u 24 zákona ze dne 17. prosince 1919, Cts. 17 sb. z. a n. 

na rok 1920 nebyl ani změněn ani dotčen ustanovením §u 15 (4) zá
kona ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n. o úsporných opa
třenfch ve veřejné správě. 

Pro účely zákona čís. 286/1924 pozbyl dočasně pMnosti také před
pis §u 10 zákona čís. 17/1920 o tom, že tirvale ustanovený zřízenec 
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může býti propuštěn toliko na základě kárného řízení. Restrikčního zá
kona nelze zneužívati v ten způsob, že by byl trvale ustanovený zří
zenec propuštěn, ale místo jeho bylo by obsazeno jiným zřízencem, 
byť i to byl zřízenec prozatímní nebo výpomocný. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Rv I 1 069jQ6.) 

. Dekretem okresní správní komise v Č. ze dne 10. října 1919 bylo 
žalobci uděleno místo okresního cestáře; dekretem ze dne 17. prosince 
1923 byl ustanoven podle zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 17 z roku 
1920 sb. z. a n. definitivním okresním cestařem; dekretem ze dne 16. 
května 1924 byla mu započtena tři válečná léta do služební doby; vý
nosem ze dne 4. července 1925, čís. 4782/1925 bylo mu oznámeno, že 
ho okresní správní komise, použivši zmocnění §u 28 zákona ze dne 
22. prosince 1924 čís. 286 sb. z. a n. propouští od 1. srpna 1925 ze 
služeb zastupitelského okresu č-ského »na základě ustanovení citova
ného zákona prD nezpůsobilost a nedostatečnou výkonnost služební«, 
že obdrží odbytné podle §u 9 odst. 2., nebude-li tomuto propuštění od
porovati, jinak že by byl jeho odchod pokládán za nedobrovolný a bylo 

. by mu vyměřeno odbytné podle §u 10. O stížnosti žalobcově usnesl se 
zemský správní výbor dne 5. října 1925, že stížnost, pokud vytýkala 
nedostatek poučení o právních prostředcích, zamítá a v ostatním ji od
kazuje na pořad práva, protože jde o spor vzešlý ze služebních poměrů 
podle §u 24 zák. ze dne 17. pro~ince 19,19, čís. 17 z roku, 1 ~2~ sb. z. 
a n. žalobou, o niž tu jde, domahal se zalobce Jednak urcenJ, ze Jeho 
propuštění ze služby není, p.o p~ávu" jedna}: o.dsouzení ža!o,v~ného za
stupitelského okresu k pInem sluzebmch pozltku. O b anI z s 1 S o u d y 
žalobu zamítly. Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších 
soudů a vráti! věc soudu prvé stolice, by, doplně řízení, znovu rozhodL 

D ů vod y: 

První soud zamítl žalobu, protože prý restrikčním zákonem po dobu 
jeho účinnosti pozbyl platnosti odporující mu předpis §u 10 zák. čÍs. 
17/1920 o předchozím disciplinárním řízení, protože prý soudu nepř}
sluší právo by opatření o restrikci přezkoušel a opravoval, protoze 
prý § 24 zákona čís. 17/1920 dotýká se jen tak~vých sporů, jichž před
mětem není propuštění ani podle §u 10 tohoto zakona, aUl podle zakona 
čís. 286/1924 a protože prý rozhodnutí správních úřadů jest podle 
§u 15 restrikčního zákona konečné. Od~olací soud potvrdil ro::sudek 
prvního soudu, uváděje, že z propouštěClho dekretu Je zJevno, ze byl 
žalobce propuštěn na základě restrikčního zákona, že pohnutka, pro 
kterou bylo použito restrikčního zákona, je bez významu, že nešlo o pro
puštění disciplinární, že je lhostejno, šetřil-li zastupitelský okres před
pisu §u 13 zák. čís: 286/1 924, a že" když byla s~žnost žalobcova usne~ 
~e]1í!Jl zem~kó správní \sQql!~~ Qcl1<:a~ana na porad pra~a" soud, prvDl 
stolice skutečně o' nároku žalobcovu rozhodl a že p;avDlm nazo.rem 
správního úřadu při svém rozhodování vázán není. DuvDdy ty neJsou 
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dosti jasné, zejména v tom bodu, kde odvolací soud praví, že soud není 
vázán právním názorem správního úřadu, když není jasno, kterým práv
ním názorem, a když přece oba nižší soudy v souhlasu s názorem zem
ského správního výboru pokládaly pořad práva za přípustný. Avšak 
odvolací soud praví dále, že první soud posoudil věc po stránce pr'á~ní 
správně a schvaluje tudíž jeho důvody. S právním posouzením prvmho 
a tedy ani druhého soudu nelze souhlasiti a jest naopak dovolání, uplat
ňující důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., oprávněno. Předem nutno si ujasniti 
otázku, zda tento spor náleží na pořad práva. Nižší soudy neodmítly 
s jedné strany žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, nýbrž zamítly 
ji jako bezdůvodnou, ale s druhé strany neobíraly se podstatou věci,.: 
pokládajíce za to, že nemají práva, by restrikční opatření přezkoušely, 
a že rozhodnutí správních úřadů je konečné. Zůstává tedy nejasno, v čem 
0110 věcné mzhodnutí vlastně záleží. Jde tu zajisté o spor »vzešlý ze 
služebních poměrů« okresního zřízence, který by.podle §u 24 zák. čís. 
17/,1920 na pořad práva náležel. Jest jen otázka, zda na tomto. právním 
stavu bylo něco změněno zákonem čís. 286/1924. Otázku tu Jest zod
pověděti záporně, jak to nejvyšší soud již učinil v rozhodnutí ze dne 
24. února 1927, čís. j. R 1 18/27 (čís. sb. 6830), ve kterém šlo sice 
o obecního zřízence, což však vzhledem ke shodnému předpisu §u 24 
zák. čís. 16 z roku 1920 nehraje 'role. Tyto předpisy o pořadu soudním 
nebyly ani změněny ani dotčeny ustanovením §u 15 (4) restrikčního 
zákona čís. 286/,1924, protože tento § upravuje závazně příslušnost 
správních úřadů jen pro řízení při provadění úsporných opatření u stát
ních zaměstnanců. Veřejnoprávní korporace (země, župy, okresy a obce) 
byly toliko zmocněny, by provedly (Isporná opatření u svých zaměst
nanců podle obdoby tohoto zákona. Nelze proto ve sporech z úspor
ných opatření u zaměstnanců těchto samosprávných svazů dovolávati 
se ustanovení §u 15 (4) zák. čís. 286/1924, které platí jen pro státní 
zaměstnance, a zůstal tudíž pro spory okresních zřízenců s okresy ze 
služebního poměru v platnosti předpis §u 24 zák. čís. 17/1920, jímž 
bylo řešení takových sporů výslovně vyhraženo pořadu soudnímu, při 
čemž - jak lze z důvodové zprávy seznati - měl zákonodárce pro 
toto ustanovení podstatné důvody. Restrikčním zákonem zabýval se nej
vyšší soud také ještě v rozhodnutí ze dne 11. listopadu 1926, čís. j. Rv 
1 677/26-1 (čís. 6469), jímž byl spor obecního zřízence, který byl dán 
podle restrikčního zákona na odpočinek, řešen ve věci a bylo zkoumáno, 
zdali tu byly předpoklady §§ 4 a 28 restrikčního zákona. Nejvyšší soud 
nemá důvodu, by se v souzeném případě uchýlil od stanoviska dříve 
zaujatého. Je-li tomu tak, pak nutno propuštění žalobcovo podrobiti 
soudnímu přezkumll jak v jeho základu, tak v celém jeho obsahu a bude 
tudíž nutno zkoumati, zdali propuštění žalobcovo stalo se poclle restrik
čního zákona a zda stalo se právem. Jak již shora řečeno, odůvodnila 
okresní správní komise v propouštěcím výnosu propuštění žalobcovo 
předpisem §u 28 čís. 286/1924 a nezpůsobilostí a nedostatečnou slu
žební výkonností. Z tohoto obsahu nelze přesně seznati, z jakého dů
vodu byl vlastně žalobce propuštěn, zdali z důvodu restrikce okresních 
zřízenců, pří čemž nedostatečná služební výkonnost byla jen důvodem 
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výběru podle §u 14, či právě pro tuto nezpůsobilost a nedostatečnou 
služební výkonost, čili, zda propuštění stalo se podle restrikčního zá
kona, či s obejitím §u 10 zák. čís. 17/1920 z důvodu disciplinárního. 
Bude tvdí'i nutno zkoumati dvě otázky: 1. zdali propuštění žalobce stalo 
se skutečně k dosažení účele, vytčeného v §§ 4 a 28 zák. čís. 286/1924, 
by totiž omezen byl počet okresních cestařů na míru nezbytně nutnou; 
nemůže v tom směru záležeti na tom, že se okresní správní komise 
slovně o tento zákon opřela, nýbrž jen na tom, zdali tak skutečně podle 
tohoto zákona a v duchu zákona učinila; 2. a ve případě kladném, zdali 
při propuštění bylo postupováno podle směrnic vytčených v §§ 14 a 28 
zák. pro výběr osob, jež mají službu opustiti. V obou těchto směrech 
tvrdil žalobce skutkové okolností a nabídl o nich důkazy v ten rozum, 
že jeho propuštění nebylo opatřením podle zákona čís. 286/1924 a že 
nebylo dbáno zásad §u 14 zák., nýbrž, že okresní správní komise po
užila restrikčního zákona, by ho pro domnělou nezpůsobilost a nedo
statečnou služební výkonnost bez disciplinárního řízení, předepsaného 
v §u 10 zák. čís. 17/1920 propustila, ač prý k tomu neměla důvodu, 
protože zastával své povinnosti řádně a úplně. Naproti tomil tvrdila 
žalovaná strana pravý opak. Pro otázku uvedenou pod čís. 1 bude ze
jména také význam no, zda jest pravdivým tvrzení žalobcovo, že okres 
zaměstnává 6 cestařů provisorních, že jsou 3 cestařská místa neobsa
zena a že jest v okresu zaměstnána také síla výpomocná. Také nebude 
bez důležitosti dopis okresní správní komise ze dne 13. srpna 1925, jímž 
oznámila žalobci, když se dne 10. srpna 1925 hlásil k nastoupení služby, 
že byl propuštěn a že na silnici byl služebně, přidělen výpomocný 
cestař. Obsah tohoto dopisu nebyl ani stranami ani soudem rozebírán 
a nelze ho tedy již nyní pro rozhodnutí ve věci zhodnotiti. Všeobecně 
možno uvésti jen toto: Zákon čís. 286/'1924 jest přechodným právem 
výjimečným (jus singulare), které má sloužiti určitému úkolu a má -
pokud jde o zaměstnance - umožniti veřejnoprávním svazům snížení 
počtu zaměstnancu také tehdy, kdyby podle dosavadních předpisůslu
žebnf poměr proti vůli toho kterého zaměstnance nemohl býti ukončen. 
Proto ustanovuje § 30 (1), že po dobu účinnosti tohoto zákona pozbý
vají platnosti veškeré služební a pensijní předpisy i smlouvy tomuto 
zákonu odporující. Pozbyl tedy pro účely zákona dočasně platnosti také 
předpis §u 10 zák. čís. 17/19'20 o tom, že trvale ustanovený zřízenec 
může býti propuštěn toliko na základě provedeného disciplinárního ří
zení, ale jen pró účely restrikčního' zákona, totiž pro obmezení počtu 
zřízenců na míru nezbytně nutnou k obstarávání úkolů okresu. Nesmí 
tedy býti zneužíváno restrikčního zákona k odstranění trvale ustano
veného zřízence s obejitím předpisu §u 10 zák. čís. 17/,1920 tak, že by 
byl propuštěn, ale že by bylo jeho místo obsazeno jiným zřízencem, 
byť i to byl zřízenec prozatimní nebo výpomocný. Ve příčině těchto 
prozatinmích a výpomocných sil nebylo třeba předpisů restrikčního zá
kona o »nucen'éin odchodu«, neboť prozatimní zřízenec může býti podle 
§u 7 zák. čís. 17/1920 propuštěn - nebylo-li jinak smluveno - po 
šestinedělní výpovědi a výpomocný zřízenec může býti propuštěn podle 
obsahu smlouvy. Proto ustanovuje restrikční zákon .v oddílu B)§ 16 
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(ohledně jiných zaměstnanců, než oněch, kteří jsou uvedeni v §u I 
zák. ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n.), že u nevypovědi
telných zaměstnanců má býti postupováno obdobně podle §u 9-15, 
kdežto přebyteční vypověditelní zaměstnanci mají býti propuštěni podle 
zákonných nebo smluvních ustanovení, platných pro zrušení jejich slu
žebního poměru. Kdyby byl propuštěn zřízenec trvale ustanovený a na
hražen zřízencem výpomocným, který by byl k tomu cíli teprve přijat, 
nebylo by dosaženo obmezení zaměstnanců. Kdyby však byl nahražen 
výpomocným zřízencem, který již ve službě byl, zmenšil by se sice 
počet o jednoho, ale byl by tím obcházen předpis §u 10 zák. čís. 17/1920, 
protože restrikční zákon předpokládá, že definitivní zaměstnanec má býti 
jen tehdy zbaven činné služby, není-li třeba, by byl jiným nahražen, a .} 
jen za tohoto předpokladu pozbyl § 10 zák. čís. 17/1920 dočasně plat
ností. Proto zákon přihlížel podle možnosti k tomu, by odcházející síly 
nebyly ve svých nabytých práve<:h zkráceny a proto vytkl směrnice 
v §u 14 (motivy tisk 500901,1924). Proto očekával sociálněpolitický vý
bor, že budou propuštěni především ti, kdož mají nebo budou míti brzy 
vyslouženo a kdož mají již nárók na plné požitky odpočivné (motivy tisk 
5021 posl. sněm. a tisk 2060 senátu). Odporovalo by tedy duchu zákona 
a úmyslu zákonodárců, kdyby ve případě nutnosti restrikce sáhlo se nej
prve po síle definitivní, ale ve službě by se ponechala síla prozatimní 
nebo výpo;Tlocná, třeba lépe kvalif1kovaná. Dopustil-li se trvale ustano
vený zřízenec ve své služební činnosti poklesků a použije-li veřejnoprávní 
korporace právem restrikčního zákona, l1)ůže ovšem použíti tohoto dů
vodu podle §u 14 zákona při výběru osoby, která má službu opustiti, ale 
jinak - nejde-li o restrikční zákon .- .může takových poklesků použíti 
jen za podklad disciplinárního řízení podle §u 10 zák. čís. 17/1920. Pro
tože ve směrech shora pod čís. 1. a případně i pod čís. 2. uvedených 
chybí skutková zjištění, nelze toho času ve věci rozhodnouti a protože 
vada sahá až do první stolice, bylo postupovati podle §u 510, 513 a 496 
čís. 2 c. ř. s. 

čís. 7008. 

Prohlásil-Ii patient, člen nemocenské pokladny, k lékaři, že nenl s' to, 
by platil útraty lékařského ošetřováni, a lékař mu odvětil, že mu poji
šťovna zaplatí jeho honorář, nedal tím na jevo, že propouš(1í patienta 
z osobního záv~ku a že se bude držeti jen pojišťovny. Upozornil-Ii 
lékař patienta při prvé návštěvě, že léčeni bude trvati delší' dobu, a 
poukázal-li ho na léčeni v nemocnici, čemuž se patient vzpíral a žádal 
ho, by ho ošetřoval soukromě, jest oprávněn domáhati se na něm při
měřené odměny. Lékaři dlužno ponechati na vůli, zda jest léčiti metho
dou modernější, 'byť nákladnější. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Rv I 1410/,26.) 

Žalovaná posluhovačka vstoupila do ošetřování žalujícího lékaře, 
aniž by byla vznesla nárok, by byla léčena na účet nemocenské po-
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kladny. Žalobě o zaplacení léčebniho honoráře 6.650 Kč vyhověl P l' 0-

C eS n í s o udp r v é s t o I i c e potud, že přisoudil žalobci 4.700 Kč. 
O d vol a c í s o u d k odvolání žalované napadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Poněvadž vzhledem k návrhu odvolacímu není otázka, zda 
žalovaná strana jest zásadně povinna žalující straně zažalovaný léčebný 
honorář zaplatiti, již spornou a otázka ta vyřešena jest v ten smysl, 
že povinnost žalované strany k zaplaceni honoráře jest nepochybnou, 
zbývá soudu odvolacímu zabý.v,ati se pouze s O!~z~Ouo přin;ěřenosti .za
žalovanýchčastek, pokud se tyce pouze s onou caslI duvodu Qdvolaclch, 
které mají za předmět výši žalobcovy pohledávky. Vzhledem k okol
nosti prvým soudem zjištěné, že žalovaná, vstupujíc do léčení u žalobce, 
nevznesla nároku, by léčena byla na účet nemocenské pokladny, což 
ostatně dle tehdejšíhO stavu zákonodárství, jsouc pouze pomocnicí v do
mácnosti, v této vlastnosti ani učiniti nemohla (srovnej nález Nejv .. 
správního soudu z 2. července 1923, čís. 43, 44 a 6775/23), jest zcela 
lhostejno, proč žalovaná opomenula činiti. n~rok na léčení na účet ne
mocenské pokladny, jak prvý soudce spravne rozpoznal. SouhlasltJ lze 
s názorem odvolatelčiným, že pro posouzení souzené rozepře, zejména 
i pokud jde o výši honoráře, který žalobci přísluší za léčení žalované, 
směrodatným jest jedině poměr žalované k žalobcl, tedy mkohv snad 
poměr žalované k pojišťovně, která se žalované zavázala ~traty léčení 
zapraviti v tom případě, když žalobce útraty tyto vysoudl. Na t?~to 
právním stanovisku stojí však právě rozsudek prvého soudu, u:navslho, 
že žalovaná vstoupila .do léčení u žalobce Jako osoba soukroma, mkohv 
jako člen nemocenské pokladny, neč.iníc ani nároku n~ léčení t~ko ?so~a 
chudobná. Úsudek tento není napadan a souhlasl s vysledky nzel1J pru
vodního, zejména též s vlastní výpovědí žalované jako strana k důkazu 
slyšené. Jde tedy o smluvní poměr mezi žal?bcem a žal?vanou;. z ,?ěhoŽ 
pro žalovanou plyne povinnost, zaplatJtJ zalobcl odmenu, pnmerenou 
jeho námaze. V té příčině opírá se prvý soudce o n~lez a posu?ek zna.lc~ 
z oboru lékařství Dra M-a, jenž, probrav celou vec podroboe, dosplva 
k názoru že okrouhlá částka 4.700 Kč jest přiměřená i pro posluho
vačku za' předpokladu, že žalovaná setrvala na léčení jako patient sou
kromý přes upozornění lékaře, že léčení bude nákladnější, a i pro ten 
případ, že pojišťovna se zavázala tyto náklady hraditi. Odvolatelka 
napadá arciť posudek znalcův potud, pokud se dotýká posléze uvede~ 
ného závazku pojišťovny. činí tak oeprávem, poněvadž lze napadatJ 
pouze zjištění, která učinil na základě onoho posudku prvý soud. Tento 
arciť zcela všeobecně praví, že na základě znaleckého posudku pova
žuje částku 4700 Kč za přiměřenou, což však úplně stačí, aniž třeba 
bylo zvláště se vysloviti o tom, zdali ta neb ona stať znaleckého pos~dku 
se klade za základ rozhodnuti, zvláště, když věc byla znalcem se vsech 
stran probrána. Soud odvolací nevidí tudíž příčiny, by' se od zjištění 
prvého soudu uchýlil. Z nich však plyne, že žalobci přísluší nárok oa 
přiměřenou odměnu za léčení žalované, jak co do výše, tak co do počtu 
ordinací. Žalovaná, která, vstupujíc do žalobcova léčení, nečinila ná
roku na léčení jako člen nemocenské pokladny ani na léčení za mini
mální tarif, přípustný nikoliv však obligatorní pro osoby nemajetné, 
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jest povinna zaplatiti žalobci za léčení honorář přiměřený (§ 1152 
obč. zák.), který soudem procesním na základě posudku znaleckého 
byl stanoven na 4700 Kč. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů v o cl y: 

Odvolaci soucl neobíral se otázkou, zcla žalovaná strana jest zásadně 
povinna, bv žalujíCÍ straně zaplatila honorář léčební, jsa toho mínění, 
že tato otázka není již sporna, když žalovaná strana nečiní návrhu na 
úplné zamítnutí žaloby, podrobujíc se výroku prvého soudce, pokud jí,:\ 
byla odsouzena ku zaplacení 780 Kč s přís!. Názoru tomu nelze přisvěd"' 
čiti; z odvolacího spisu jest nade vši pochybnost patmo, že žalovaná 

. navrhuje zamítnutí žaloby co do zbytku 3.920 Kč s přís!. také z toho 
důvodu, že zásadně necítí se povinnou žalující straně. něco platiti. Ježto 
v tomto směru odvolací soud nepřezkoumal všechna zjíštění soudu prvé 
stolice, nezbývá dovolacímu ':soudu, než aby věc především přezkoumal 
na tom podkladu, jako by byio pravdou, co žalovaná sama namítá, totiž, 
že asi 5 dní po úraze prohlásila k žalobci, že není s to, by útraty lékař
ského ošetřování platila, a že žalobce její obavy rozptýlil tím, že mu 
pojišťovna zaplatí jeho honorář. Ani v takovýchto slovech žalobcových, 
kdyby byla zjištěna, nebylo by l~e dle §u 863 obč. zák. spatřovati pro
jev toho dosahu, že tím propouští žalovanou z osobního závazku a 
držeti se bude jen pojišťoyny, nýbrž bylo by tím nanejvýše řečeno, že 
vzhledem k možnosti, dosíci zaplacení od pojišťovny, případná nedo
bytnost jeho nároku II žalované samé, není mu překážkou v tom, by ji 
na dále jako soukromou pacientku neošetřoval. Nevadí, že snad žalobce 
při tom výslovně neupozornil žalovanou na to, že ona a nikoli pojišťovna 
jest jeho přímou dlužnicÍ. Naopak stačí, že - což žalovaná při nepří
sežném výslechu doznala ~ žalobce ji při prvé návštěvě upozornil, že 
léčení bude déle trvati, a že ji odkazoval na nemocnici, že však žalovaná 
se tomu vzpírala a požádala ho, by ji ošetřoval soukromě jako pacientku. 
Za tohoto stavu věci nelze, jak již první soud správně dovodil, žalobci 
přičítati k vině, že neupozornil žalovanou na možnost léčení na útraty 
nemocenské pokladny. V tomto směru stačí dovolatelku odkázati na 
důvody rozsudku prvé stolice, kdež správně bylo dovozeno, že k motivu, 
proč žalovaná žádala soukromé ošetření, nelze vzhledem k §u 901 obč. 
zák. přihlížeti. Není tu tedy vadnosti řízení dle §ll 503 čís. 2 c. ř. s., 
že nebylo vzhledem k §u 6 čís. 6 zákona o nemocenském pojištění zji
šťováno, zda žalovaná žije s manželem ve společné- domácnosti. Dovo
latelka, vyt}'kajíc odvolacímu soudu rozpor se spisy dle §u 503 čís. 3 
c. ř. s., sama necituje přesně posudek znalce MUOr. M-a. Tento ve 
svém posudku sice praví, že dle minimálního tarifu pro méně zámožné 
jest čítati za první ošetření 20 Kč a za každou další ordinaci 10 Kč, 
ale - což dovolatelka přehliží - dodává, že zvláštní úkony jest při
měřené výše čítati. žalobcovy úkony záležely ve vibračních masážích, 
v ručních masážích a jinakých dalších úkonech. Znalec pak vzhledem 
k t0111utO stavu věci prohlásil při ústním jednání, že peníz 4.700 Kč 
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jest pnmerenym za ono ošetření, třebas pacientkou jest pouhá poslu
hovačka, pak-Ii trvala na soukromém ošetření přes výstrahu lékařovu, 
že soukromé ošetřování dosáhne vyšší částky. Není třeba, by žalobce 
dal žalované straně onu výstrahu zrOvna těmi slovy, kterých znalec uži" 
jak též odvolací soud uvádí, stačí, že žalovaná setrvala na léčení jako 
soukromý pacient přes upozornění žalobcovo, že léčení bude náklad
nějšÍ. Tím odbyty jsou všechny vývody dovolatelčiny, že jest osobou 
méně zámožnou a má nárok na minimální tarif, že fysikální léčební me
thody žalobcem pou'žité nebyly zvláštním odbornickým léčením a že 
nesmí býti přihlédáno k tomu, zda třetí zámožná osoba (pojišťovna) 
fakticky ponese útraty léčenÍ. Oovolatelka dále vytýká, že ·odvolací soud 
neprávem označil za nepřípustnou novotu tvrzení dovolatelčino, že sta
čila polovice ordinacÍ. Oovolatelka tuto námitku před soudem prvé sto
lice sice výslovně neučinila, ale namítla všeobecně přemrštěnost poža
dovaného honoráře; v tom však zajisté zahrnuta jest také námitka, že 
zbytečné ordinace nelze honorovati. Jest pravdou, že znalec vypověděl, 
že léčební methody v uvedeném rozsahu použité nebylo třeba a že by 
téhož výsledku se bylo docílilo při použití jednodušší méně nákladné 
methody; znalec též udal, že, jestliže lékař mezi různými celkem stejně 
dobře použitelnými methodami zvolí methodu komplikovanou a inten
sivní, činí tak buď proto, že si ji strana výslovně přála, nebo že strana 
byla pacientem k placení způsobilým. Ale odvolací soud poukazuje na 
další výrok znalcův, že lékaři musí býti ponecháno na vůli, aby se roz
hodl pro methodu modernějšÍ. Bylo věcí žalované, byla-Ii pro ni otázka 
honoráře závažnou, aby po zmíněném již upozornění žalobcovu roz
hodla se pro nemocniční léčení. Neučinila-Ji tak, nemůže nyní činiti ná
mitky proti honoráři přiměřenému za ono modernější léčenÍ. Ostatek 
stačí dovolatelku odkázati na správné důvody napadeného rozsudku. 

čís. 7009. 

Jde o smlouvu o dílo, byl-Ii objednán vodovod přizpůsobený míst
ním poměrům a zvláštním potřebám podniku objednatelova. Byla-Ii vý
konnost vodovodu podstatně menší, než ujednáno, jest; objednatel již ze 
zákona oprávněn odstoupiti od smlouvy. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Rv I 1473/26.) 

žalobce objednal u žalované firmy čerpadlo s minutovou výkonností 
90--100 litrů. Ježto čerpadlo dodané žalobci mělo minutovou výkonnost 
pouze 50 litrů, domáhal se na žalované vrácení předem zaplacené kupní 
ceny. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v o -
I a c í s o u d uznal podle žaloby. O ů vod y: Smlouvou byl zaručen 
výkon zařízení 90--100 litrů za minutu a ručení to bylo šestiměsičnÍ. 
Tento výkon byl podmínkou smlouvy a žalovaná firma se zavázala, že 
zařízení, nebude-li této podmínce vyhovovati, vezme zpět. Smlouva uza
vřena tedy pod podmínkou rozvazovací (§§ 695 a 897 obč. zák.). Po-
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něvadž pak.jest seznáním znalce prok~zán?, vže zaříze~,i nemá zaručen~ 
výkonnosti, nýbrž jen asi 60 litrůz.a n;lllutu,. ze ~edy. pnpad, rozvaZ?VaCl 
podmínky nastal, jest žalobce oprav~en zanz~nl vralth a zal ovana po
vinna je zpět vzíti a zaplacenou kupm cenu vraht!. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Žalovaná firma uplatňuje v dovolání proti žalobnímu nároku a roz
hodnutí odvolacího soudu v podstatě již jenom, že záručný list ~ 2. řítna 
1924, kterým dřívější veřejný společník ing. W. R. převzal J:nenem za~ 
lované lirmy záruku, že objednaný vodovod poskytne 90 az 100 htru 
vody za minutu, a zavázal se, nebude-Ii toho vý~onu, dosaženo, vO,dovod 
vzíti zpět, lirmu nezavazoval a nezavazuJe, pone.v~d~ podle spolece~s~~ 
smlouvy a obchodního rejstříku byli k zastupovam firmy oba spolecmcl 
totiž ing. W .. R. a nynější jediný majitel firmy žalovaný Franhšek H. 
oprávněni jenom společně, tento však záručný list ~epodepsal, ~a 
o něm ani nevěděl. Ale záručný list nemá pro posouzem sporu toho vy
znamu, jaký mu žalovaná stran~ přikládá. Bylo nižší:ni soudy o zjištěn? 
a nebylo vůbec sporno, že výkonnost vodovodu 90 az 100 htru za mI
nutu byla skutečně smluvena jako podmínka. sm:ouvy, ba ,byla P?Jata 
i do objednacího listu z 2. října 1924,;>:aslaneho zalobcen; zalovane fir
mě, slovy: »Dbertrage lhnen hiemit die Ausfiihrung emer P~mpen
anlage mit Tiefsaugvorrichtung bei einer garanhert~n eff~k,t. M~nuten
leistu11O' von 90-100 Liter.« Když tomu tak a bylo dale Z]lsteno, ze sku
tečná ~ýkonnost dodaného vodovodu jest jenom 60 litrů za minutu, mu
silo býti žalobě vyhověno, i kdyby záručn~h? list~, v~bec ~ebyl? Podle 
§ 1167 obč. zák. má objednatel 1 bez vydam zvlastmho zarucmho hstu 
právo ustoupiti od smlouvy, když dilo. vykazuje ~odstatné vady, ktere se 
příčí výslovnému ujednání, a není povmen spok0l'h ~e napr~vemm vady. 
Podle § 1167 obč. zák., nikoliv podle § 9~2 ~bc~ zak. mu Sl se s.mlou~a 
posuzovat, protože nebyla smlouvou kupm, nybrz smlouvo~ o d110. Za
konná domněnka §u 1166 obě. zák., že, dodal-lt ten, kdo ~revzal zhoto
vené věci sám látku se má v pochybnostech pokladah smlouva za 
smlouvu kupní, tu ne~latí, poněvadž příp~d není I;?chybným; O?jednán 
byl vodovod přizpůsobený místním po~něrum ~ zvlastmm potre~a~ pod: 
niku žalobcova, objednávka mohla byh splnena Je.nom vykonan.'m c,ele 
řady ještě nehotových, způsobem svého proveden: navzaJem zav1;ly~~ 
prací, jichž výsledkem mělo býti teprve smluven:: dllo. ža}obc! :nUS1 b~.t! 
proto přiznáno právo odstoupiti od sml~uvy :': za(~ah :vracem uplaty J!Z 
podle zákona, záručný list má v souzene~, pr~pad: vyznam Jenom pru: 
vodního prostředku a nezáleží r;a. tom, ~e me: byh podle společens~e 
smlouvy podepsán oběma spolecmky. Nazor, ze mg. W. R. se ~aru~ll 
pouze za svou osobu, nikoliv za firmu, jest v rozporu se skutko~ym ZJ1-
štěním obou nižších soudů, nelze proto z něho nic dovozovah. Prevzatou 
záruku musí firma dodržeti, poněvadž vstoupila do smlouvy ta~.'. Jak byla 
ing. W. R-em ujednána jednak přijetím objednacího listu z 2. nJna 1924, 
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do něhož byla podmínka garancie výslovně pojata, jednak vyřízcním 
o?j~dnávky ~ .. březnu 1925, když i.ng. W'. R. již z firmy vystoupil. Ne
ved~l-h nyn,eJsl maJlkl o gara~čm podmmce, zavinil sám svůj omyl a 
mUS1 sam nesh Jcho nasledky, Zalobě bylo proto vyhověno právem. 

čís. 7010. 

Převedení podílů společnosti s, r. o. do rukou jediné osoby není podle 
zákona důvodem ke zrušení společnosti. Ze závazků společnosti lze 
i pak žalo"ati jen společnost. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Rv 11529/26.) 

~.aluj!cí firma domá~a.la se na žalovaném zaplacení kupní ceny za 
ZbOZ1, Jez objednala a pnJala protokolovaná firma F., společnost s r. o. 
jejímž jedíným společníkem a jednatelem v době dodávky byl žalovan/ 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v o -
I a ~ í s o u ~ ~alobll zamítl. D II vod y: Tím, že se žalovaný stal je
dmym spolecmkem, nebyla společnost s r. o. zrušena, neboť sloučení 
všech závodních podílů v jedné osobě není podle§u 84 zák. o společ
nostech s r. o. důvodem zrušovacím a trvá proto společnost i přes to 
dále jako taková a vztahují se na ni předpisy právě uvedeného zákona. 
Podle §u 61 téhož zákona (ze dne 5. březha 1906, čís. 58 ř. zák.) má 
společnost s r. o. svá práva a povinnosti; může nabývati vlastnictví a 
jiných věcných práv k pozemkům, před soudem žalovati a býti žalována. 
Za závazky společnosti ručí jejím věřitelům toliko společnostní jmění. 
Společno,st~í jměn,í tvoří vklady, dávky a příplatky (§§ 6, 8, 63, 72). 
Toto Jmem vylouceno Jest ze soukromopravní sféry společníků a tvoří 
fond, sloužící k plnění účelu, jejž společnost při svém založení si vytkla 
(§§ 1 a 3), a jsouc věnováno tomuto účelu a s ním trvale spoutáno 
(§ 26 obč. zák.) vyznačUlje předem toto společnostní jmění společnost 
s r. o. Jako osobu právnickou, samostatný právní podmět, určený k sa
mostatnému aktivnímu a pasivnímu vystupování na venek. Stanoví-li 
zákon, že za závazky společnosti ručí věřitelům toliko společnostní 
jmění, vyjádřil tím jasně, že toliko mezi ní (společností) a věřiteli jest 
právní poměr závazky jejími založený a že není takového poměru mezi 
věřiteli a společníky. Měla proto žaloba o zaplacení kupní ceny za zboží, 
objednané hrmou »F., společnost s r. 0.« býti podána proti této a nikoli 
proti jejímu společníku, žalovanému, jemuž se jako takovému nedostává 
pasivní legitimace. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Přisvědčiti jest odvolacímu soudu, že společnost s r. o. nezrušuje se 
o sobě již tím, že jeden ze společníků převede na sebe závodní podíly 
všech ostatních společníků a stane se jediným společníkem. K vývodům 
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odvolacího soudu, na něž stačí dovolatelku odkázati, dlužno podotknouti 
toto: V §u 84 zák. o společnostech s r. o. jsou zrušovací důvody uvedeny 
výčetmo a dovoleno jest pouze, by ve smlouvě společenské byly Ulnlu
veny ještě další důvody zrušovací. Že by šlo o tento případ, nebylo 
v prvé stolici ani tvrzeno. Jak již v rozhodnuti bývalého Nejvyššího 
soudu ve Vídni ze dne 20. září 1911 R III 307/11 (Adl. Cl. čís. 3050, 
Nowakovy sbírky čís. 1439 n. ř.) uvedeno, bylo již ve vládních moti
vech k §u 84 cit. zák. jasně vysloveno, že zákonodárce nechce převedení 
všech podílů do rukou jediné osoby pr,ohlásiti za důvod zrušení společ
nosti. Sjednocení všech podílů v jedněch rukou nemusí se totiž díti za 
účelem zrušení společnosti, jako bývá pravidlem v případech §u 95 cit., 
zák., když podnik přejímá veřejná korporace, nýbrž na př. za účelem dal-' 
šího vedení podniku, takže účel, jemuž určité jmění při. založení společ
nosti s ručením obmezeným bylo věnován,o, trvá a v důsledku toho ani 
právnická osobnost společnosti s r. o. (§ 61 cit. zák.) nemusí zaniknouti, 
a jest jen ten stav, že po on?m sjednocení dočasně ustupuje do pozadí 
živel společenské organisace;; na němž jest útvar společnosti s ručením 
obmezeným vybudován. Dovolatelka uvádí, že jest tu použíti předpisů 
čl. 85 a násl. obch. zák., ale pro společnosti s ručením obmezeným platí 
zvláštní zákon (ze 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.) a nelze tu obd,obně 
užíti předpisu čl. 85 a násl. obch. zák. Dovolatelka míní, že při platnosti 
názoru odvolacího soudu byly by otevřeny dvéře k obcházení zákonů, 
tak totiž, že by určitá lysická osoba, by se vyhnula osobnímu ručení za 
podnikové dluhy, zvolila si, fiktivní společníky, kteří by po ustanovení 
společnosti s ručením obmezeným zase ihned vystoupili. Ale tím netřeba 
se obírati, když v případě, o nějž jde,'nebylo v prvé stolici ani tvrzeno, 
že společnost »F .« byla založena uvedeným způsobem. Rozhodno jest 
jen, že zboží objednala firma »F.« jak bezespomo, žalující může se tedy 
držeti jen této své smluvnice. Chtěla-li, by žalovaný ručil za trhovou 
cenu osobně, měla si to vymíniti, jinak ručí jen objednatelka lirma »F.«, 
jež je samostatným právním podmětem. 

čis. 7011. 

PovoHtí exekuci proti dlužníku na Slovensku na vklad u poštovního 
šekového úřadu v Praze jest příslušným exekuční soud v Praze. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Nd 1186/27.) 

Ne j vy Š š í s o u d rozhodl záporný spor o příslušnost mezi okre~
ním soudem civilním pro vnitřní Prahu a okresním soudem v BratIslave, 
týkající se rozhodnutí o exekuční žádosti zemské úřadovny I. Všeobec
ného pensijního ústavu v Praze proti D-skému účastinnému .spolku 
v Bratislavě o 836 Kč a 491 Kč v ten způsob, že není příslušným ani ten 
ani onen soud, nýbrž exekuční soud v Praze, a nařídil postup spisů po
dle §u 44 j. n. tomuto soudu. 
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Důvody: 

'.. Vymáhající strana má sídlo v Praz'e, povinná strana v Bratislavě. 
\,\ Exekuce má býti vedena na vklad u poštovního šekového úřadu v Praze, 
'~dy na pohledávku neknihovní. Exekučním titulem jest výkaz nedo
'~atků, jehož vykonatelnost jest potvrzena zemskou politickou správou 
v Praze (§ 1 čís. 13 ex. ř. a k tomu judikát čís. 251 býv. nejv. soudu ve 
Vídni, uveřejněný pod čís. 1783 a také již rozhodnutí čís. 1340 sb. No
wak). Z toho jest již vidno, že k povolení exekuce jest příslušným podle 
§u 4 čís. 6 ex. ř. exekuční soud. Tímto jest podle §u 18 čís. 3 ex. ř. exe
kuční soud v Praze (který podle vlád. nař. ze dne 26. srpna 1926, čís. 
165 sb. z. a n. započal svou činnost od 1. listopadu 1926), protože po
vinná strana nemá »v tuzemsku« obecného soudu, a protože v důsledku 
toho rozhoduje sídlo poddlužníka. Tuzemskem pak není tu rozuměti tu
zemsko ve smyslu státoprávním, totiž celé území československé repu
bliky, které tvoří podle §u 3 (1) ústavní listiny ze dne 29. Února 1920, 
čís. 121 sb. z. a n. jednotný a nedílný celek, nýbrž tuzemsko ve smyslu 
čl. XX. ÚV,od. zák. k ex. ř. (také článek X. úvod. zák. k j. n. a čl. XXIX. 

,úvod. zák. k c. ř. s.) a čl. III. čís. 3 zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 
'sb. z. a n., totiž území, ve kterém platí exekuční řád ze dne 27. května 
1896, čís. 79 ř. zák. 

čís. 7012. 

Na povaze závazku z demoličního reversu, zda jestl veřejn{)právnl 
či soukromoprávní, nemění ničeho okolnost, zda svoleni ku stavbě bylo 
uděleno zvláštní listinou a závazek ku příšl!mu zbourání byl pod
stoupen též zvláštní listinou, či zda obojí bylo pojato do společné listiny. 

Byl-Ii závazek přestavby domu do stavební čáry smluven mezi obcí 
a majitelem domu z důvodu veřejné komunikace, lze se splnění jeho 
domáhati pouze cestou správní, třebas byl učiněn ve formě soukrom{)
právní smlouvy a vložen do pozemkové knihy. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, R II 8/27.) 

Žalobu obce na majitele domu, by byli uznáni povinnými přestavěti 
severovýchodní roh hlavní budovy a trakt domu do ulice tak, by zapadl 
do stavební čáry stanovené pro tuto ulici, s,o udp r v é s t o I i c e 
k námitce žalovaných odmítl pro nepřípustnost pořadu práva. R e
k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Dle 
tvrzení žalující obce zavázala se žalovaná listinou ze dne 18. října 1919 
za příčinou přestavby svého domu a to před udělením stavebního po
volení k této přestavbě, přestaviti severovýchodní roh hlavní budovy 
tohoto domu v ulici Ú. tak, by dům tento zapadl do čáry stavební mě
stem stanovené; toto ustoupení do stavební čáry měla strana žalovaná 
provésti do pěti let. O plnění tohoto závazku se v tomto sporu jedná. 
Dle názoru procesního soudu první stolice je pořad práva pro tento 
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nárok vyloučen, poněvadž jde O' vere]noplávny závazek zakládající se 
na stavebním řádě. Rekursní soud nesouhlasí s tímto právním názorem. 
Rozhodujícím je, zda žalující obec jest oprávněna to, co je v tomto sporu 
zažalováno, vynutiti proti žalovaným na základě předpísu stavebního 
řádu tak, že tu je veřejnoprávnímu nároku listinou ze dne 18. října 
1919 dáno zevní roucho soukromoprávného nároku. Na tuto otázku 
dlUlžno dáti zápornou odpověď. Nesporně bylo žalovaným uděleno sta
vebni povolení k zmíněné přestavbě bezpodmínečně usnesením městské 
rady žalující obce ze dne 2. dubna 1919. Podle §u 21 stav. ř. jest pří
pustno za příčinou udělení stavebniho povolení ku přestavbě donutiti 
stavebníka, by ustoupil do stavební čáry, to však jen takovým způ
sobem, že stavební povolení prohlašuje se za závislé na ustoupení do '.: 
stavební čáry. Bylo-li však stavební povolení uděleno bezpodmínečně, 
nedostává se stavebnímu úřadu donucovací moci k vynuceni téhož zá
vazku. Obec jest proto nucena, zajistiti si plnění tohoto závazku sta
vebníkem jen zvláštní úmluvou. Stavební řád nezná »stavebního povo
lení« pod rozvazovací podmínkou. I v tomto případě bylo žalovaným 
uděleno stavební povolení ku přestavbě určitého domu. Současně za
vázala se žalovaná strana, že do pěti let přestaví určitou část domu 
do stavební čáry. Takový závazek lze jen zajistiti soukromoprávní 
smlouvou. Stavební úřad nemá m9ci vynutiti na stavebníku ustoupení 
do stavebni čáry mimo případ §u 21 stav. ř. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti· oprávnění. Jak rozhodl nejvyšší 
soud již ve svém usnesení ze dne 29. září 1926, č. j. R 11 221/126-1, 
čís. sb. 6320, dlužno při posuzování demoličního reversu rozeznávati: 
Bylo-Ii stavební povolení uděleno z důvodů veřejných jen pod výslov
nou podmínkou, že musí stavení k žádosti oprávněného býti opět od
straněno, mŮŽe demolice, když podmínka se splnila, býti nařízena sta
vebním úřadem. V případech o,statních, převzal-li totiž stavebník, by 
se vyhnul soukromoprávním námitkám vzneseným proti zamýšlené 
stavbě neb přestavbě, závazek, že budovu k požádání úřadu neb osoby 
třetí opět odstraní, jde o nárok ze soukromoprávní smlouvy a sluší ná
roku z takového demoličního reversu zj ednati průchod pořadem práva. 
Na pO'vaze závazku, zda jest veřejnoprávní, či soukromoprávní, nic ne
mění okolnost, zda povolení ke stavbě bylo uděleno zvláštní listinou a 
závazek ku příští demolici budovy a k ustoupení do stavební čáry, jenž 
byl podmínkou stavebního povolení, byl stanoven listinou druhou, či 
zda obojí, stavební povolení i podmínka, pod kterou uděleno, byly po
jaty do listíny jediné. Oboje dlužno posuzovati jako celek, jako jed
notné právní jednání, jako úřední stavební povolení udělené pod roz
vazovací výminkou; když výminka se splnila, aniž přestavba v čáře sta~ 
vební byla provedena, lze k budově, ve příčině kteréž povolení k stavbe 
pominulo, přihlížeti, jako by byla zřízena vůbec bez stavebního povo
lení. V té příčině jest zjištěno prvním soudem, že závazek přestavby 
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domu žalovaných do stavební čáry byl smluven mezí ž~lující obcí a ža
lovanými z důvodů veřejné komunikace, tedy.mkol! z duvodu so~kro~110: 
právního, nýbrž veřejnoprávního. Lhostejn~.l':st, ze zav~zek tento, jenz 
byl podmínkou stavebního povoleOl, byl ucme~ ve. form~ ~mlou,vy .sou
kromoprávní a vložen do pozemkové kn~hy, jezto.~lm ve;e]nopravm po~ 
vaha závazku se nezměnila, jak správne uvedl pz prvOl ~oud. VYU;0Cl 
na žalovaných tento veřejnoprávní závazek ~elze ~š~k porad:,.m prava, 
nýbrž pouze cestou správní úřadem stavebOlm. Namltka nepnpustnostr 
pořadu práva jest tudíž plně odŮvodnéna. 

čís. 7013. 

Teprve odevzdáním pozůstalosti jest dědic iak~ ta~ový . oprávněn 
aktivně i pasivně ku Spo1'Ů~ ~ ta~, jako byl 0pravn-:n ~~sta::lte!: Lho
s(ejno, že pozůstalost byla jlZ dnve ve správe a uzlvan< pnhl~sentého 
dědice. V mezičasl mohou věřitelé zůstavitelovi žalovati jen pozustalost, 
zastoupenou přihlášeným dědicem nebo dědice jako zástupce pozů
stalosti, nikoliv však dědice osobně. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1927, Rv 11 183/;27.) 

Žalobce domáhal se na Vilemíně H-ové jako dědičce po Anně R-ové 
odevzdání domkářské usedlosti. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. N e j vy Š š í 
s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s tím obmezením, že se žaloba 
zamítá pro tentokráte. 

Důvody: 

Oprávněn jest dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci 
(,§u 503 čís. 4 c. ř. s.), pokud jde o otázku až dosud trvajícího nedo
statku pasivní legitimace žalované a o předčasností žaloby proti ní. 
Podkladem žalobního námku jest dědický smír ze dne 20. února 1922, 
uzavřený při projednávání pozůstalosti po otci stran mezi jejich mat
kou jako přejímatelkou pozůstalosti a mezi pozůstalými dětmi, podle 
kterého se matka mimo jiné zavázala, že vyplatí dětem otcovské podíly 
po 800 Kč v době, kdy předá synovi Vilému R-ovi domkářskou used
lost, a podle kterého se dále zavázala, že tomuto synovi domkářskou 
usedlost s příslušenstvím »kupně« předá ve vhodné době za mírnou 
cenu, která pro případ neshody má býti určena soudním odhadem, a 
s výhradou přiměřeného výměnku. Matka tehdy svolila, by toto obme
zení jejího práva vlastnického »nápadnickým právem, případně před
kupním právem« synovým bylo ve příčině celé chalupnické usedlosti 
knihovně vtěleno, COž se také stalo. Pozůstalost byla tehdy po otci pro
jednána na základě notářského spisu ze dne 25. června 1876, čís. 1844 
uzavřeného při sňatku mezi rodiči stran. Matka zemřela dne 27. dubna 
1925 a nyní domáhá se žalobce na své sestře, jako universální dědičce 
po matce odevzdání domkářské usedlosti s příslušenstvím za cenu soud-

47' 



- čís. 7013 -
740 

ním odhadem určenou a domáhá se dále výmazu knihovních pohledávek, 
jimiž byla usedlost mezitím matkou zatížena, pokud nejsou kryty kupní 

'cenou. V žalobě a v celém dalším sporu označuje žalobce Vilemínu 
H-ovou, majitelku usedlosti v Č. jako žalovanou; tvrdí, že se žalovaná 
zdráhá jemu nemovitosti s příslušenstvím za odhadní cenu předati, a 
žádá, by žalovaná jako dědička byla odsouzena podle prosby žalob ní. 
Že žaloba čelí proti žalované Vilemíně H-ové osobně, jest vidno z ce
lého přednesu žalobcova a zejména z tvrzení žaloby, že prý byla veškerá 
pozůstalost již dne 1. prosince 1925 - tedy ještě před žalobou - ža
lované odevzdána, o čemž byl nabídnut důkaz pozůstalostními spisy 
a jen jimi. Ale z těchto spisů vychází něco jiného na jevo, jak bude ", 
později uvedeno, Na okolnosti, že jest Vilemína H-ová žalována osobně, 
nemění nic slova žalobní prosby »jako dědička«, neboť tím mělo býti 
jen vyjádřeno, že žalovaná jest povinna uspokojiti nárok žalobcův ni

,koli z osobního závazku, nýbrž jako universální právní nástupkyně své 
matky (§ 548 obě. zák,). Žalovaná již v odpovědi na žalobu namítala, 
že jest žaloba předčasna. prótože se žalovaná ještě nestala vlastnicí 
nemovitostí, které má vydati. Také v dovolání uplatňuje žalovaná na 
prvním místě, že nemovitost vydati a knihovní dluhy dáti vymaziti ne
může ona, nýbrž jen vlastník, že ona dosud vlastnicí není, že odevzdací 
listina ještě vůbec nebyla vyhotovena, tím méně doručena, že jí tedy 
chybí pasivní legitimace k žalobě a že jest žaloba předčasna. Těmito 
vývody jest uplatněn dovolací důvod ne,správného právního posouzení 
vě.ci podle §u 503 čís. 4 c. ř. s., který jest oprávněn. Nižší soudy, ačkoli 
n:ely pozůstalostní spisy po matce stran po ruce a dllkazy jimi prová
de ly, a ačkoliv odvolaCí soud v důvodech odkazuje na pozůstalostní 
spisy, nedbaly toho, ž'e pozůstalost nebyla žalované ani před sporem 
am za sporu v první a ve druhé stolici odevzdána, a pokládaly žalo
vanou za pasivně legitimovánu již podle §u 547 obč. zák., protože jest 
nesporno, že dědictví přijala a že tedy má jako universální dědička tutéž 
povi~nost, jakou měla zůstavitelka. Nižší soudy však si neuvědomily, 

,ze dusledkemústavu nuceného projednání pozůstalosti nastane úplné 
,sl.oučení jmění pozůstalostního se jměním dědicovým teprve odevzdá
mm pozůstalosti a že teprve pak jest dědic jako dědic ke sporům aktivně 
a pasivně oprávněn tak, jako byl oprávněn zůstavitel (§ 547 obč. zák.). 
Následkem ústavu projednání pozůstalosti byl přechod práva závazků 
se zůstavitele na dědice posunut až do doby soudního odevzdání, kdy 

.teprve jest prohlásiti projednání pozůstalosti za skončené (§§ 797, 810 
a 818 obč. zák. a § 174 nesp. říz.). Až do doby odevzdání jest tu po
zůstalost jako soubor práva závazků bez pána, kterého úmrtím zůsta
vitele ztratila, avšak zákon nakládá s takovou neujatou pozůstalostí 
(hereditas iacens) jakoby byla osobou právnickou, tedy jakoby byla 
samostatným právním podmětem. Tento neosobní právní podmět trvá 
po právu až do právoplatného odevzdání pozůstalosti, třeba by snad 
tato byla již dříve ve správě a užívání přihlášeného dědice (§ 810 obč. 
zák. a § 145 nesp. říz.). Přihlášení dědicové jsou toliko zástupci pozů
stalosti a nepřihlásil-li se dosud nikdo, zastupuje pozůstalost opatrov-. 
ník (§§ 547, 550, 800 a 811 obč. zák.). V mezičasí mohou tedy věřitelé 
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zůstavitelovi žalovati jen pozůstalost zastoupenou přihlášeným dědicem, 
nebo - což jest totéž - dědice jako zástupce pozůstalosti (§§ 550, 
807, 812 a 821 obč. zák.), tedy nikoli osobně tak, že by dědic byl 
osobně povinen žalobní nárok splniti a že by dokonce byl osobně po
vinen útraty sporu zaplatiti, jak to právě žalobce v tomto případě na
vrhoval. Jest tedy na omylu dovolací odpověď žalobcova, domnívajíc se, 
že vlastnictví pozůstalosti nabývá se již nastoupením dědictví, čímž 
patrně rozumí dědickou přihlášku, a poukazujíc na § 547 obč. zák. Tento 
předpis nutno vykládati v souvislosti s ostatními předpisy, jak občan
ského zákona, tak nesporného řízení. Tvrzení dovolací odpovědi, že 
byla pozůstalost odevzdána žalované již 1. prosince 1925, odporuje po
zůstalostním spisům, z nichž je vidno, že toho dne byla odevzdací li
stina sice připravena, že však teprve poté byly spisy k vyměření po
platků zaslány a že teprve dne 10. února 1927 vydáno bylo usnesení, že 
se pozůstalost odevzdává podle nástinu připraveného dne I. prosince 
1925. Dále jest z pozůstalostních spisů zřejmo, že odevzdací listina byla 
účastníkům doručena dne 14. února 1927 a že jí právě nynější žalobce 
rekursem napadl a že byla rekurs ním soudem zrušena. Není tedy ode
vzdání provedeno až do dnes. To vše stalo se však již po ukončení sporu 
v první i ve druhé stolici, ano i po podání dovolacího spisu, který došel 
k soudu dne 5. února 1927. Spor však jest rozhodnouti podle skutkového 
a právního stavu, jaký tu byl v době vydání rozsudku první stolice 
(§ 406 c. ř. s.). V té době byla tu ještě hereditas iacens jako samostatný 
podmět právní a v té době nebyla ještě žalovaná ke sporu. pasivně opráv
něna. Tím však není vyloučeno, by se žalobce proti téže žalované, 
bude-Ii jí pozůstalost právoplatně odevzdána, nedomáhal téhož nároku 
v budoucnosti, aniž by bylo třeba již nyní řešiti ,otázku, zda a pokud by 
byl nárok žalobní odůvodněn. 

čis.7014. 

Vznesl-li manžel žád,ost o p,ovolenÍ rozluky podle §u 17 rozl. zák. 
a manželka po doručetJí žádosti podala žalobu o rozluku, nelze přeru
šiti řízení o žádosti manžela až do rozhodnutí o mamelčině žalobě. ža
lobu manželčinu nelze odmítnnut&, nýbrž lze pouze řízení o ní přerušiti 
podle obdoby §u 190c. ř. " až do pravoplatného rozhodl1utí omanže
lově žádosti. Bude-li k této žádosti mameiství pravoplatně rozloučeno, 
bude lze řízeni o manželčině žalobě znovu zahájiti jen co do otázky man
želovy viny, pakli však by žádost manželova za roo:luku. byla zamítnuta, 
tedy i co do otázky rozluky samé. 

Zněl-Ii návrh manželky na přerušení řízení nesporného, jest přípust
nosb stížnosti posuzovati podle §u 16 nesp'. říz., nikoliv podle §u 192, 
druhý odstavec c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1927, R I 238/27.) 

Na základě rozsudku ve sporu o rozvod manželství od stolu a lože 
žádal manžel o povolení rozluky. Žádost manželova byla doručena man-
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želce dne 16. prosince 1926. Dne 21. prosince 1926 podala manželka 
žalobu o rozluku manželství. žádost její, by řízení o žádosti manžela 
o rozluku bylo přerušeno až do rozhodnutí rozlukového sporu s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Rozsudek tohoto soudu ze dne 
30. října 1926, jímž byl vysloven rozvod manželství z viny manželčiny, 
nabyl právní moci. Podle §u 17 rozl. zák. může každý manžel žádati za 
rozluku na podkladě provedeného již sporu o rozvod. Není tedy třeba 
~aloby na rozluku. Podala-li druhá strana takovou žalobu, činí tak proto, 
ze zmeškala lhůtu pro opravný prostředek proti rozsudku rozvodovému. 
Právoplatnému rozsudku, bylo by lze čeliti žalobou o obnovu nebo pro 
zmatecnost a pak by ovsem bylo možno navrhovati, by bylo přerušeno 
řízení rozlukové, jež jest řízením nesporným. Podáním žaloby o rozluku"'-"· 
podle názoru soudu tohoto přerušení domáhati se nelze. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Poukazuje se na 
správné, stavu věci i zákonu odpovídající odůvodnění napadeného usne
sení, k němuž se vzhledem k obsahu stížnosti jen dodává, že okolnost, 
že stěžovatelka podala zatím':žalobu o rozluku manželství, nemá před
určujícího významu pro rozhodnutí o žádosti za přeměnu rozvodu v roz
luku, poněvadž zákon účinek takový se žalobou o rozluku manželství 
nespojuje a soud nemá povinnosti ani práva, by své rozhodnutí o žá
dosti za rozluku ve smyslu §u 17, zák. rozl. odložil až do té doby, kdy 
spor o rozluku manželství bude rozhodnut, nýbrž musí za podklad svého 
rozhodnutí položiti ten stav věci, jaký tu je v době rozhodování, a zkou
mati jen, zdali jsou splněny zákonné předpoklady pro povolení rozluky 
manželství posud trvajícího (§ 17 zák. rozl.). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Nemístně odvolává se stížnost na rozhodnutí 2291 sb. n. s., neboť 
tam šlo o případ právě opačný, že totiž byla podána žaloba o rozluku 
a této bylo odporováno námitkou nepřípustnosti pořadu práva i toho 
důvodu, že věc vyříditi jest pořadem řízení nespornéhD ve smyslu §u 17 
zák. rozl., kterážto námitka uznána byla bezdůvodnou. V projednávaném 
případě však podán naopak návrh na rozluku ve smyslu §u 17 rozl. zák. 
a činí se námitka, že odpůrkyně podala o rozluku žalobu a že dlužno 
vyčkati výsledku této žaloby, než se o onom návrhu na rozluku podle 
§u 17 rozl. zák. rozhodne. Není přičiny vyčkávati výsledek žaloby o roz
luku. Manžel, žádající podle §u 17 rozl. zák. za rozluku na základě roz
vodu vysloveného právoplatným rozsudkem z viny manželčiny, má k to
mu plné právo, a manželce se tím újma neděje, neboť to, co žalobou 
o rozluku mimo rozluku samu a tudíž nad výrok, jenž může býti vyne
sen podle §u 17 rozl. zák. ještě lze docíliti, totiž výroku, že na rozluce 
jest vinen také manžel, se jí tím nikterak neodnímá a nezkracuje, neboť 
tento výrok o vině manželově vždy bude moci ve sporu o rozluku býti 
vydán a musí ovšem rozsudek ve sporu tom právě na tuto otázku viny 
manželovy býti omezen, bude-li manželství rozloučeno dříve usnesením 
pDdle §u 17 rozl. zákona, neboť dvakrát je wzlučovati nelze. To jest 
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vlastně jádrem otázky. Jde totiž o, to, by o r.ozluce jednoho a téh~ž :"a~
želství nehylo řízeno a rozhodovano dvakrat, a jako tu je na mIste na
mitka věci rDzsouzené, tak je tu také na místě námitka rozepře zahájené 
a k oběma těmto překážkám musí soud podle §u 240. třetí odsta~ec c. 
ř. s. přihlížeti z moci úřední. Tak kdyby slo ~ dv~, spo.ry. Zde a;clť ~e
jsou dva spory, nýbrž ten jeden a lnI.StO dru~eh~ .nzem nesp~,:ne,v avsak 
to jest podle povahy veCl jednostejne; nebol p~rad)deo ,tutez ,vec (to
též manželství) a tytéž strany, a ma podl~ navrhu, manzelstv".rozlou
čeno býti v obojím řízení, ale ro~lu?ovalI je dva~rat jest vnepn~ustno. 
Proto musí zde předpisu §u 240. trelI odstavec c. r ~ s. ~ouzltO bylI .~b~ 
dobně a musí se říci, že je věc již zahájena, ale ponevadz nejde o jedll1y 
a týž nárok, nýbrž jde o n~anželstvi a tudíž ,? dV,ojí nár?k, v n,esporném 
řízení totiž o nárok manželuv na rozluku a v nzem spamem o narok man
želčin na rozluku, dlužno počítati s případem, že může jeden nárok býti 
důvodný a. druhý bezdúvodný, takže jeden '2:ůže býti ~amítnut a dru~ 
hému může býti dáno místo, a proto nelze uZllI obdobne I §u 233 prvy 
odstavec c. ř. s., podle něhož věc později zahájenou jest pro tuto zá
vadu odmítnouti, nýbrž nutno použiti obdoby §u 190. c. ř. s., podle ně
hož, je-li řízení o předurčující věci zahájeno, má býti vyčkáno j~ho vý
sledku. Když tedy žádost manželova za roz~uku podle §u 17 zak. ro::l. 
doručena manželce dne 16. prosInce 1926, lIm dnem tedy byla tato vec 
zahájena (§ 232 prvý odstavec c. ř. s. obdobně), žaloba n:anžel~ina 
o rozluku však podána teprv dne 21. prosmce 1926, tedy ovsem pred~ 
no st má žádost manželova, ale žalobu manželčinu nebude lze odmítnoutI, 
nýbrž řízení ° ní jen přerušiti podle obdoby §u 190. c. L s. ~ž dD právo
platného rozhodnuti o žádosti manželově',.a b~de-!, k t:,to za90~lI ;"an
želství právoplatně rozloučeno, b;'de lze nzem ? zalob~, manzelcl~e ob
noviti jen co do otázky viny manzelovy, paklI vsak by zadost ~nanzel,:v~ 
o rozluku byla zamítnuta, tedy i co do otázky rozluky same. DolozIll 
sluší, že návrh zní na přerušení řízení nesporného, že tedy přípustnost 
stížnDsti se řídí podle §u 16 nesp. pat. a nikoli podle §u 192 druhý od
stavec c. Ť. s. 

čís. 7015. 

UsnesellÍ jímž bylo mzhodnuto o návrhu věřitele na vyhlášení 
úpadku, dluŽnD odůvoclniti, popřel-li dlužník nezJ?ůsobilo~t k placeni. 
Nestalo-Ii se tak, jde o zmatečnost podle §u 477 cU!. 9 c. r, S. 

Věřitel, jenž učinil podle §u 71 Nouk. ř. návrh na vyhlášeni úpadku, 
jest oprávněn vzíti ho zpět, avšak může tlak učiniti s účinkem jen, <lD
kud se~t)ud neusneSl na vyhlášení úpadku. Bylo-Ii však usnesení, jímž 
bylo vyhověno návrhu na vyhlášení úpadku, právoplatně zrušeno, 
dlužno opět při rozhodováni otázky, zda má býti na dlužníkovo jmění 
vyblášenúpadek, přihlédnouti k podání věřitele, jímž vzal zpět návrb 
na vyblášeni úpadku. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 19Q7, R 1 248/27.) 

I~ 
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Do u sne sen í p r v é h o s o u d u, jímž k návrhu jednoho vě
řitele (firmy J.) byl vyhlášen úpadek na jmění Alexandra L-a, stěžoval 
si dlužník. Rek u r sní s o u d k rekursu dlužníka zrušil napadené 
usnesení a uložil prvému soudu, by učinil další opatření. D ů vod y: 
Napadeným usnesením byl k návrhu firmy J. vyhlášen úpadek, když 
usnesením ze dne 14. ledna 1927 navrhovatelce uložená záloha 5000 Kč 
za útraty úpadkového řízení byla k soudu složena. Rekursu nelze upříti 
odůvodněnosti. Při stáuí ze dne 8. října 1926 branil se dlužník při vý
slechu o návrhu jmenované firmy na prohlášení úpadku proti návrhu 
hlavně poukazem na svou solventnost a svá ve spisech podaná vyjádření 
a popřel tedy svou nezpůsobilost k placení. V takovém případě musí 
usnesení o návrhu na vyhlášení úpadku - bez rozdílu, zda se jím ná-') 
vrhu vyhovuje či se návrh zamítá _. podle § 172 k. ř. a §§ 428 a 514 
c. ř. s. býti odůvodněno (viz také pOZll. 1 odst. 3 a 4 ku čís. 3 knihy 
formulářů ku konk. ř.). V projedn~vaném případě však nebyly uvedeny 
v napadeném usnesení žádné důvody pro rozhodnutí a tedy též pro 
otázku, zda a které zákonné požadavky pro prohlášení úpadku tu jsou, 
tak že nemÍlŽe býti usnesení ;to přezkoumáno. Následkem toho napa
dené usnesení trpí zmatečností a musilo býti k rekursu zrušeno (§§ 514 
a 477 čís. 9 c. ř. s.). Příkaz soudu prvé stolice, by znovu rozhodlo ná
vrhu na vyhlášení úpadku nebyl dán, poněvadž v rekursu tvrzené zpět
vzetí návrhu na vyhlášení úpadku firmou J. jest prokázáno podáním této 
firmy ze dne 25. ledna 1927 a na podání to nyní po zrušení napadeného 
usnesení musí býti vzat zřetel (§ 176 k. ř.). 

N e j v y š ší s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu firmy M. 
a firmy L. a změnil napadené usnesení ve výroku, by prvý soud další 
potřebné zařídil, v ten způsob, že ulož]1 soudu prvé stolice, by znOVU 
rozhodl o návrhu na vyhlášení úpadku. 

D ů vod y: 

Jest předem zdůraznili, že rekurs dlužníkův směřoval toliko proti 
usnesení prvního soudu ze dne 22. ledna 1927, jímž byl na jmění dluž
níka k návrhu jednoho věřitele vyhlášen úpadek a že proto také jen toto 
usnesení podléhalo přezkumu rekursního soudu a níkoli také usnesení 
soudu prvé stolice ze dne 14. ledna 1927. To tím méně, když rekursem 
napadené usnesení samo se ani nedovolává posléz uvedeného usnesení 
a ani rekurs se jím nezabývá. Názor stěžovatelky, že toto usnesení tvoří 
nerozdílný celek s usnesením, které bylo rekursem napadeno, nemá 
proto ·ve spisech opory. Nebylo proto rekursnímu soudu ani dovoleno, 
když hranice jeho činnosti byly vymezeny obsahem rekmsu, by přihlí
žel pří přezkumu rekursem napadeného usnesení k důvodům usnesení 
ze dne 14. ledna 1927. Že napadené usnesení prvního soudu bylo ,odů
vodněno, dovolací rekurs ani netvrdí. Že pak v projednávaném případě 
šlo o takové usnesení, které podle §§ 428 'prvý odstavec c. ř. s. a 172 
konk. ř. musí býti odůvodněno, uvedl případně již rekurs ní soud a stačí 
proto paukázati na jeho vývody. Opomenul-Ii první soud usnesení své 
odůvodniti, měla okolnost ta obdobně jako II rozsudku (§ 417 c. ř. s.) . 
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v zápěti zmatečnost usnesení podle §u 477 čís. 9 c. ř. s., ku které bylo 
pak přihlížeti z úřední moci (§ 471 čís. 7 a § 477 J'r~ý odstavec_ c. ř. s.), 
jakmile usnesenI bylo napadeno rekursem, 1 kdyz tlmto zmatecnost ne
byla uplatňována(§ 514 druhý odstavec c. ř. s.). Výtka nesprávného 
právního posouzení vČ ci a zejména nesprávného použití §§ 172 konk. ř. 
a 428, 514 a 477 c. ř. s. tudíž neobstojí. Nelze však souhlasiti s názorem 
rekursního soudu, že nebylo třeba dáti příkaz soudu prvé stolice, by 
o návrhu na vyhlášení úpadku znovu rozhodl vzhledem k podání firmy 
J. ze dne 25. ledna 1927, jímž tato vzala zpět návrh na vyhlášení úpadku. 
Věřitel, jenž učinil podle § 71 konk. ř. návrh na vyhlášení úpadku, jest 
oprávněn vzíti jej zpět, avšak může tak učiniti s účinkem jen do toho 
okamžiku, pokud se soud neusnesl na vyhlášení úpadku. Od tO?O oka
mžiku nemá však zpětvzetí tohoto návrhu významu pro usneseJJl soudu. 
V projednávaném případě vzal věřitel svůj návrh na vyhlášení úpadku 
zpět až po usnesení soudu, jímž byl úpadek vyhlášen. Třebas byla na
padeným usnesením zrušeno usnesení prvého soudu, nemohlo zpětvzetí 
návrhu na vyhlášení úpadku věřitelem míti účinek, pokud napadené 
usnesení nenabylo moci práva. Nebyl proto ani správný postup rekurs
ního soudu, když nenařídil prvnímu soudu, by znovu rozhodlo návrhu 
na vyhlášení úpadku, když zpětvzetí návrhu toho nestalo se dosud účin
ným. Po právomoci napadeného usnesení, jímž usnesení, vyhlašující 
úpadek bylo zmšeno, se ovšem věc změnila a bude proto prvnímu soudu 
přihlížeti při rozhodování otázky, zda má býti na jmění dlužnikovo vy
hlášen úpadek, k podání věřitele firmy J. ze dne 25. ledna 1925, kterým 
tento vzal svůj návrh zpět (srov. § 176 prvý odstavec konk. ř.). 

čís. 7016. 

Účastnici jsou oprávněni činiti dotiazy k předmětu vyjevovací přísahy 
(čl. XLII •. uvoz. zák. k c. ř. s.) a to i na toho, kdo se padvoIU ku složení 
vyjevovací přísahy bez rozsudku a bez exekučního titulu. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1927, R I 338/27.) 

Manželé S-ov i .podvolili se dobrovolně složiti vyjevovací přísahu 
ohledně pozůstalostního jmění po Ludvíku Sch-ovi. S o udp r v é 
s t o I i c e nepřipustil při roku dotázky na manžely S-ovy ohledně se
znamu jmění a dluhů, jimi předloženého. Rek u r sní s o u d zrušil na
padené usnesení a uložil prvému soudu, by nařídil nový rok, a při něm 
ony dotázky připustil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímll rekursu. 

D ů vod y: 

Jedná se o vyjevovací přísahu podle čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s., 
jejímuž složení se dovolací rekurenti ohledně pozůstalostního jmění po 
Ludvíku Sch-ovi dobrovolně vůči dědicům po zůstaviteli podvolil.i, ježto 

r 
I 
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podle ?omnění těchto dědiců prý o pozůstalém jmění vědí po případě 
n~~JI ".~domost o Jeho zamlčení nebo zatajení, a jde o to, zdali dědicům 
pnslu.S! oprávnění činiti při roku k složení vyjevovací přísahy na do
VOI~CI rekurenty k předmětu vyjevovací přísahy, to jest ohledně zůsta
veneho Jmění případně jeho zamlčení nebo zatajení, dotazy. Prvni soud 
toto opravnění odpůrcům dovolacích rekurentů vůbec odepřel a žádného 
dot~zu k předmětu přísahy nepřipustil, rekursní soud oprávnění k do
tazum odpůrcům dovolacích rekurentů pNznal. Tomuto rozhodnutí re
kursního soudu brání se dovolací rekurenti neprávem. Právo dotázek 
v řízení o složení vyjevovací přísahy nelze vyloučiti. Doslov čl. XLII. 
uvoz. z~k. k c. ř. s. práva dotázek nevylučuje a toto právo vyloučiti ne
lze ta~e ~.zhledem k,povaze věci najmě účelu vyjevovací přísahy. VYÍ'e
VOvaCI pnsahaslou'zIh má k seznání jmění, k jeho objevení a, aby toho 
brIo dosaženo, nu~n~ pI-iznati úč~~tníkům právo k předmětu vyjevovací 
pnsahy, tedl:: o )'nem, o Jeho .sD;u:ast~ch, o tom, kde jest, pokud se týče 
o Jeho ,zamlcem neb odstranem clmlI na toho, kdo vyjevovací přísahu 
má .SIO,."Ih, dotazy. O~rávně~! óin!ti dotazy na stranu skládající vyjevo
vacr .pnsahu nevadl, :.e v pnpade, o ktery Jde, dovolací rekurenti pod
volIlI .se vYJevovacI pnsaze bez rozsudku a bez exekučního titulu. O dů
sled~:r:h této d<olnos!i v případ~, že by dovolací rekurenti odepřeli zod
povedetI dane JIm otazky, zeJmena zda bude lze odpověď na dotazy na 
mch vzhledem k uvedené okolnosti vynutiti, není nyní třeba uvažovati. 
Ve spIsech nemá dále opory a jest prozatfm jen domněnkou dovolacích 
rekurentů, . že prý odpůrci zamýšloeji dotazy zvěděti a v tom směru 
otazky ČIl11lt, co bylo s majetkem zustavltelovým ještě za jeho života a 
Jak bylo s ním hospodařeno. Jak správně vyslovil rekursní soud mohou 
~e ot~zky ttbti toliko předmětu v,yjevovací přísahy, tedy jen pozůsta
j~stmho ]lnem, pokud. se týče jeho zamlčení a zatajení a, aby z tohoto 
ramce otazky nevyboolly, bude věcí soudce rok řídícího a k tomu zajisté 
z vlast~ího zájmu budou ~Ieděti i sami dovolací rekurenti. Jestliže podle 
uve~eneho pochybIl prvmsoudce, když kladení otázek předem vůbec 
nepnpustrl, není tato vada zhojena slo·žením přísahy a tato okolnost 
~eva(1í, bl ~řes t? b~lo oprávnění k dotazům na dovolací rekurenty je
]lch odpurcum pnznano. DovolacI rekurentI poukazujíce na tuto okol
nost, neprávem se domáhaji toho, by právo otázek bylo zájemníkům na 
složení vyjevovací přísahy odepřeno. 

čis. 7017. 

!3~la-li P?dána původně žaloba určovací, již žalobce za řízení v prvé 
stoheJ opravIl v ten smysli, by žalovanému bylo uloženo též plnění, a ža
IIOvaný protiopravé.ničeho nenamitaI, soud prvé stolice však vynesl 
rozsudek pouze podle původnl žalobm žádost;, aniž by byl žalobce na
padl nevyřízení své opravené žalobní žádosti, nelze k této okolnosti hle
děti z úřadu a dlužno určovací žalobu zamítnouti, byly-Ii.tu podmínky 
žaloby o p,lnéní. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1927, Rv I 479/27.) 
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žalobkyně žalovala o určení, že žalovanému nepřísluší nájemní právo 
ke kuchyni a že jest žalovaný povinen to uznati. Za řízení v prvé stolici 
opravila žalobkyně žalobní prosbu v ten smysl, by žalovaný byl uznán 
také povinným, zdržeti se všech dalších užívacích práv a do kuchyně 
již ani nevkročiti. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal podle 
původní žalob ní žádosti. K odvolání žalovaného o d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy š š í s o u d . žalobu zamítl. 

Důvody: 

Žaloba, jež byla základem projednávaného sporu, je podle své zevní 
úpravy, svého doslovu a konečného návrhu nepochybně určovací žalo
bou podle § 228 e. ř. s. žalobkyně opravila sice žalobní žádost při roku 
ze dne 30. srpna 1926 v ten smysl, by žalovaný byl také uznán povin
ným, zdržeti se všech dalších užívacích práv a do kuchyně již ani ne
vkročiti, a žalovaný projednával, nenamítaje ničeho proti opravě, o opra
vené žalobě dále, takže by tu bylo i potřebné svolení odpůrcovo (§ 235 
druhý odstavec c. ř. s.), kdyby bylo lze spatřovati v postupu žalobkyně 
změnu žaloby, t. j. rozšíření žaloby o určení v žalobu o plnění. Než soud 
první stolice pominul tyto okolnosti úplně mlčením a vydal rozsudek vy
hovující původní - určovací - žalobní žádosti, nezmiňuje se o tom, 
proč opravy žaloby nedbal, pokládaje je patrně za nedovolenou změnu 
žaloby (srov. rozh. čís. 5868 sb. n. s.). žalobkyně se spokojila s tímto 
rozsudkem určovacím a nepoužila právních prostředků proti částečné
mu nevyřízení její opravené žalobni žádosti (S 423 c. ř. s.). Z úřední 
moci nelze k této okolnosti přihlížeti, neboť není zmatečností podle 

. § 477 c. ř. s. Má se tudíž věc tak, jakoby se ona oprava žaloby vůbec 
byla nestala a jakoby bylo zůstalo při původní žalobě určovací. Proti té 
vytýká dovolání, opírající se .Q dovolací důvody §u 503 čís. 2-4 c. ř. 
s., právem, že nebyla přípustna, protože žalobkyně mohla podati ilIned 
žalobu o plnění. Dovolací soud vyslovil a odůvodni! obšírněji již v pře
čet.ný~h připad,ech (srv. ~a,příklad rozh. čís. 4498, 6015, 6040 sb. n. s.) 
pravl1l nazor, ze urcovaCI zaloba Je pro nedostatek zákonem (§ 228 c. 
ř. s) žádaného zájmu na neodkladném zjištění zásadně vždy tam vy
loucena, k~e Iz:. podatI Ihned žal~b~ o plnění, a že výjim~y z této. zá
sady lze pnpuscltr Jen tehdy, kdy z zalobce mel pro takovy mlmořadný 
a ozásadám procesní hospodál'l1osti se příčící postup zvláštní prokázané 
duvodr žalobkyI2č takových důvodů ani netvrdila a ani jinak je nelze 
seznatI z JeJIho prednesu a z ostatního .průběhu sporu, zejména, když se 
u~áží, že by se její právní zájem, jejž k platnosti přiváděla projednáva
ny;" sporem, byl úplně vyčerpal kladným úspěchem opravené, ale bez 
JeJlho odp,:ru pominuté o žalobní žádos~i o pl~ění. Byl~ proto žalobu za
~"t~outI JIZ z tohoto duvodu formalnlho prava a sluselo tudíž přiznati 
uspcclr dovoláni pr?ti vyho,vujícímu jí rozsudku, aniž bylo již třeba, obí
ratI se ostatmOlI vyvody dovolatelovými. 
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čís. 7018. 

Předpisy zákona o ochraně nájemců ze dne 26. března 1925, čís. 48 
sb. z. a n. nevztahují se na domy, přestavby, přístavby a nástavby domů, 
pro .něž bylo udělenlO neblO se udělí úřední stavební povolení po 27. lednu 
1917 bez ohledu na to kdy byly místnosti z nich zřízené upraveny k obý
vání ~ pronajaty (zda'před 1. květnem či snad později), a na místnosti. 
v jiných domech, které teprve po 1. květnu 1924 byly nově zřízeny, nebo 
z neobytných na obytné upraveny a pronajaty. 

Nájemné jest dluhem přínosným. Měl-Ii nájemník platiti nájemné do 
určité doby pod následky výpovědi a byly-Ii mu za tím účelem zasílá1}Y 
pronajímatelem složenky poštovního šekového úřadu, aniž by však bylo 
umluveno že nájemné lze plati(1 p o u z e složenkami šekového úřadu 
a aniž bý se ·byl pronajímatel zavázal, dodati nájemci složenky pod 
ztrátou práva, dáti po marném uplynutí doby k placení výpo~ěď, .- ne: 
pominulo právo pronajímate!e na výpověď tím, že nedodal nájemcI v one 
době složenky šekového úřadu, nýbrž bylo na nájemníku, by zapravil 
nájemné ve lhůtě jiným způsobem. 

Předpisů §u 1 (2)a §u 4 (3) zák. čís. 48/1925 nelze použiti na 
nájmy, jež nepodléhají zákonu o ochraně nájemníků. , 

Upomínkou o zaplaceni nájemného nevzdal se pronajímatel naroku 
na výpověď, 

(Rozh. ze dne 26. dubna .1927, Rv I 600/27.) 

Vvpověd' z bytu v nástavbě, k níž bylo uděleno stavební povolení 
po 27. lednu 1917, procesní soud prvé stolice k námitkám 
žalovaného zrušil. O d vol a c í s o u d ponechal výpověď v platnosti. 
D ů v o cl y: Z nesporného přednesu stran vychází na jevo, že sporný 
hyt jest v novostavbě, pro niž uděleno hylo stavební povolení po 27. , 
lednu 1917. Ustanovení §u 31 čís. 1 zák. ze dne 26. března 1925, čís. 48 
sb. z. a n. mluvíc o nově zřízených bytech v jiných domech má na 
mysli jen domy nespadající pod. první větu tohoto §u a tedy případy, 
kde nešlo o nástavbu, a nelze proto byty v nástavbě právě zmíněné vy
lučovati z ochrany nájemníků jedině proto, že nespadají pod pojem 
bytů ve větě druhé §u 31 (,1) cit. zák. zmíněných. Dle nesporného před
nesu stran obsahoval článek ll. smlouvy nájemní ustanovení, že doba 
nájemní trvá od 1. března 1924 do 28. února 1927, a že během této lhůty 
nemůže býti vypovězena, leč by nebylo nájemné do čtvrtého dne po 
splatností, t. j.od prvního dne toho kterého měsíce činžovního kvartálu 
zaplaceno, v kterémžto případě přísluší žalující straně právo smlouvu 
nájemní na čtvrt roku vypověděti. Dle přednesu strany žalované činže 
dne 1. října 1926 splatná nebyla ještě 4. října 1926 zaplacena a nastal 
tu nepochybně případ, dle něhož strana žalující nabyla na základě 
smlouvy nájemní právo smlouvu vypověděti. Do které doby měla však 
tato výpověd' v tomto případě býti dána, smlouva nestanoví a proto 
z nedostatku ustanovení smluvního dlužno použíti po rozumu §u 560 
čís. 2 c. ř. s. ustanovení všeobecného výpovědního a stěhovacího řádu 
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pro čechy, jenž pro tento případ připouští výpověď mezi 1. a 14. říjnem. 
Lhůtu tuto strana žalující také, jak mezi stranami nes parno, zachovala. 
Výpovědi po této lhůtě právem by mohla strana žalovaná vytýkati opoz
děnost. Soud odvolací přejímá zjištění prvního soudu, že žalovaný slo
ženky na zaplacení činže koncem září 1926 jemu od strany žalující za
slané neobdržel, než přes to není toho názoru, jako prvý soud, že žalo
vaný ve lhůtě od 1. do 4. října nemohl proto zaplatiti, jelikož prý ne
věděl, kolik a jakým způsobem (na čí účet) má zaplatiti. Z obsahu 
smlouvy odst. IV. a V., jež žalovanému byla známou, mohl bezpečně 
věděti, kolik má platiti, zejména, když dle ods!. IV. smlouvy veřejné 
daně a dávky do činžovní kvoty počítány byly a jednati se mohlo toliko 
O poplatek za čistění, který činil toliko 110 Kč a který dle dopisu ze 
dne 9. října 1926 již za předcházející kvartál zůstal dlužen, a jenž ani 
v říjnovém termínu se neměnil. Jak strana žalující právem podotýká, 
šlo o dluh po rozumu §u 905 druhý odstavec obč. zák., tedy o dluh 
přínosný a bylo tudíž povinností žalovaného, by ve lhůtě smlouvou 
stanovené dluh ten v prvé řadě k rukám žalující strany zaplatil. Pokud 
se týče příkazu žalobcem tvrzeného, že platiti se mělo u banky H. na 
složenky, má soud odvolací za prokázáno, že v měsíci červnu 1926 
rozeslán byl k poukazu žalobce nájemníkům oběžník, jímž jim bylo 
sděleno, aby splatné činže až do odvolání výhradně platili u banky H., 
ke kterémuž to oběžníku byla přiložena jedna složenka banky H., že 
u této banky měl žalobce otevřený účet, že možno platiti u ní také ho
tově, že za tím účelem, by banka měla přehled, a aby věděla, kdo platiti 
má činži, doručil jí před každým kvartálem seznam všech nájemníků. 
Bylo-Ii tudíž prokázáno, že nedošlo k ujednání, že platiti se má II banky 
H. toliko na složenky poštovní spořitelny, nesprošťovalo nezaslání těchto 
složenek před platebním termínem, pokud se týče aspoň během násle
dujících dnů, žalobce povinnosti ku včasnému zaplacení dluhu. Bylo 
zajisté povinností žalovaného, by v této lhůtě buď složenky sám u ža
lobců si vyžádal, aneb u banky H. hotově zaplatil. Jenom tehdy mohlo 
se nezaplacení činže v ujednané čtyřdenní lhůtě pokládatí za omluvena 
a prodlení žalovaného v placení smluvené činže nenastalo, kdyby bylo 
mezi stranami došlo skutečně k ujednání o způsobu placení tím způ
sobem, že platiti se mělo toliko na složenky poštovního úřadu. Soud 
odvolací nesouhlasí s názorem prvého soudu, že žalující strana dopisem 
ze dne 9. října 1925 vzdala se práva plynoucího jí z ustanovení čl. II. 
nájemní smlouvy proto, že práva výpovědi ihned nepoužila, nýbrž po
skytla žalovanému lhůtu ku placení činže. Dopisem tímto žalobci toliko 
dlužnou činži upomínali, více z dopisu toho odvoditi nelze, zejména, 
že se jím zřekli nabytého práva k výpovědi. Je naprosto nerozhodno, 
upomínali-li žalobci dlužnou činži před neb po výpovědi, a z nezapla
cení činže přes upomenutí mohl býti odvozen jen ten důsledek, že činže 
nezaplacená bude soudně vymáhána. Na upuštění od výpovědi mohlo 
by býti usuzováno jedině z té okolnosti, kdyby byli žalobci činži bez 
námitky přijali a tím mlčky na jevo dali svůj souhlas s pokračováním 
poměru nájemního. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

Dovolání opírající se ° dovolací důvody §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s.; 
není oprávněno. Odvolací sood uvádí' sice mylně v rozsu~ku, že sp?rne 
byty jsou v novostavbě, pro ?iž ud.ěleno bylo stavebm pov?lem po 
27. lednu 1917, na místě v »nastavbe«, pk strany srovnale prednesly, 
avšak tato záměna slov stala se, jak patrno z prvop!su rozsudku, pouz~ 
přepsáním, aniž se týká tento rozpor okolnosti, důležit~ pro rozhodnut~ 
rozepře, neboť jak nástavba, tak i novostavba sp~da]1 pod u~tano~en~ 
§u 31 odst. (1) čís. 1 zákona o ochraně nájemníku a posuzuJ! se ty:"z 
způsobem. Není tedy dovolací důvod rozporu se spIsy o~odstatnef' 
Po právní stránce (§ 503 čis. ~ c. ř., s.), pos?ud!1 odvolac!, soud v ~ 
správně. Soud dovolací souhlas! s pravmm vykla~em:. ktery ,odvolac! 
soud dal §u 31 odst. (1) číS'1 zákona o ochran,e na]emmku zedne 
26. března 1925, čís., 48 sb. z. a n. Dle tohoto vykladu nevztahuJ! .se 
předpisy zákona na dva druhy obývacích objektů: a) na domy, pr:~ 
stavby, přístavby a nástavb'y domů, pro něž bylo uděleno nebo se udel! 
úřední stavební povolení po 27. lednu 1917, bez ohledu na to, kdy byly 
místnosti v nich zřízené k obývání upraveny a pronapty (zda pred 
1. květnem 1924 či snad později) a b) na místnosti v jiných dome~h, 
které teprve po 1. květnu 1924 byly nově zřízeny nebo. z neobytn~c~ 
na obytné upraveny a pronajaty. Správnost tohoto .~ykladu vyplyva 
i z důvodové zprávy k zákonu ze dne :5. dubna 1 ?24, C!s. 85 sb. z. a, n., 
která rozeznává jedn"k nástavby nove proveden~, je?na,k byty a m!st
noseli nově zřízené a pronajaté teprve po vyhlasem za~ona, 5· j. po 
1. květnu 1924. Bvt žalovaného jest, jak nesporno, v nastavbe domu, 
pro niž bylo uděle'no úřední stavební P?volení po 27., lednu 1917. BXt 

ten byl sice pronajat smlouvou najemm ze dne 24. unora 1,924. p~C!
najíc dnem 1. března 1924, tedy před 1. květnem 1924, poneva~z vsak 
vzhledem k tomu co bylo pod a) uvedeno, okolnost ta je, jezto jd: 
o nástavbu, lhost~jnou, nepodléhaji byty žalovaného ,;ákonu ? ?chran: 
nájemníků a byli proto žalobci oprávněni by~y ty ~olne vypo~ed:t!" an~z 
byli vázáni na svolení soudu. Není tedy o,du,:~dne~a, hmot~epravm na: 
mitka, že byly podléhají zákonu o ochran,; nalem~!ku, ktera lest ?,ylne 
označena jako námitka nepřípustnosl! poradu prava (§ 572 .?' r. ~.). 
Dovolání v dalším uvádí správně, že nájemné jest dluhem p,n,nosnym. 
1 když bylo ujednáno, že nájemné jest platiti bance H. a za,s!lany byly 
k tomu účelu složenky šekového úřadu poštovn~ho, n~byla hm ?!kte.ral~ 
pozměněna povinnost nájemníkova, zaplal!l! na]emne do prvmch ctyr 
dnů nájemního čtvrtletí. Vždyť nic nepřekáželo žalovanému, by neza
platil bance H., u níž má žalobce otevřený účet, nájem~é osobně nebo 
poslem, když složenky včas nedostal, aneb, by .os.obne, P?sle,? ~ebo 
telefonicky včas hned po 1. říjnu 1926 Slych z,aslam a ~ysvetlem vubec 
nevyžádal na bance H. nebo na prona]1matel!ch. Kdyz. nebylo -.lak 
odvolací soud zjistil - ujednáno, že nájemné lze plal!l! pouze slozen
kami šekového úřadu bance H. a když žalobci nepřevzal! na se povm~ 
nosti dodati žalovanému složenky pod ztrátou práva, dál! po uplynul! 
čtvrtého dne toho kterého čtvrtletí výpověď, nepominulo výpovědní 
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právo žalobci! tím, že žalovaný v prvních čtyřech dnech čtvrtletí, jak 
nižšími soudy zjištěno, složenek nedostal a jimi platiti nemohl; neboť 
měl dle nájemní smlouvy povinnost do prvních čtyř dnů čtvrtletí ná
jemné zaplatí ti, při čemž bylo nerozhodno, jakým způsobem tak učinÍ. 
Věděl, komu má platiti a kolik nájemné činí, a měl tedy do 4. října 1926 
zaplatiti; nemohl-Ii tak učiniti složenkami, které ho, jak nižší soudy 
zjístily, nedošly, měl, chtěl-Ii vyhověti smluvní povinnosti, učiniti tak 
osobně nebo poslem u pokladny banky H., což by ho při rychlém spo
jení elektrickou drahou nebylo stálo ani zvláštní námahy, ani přílišného 
času, ani znatelného nákladu. Námitka, že vedlejší poplatky, které bylo 
současně zaplatiti, byly proměnlivé výše, může se, jak správně dovodil 
již odvolací soud, týkati pouze poplatků za čistění domu atd., jichž 
včasné nezaplacení, poněvadž poplatky ty nespadají pod pojem ná
jemného, nebylo by skytalo' žalobcům práva k výpovědi, a měl proto 
žalovaný, chtěl-Ii se uchrániti výpovědi, zaplatiti nájemné aspoň bez 
těchto poplatků. Okolnost, že žalovaný zaplatil složenkami poštovního 
šekového úřadu, teprve dne 13. října 1926, avšak ještě před notářskou 
výpovědí, - jako den zaplacení platí den 13. října 1926, v který bylo 
placeno šekovému úřadu jakožto plnomocníku věřitelů, kteří doručením 
složenek úřad ten označili za svého zmocněnce - nemohla ho uchrániti 
výpovědi, neboť výjimečná ustanovení o právu, zaplatiti nájemné do 
24 hodin po upomínce (§ 1 odst. (2) čís. 1) a že zaplacení nájemného 
před skončením soudního jednání zachraňuje nájemníka před vypovědí 
pro včasné nezaplacení nájemného (§ 4 odst. (3) zákona o ochr. náj.), 
platí právě jen pro byty, těšící se ochraně zákona ze dne 26. března 
1925, čís. 48 sb. z. a n. a nikoli pro byty volně vypověditelné. V do
volání zmínčné výklady komentáře Krainze-Ehrenzweiga o včásnosti 
zaplacení, stalo-li se krátký čas po projití lhůty, avšak ještě před vý
povědí, týkají se pouze práva k okamžitému zrušení poměru nájemního 
podle §u 1118 obč. zák. a nevztahují se na případ souzený. Rozhodnutí 
čís. 569 sb. n. s. týká se prodlení toliko jednodenního, které se po je
denáct let opakovalo a mlčky bylo trpěno, tudíž na tento při pad rovněž 
se nehodí. Že upomínka o zaplacení nájemného nikterak neznamená 
vzdání se nároku na dání výpovědi, dovodil správně již soud odvolací 
a odkazuje se tu na jeho správné a zákonu odpovídající důvody. 

čis. 7019. 

Usneseni prvého soudu, jímž nařídil cizozemci, učinivšímu podání 
v jazyku menšinovém, by je ve lhůte podal v jazyku státo/m, jest opa
třenim procesním, do něhož jest přípustným rekurs. 

Byl-Ii ciwzemec, učif1livší podáni v jazyku menšinovém, zastoupen 
advokátem, dlužno vzhledem k §u 4 (1) jazykového nařízení podáni 
odmítnouti, předpisu §u 85 c. ř. s. nelze tu použiti ani obdobně. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1927, R II 312/126.) 
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Žalobce podal svým právním zástupcem žalobu v německém jazyku 
sepsanou. soud prvé stolice (okresní soud ve Znojmě) nařídil rok 
k ústnímu jednání. Při tomto roku bylo zjištěno, že žalobce jest říšsko
německým příslušníkem, načež zástupce žalované navrhl odmítnutí ža
loby jako nezpůsobilé k zahájení zákonného projednávání, protože ža
lobce jest zastoupen advokátem a žaloba je sepsána v jiném jazyku než 
státním. Zástupce strany žalující opřel se tomuto návrhu, tvrdě jednak, 
že nevěděl, že žalobce je říšskoněmeckým příslušníkem, jednak, že ža
lobce je příslušníkem národa, jehož členové jako státní občané čsl. re
publiky požívají v obvodu krajského soudu ve Znojmě Dráv kvalifiko
vané menšiny a příslušníci jinostátní tohoto jazyka mají totéž prá'vo, 
jako zdejší příslušníci mimostátního jazyka; v nejnepříznivějším pří
padě nutno prý zástupci strany žalující povoliti lhůtu k podání žaloby 
v jazyku státním. S o udp r.y é s t o I i c e udělil zástupci žalobce 
čtrnáctidenní lhůtu k podání žaloby v jazyku státním a v důvodech 
uvedl, že tvrzení zástupce .. žalobcova,že mU nebylo známo, že žalobce 
jest příslušníkem říšskoněmeckým, není ničím vyvráceno, an žalobce 
bydlí ve Znojmě, byl tedy jeho zástupce toho domnění, že jde o pří
slušníka čsl. republiky a jen, kdyby to byl věděl, musela by žaloba býti 
odmítnuta. Rek u r sní s o u d žalobu odmítl. D ů vod y: žalobce je 
říšskoněmeckým příslušníkem:není tedy podle čl. 14 vládního nařízení 
ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n. příslušníkem národní a jazykové 
menšiny po rozumu zákona čís. 122 sb. z. a n. na rok 1920 a citova
ného nařízení a není účasten práv, jez má tato menšina, k níž příslušejí 
pouze státní občané čsl. republiky. Podání na soudy smí tedy činiti jen 
v jazyku státním. žalobce jest za,sloupen právním zástupcem a tento 
zástupce podal za něho žalobu sepsanou v jazyku německém; jde tedy 
zřejmě o případ, o němž jedná bod 3. (článku 4.) citovaného nařízení 
a v takovém případě jest možným pouze jediné vyřízení: odmítnutí ža
loby, protože se nehodí, by o ní bylo po zákonu zahájeno jednání. Ne
sejde na tom, zda bylo právnímu zástupci známo, že jeho strana jest 
příslušníkem cizího státu čili nic; fakt, že jde o cizího státního přísluš
níka a že podání za něho bylo učiněno jeho právním zástupcem, jsou 
objektivními předpoklady pro postup podle čL 4. (bod 3.) cit. nař. 
a nelze z něho připustiii výjimky, zvláště když by způsobem takovým, 
jak se to stalo zde, byla dána možnost k obcházení zákona; ostatně 
následky nestihají zákonného zástupce, nýbrž stranu. Soud prvé sto
lice pochybil tedy, postupoval-li tak, jak to stanoví čL 4. cit. nař. 
v bodě L, který upravuje postup soudu v případě, že strana není práv
ním zástupcem zastoupena, pročež bylo stížnosti vyhověno a rozhod
nuto, jak se stalo. Podotýká se, že nejde o opatření podle §§ 84, 85 
c. ř. s., kde by samostatný opravný prostředek byl vyloučen, nýbrž 
o opatření ve smyslu citovaného nařízení. Sporu po rozumu §u 95 
a násl. cit. nař., o němž by bylo rozhodovati dohlédacímu úřadu, tu 
však není, neboť není tu stížnosti strany, že bylo porušeno její jazykové 
právo. Byť i bylo tu zapotřebí přihlížeti k ustanovením cit. nařízení, 
jde přece jen o stížnost podle §u 514 c. ř. s., o které rozhodovati pří-o 
sluší soudu rekursnímu. 

- čís. 7019 -
753 

N e j v y Š š i s o u d dovol~d rekurs, poku~ se týkal použití jazyka 
a přísudku útrat, odmítl, v dalslm mu nevyhovel. 

D ů vod y: 

Pokud žalobce dovozuje, že mu přísluší jazykové právo vyhražené 
příslušníkům národní a jazykové menšiny, nemůže n;jvyssl soud ro~
hodnoilti o dovolacím rekursu vzhledem k ustanovem §u 7 lazyk. za
kona a čL 96 prov. nař., na něž rekurent sám poukazuje. Po této stránce 
byl dovolací rekurs odmítnut. 

Dovolací soud zabýval se věcí dále jen potud, poku~ rekure~t v p?
dání vytýká, že rekurs ní soud vůbec ~ozhodl o reku:sn~a!ovaneho a ze 
změnil jazykové opatření soudu prve s~ohce, UČI11l.V ]lne, a. navrh~je, 
by usnesení rekursního soudu bylo zruseno a to I co do utratoveho 
rozhodnutí. Po této poslední stránce jest opravný prostředek vyloučen 
podle §u 528 Co ř. s. Další opatření nebylo však rozhodnutím soudu 
o užití jazyka, neboť otázku tu řešil so.ud prvé stolice, .uči.niv opatřen~ 
vytčené v čL 4 prvý odstavec prov. nar. Tlm rozhodl, ze zalobce ne?l 
příslušníkem národní a jazykové menšiny ve smyslu čL 14 p;ov. nar., 
čemuž, pokud je ze spisů patrno, !alobce, pO,droblv se soudmmu.,opa: 
tření, neodporoval a to ani podle cl. 96 druhy odstavec prov. nanzent. 
Nemohl tudíž rekurs ní soud rozhodnouti o užití jazyka, což by bylO 
ovšem nepřípustné, nýbrž rozhodl jen o oprávněnosti opatření, jež učinil 
procesní soud o dalším postupu podle čL 4 a 19 druhý odstavec prov. 
nařízení. K tomu byl rekursní soud zajisté oprávněn, ježto šlo o opa
tření rázu formálního a ne jazykového, nebylo to opatřením jazykovým, 
jak je označuje reku rent. neboť otázka užití jazyka byla již práv~pl.atně 
rozřešena soudem prvé stolice. Soud tento, rozhodnuv spor o UZll! ja

zyka tím, že odepřel žalobci právo. j;dnati něme.cky, ~usil l;utně ,u~a
žovati o dalším postupu ve sporu, jezto nemohl jednal! na zaklade za
loby, jež podle jeho rozhodnutí měla býti, ale nebyla podá~.a v jazyku 
státním. Civilní řád soudní nemá ustanovení pro tento pnpad, mohl 
tudíž soud řídití se jedině ustanovením čl. 4 a 19 jazyk. nařízení, jehož 
předpisy, pokud jde o řízení sporné, je proto. uznati za ?oplněk civ. 
řádu soudního. Podle ustanove11l toho mohl uvazovatI ledme o tom, zcla 
jest žalobce zastoupen advokátem čili nic, a v on~m př!p.~d,ě nemohl 
jinack, než odmítnouti žalobu. Postupe~ so,;,dcovsky,?, pnclclm .se to
muto předpisu, porušeno bylo procesm pravo druhe stran~: lez byla 
oprávněna domáhati se odmítnutí žaloby, když soudce tak neuclml z mocI 
úřední. Oprávnění toto, mající ovšem v tomto případě význam jen co 
do nároku na náhradu útrat, může míti rozhodující význam ve sporu, 
kde podání žaloby jest možné jen do určité lhůty, takže odmítnutím 
žaloby po uplynutí této lhůty zaniká vůbec žalobní právo. Žalovaná 
strana nemá v tomto případě práva stižnosti podle čl. 96 jaz. nař., ježto 
nebylo porušeno její jazykové právo, odepření práva rekursu podle 
§u 514 c. ř. S. znamenalo by pro ni odepření práva vůbec. Soud prvé 
stolice učinil neprávem opatření vytčené v čl. 4 prvý odstavec prov. 
nař., jež obsahuje předpis podobný ustanovení §§ 84 a 85 c. ř. s., ne 
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však s nimi totožn'- . 't . . , '" § 85' y, Jez ,o neuplra strane zvlastnl rekurs, jak to činí 
c~ L :. posledm veta. Nelze proto tohoto předpisu oužíti . 

~bd,ob.ne, Jezto yzXkové na~ízeni nepřipouští obdoby s jinýfni usta~~~ 
tenlml, je~ nepn~lrzeI:' ~ pravu jazykovému, mimo to byla by žalovaná 

s r,ana .zkr~cena trm, ze zaloba nebyla odmítnuta, tudíž ve svém rávu 
COz 8~ajlste ne?ylo úmfsle~, zákonodárce, jenž vyhnul se vůbec PCitac; 
~ , a 85 c. r; s. Nem tudlz napadené usnesení rekursního soudu opa
rel11m jazykovym ve smyslu §u 7 zák. po příp. čl. 96 nař 'ežto net'k' 
~~bv~ s~ute~no,sti užití jazyka, byť rekursní soud se otázko~ jtou neplm~ 

fva 'I' nybrz rozhoduje jen o procesním opatření jež učinil soudce 
~r~e t~,:ce nka základě svého práyoplatného rozřešeni jazyk,ového spom. 

Y -11 IZ .re ursm soud opravnen rozhodnouti o rekursu do usnesen! 
~ougu prve stol~ce. Rekurent nenapadá usnesení rekursního soudu proto 
z~ y neodp?vldal,o předpisu čl. 4 jaz. nař., ,nenavrhu'e 'eho změn' 
~Jb:z ~:vr,huj: JedIně zrušení jeho jako nepřipustného jlzykoVéhO opI~ 
;:~Ý'Ch. eremuz navrhu nebylo možno vyhověti z důvodů shora uve-

čís. 7020. 

máh~t vnuc:né správy d?,~u i;Si dlužník (majitel domu) oprávněn do
slušej'í pS:dlzaIO?ou ".a na1Jemuíku, by nepřekročoval práv, jež mu pří

e naJemnt sm 'Ouvy. 
, Vlastník domu není p'Ovinen, ponechati nájemníku užíváni zařízení 

!,,:~ho ~ol1'luI (na př. elektrického zařízení), které si nájemník při uzavření 
ajemm sm ouvy nevymínil. ' 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1927, Rv I 1825/126.) 

, Majitel domu, je,nž byl nuceně spravován, domáhal se na ná'em
~Ik~, by, ustal 0geblra~ bezplatně elektrický pr,oud z elektrického

j 
ve

em, v zalobcove dome. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamltl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

sou~~ prá}~í" s!rárCe ,shledává dovolatel mylným názor odvolacího 
může', z~ za tUJlCI v astmk domu, na který byla uvalena vnucená správa 
z elekt~~~~t 1 o "opo~enutí ,bezplatného odběru elektrického proudd 
" . . e;o zanzem v dome (§ 503 čis. 4 c. ř. s.). Nelze mu řisvěd 
rtr. Povmneho neobmezuje vnucená správa dále než sahá . p. "I 
c~~~ ~1U zabrá"n~no vykol1?vati jen ona oprávnění,' jež zavede~~~ ~~~~ 

, , pr~vy presla na. spravce a s jeho právy se nesnášejí. S rávce na
by~a prav, spravovatI nemovitost, bráti z ní uWky a vy' no,~ a k t· 
pravm Jednání pot' b ' k d ona I N :. re na u prove ení vnucené správy (§ 109') 

a smlouvu naJemní nemá vnucená správa vlivu (§ 111 ex. ř.). ~;~t~i~ 
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pak žalobou, by nájemník nepřekročoval práv, příslušejících mu podle 
smlouvy nájemní, svémocným odběrem proudu, nevsahá se v prava 
správcova, také nžitky se neztenčují, není ohledně této žaloby vlastník 
domu ve svých právech disposičních ,omezen. O užitky domu nebo zá
sah do práv vnuceného správce by šlo teprve tehdy, kdyby si vlastník 
na ně osoboval právo, nebo kdyby právo, používati elektrického za
řízení, bylo spolupronajato. V případě sporném však domáhá se vlastníi): 
odpomoci proti svémoci nájemníkově, by tento bezplatně nepoužíval 
osvětlení a proudu. Když žalovaný netvrdil, že mu podle smlouvy ná
jemní přísluší právo na užívání elektrického zařízení a proudu, pak 
neprávem si je osobuje, ať chce zaň platiti, čili nic. Vlastník není po
vinen, ponechati nájemníku uživání zařízení svého domu, které při ná
jemní smlouvě si nájemník, ať již výslovně nebo mlčky podle okolností, 
nevymínil. To platí také o elektrickém zařízení domu. 

čís. 7021. 

Obecní zřízenci (zákon ze d1le 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. 
na rok 1920). 

Předpis §u 7 zákona jest donucovací. Dohoda mezi obcí a zaměst
nancem, že jeho služební poritěr i po uplynuti služebního roku má zůstati 
prozatimním, jest nicotnou. 

Z toho, že se zaměstnanec nednmáhal svých práV proti výpovědi, 
dokud nebyl žalován na vyklizení služebního bytu, nelZe usuzovati, že 
souhlasil se zrušením služebního poměru. 

Zvolení zřízence trvale ustanoveného pro obecní služby zahrnuje 
v sobě zároveň i usnesení, že služby, pro něž byl ustanoven, mají býti 
konány zřízencem trvale ustanoveným, aniž by se vyhledávalo, by sy
stemisace míst předcházela jmenování. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1927, Rv 189/-27.) 

Usnesením obecního výboru v Č. (v čechách) ze dne ll. dubna 1923 
byl žalovaný ustanoven obecním sluhou. Dne 29. prosince 1924 dostal 
žal,ovaný čtvrtletní výpověď ze služby. Žalobou, o niž tu jde, domáhala 
se obec Č. na žalovaném vyklizení služebního bytu. Žalovaný vznesl 
mezitimní určovací návrh, že výpověď ze služby, daná mu žalobkyní 
dne 29. prosince 1924,jest neúčinnou a že v této době byl žalovaný 
již v nevypověditelném slnžebním poměru podle §§ 7 a 10 zákona ze 
dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920. Pro c es n í 
s O udp r v é s t O I i c e zamítl mezitimní určovací návrh žalovaného 
a uznal podle žaloby v podstatě proto, že prozatimní ustanovení žalo
vaného ve službě bylo usnesením obecního výboru ze dne 14. dubna 
1924 prodlouženo a že se žalovaný s výpovědí ze dne 29. prosince 1924 
spokojil. O d vol a c í s o u d odvolání do rozsudku prvého soudu, 
pokud bylo jím uznáno na vyklizení bytu, odmítl, ohledně mezitimního 
určovacího návrhu odvolání nevyhověl. 

48' 
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N e j v y Š š í S O U d změnil napadený rozsudek v ten způsob, že 
výpověď ze služby, daná žalovanému usnesením obecního zastupitel
stva ze dne 29. prosince 1924, jest právně bezúčinná a že v té době 
žalovaný byl již v nevypověditelném poměru služebním podle §§ 7 a 10 
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. z r. 1920. 

Důvody: 

Dovolání jest oprávněno. § 7 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 
16 sb. z. a n., jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených 
zřízenců při obcích v čechách, na Moravě a ve Slezsku, nařizuje, že 
prozatímní ustanovení obecního zřízence nesmí trvati déle jednoho roku.,., 
Podle doslovu tohoto, předpisu nemůže býti pochybno, že jest to předpis' 
donucovací. Zakazuje především obcí, by pří ustanovení obecního zří
zenCe stanovila dobu pmzatímního poměru služebního na dobu delší 
jednoho roku nebo dobu na jeden rok stanovenou později o své újmě 
prodloužila. Zakazuje však prodloužení prozatímního ustanovení přes 
jeden rok i tehdy, když zřízellec k němu svolil, bez ohledu na to, zda se 
dohoda o prodloužení stala v době, kdy služební poměr směl ještě obcí 
býti výpovědí zrušen, kdy tedy obava, že bude vypovězen, kdyby ne
svolil k prodlouženi, mohla působiti na volné rozhodnutí zřízence, či 
zda se stala v době, kdy zřízenec nabyl jižnámkUl na trvalé ustanovení, 
který mu obcí nemŮže býti odňat. Neboť zákon zakazuje vůbec a bez 
výjimky, by prozatímní ustanovení obecního zřízence trvalo déle jednoho 
roku. Tomu není na odpor, že obecní zřízenec může se svého místa vzdáti 
nebo ze služby vystoupiti (§ 13 cit. zák.). Zákon nechce zřízence ome
ziti v jeho osobní svobodě tak, by mu znemožňoval voliti si jiné zaměst
nání, chce však, by zřízenec, jemuž nebyla ve zkušebním roce dána vý
pověď, čímž bylo uznáno, že se ve službě osvědčil, když ve službě zů
stane, měl postavení zajištěné tak, že jeho služební poměr může býti 
zrušen jen na základě disciplinárního řízení (§ 10 cit. zák.). Toto usta
novení jest ovšem především na ochranu zřízence, nikoliv vš"k výhradně, 
neboť jest i v zájmu veřejném, by obecní zřízenci měli postavení trvalé, 
neodvislé od přízně strany toho kterého času v obci vládnoucí, ježto 
takové postavení jest větší zárukou, že budou konati řádně své úřední 
povinnosti. Dohoda mezi obCí a žalovaným, že jeho služební poměr i po 
uplynutí zkušebního roku má zůstati prozatímní až do doby ustavení 
nového obecního zastupitelstva, jest tudíž podle §u 879 obč. zák. ni
cotná, poněvadž se příčí zákazu §u 7 zák. o obec. zříz., a obec nemůže 
z ní dovoditi právo, vypověděti žalovanému služební poměr. Proto na 
tom nezáleží, zda zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14. prosince 
1924, v němž došlo k této dohodě, bylo podle §u 42 obec. zříz. řádně 
svoláno, čili nic. Nelze ani souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že 
žalovaný mlčky souhlasil se zrušením služebního poměru, poněvadž prý 
nepodal opravného prostředku proti výpovědi, dané mu obcí dne 29. 
prosince 1924, zastavil konání služby a nežádal další odměny. Mohl 
ovšem svo,liti ve zrušení služebního poměru, tomu by nebránil zmíněný 
předpis §u 7, poněvadž by tím vykonal jen právo ze služby vystoupiti. 
Avšak z toho, že se nedomáhal svých práv, dokud nebyl žalován za vy-
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klizení služebního bytu) nelze usuzovati na vůli ž~lovaného~ vzdáti s~ 
svého místa. Že nepodal v řízení správnín; opr~avneho prostredku protI 
v' povědi, jest nerozhodno také proto, ponevadz se podle §u 24 z~kona 
zr dne 17. prosince 1919, Č. 16 sb.

o 
z. a n. z .~'. 1~20 spory, v,;esle ~e 

služebního poměru obecních zřízen cu, rozhod~j1. p~o,rade~l S?Udm~,. ~u
vody, z nichž nižší soudy zamítly mezltlmm zj1stovacl navrh zalo\ a-
ného, tudíž neobstojí. ~, , . 

Dlužno proto ještě zkoumati, zda jsou opod;tatncny o.statlll namltky 
žalující obce, kterými se odvo~ací SoUl: se ,sveho pravmho stanovIska 
nezabýval. žalující obec uplatnovala, ~e zakon~a. ze dne, 1:. prosll1ce 
1919, Č. 16 sb. z. a n. z r. 1920 nelze vubec pOU:'l~1 na JeJI Zl1~ence; po
něvadž obecní zastupitelstvo neuč1l1110 orgamsacn~ho usn.esem, ~pozado
vaného § 2 cit. zák., a že ani okresn~ správn! komIse O~CI nenandlla, by 
takové usnesení učinila, a dále, že zalovany nebyl sluzbou u"obce .za
městnán trvale a plně, nýbrž že ji vykonával jen jako. vedleJsl zamest
nání. Ani tyto námitky nejsou důvodné. Podle ~~. 2 zakona, ze dne 17. 
prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. z r. 1920 us~asl se ?beCnl ~ast~pltel
stvo, které služby ve správě obecní a podmku obecmch maJ.' byl! ko~ 
nány zřízenci trvale ustanovenými, a podl~ §U? t~hoto' zakona vah 
obecní zastupitelstvo zříZ0nce po provedenem verCjne.m konkursu p:o
zatíimně na jeden rok. Podle tčchoto ustanove~" J;st povo~ano 
především obecní zastupitelstvo, by urcllo, pro ~tere, sl~zby Jest treba 
zřízenců trvale ustanovených, a pak, by potrebne sily ustanovIlo. 
Zákonodárci tanulo při tom na mysli, že obecní zastupItelstvo usnese 
se nejprve na tom, které služby mají býti konány ,;ří,,::ncl trvale usta: 
novenými, a že potom, bude-li totD stanoveno; zvoh z,.nzenc: Jednotltve 
podle potřeby. Není však v zákoně nikde am naznace~o; ze, by tento 
pravidelný pořad byl jedíně možným, že by systel11l.s~OV~11! m;st musdo 
vždy předcházeti jmenování a že, kdyb~ nebylo ~vl~stm~o pr~dchozlho 
usnesení o systemisování, by jme~nOValll byl? pravne ~,eUČ1l1nynL Proto 
stačí, že z okolností je patrno, ze podle. vule .obeclllho zas~up'.te:stva 
zřízenec jím zvolený neměl býti pouhou SIlou vypornocnou, nybrz ze se 
vůle obecního zastupitelstva nesla k tomu, ustanOVIl! ho trvale ve smy
slu zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n .. z r. 1920, nebo! 
zvolení zřízence trvale ustanoveného pro služby obecm zahrnUje v sobe 
zároveň i usnesení podle §u 2, že tyto služby m,ají býti konány zříz,encem 
trvale ustanoveným. Bylo zjištěno, že ža!ovany brl zvolen obeclllm za
stupitelstvem po provedeném veřejném konkursu, ze byl zv.olen za o,bec: 
ního sluhu a že bylo výslovně stanoveno, že se ustanovuje prozal!mne 
na jeden rok a stane se po uspokojivé sl~žbě definitivním. Nemůže t~dy 
býti pochybno, že byl ustanoven podle zakona ze dne 17. p;os1l1ce 1919, 
čís. 16 sb. z. a n. z r. 1920. Přikázány mu byly plsemn;, p:a<;e pr.o obec, 
služba lesní a polní ochrany, policejní služba ~ dor,:covam a, lak ZJI
štěno, byl touto službou zaměstnán . trvale a pine, t~kze Je~o sluzba v~: 
hovovala též podmínkám § 3 ,zmíněného záko;,a. zalovany nab~1 tUdlZ 
uplynutím zkušebního roku trvalého P?stavem a p~dle §u 10 CIt.. z~k. 
nemohl jeho služební poměr býh zrusen J1nak nez po dlsclphnarmm 
řízenÍ. 
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Čís. 7022. 

Soudu jest §em 154 konk. ř. umožněno, by kromě zákonitosti nuce
ného narovnáni přezkoumal věcně též jeho účelnost a by v zájmu ochrany 
menšiny věřitelů bez ohledu na zvláštni zájmy většiny a jejich vůdčich 
jednotlivců odepřel potvrditi vyrovnání, jež by věřitelům přinášelo jen 
oběti a nehodnému dlužníku jen výhody. 

Pokud jest s hlediska §u 154 čís. 2 kook. řádu odepřiti potvrzeni nu
ceného narovnáni v úpadku. Okolnosti, v nichž lze spatřovati nepoctivé 
a lehkomyslné hospodaření úpadcovo, nemusí býti výhradoou příčinQ1! 
toho, že se věřitelům v nuceném narovnání v úpadku nedostalo ani jedné 
čtvrtiny pohledávek. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1927, R II 145/>27.) 

s o udp r v é s t o I i c e' potvrdil nucené narovnání v úpadku. R e
k u r sní s o u d odepřel narovnání potvrditi. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Ustanovením §u 154 konk. ř. jest umožněno soudu, by kromě záko
nitosti nuceného narovnání přezkol1mal věcně též jeho účelnost a v zá
jmLl ochrany menšiny věřitelů, nedbaje zvláštních zájmů většiny a jejích 
vůdčích jednotlivců, odepřel potvrditi vyrovnání, jež by věřitelům při
nášelo jen oběti a nehodnému dlužníkovi jen výhody, jakkoliv jinak na
rovnání vyhovuje předpisům zákona (srv. pamětní spis k úpadkovému 
řádu). Podle čís. 2 §u 154 koilk. ř. lze odepříti potvrzení, neobdrží-li 
úpadkoví věřitelé třetí třídy ani jednu čtvrtinu svých pohledávek a je-li 
tento výsledek přičísti nepoctivému nebo lehkomyslnému hospodaření 
úpadcovu, zejména průtahu při zahájení úpadkového řízení. V nuceném 
narovnání stěžovatelovu dostalo se úpadkovým věřitelům třetí třídy mi
nimální kvoty, podle §u 141 (2) konk. ř. přípustné, jejíž správné zapra
vení ani nebylo, jakkoliv to úpadce sliboval v osnově nuceného narov
nání, zajištěno ručitelem. Stěžovatel' proti zjištěním a důvodům rekurs
ního soudu poukazuje na to, že, ačkoliv v roce 1925 byl stíhán exeku
cemi, uhradil vesměs pohledávky vymáhajících věřitelů a že tedy učinil 
zadost svým peněžním závazkům, že sice dne 9. března 1925 odstoupil 
se svou manželkou část své nemovitosti dětem, jejíž hodnota však stěží 
přicházela v úvahu při jeho obchodování, při čemž však nastupitelé pře
vzali povinnost uhraditi pohledávku záložny ve V., že na jeho majet
kovém stavu a platební schopnosti nic nezměnilo ,ani odstoupení jeho 
dalšího spoluvlastnictví ku jedné tře'tině domu ve V., pohěvadž nastupi
telka _ jeho manželka - převzala k placení knihovně zajištěné pohle
dávky ve výši odstupní ceny 40.000 Kč, a že domácí zařízení bylo od 
počátku vlastnictvim jeho manželky, jež i osobně ručí za pohledávku 
metropolitní kapituly v O. ve výši přes 100.000 Kč, takže to vše není 
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v příčinné souvislosti s tím, že úpadkovým včl'itelůl:; ~e n,edo~talo úhra~y 
aspoň 25%. Opozděné ohlášení úpa~ku ospravedlmlJe tJ~, ze, vz.a". na
vrh na vyrovnací řízení zpět, pokousel ,s<:, ~ ml~:~soudnt vyrovna:11, ~Y 
s cizí pomocí poskytl věřitelům snad Jeste VySSI kvotu, a, kdyz tOto 
úsilí ztroskotalo, nezbylo mu, než by; dne, 15. č~rvna 1926. navr?l vy
h1á!5ení úpadku. Tímto tvrzením nemuže vsak, mJak vyv.ra~lh sp':ayn?st 
důvodů rekursního soudu, pro něž na zákl~~e oko:~os~ ]lm zEstenych 
odepřel potvrditi vyrovnání. Stěžovatel ~emu:e, popnh, ze byl )'Z v. roce 
1925 pronásledován exekucemi. Třebaze J;ste, zaplahl, vymahane po
hledávky, nasvědčuje tato okolnost. tornu,. ze upadce )'Z teh~y nem??l 
včas a řádně vyhověti svým plateb mm povlllnosten;. Pres to. vsak ,v, teze 
době, 9. března 1925, postoupil spolu se svou manze,lkou svym Jeste ne
zletilým dětem část svého spoluvlastnic,tví ~ domu c~s,' ~07ve V. a, ne
může ani nyní popříti že přes to, že deh prevzaly tez cast pohledavky 
rolnické záložny ve V., dostalo se jim z,e jme.ní odst~r;itelů a, t~dy I ze 
jměni úpadcova darem na účet jeji~h dedlckych pOdllu z kaz de stran~ 
po 10.000 Kč. Později notářským splsem.ze dne 1~. hstopad~, 1925, kdyz 
'iž byla T-em podána žaloba o zaplacem S.500,Kc 85 h s,~nsl., odstou
Jpil své manželce své zbývající spoluvlastmctvl k domu C1S. ~07 v od~ 
stupní ceně 40.000 Kč a, ač nastupitelka převzal~ současn.e kn;hovm 
dluh v téže výší Cza předpokladu ovšem, že v ud~,ne ?dstupm c,;ne byla 
vyjádřena pravá hodnota)" st~rdil v t~mže ,notars.k~m ~plse:. ze ~a.n
želka přinesla do manželstvl vybavu a ze cele domacl zal1zem Jest JeJlm 
výhradným vlastnictvím, á bylo ustanoveno, že ".še" co se, pro d0t;'á~nost 
a zařízení pořídi, ať se strany její neb Je~o, ma vzdy byh P?klad,ano a 
státi se vlastnictvím manželky. Proto take exekuce T -a' na za~lade r~z
sudku dne 2. prosince 1925 na onu žalobu vydaného b!l~ zrusena, .tezto 

k zabaveným předmětům byly manželkou a dcerou dlu:;mkovou ohl~seny 
vlastnické nároky, jak se také stalo v exeku':l okresm .~e~~censke po
kladny dne 30. ledna 1926. Bylo již uvedeno, ze pod!e zJ1~~em rekurs~11~0 
soudu byl stěžovatel již v roce 1925 ";,1926 ve v}c,e pnpadech stt~an 
exekucemi že však jen v některých pnpadech Jeste zaplaltl, v ]lnych 
n·koli. Ná~rh ze dne 19. března 1926 na zahájení soudního vyrovnacího 
řtzení vzal zpět dne 26. dLlbna 192,? a, ačkol~v ji,ž dn,; 19. března 1926 
složil vyjevovací přísahu, podle mz byl sllne p;e,~luz~ny, a podle ~e
znamu jmění přiloženého k návrhu na, ~yrovnacl nzem vyk,azoval pre
dlužení okrouble ve výši 33.000 Kč, zaza~al teprve dne 15~ c;et;'na 1926 
o zahájení úpadkového řízen!. )a~ ~i ~!ězo~atel po~le ~.J1steneh? stavu 
věci počínal, nelze jeho jednam VUČl ventelum oznanh yn,ak, n,ez nep?
ctivým a lehkomyslným hospo~,aře~ím a n.~lze, h? am usetnh vytky pru
tahu při zahájení úpadkového nzent. Jsa J1Z shhan exekucemI a ve stavu 
předlužení, postupoval manželce a nezletilým dětem, majetkové,;hod?oty: 
prohlašoval, že co se i z jeho jměn} po~ídí .~!O domacnost a zanzem, ma 
býti vlastnictvím manželky a konecne, Jsa J1Z v lI1s~IVencl, od~al.~v::~ za~ 
hájení úpadkového řízení. jeho tvrzení, že soudn:" zavedene J1Z r~zem 
vyrovnací vzal zpět, protože se pokoušel, by s~.~,ver:tel; ",yrovnal,;nl';10-
soudně s kvotou případně pro ně ještě výhodn~Jsl, zust~v~ ned?lozenym, 
neboť se mohlo to postarati, bylo-li mu to vubec mozno, take v soud-
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ním řízení vyrovnadm. Okolnosti) v nichž lze spatřovati nepoctivé a 
lehkomyslné hospodaření úpadcovo, nemusí býti výhradnou příčinou 
toho, že věřitelům se v nuceném úpadkovém vyrovnání nedostalo ani 
jedné čtvrtiny pohledávek. Stačí, že spolu s jinými příčinami zavinily 
tento výsledek. Proto právem dlužno souhlasiti s přesvědčením rekurs
ního soudu, že tento závadný postup úpadcův měl nepříznivý vliv na to, 
že úpadkovÍ věřitelé třetí třídy obdrželi v nuceném narovnání kvotu 
menší než 25%, dokonce jen kvotu podle zákona nejnižší. Nezasluhuje 
tedy stěžovatel, by se mu potvrzením nuceného narovnání v úpadku do
stalo výhod za takové obětí úpadkových věřitelů, neboť toto narovnání 
není účelným a právem tedy rekursní soud odepřel potvrzení podh, 
§u 154 čís. 2 konk. ř. " 

čís. 7023. 

Nejde o obnovení staré nájemni smlouvy, nýbrž o samostatnou no
vou nájemní smlouvu, není-Ii nová smlouva co do podmínek totožnou 
se starou nájemní smlouvou. Byla-Ii (nová) nájemní smlouva uzavřena 
až po 3. květnu 1920 na určitou dobu, byla po dobu platnosti zákonů 
o ochrat1;ě; nái~mců uzavřena na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou 
zvláštními přě3jiis,y stanovenou nebo v místě obvyklou. Pakli se od 1. 
dubna 1925 nevztahovala na najaté místnosti vzhledem k§u 31 čís. 3 
zákona ze.dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., ochrana nájemců, 
obživla opět povaha smlouvy jáko nájemni smlouvy na určitou dobu. 
Chtěl-li pronajímatel zameziti její obnovení, bylo na něm, by podal ža
lobu podle §u 569 c. ř. s. 

Soudni (mimosoudní) výpovědí nebylo zamezeno obnovení nájemní 
smlouvy. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1927, Rv II 127/27.) 

Smlouvou ze dne 22. března 1919 najala tělocvičná jednota Sokol 
od země Moravy sál s postranními místnostmí na tři léta za 1.200 Kč 
ročně. Smlouva tato byla prodloužena úmluvou ze dne 4. února 1922 na 
další tři léta. Na návrh země Moravy byla dána tělocvičné jednotě Sokol 
usnesením ze dne 30. prosínce 1925 výpověď ku dni 31. března 1926. 
Žalovaná jednota namítla proti výpovědi: I. Výpověď jest neplatná 
proto, poněva<;lž zemský výbor se na ní ve své schůzi řádně neusnesl a 
není proto splněna podmínka §u 31 zák. o ochr. náj. 2. Výpověď jest 
nepřípustnou proto, poněvadž může býti dána jen se svolením soudu, 
ježto bud,\1-v,a, o.niž se jedná, podléhá ochraně nájemníků. Země Morava 
není vlastníkem budovy, v níž se sporné místnosti nalézají od I. listo
padu 1918, nýbrž již od roku 1869.3. Když smlouva nájemní byla sjed
návána, bylo ujednáno, že prodlužuje se vždy o 3 další léta, nebude-li 
vypovězena 6 měsíců před uplynutím smluveného tříletí. Ježto pak do 
30. září 1924 smlouva nebyla vypovězena, nastalo její prodloužení do 
30. dubna 1928. 4. Tělocvičné jednotě Sokol bylo slíbeno žalující stra-
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nou že nájemní poměr potrvá dotud, dokud nevystaví si Sokol vlastní 
tělo~vičny, bude-Ii jen řádně platiti nájemné. Toto, jakož i to, že vý
pověd' bude dá~a 6 I~ěsíců před sko.nčením sm!ouvy nájen~ní, bylo ja~.o 
usnesení zcmskeho vyboru Jednothvym zastupcum zalovane Jednoty pn
sedícími zemského výboru sděleno i v roce 1922.5. Dne 12. května 1925 
zaplatila žalovaná jednota nájemné 1.200 Kč za celý rok 1925, tot? ná
jemné země Morava také přijala a teprve 23. lIstopadu. 1925 oz.namda, 
že vrací 200 Kč za měsíce listopad a prosInec 1925. Techto vracenych 
peněz však žalovaná strana ~epřij~la a byly slož~.ny k soudu, když zen;
ská pokladna nechtěla je vZlÍI zpet. Nastal? tUdI.Z I podl~ §u 11.15 obc. 
zák. a 569 c. ř. s. prodloužení smlouvy naJemm neJmene na pul roku, 
tedy do 30. června 1926. Pro c e sní s.o udp r v é s tol ic e po
nechal výpověd' v platnostI. O d vol a c I s o u d napadeny .IOzsudek 
potvrdil. D ů vod y: Soud první stolice správně zjistí!, a nemá soud 
odvolací důvodů na zjištění tom něčeho měniti, že žalovaná nedokázal~, 
že při smlouvě ze dne 4. února 1922 bylo ujednáno, že se prodlUŽUje 
vždy o další tři léta nebude-Ii vypovězena šest měsíců před uplynutím 
smluveného tříletí, ~ že nedokázala, že žalované bylo slíbeno žalující 
stranou, že nájemní poměr potrvá dotud, dokud si Sokol n~vystavi vlastní 
tělocvičny, bude-Ii jen řádně platiti nájem~é. Co se tyka pravIlIh~. po-

. souzení, mohla by smlouva, o kterou Jde, byh smlouv;JU na d.obu urCltoU. 
Nevadí tomu, že podle §u 2 (.3) zák. čÍs. 85/24 pres to, ze uJednana 
smlouva v roce 1922 na tři roky, bylo považovati smlouvu z roku 1922 
ia smlouvu ujednanou na dobu neurčitou,neboť zákaz citovaného §u 
ujednání smlouvy na dobu určitoU' přestal pro smlou~u .~nu dnem !. 
dubna 1925, od kdy podle zák. čís. 48/25 pro sporny naJemIlI pomer 
přestal platiti zákon o ochra,~ě náj.emníků,.<§ 31 (~).1. z. čis. ~8/1925). 
Žalovaná v tom směru v namltkach pro" vypovedl tvrdIla, ze sporna 
smlouva platí do 30. dubna 1928, pon~vadž ~odle d?j;d~nán! stran se pr.o
dlužnje na tři léta, nebude~1I vypo~ezena sest. meslcu. p:ed upl~~Ut1112 
tříletí což žalovaná nedokazala. Dale tvrdtla zalovana, ze po pnpade 
smlo~va trvá do 30. června 1926, vycházejíc tu zřejmě z toho, že 
smlouva do konce roku 1925 trvala, poněvadž žalobkyně do té doby 
přijala nájemné, a že trvala dále do 30. června 192? proto,_ poně~adž 
nebyla šest měsíců před tím vypovězena, neboť ten !tm se da ~ysvdIIt! 
tvrzený žalovanou termín do 30. června 1926. Avsak am to nent spravne 
vzhledem k tomu, že ujednání výpovědi šest měsíců před ukončením 
smlouvy není dokázáno. To pak, že smlouva platí do 30. dubna 1926, 
žalovaná v námitkách netvrdila, neudavši tam, jak § 1114 obč. zák. 
předpokládá, že po třicátém říjnu 1925 pokračovala v nájmu, a že pro
najímalelka na tom přestala, tak že žalobkyně k tomuto teprve v od
volání uplatňovanému tvrzení v první stolicí svá tvrzení přednésti a dů
kazy nabídnouti nemohla, a první soud se tímto tvrzením zabývati ne
mohl a právem poukázal, vycházeje z toho, že 6měsíční výpověď ne
ujednána, pouze na to, že přijetím nájemného do konce roku 1925 se 
mohla smlouva prodloužiti pouze do konce roku toho. Proto take odvo
lací soud nemůže k tomuto novému tvrzení žalované přihlížeti. 

N e j v y Š š í s o u d uznal výpověď za bezúčinnou. 
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Dúvody: 

Př.e,deslati d!užno, že žalobkyně přednesla při ústním líčení dne 
20; zar~ 19~6, ,ze »ža~ované st;aně bylo šest měsíců před uplynutím 
lhuty vypovedm, t. J. pred 31. breznem 1926 oznámeno že má místnosti 
v~k1idíti a že žalovaná byla dokonce na vyklízení mí;tností těch žalo
v~na;<. ,Na to ,vyjádřila se žalovaná, žé nedostala šestiměsíční výpověd', 
nybrz ze vymerem ze 16. února 1925 byla jí dána výpověd' k 30. dubnu 
19?5 a že p:,k )i "ž~lobkyně žalovala na vyklízení bez stanovení lhůty 
a.,ze, ~~k, opetne)~ zalovala na vyklízení, dala jednoměsíční a konečně 
tnmeslcm vypoved a vede o tom důkaz spisy soudu prvé stolice. Vzhle
dem k §u 240 c. ř. s. jest z moci úřední zkoumati, zda nejde tu o věé 
ro.zsou3'enou. Ale ony dřívější spory skončily zpětvzetím žaloby (soudní 
vyyovedl). Z rozsudku ve třetím sporu, jehož opís sama žalobkyně před
lozlla .lako součás,t svých úřední~h ,spisů v prvé stolíci předložených, 
Jes~ vsa~ p~trno, ze nejde tu o totozny předmět sporu. Dále předeslati 
dl~z,no, ze zalobkyně v dovolací odpovědi ke konci též praví: »K tomu 
Jeste ~u:no pO,dotknouti, že vlastně nikde není zjištěno, Že smlouva byla 
skutecne uzavrena do 30. dubna 1925.« Snad tím chce žalobkvně tvrditi 
že. šlo o pouh~ prekaristícké užívání místností. Ale tím se" žalobkyně 
°Slta ':. ~apr?ste~ ;ozporu se svJ,m přednesem v prvé stolici, kdež hned 
pn poc.atku Jednam d.oz~ala spravnost toho, co žalovaná tvrdila v prvém 
a d,:uhel~ odstavcI namltek. Proto prvý soudce správně na počátku dů
~odu sV,eho ro~su~ku uvedl, že jest nesporno, že žalobkyně pronajala 
zalovane s:trane mlstnosl! smlouvou ze dne 4. února 1922 na tři léta, 
t. J. do konce dubna 1925 za roční n~jemné 1.200 Kč. 

Ve věci samé jest především po~kázati na to že občanský zákon 
rozeznává nájemní (pachtovní) smlouvy ujednan'é na určitou dobu 
(§ 1113 ~bč. zák.) a smlouvy, pří nichž doba trvání nájmu (,pachtu) 
n,ebyla urcena aD! výslovně ani mlčky ani zvláštními předpisy. Trvání 
tec~~o smluv nen~. ted~ již předem, omezeno na určit.ou dobu a jedna 
a ta; sml?uva n~Jem:ll, (pac~tovm) trvá tak dlouho, dokud nedojde 
k J,eJ~mu zamku vypo,"edl, kd~zto, onen dr~h sm~uv zaniká p.odle jasného 
z~em §u 1113 obc. zak. proj1l!m casu. Ovsem zakon připouští při sml ou
vach na urČItou dobu sjednaných t. zv. obnovení smluv které mMe se 
stáy vjslovně anebo· mlčky způsobem uvedeným v §§ 1114 a 1115 
obc; zak. ~ §~ ??9 c. ř; s. Pod tímt~ obnovením rozuměti dlužno pak 
to, z~ s pr:,vm UC1l1nosl! dOjde k dalšlmu nájemnému užívání téhož ná
Jemmho pr;dmětu za, týchž podmínek, jak bylo dosud, při čemž jen 
doba trva;l1 .obnovene smlouvy nemusí býti a nebývá stejně dlouhá, 
lS,OUC nove upravena buď vý'slo~nou úmluvou stran nebo podpůrnými 
pr,edpls)' §u 1114 a 1115 obc. zak. Jak Jednak nesporno a jednak zji
sten Oč ujednaly strany ohledně místností po prvé nájemní smlouvu dne 
22. brezna 1919 na dobu tří let od 16. května 1919 čítajíc a pak druhou 
smlo~vu ze d~e 4. ún.ora 1922 na dobu do konce dubn~ 1925. V této 
druhe ,smlouve n;byla sice ujednána nová zvláštní podmínka toho ob
sahu, ze uplynUl!m smluvené doby přívodí Se zánik smlouvy jen pod 
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podmínkou předchozí včasné v)'pověcii; za to) jak udává sám náměstek 
předsedy mor. zemsk. výboru Alois Š., za žalobkyni nepřísežně slyšený, 
umluveny byly oproti prvé smlouvě nové 'podmínky a to ohledně výše 
činže a ohledně povinnosti, také jiným korporacím v případě, kdyby 
za to žádaly, propújčovati sál po tří dny v týdnu. Není-Ii však tato druhá 
smlouva totožnou co do podmínek s prvou smlouvou, nelze v ní spa
třovati obnovení staré smlouvy, nýbrž jde o samostatnou novou smlouvu 
nájemní. Ježto pak ujednána byla po 3. květnu 1920, nevztahovaly se 
na ni předpisy prvého odstavce §u 2 zák. o ochraně nájemníků čís. sb. 
275/1920 ani co do obsahu s nimi souhlasné předpisy dalších zákonů 
na ochranu nájemníků (§ 2 (1) zák. čís. 130/1922, § 2 (1) zák. čís. 
85/1923 a § 2 Cl) zák. čís. 85/J 924), nýbrž předpisy třetích odstavců 
těchto §§, dle nichž smlouvy nájemní uzavřené na určitou dobu po 
3. květnu 1920 jednak pokládají se po dobu platnosti těchto zákonů 
za uzavřeny na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou zvláštními předpisy 
stanovenou nebo v místě obvyklou, jednak podrobeny jsou ochraně 
nájemníků, takže žalovaná strana jako pronajímatelka za platností oněch 
zákonů mohla přivoditi zánik smlouvy jen výpovědí danou se svolením 
soudu. žalující strana ani netvrdila, že jí příslušný soud takovéto svolení 
k výpovědi udělil. Naopak z jejích úředních spisů v prvé stolici jí samou 
předložených jest patrno, že byla její žaloba o vyklizení sporných míst
ností rozsudkem okresního soudu v Brně-městě ze 26. listopadu 1925 
zamítnuta mimo jiné i z toho důvodu, že výpověď moravského zemského 
výboru ze 16. února 1925 byla dána bez svoleni soudu. Tudíž až do vy
pršení účinnosti zmíněných zákonů, zejména zálwna čís. 85/,1924 (totiž 
do 31. března 1925) nebyla smlouva ze 4. února 1922, kterouž až do 
tohoto dne a jen až do této doby pokládati bylo za nájemní smlouvu 
ujednanou na neurčitou dobu, zrušena výpovědí. Dnem 1. dubna 1925 
se však stav věcí podstatně změnil. Jak již odvolací soud správně do
vodil, nevztahuje se již od tohoto dne na sporné místnosti ochrana ná
jemníků (§ 31 čís. 3 zák. čís. 48/1925). V důsledku toho od 1. dubna 
1925 nepokládá se smlouva ze 4. února 1922 mocí tohoto nového zá
kona (podle §u 2(3) zák. čís. 48/1925) za pozměněnu ve smlouvu 
na neurčitou dobu, jak tomu bylo po dobll platností dřívějších zákonů, 
nýbrž stává se plně účinnou její základní povaha (§§ 1113--1115 obč. 
zák.), t. j. povaha smlouvy na určitou dobu ujednané. Chtěla-Ii tedy 
žalobkyně zabrániti tomu, by smlouva po dnu 30. dubna 1925 nebyla 
mlčky obnovena, měla se zachovati dle §§ 1114 a 1115 obč. zák. a §u 569 
c. ř. s., když předem se nezajistíla podle §u 567 c. ř. s. Jak v rozhodnutí 
čís. 4944 sb. n. s. bylo již zásadně dovozeno, nelze zameziti obnovu 
nájmu nebo pachtu podle §u 1114 obč. zák. jinak, než řádnou žalobou 
po rozumu §u 569 c. ř. s. Dovolací soud neshledává příčiny, by se 
v tomto případě od této zásady odchýlil. Když tedy žalobkyně do 14. 
května 1925 nepodala žalobu podle §u 569 c. f; s., došlo k prvému ob
novení smlouvy ze dne 4. únOra 1922, a když ani po vypršení lhůty, 
na kterou smlouva byla obnovena, nebyla podána žaloba dle §u 569 
c. ř. s., došlo k dalšímu po případě k dalším obno·vám smlouvy. Ve 
zjištěných okolnostech není podkladu pro právní závěr, že pro dobu od 
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1. května 1925 bylo srovnalou vůli slra·n ujednáno, že nadále platí místo 
posavadní smlouvy na určitou dobu smlouva na neurčitou dobu. Okol
nost, takovou přeměnu smlouvy uskutečňujicí, nelze zejména spatřo
vati podle §u 853 obč. zák. v té prosté skutečnosti, že žalovaná strana 
dne 12. května 1925 zaplatila činži 1.200 Kč za celý rok 1925. Jedno
stranným svým projevem, jakým jest i podání soudní výpovědi, ne
mohla žalobkyně dosíci toho, by obnova smlouvy dle §§ 1114 a 1115 
obč. zák. byla zamezena a aby se mělo za to, že místo takovéto smlouvy 
došlo ke vzniku smlouvy dle §u 1115 obč. zák. Není tedy úplně přes
ným úsudek odvolacího soudu, že »co se týká právního posouzení, 
m o h I aby smlouva, o kterou jde, býti smlouvou na dobu určitou,,,\ 
Správno jest, že počínajíc dnem 1. dubna 1925, jde jen o smlouvu na 
dobu určitou. Nebylo by též správno, by oba útvary smluvní byly na
vzájem ztotožňovány. Proti ztotožňování obou útvarů smluvních svědčí 
především výstavba předpisů §§ 1113--1115 obč. zák. a §§ 550-569 
c. ř. s. a dále i to, že Ihůty".na které se smlouva nájemní dle §u 1115 
obč. zák. obnovuje, jsou jinaké, než výpovědní lhůty stanovené ve vy
povídacích a stěhovacích řádech (čís. 172, 173 a 174 sb. z. a n. z 1924). 
Rozdil obou útvarů nezastírá konečně ani zákonodárce popřevratový, 
čehož důkazem jsou právě předpisy § 2 všech pěti citovaných zákonů 
na ochranu nájemníků. V platném právu jsou tedy nájemní smlouvy na 
určitou dobu ujednané přesně rozlišeny od smluv s neurčitým trváním, 
a zejména z §§ 567 a 559 c. ř. s. plyne nade vši pochybnost, že pro
středkem, kterým má seproriajímat€lkadomáhati toho, by jí byl před
mět na určitou dobu pronajatý v ustanovený čas zpět vrácen anebo 
aby se zabránilo mlčky nastávajícímu obnovení smlouvy, není ani soudní 
ani mimosoudní výpověď podle §§ 560-555 c. ř. s. V připadl', o nějž 
tu jde, nejednala tedy žalobkyně při prvém svém procesním úkonu, 
t. j. při podání soudní výpovědi správně, když mluvila o bytu, »který 
byl naja t na čtvrtletní výpověď «, a neměla nároku na to, by na základě 
tohoto hmotněprávního podkladu vyvolala řízení v §u 562 a násl. zák. 
uvedené a přivodila v něm zánik nájemní smlouvy tak, jako kdyby šlo 
o nájemní smlouvu na neurčitou dobu. Proti tomuto procesnímu úkonu 
žalobkyninu stačilo na straně žalované, že v námitkách proti výpovědi 
in eventum také uvedla, že jde tu ° obnovení smlouvy podle §u 1115 
obč. zák. a §u 558 (správně mín~no 569) c. ř. s. Žalovaná strana ne
byla ani povinna udávati, do kdy platí nájemní smlouva podle §§ 1114 
a 1115 obč. zák. obnovená, zda totiž obnovena byla - aťsi najednou, 
a ťSl postupně - do 30. dubna 1926 či do 30. června 1926 či do 30. 
dubna 1928 a neškodí žalované straně případný omyl při výpočtu této 
doby; Patrno jest zároveň, že nebylo vi)bee třeba obírati se touto otáz
kou, při jejímž řešení přihlédati by bylo k předpisům §§ 1100 a 1115 
obč. zák. a ani dalšími námitkami žalované strany. K vývodům dovolací 
dapO\1ěctí·dlužno pak p-osotknouti, že jest věd-soudu (»iura novit curia«), 
by přednesené skutečnosti podřadil pod právní pravidla, která se na ně 
vzta,hujf,. a že úsudek, zda smlouvu toho obsahu, jak byl zjíštěn, jest 
podradlŤl pod § 1113 či pod § 1115 obč. zák., jest úsudkem právním a 
nikoliv skutkovým; tudíž poukazem na tuto právní stránku věci v oprav-
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ném řízení neporušuje žalovaná strana předpisu § 482 c. ř. s. o zákazu 
novot v odvolaCÍm řízení. Vzhledem k názoru odvolacího soudu dlužno 
pak ještě dodati, že stačilo po skutkové shánce, že žalovaná v prvém 
odstavci námitek mluví o smlouvě na určitou dobu, dále že v odstavci 
čtvrtém poukazuje na prodloužení smlouvy a že v pátém odstavci tvrdí, 
že nájemní poměr trvá. V tom zahrnuta jest právní námitka, že výpo
vědní řízení není na místě. I bylo proto dovolání vyhověti a rozsudky 
nižších stolic podle §u 572 c. ř. s. změniti tak, jak se stalo. 

čís. 7024. 

Vzešel-Ii mezi verejnou obchodní společností a poručenstvem ne
zletilých veřejných společníků rozpor o tom, zda spoluporučniku nezle
ti1ců přísluší právo, nahlédnouti do obcbodních knih společnosti, neni 
poručenský soud oprávněn vydati usnesení, při:mávající spoluporuroíku 
právo kontroly nezletilýoh spoleČ11íků, tudíž také právo nahlédnouti 
v obchodní knihy společnosti. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1927, R I 58/27.) 

K dotazu firmy Sch. a R., zda svěřena byla inženýru Antonínu J-ovi 
jakožto spoluporučníku nezl. dětí Karla a Elišky R-ových též správa 
jejich majetku, vydal okresní soud v T. jako s o udp o r uč e n s ký 
dne 18. ledna 1926 usnesení, jímž prohlásil, že inž. J-ovi přísluší právo 
kontroly jmenovaných nezletilých společníků, tudíž také právo nahléd
nutí v obchodní knihy společnosti. Re k u r sní s o u d rekurs firmy 
odmítl, poněvadž usnesení prvého soudu neobsahuj e opatření dotýka
jící se práv firmy, kdyžtě usnesení to osvědčuje toliko legitímaci pro 
spoluporučníka, by za poručence jako veřejné společníky nahlédl podle 
čl. 105 obch. zák. do obchodních knih společnosti, přes to však právní 
otázku tuto řeší věcně, arciť bez závaznosti pro konkretní případ. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu firmy Seh. a R. zrušil 
usnesení obou nižších soudil. 

D ů vo d y: 

Usnesení obou nižších soudů je zmatečné, ježto vybočily z mezí své 
zákonné působnosti. Podle §u 1 nesp. říz. mají soudy ve věcech řízení 
nesporného zakročovati z povinnosti úřední nebo k žádosti stran jen, 
pokud to zákony nařizují, což platí i pro soud poručenský, neboť i tento 
soud jest oprávněn úředně zakročovali jenom, pokud to výkon soudní 
poručenské moci podle platných zákonů stanoví, při čemž úkony jeho 
(usnesení) a jiná opatření mají právní účinek jen proti oněm osobám, 
jež dle okolností případu jsou přímými podměty dotyčné věci poru
čenské, a jen ve věcech, které náležejí k soudní moci poručenské a mají 
býl! poručenským soudem rozhodnuty. Naproti tomu nepřísluší soudu 
poručenskému pravomoc k opatřením, jež se dotýkají anebo dotýkati 
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mohou práv osob třetích, které nejsou podměty věci poručenské, na něž 
se poručenská moc nevztahuje, a která k úkonům poručenského soudu 
nenáležejí. O takovýto případ jde v této věci, neboť dle stavu spisů 
vzešel mezi firmou a poručenstvem nezletilých dětí Alžběty a Karla 
R-ových rozpor o tom, zda spoluporučníku těchto dětí, jež jsou zároveň 
veřejnými společníky firmy, přísluší právo nahlédnouti do obchodních 
knih společnosti, čemuž se však společnost opírá. Rozpor tento, nebyl-li 
by smírně uklizen, mohl by býti řešen jen pořadem práva (§§ 39 třetí 
odstavec uvoz. zák. k obch. zák., 1 a 51 druhý odstavec j. n.). To ovšem 
nevadí tomu, by poručenský soud, jenž jest podle §u 109 j. n. povolán 
obstarávati ty věci, jež takovému soudu příslušejí, poručníka (spol\!
poručníka) poučil -o tom, jak má hájiti zájmy svých poručenců a. ch 
má podniknouti, aby dopomohl poručencům k jejich právu, a může ho 
kromě toho i poukázati, by příslušným soudním pořadem dal věc roz
hod~outi. P-oručenský soud však nebyl oprávněn v této sporné otázce, 
o mž v ?esporném řízení rozhodovati nelze, vydávati společnosti jako 
osobě mImo jeho poručenskou moc stojicí přímo nějaký poukaz, ježto 
mu právě nenáleží, by o této otázce v poměru ku společnosti rozhodoval. 
I kdyby bylo správným, že usnesení prvého soudu na společnost přímo 
vydané nemělo povahy soudního opatření ve smyslu §u 9 nesp. řiz. 
právně účinného proti společnosti a že bylo naopak pouhým nezávaz
ným poučením společnosti té, nemění to ničeho na věci, ježto poru
čenskému soudu nepřísluší ani vydávati právní poučení ve věcech, které 
nepodléhaji jeho rozhodování. Bylo tedy usnesení obou nižších soudů 
Jakožto zmatečná zrušiti. 

čís. 7025. 

Po zahájeni vyrovnacího řízení nelze ku vymáháni pohled1ávek jež 
nepatři k pohledávkám uvedeným v §u 10 (2)-(4), § 11 (1) II § 23 
vyr. řádu, na dlužníkových věcech nabýti soudcovského práva záSltav
nlho nebo uspokojovaciho do té doby, než bylo vyrowací řízeni podle 
§u 55 vyr. ř. právoplatně skončeno nebo podle §u 56 vyr. ř. zastavcuo. 
Okolnost, že jde o zvláštoi pohledávky ve smyslu §u 10 (4) vyr. ř;, 
dlužno tvrditi a dokázati již v návrhu na povoleni exekuce. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1927, R I 256/p.) 

Návrhu vymáhajícího věřitele, by mu proti dlužníkům byla povolena 
exekuce na movitosti ku vydobytí peněžité pohledávky, s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů -
vod y: Podle §u 10 nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. 
o vyrovnacím řízení nemůže po zahájení tohoto řízení na jmění dlužníka 
pro pohledávku proti němu nabyto býti na věcech jemu náležejících 
soudcovského zástavního nebo uspokojovacího práva. Usnesením kraj-
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.ikého soudu ze dne 30. července 1926 bylo o jmění dlužníka zahájeno 
řízení vyrovnací, které dosud skončeno není, protože návrh na vyrov
nání soudem potvrzený následkem rekursu moci práva nenabyl. Že by 
tu byla výjimka z pravidla vytčená v §u 10 vyf. ř. v odstavci čtvrtém, 
že by totiž šlo o pohledávku z uvedených tam činů dlužníka nebo správce 
vyrovnávacího, vymáhající věřitelé ani netvrdili, a soudu exekuci povo
lujícímu podle §u 3 ex. ř. před vyřízením návrhu nepřísluší konati 
šetření. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle §u 10 (,1) vyf. řádu nelze po zahájení vyrovnacího řízení pro 
pohledávku za dlužníkem nabýti soudcovského práva zástavního nebo 
práva uspokojovacího na věcech náležejících dlužníku. Zásada vyrov
nacího řízení, zachovati za jeho trvání stejné postavení všech věřitelů, 
nedovoluje, by po zahájení řízení někteří věřitelé, zjednavše si takové 
právo, předstihli jiné věřitele a tim nabyli výhod před nimi. Podle zji
štění bylo zahájeno vyrovnací řízení dne 30. července 1926 a nebylo 
v době povolení exekucí posud skončeno. Neprávem tedy poukazují stě
žovatelé na tn, že vyrovnací řízení již v době exekučních návrhů ne
trvalo, poněvadž vyrovnání bylo uzavřeno 20. října 1926 a potvrzeno 
usnesením ze dne 31. října 1926, zvláště když i rekurs do potvrzujícího 
usnesení byl později vzat zpět, takže i exekuční titul pochází z doby 
dávno po zahájení vyrovnacího řízení i po přijetí a potvrzení vyrovnání. 
Má-Ii po zahájení vyrovnacího řízení trvati klid ve vymáhání pohledávek 
za vyrovnacím dlužníkem (viz vládní vysvětlivky k §u 10 vyrov. řádu), 
kteréž nepatří k pohledávkám uvedeným v §u 10 (2)-(4), § 11 (1) a 
§ 23 vyrov. řádu, nemůže na věcech patřících dlužníkovi nabyto býti 
soudcovského práva zástavního neb uspokoj ovacího do té doby, než 
bylo vyrovnací řizení podle §u 55 vyrov. řádu pravoplatně skončcno 
nebo podle §u 55 vyrav. ř. zastaveno. (Rozh. čís. 2637 sb. n. s.). Tvrdí-Ii 
stěžovatelé, že jde o pachtovní činži za běžlIý pachtovní rok a že dlužník 
pot!eboval pa,chtovních předmětů k dalšímu vedení hospodářství, 
chtejl-h tedy ÍIm na to poukazovati, že se jedná o zvláštní pohledávky 
ve smyslu §u 10 (4) vyrov. řádu, nelze k tomu přihlížeti jako k novo
tám, poněvadž bylo jejich věcí, by to již v návrhu na povolení exekuce 
tvrdili a dokázali C§ 55 druhý odstavec ex. ř.). Totéž plati o tvrzeni do
~.?Iacího rekursu, že vymáhající věřitelé navrhli exekuci pro pohledávku, 
JIZ, podle zakona Jako pohledávce z pachtovní činže přísluší zástavní 
pra~o (§ .11 (1) vyro~. Iá~u), nehle9íc k tomu, že by musili podle toho 
uzpusoblÍl take exekucl1l navrh tak, ze exekuce má býti povolena a pro
vedena na takové předměty majetku dlužníkova, na něž toto zákonné 
právo zástavní se vztahuje. Soud při rozhodování o exekučním návrhu 
n,eb~1 podl~ ~~ 3 ex. ř. ani y~vinen an~ oprávněn, by o tom zavedl še
trem z mOCl uradu. Z exekucl1lch návrhu to neplyne a nevadí, že soudce 
procesl'í a exekuci povolující byl snad týž. 
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čís. 7026. 

Ochrana nájemců. 
Zvýšení nájemného nad míru zákonem dovolenou bez svolení soudu 

jest vždy neplatné a přeplatek může býti požadován zpětL Předpisem 
§u 20 (1) zákonů o ocbraně nájemců čis. 85/1923, 85/1924 a 48/1925 
nebylo vyloučeno právo nájemcovo žádati vrácení přeplatku, třebas ne. 
bylo nájemné přeplaceno na základě dohody, nýbrž pronajímatel ve sku· 
tečnosti žádal nájemné zvýšené proti předpisům zákona a nájemce je 
skutečně platil. 

Nárok na vrácení přeplatků jest posuzovati podle zákona té dob}! 
do které s<padá jeho vznik, aniž by nárok jednou vzniklý zanikl (úo ž~ 
zákon byl nabražen jiným zákonem. Vzdání se nároku na vrácení pře. 
p~tků ?elze spatřovati v tom, že nájemník platil po delší dobu zvýšené 
na]emne. , 

Pr~esn, .soudce, má·li rozhodnouti, zdali a kolik nájemce přeplatil 
~ zdali a kohk jest pronajímatel povinen vrátiti, musí si sám zjistiti zda 
Jest správným tvrzeni nájemcovo o protizákonných přeplatcích. ' 
. P~edpis §u 25 zák. o ochr. náj. plati jen pro spory o, zaplacení ná. 
]emneho nebo pro řízení o přípustnosti výpovědi, nikoliv však pro spory 
o vráceni přeplaceného nájemného. 

(Rozh. ze dne 28. dubna' 1927, R I 302/,27.) 

Žalobou, ,o niž tu jde, domáhal s~ žalobce na žalované vrácení pře
platků nájemného s vedlejšími poplatky za dobu od 1. února 1922 do 
39: čer~na 1926, an platil více než byl povinen podle záko'nů o ochraně 
nalemcu. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e neuznal žalobní ná
rok důvodem po právu. D ů vod y: Jednání obmezeno na právní dů
vod žalobního nároku, pokud se jedná o činži vlastní a nejedná se o ve
dlejší poplatky, ne~~ť strany souhlasí v tom, že pronajímatelka jest po
,:wna vr,atlÍ! vedlelsl poplatky, pokud neodpovídají zákonné povinností. 
Zalovana strana vznesla též námitku promlčení všech požadovaných čá
stek starších dele tří let v den podání žaloby (t. j. z doby před 23. čer
venCem 1923), žalující strana tvrdí, že promlčení to místa nemá nýbrž 
jen zvláštní proml~ení šestíměsíčnÍ od zrtlšení smlouvy nájemní, které 
nenastalo _ (§ 20 zakona). Podle §u 22 zákona,Q ochraně náj emníků ze 
dne 26. brezna 1925, čís. 48 sb. z. a n. přezkoumá soud k tomu povo
laný (§ 32 zák.) přiměřenost úmluvo nájemném, ale jen na návrh ná
lemce nebo pronajímatele" a jest oprávněn upraviti nájemné s účinkem 
od nejbližšího nájemného období, příměřené v mezích tohoto zákona a 
zákonných ustanovení platných v době, kdy úmluva byla učiněna. Zákon 
° ochraně n~j~.mníků. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. nabyl 
podle §u 33 uClI1nosÍ! dnem 1. dubna 1925 a pozbyde jí dnem 31. března 
I ?28, předcházející zákon o ochraně nájemniků ze dne 25. dubna 19Q4, 
ČIS. 85 sb. z. a n. pozbyl účinnosti dnem 31. března 1925, předchozí zá

kon ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 dnem 30. dubna 1924 a zákon ze dne 
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27. dubna 1922, čÍs. 130 dnem 30. dubna 1923. Jde tudiž o zákony krát
kodobé, obmezené jen na dobu v nich ustanovené účinnosti, tak že vždy 
nový zákon vystřídá zákon předchozí vždy úplně zbavený účinnosti. 
Když tudíž okresní soud usnesením ze dne 23. dubna 1926 upravil ná
jemné z místností užívaných žalobcem na 738 Kč a usnesením ze dne 
23. dubna 1926 z místností užívaných Josefem S-em na 555 Kč čtvrt
letně a to výslovně k termínu červencovému 1926, nemůže se této úpravy 
činže použíti na dobu minulou, poněvadž zákony o ochraně nájemcll ze 
dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 
sb. z. a n. a ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 od 1. dubna 1925 již nepla
tily, tudíž nepiatily jíž ani v době podstatného zvýšení činže k 1. dubnu 
1926, tím méně v době úpravy činže citovanými s,Qudními usneseními 
aní v čase podání žaloby t. j. 23. července 1925; dosud platný zákon 
o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. platí 
teprve od 1. dubna 1925 a nikoliv pro dobu předchozí. Jelikož žalující 
strana neuplatňuje nárok na vrácení přeplatků bezdůvodným obohace
ním žalované a soud takového obohacení neshledává, poněvadž by jinak 
placená činže bez ochrany nájemníků nebyla nijak přemrštěnou, neboť 
jde o dva krámy a dílnu v hlavní ulici, nutno uznati, že žalobní nárok na 
,jrácení činže, pokud přesahuje soudní úpravu za dobu od 1. února 1922 
do 30. března 1925 vůbec není po právu. Soud však neuznává ani ža
lobní nárok na vrácení přeplatků činže placených za účinnosti nynějšího 
zákona na ochranu nájemníků t. j. na vrácení přeplatků placených od 
1. dubna 1925, neboť zákon ponechal ochranu před zvýšením činže za
kročení stran o úpravu činže, o úpravu tu zakročili žalobce a jeho bratr 
Jose! S. teprve dne 4. dubna 1925 a byla čínže soudně upravena s plat
ností od příštího kvartálu usneseními ze dne 23. dubna 1926 a, poně
vadž dohodnutí o nájemném jest podle §u 20 zákona o ochraně nájem
níků platné, pokud nenastoupí úprava činže soudním rozhodnutím, což 
se stalo s účinností teprve dnem I. července 1926. Žalobce a jeho bratr 
Josef S. platili činži na nich p,Qžadovanou do I. dubna 1926 bez odporu 
a bez námitek a byli by o určení činže soudem nezakročili, kdyby žalo
vaná nebyla od 1. dubna 1926 požadovala na ních činži podstatně zvý
šenou. Placení činže do té doby odpovídalo vůli stran a nelze již proto 
připustiti oprávněnost nároku žalující strany na vrácení přeplatku za 
dobu tu. Proto bylo vysloveno, že nárok žalobní není po právu - pokud 
ovšem běží jen o vrácení vlastní přeplacené činže a ne též o vrácení pře
placených vedlejších platů. Nárok na vrácení vedlejších činžovních platů 
žalovaná zásadně uznává; zda vůbec jsou přeplaceny a na kolik, bylo 
by věcí zjištění, které strany provedou mezi sebou. O d vol a c í s o u d 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravo
mocí, ji znovu projednal a wzhodl. D ů vod y: V době, za niž žádá 
žalobce vrácení přeplaceného nájemného od I. února 1922 do 30. června 
1926, platily tyto zákony o ochraně nájemníků: zákon ze dne 8. dubna 
1920, čís. 275 sb. z. a n. (podle zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 
488 sb. z. a n.) a to do 30. dubna 1922, zákon ze dne 27. dubna 1922, 
čís. 130 sb. z. a n. v době od 1. května 1922 do 30. dubna 1923, zákon 
ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. v době od I. května 1923 do 
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30. clubn~ 1924, zákon ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. v clobě 
O? 1. kvetna 1924 clo 31. března 1925 a zákon ze dne 26. března 1925 
ČI,S. 4~ sb. z. a n. platí od 1. dubna 1925. Tyto zákony ustanovovaly ~ 
:ak; ČI~: 481.1925 ustanovuje, o kolik smí býti zvýšeno nájemné, že zvý
sem naJ,emn<;ho s vedlejšímí poplatky bez svolení úřadu, pokud je ho 
P?dle z~konu zapotřebí, je neplatné a že může to, co bylo plněno protí 
:akonnym ustanovením, býtí požadováno zpět se zákonnými úroky dále 
~e ~elz: ?e. nároku toho zříci předem a že se nárok ten promlčuje do 
seslI ';leslCU od zrušení nájemní smlouvy. Žalobce uvádí výslovně v pří
pravnem spise, že opírá žalobní nárok o bezdůvodné obohacení domá
haJe se vrácení oné části náj~mného s vedlejšími poplatky, kter~u platit 
o,n, a jeho br~tr Josef S. prolI zákonným předpisům, takže nemohlo do~' 
jl!1 k~ ,platn; smlo,~vě ať výslovně učiněné ať mlčky tím, že žalovaná 
neco zadala jako najemné a žalobce a jeho bratr Josef S. to platili, Ovšem 
jen potud, pokud to odporovalo zákonu (§ 879 obě. zák.); to co bylo 
takto nepravem plněno, lze požadovati zpět (,§§ 1431 1437 b- 'k 
a § 14 (20) 't 'k o , , o c. za . , , CI . za onu), N~rok takový vzniklý za platnosti toho kte-
re~? z~kona .nezanikl lim, že zákon pozbyl platnosti; to není vyřčeno 
v zadnem, z l1lch a o ton;" jak nast~vá z~nik nároků, ustanovuje obč. zá
k?n zeJI,;en~ v ~ap. 3, caslI 3. Najemmk nepozbývá nároku na vrácení 
preplatku lIm, ze nežádal za úpravu nájemného. To nelze dovoditi 
z ustan,avení, že upravení nájemňého soudem je účinným jen pro dobu 
budo~Cl, n.eb9 ť b~ _nemělo sn:yslu ~stanovení §u 14 (3) resp. § 20 (31 
CIt. z~konu, ze muze bylI pozaclovano zpět, co bylo plněno proti usta~ 
novem odst. (1) ani ustanovení §§ 19 resp. 25 z níchž jde že lze žalo
V~Ť1 o ,placení náJemného, ač. n:ení upraveno. Nárok na vrác~ní přeplace
n~ch ca,stek nelze posuzovalI Jen podle všeobecných ustanovení o bez
duvodnem obohacení, nýbrž i podle těchto §§ 14 a 20. Ze slov »nároku 
toho nel,;e se předem vzdáti« vysvítá, že SE, ho lze vzdáti jako každého 
Jll1e~o narok~ (§ 1381 obč. zák.) buď při placení nebo po něm třebas 
I mkky, _za pr~dpokladů §u 863 obč, zák. Než žalovaná ve sporu' ani ne
tvr?Il_a, z~ s: zalo_bce nebo. jeho b,ratr n~roku vzdali, v žalobní odpovědi 
uvadela,z~ J! nepr~pl~Í!lJ mčeh~, :e nel1l povi_nna, by vrátila něco z toho, 
c~ pl':,lIh, Jezto pry zakon nasvedcuJe tomu, ze se nic nemusí vraceti _ 
ac ovsem ustanovení příslušného necituje - a dále, poněvadž nájemné 
upraveno teprve pro dobu od 1. července 1926; při ústním jednání před
~esly strany souhlasně, že nájemníci platili bez námitek to co žádala 
zalovaná ne~? její zmocněne,c Leč v tom nelze ještě spatř;vati vzdání 
se (sb. n, s, CIS. 2216), nebot I placení nedluhu odpovídá vůli stran, Ne
lze proto :,ouhlas!h s názory soudu prvé stolice odporujícími těmto vý
vodum: Jez v:~ly SOU? :en ~ výro~u .odvoláním napadenému a, poněvadž 
bude yeba predem ZJISlIlI, KolI~ cmIla podle zákona přípustná výše ná
Jen:~eh~, by se t,ak zJlslIlo, zda zalobce a jeho bratr platili více či nikoli, 
Je nzem neuplnym (§ 496 čís: 2 c. ř, s,), nemohl proto soud odvolací 
lh,ned. rozhodl;outi ve včci samé. SOUdu prvé stolice bude Se ovšem za
byvatI take namltkou promlčení. Podle důvodů jeho rozsudku obmezeno 
je,~nanÍ,na 'právní d,ůvod žalobního nároku jen, pokud se jedná o vlastní 
najemne, l1Ikoh take vedlejší poplatky, leč soud ten, rozhodnuv, že mezi-
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tímní rozsudek rozhodující jen o tomto právním důvodu, nabude-li moci 
práva, stane s~ rozsudkem konečntm, a ~dsol1div, v tom př!pa;iě ž~lobce 
k zaplacení útrat opomenul pro pnpad, ze by vyro~{ o pravmm, d~vo~u 
nabyl moci práva, rozhodnouti o náro~u, pok~9 se z':,l.obce domaha vra: 
cení přeplacených vedlejších poplatku a tudlz nev~nd,Il v t,amto bod_~ 
žaloby; žalobce, jenž nedělil nárok žalobní na vlastm naJemne, a ,vedle]sl 
poplatky z něho, nevzdal se nároku na tyto poplatky a domaha se I o 
nich soudního výroku; strany nelze odkazovalI, by SI provedly mezI se
bou o tom zjištění. Proto právem vytýka žalobce napadenému rozsudku 
i neúplnost podle §u 496 čís, 1 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Žalobce domáhá se vrácení přeplatků nájemného s vedlejšími po
platky za dobu od 1. února 1922 do 30. června 1926, pokud p,latil vk~č 
než byl podle zákonů o ochraně nájemník~ .povinen, Odvolacl,soud JIZ 
správně vypočetl, o které zákony v této dobe Jde. Jes! nesporno, ze strany 
v oné době o výši nájen:ného nic neujednaly ~.ze z~lobce I ]e~? bratr, 
žalobcův postupitel, plahl! vlastmC! dom~ na naJemnem _s ~edle]sl,?1 po
platky bez námitek, co požadovala; a ze teprve, k,dyz z~lovana, k L 
dubnu 1926 žádala značné zvýšení proti předcházeJIcín:~. c!vrtlelI, dal! 
si nájemné upraviti soudem a že toto upraveno bylo s ~~Inkem od n_eJ: 
bližšího nájemního období, t. j. od 1. červe~ce. 1926 ~astka~I, zn~cne 
nižšími než oba nájemníci do té doby plahl!. Zalovana zastava nazor, 
že žalobce nemůže požadovati zpět, co jednak on, jednak jeho bratr jako 
nájemníci dobrovolně platili, ač vě_děli, ,nebo věděti ,?uSili" kolik jsou 
povinni podle zákona platIlI, protoze pry dohoda o naJemnem za plat
nosti některého zákona o ochraně nájemníků podle §u 20 (1) mezI stra
nami uzavřena nebyia, protože prý úprava nájemného podle §u, 2} pů
sobí jen pro budoucnost, protože prý žalovaná není obohace,na, Jez!o _by 
bez ochrany nájemníků obdržela na nájemnéľ~ v~?o~em -VIce, ne,z za~ 
lobce platí, protože prý tento spor nutno reslh Jen podle zakonu 
o ochraně nájemníků a protože .prý v ~ě.chto, záko;,ech nem a_ nebylo 
předpisu, že je pronajímatel povmen vralIlI naJemne dobrovolne, zap,la: 
cené, i kdyby převyšovalo míru zákonem ~ovo}e~?~. V tom ,tkvlprave 
zásadní omyl žalované a jest naopak pnsvedcllI odvolaClmu soud~ 
v tom že zvýšení nájemného nad míru zákonem dovolenou bez svolem 
soudu' je vždy neplatné a že přeplatek může býti požadován zpět. Pro 
dobu od L února do 30. dubna 1922 platil ještě zákon čís. 275/1920, 
jehož § 14 předpisoval, že jest neplatné zvýšení nájemného ,s vedlejšími 
poplatky bez svolení úřadu - pokud bylo takového svolem podle §u 8 
třeba - a že může býti požadováno zpět se zákonnými úroky, co bylo 
plněno proti tomuto ustanovení. Pro dobu od 1. května 1922 _do 30. 
dubna 1923 platil zákon čís, 130/1922, jehož § 20 předpIsoval, ze zvy
šení nájemného s vedlejšími poplatky proti ustanovením §§ 8-13, 15 
a 16 jest neplatné a že může býti požadováno zpět se zákonnými úroky, 
co bylo plněno proti tomuto předpisu. Zde tedy má žalovaná pro dobu 

49' 
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od 1. února 1922 až do 30. dubna 1923 již dva zákonné předpisy, které 
proti ni svědčí a o nichž praví, že jich není. Pozdější zákony čís. 86/ 
1923, čís. 85/1924 a čís. 48/1925 nepraví již, že zvýšení nájemného 
proti předpisům zákona jest neplatné, nýbrž ustanovují v §u 20(1), že 
dohoda o nájemném jest jen potud platna, pokud neodporuje ustanove
ním zákona, nebo nebude jinak upraveno rozhodnutím soudu podle 
§u 22. Ale tento doslov odstavce prvního jest nový jen podle svého slov
ného znění, nelíší se však věcně od ustanovení §u 20 (I) zák. čís. 130/ 
1922, a měl za účel jen jasně vyjádřiti význam dohody stran o nájemném 
a vysloviti, že ani dohoda neváže nájemníka, by na nájemném platil, co 
slíbil, pokud smluvené nájemné odporuje ustanovení zákona a že i toto 
smluvně přeplacené nájemné může býti zpět požadováno (odst. 3). Ni"·. 
kterak však z tohoto nového doslovu nenásleduje, že v těch případech, 
ve kterých zde nebylo dohody o nájemném a ve kterých pronajímatel jen 
ve skutečnosti žádal nájemné proti předpislUTI zákona zvýšené a nájem
ník jen ve skutečnosti takové zvýšení platil, nemůže již nájemník pře
platek žádati zpět. V tomto směru nenastala proti dřívějšímu právu žádná 
změna. Věc jest zcela jasná již z prosté úvahy, že, může-Ii nájemník žá
dati zpět, oč přeplatil podle smlouvy, tedy podle srovnalé vůle stran, 
může tím spíše žádati zpět, oč přeplatil beze smlouvy, neboť onen případ 
je silnějšÍ než tento a toto méně jest v on'0m více obsaženo. Ale nehledíc 
k tomu, předpisují zákony práv" uvedené způsobem rozkazujícím, že 
zvýšení nájemného jest obecně přípustno jen v mezích zákona (§ 8) a 
že zvýšení nad míru obecně dovolenou jest přípustno jen z důvodů v zá
koně uvedených a to jen tehdy, uzná-li okresní soud zvýšení přípustným 
(§ 12). Z toho jest zase jasno, že zvýšení nájemného přes míru obecně 
dovolenou bez svolení soudu jest za"kázáno a podle §u 28 dokonce 
trestno. I kdyby došlo výslovně nebo ITIlčky k dohodě o zvýšení nájem
ného nad míru obecně dovolenou - jak zákon v §u 12 takovou dohodu 
připouští - byla by taková dohoda jen potud platná, pokud by smlu
vené nájemné neodporovalo ustanovením zákona nebo pokud by nebylo 
jinak upraveno rozhodnutím soudu podle §u 22. Za všech okolností jest 
tedy pronajímatel povinen vrátiti, oč více přijal, než mu zákon dovo
loval, a za všech okolností jest nájemník oprávněn žádati podle §u 20 
(3) zpět, co přeplatil. Těmito předpisy zákonů o ochraně nájemníků byly 
pozměněny předpisy občanského zákona o placení nedh.lhu (§§ 1431 
a další obč. zák.) a nemá tedy významu tvrzení žalované, že vlastně obo
hacena není. Že nárok na vrácení přeplatků jest posuzovati podle zá
kona té doby, do které jeho vznik spadá (§ 5 obč. zák.), že nárok jed
nou vzniklý nezanikne tím, že zákon byl nahražen jiným zákonem, po
kud tento nebyl nadán zpětnou působností a že nelze spatřovati vzdání 
se nároku za vrácení přeplatků v tom, že nájemník po delší čas zvýšené 
nájemné platil, vyslovil již nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 2216 sb. n. 
s., na něž se odkazuje. Žalovanou mýlí předpis §u 22 odst. (2), p'0dle 
něhož upraví soud nájemné s účinkem od nejbližšího nájemného období, 
a chce z tohoto předpisu vyvoditi, že tedy nelze přeplatky za minulost 
zpět žádati. V tom směru však žalovaná přehlíží, že v §u 22 jest upra
veno řízení nesporné, že rnimosporný soudce ovšem nemůže upravovati 
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v· vv e' náJ'emné za dobu minulou) že však nárok na vrácení přeplatkll pnmeren .. ,,,' 'v , 
odle §u 20 odst. (3) nutno uplatmh v nzel1l s~ornem a ze procesm 

p d . -I· ozhodnouti zdali a kolik žalobce preplahl a zdali a kohk sou ce ma 1 r " . .. j . t t . , 
. t' 'Iovany· povinen vrátiti musí si sám ZjIstItI, ze a ]es vrzem za
Jes za '.. . P t t ,. st pro 
lobcovo o protizákonných přeplatClch spravne. . r~ U.o Cll1no ,-

.ho soudce nemá předpis §u 22 významu. Am predpls §u 25 o pre-
cesm - . I t'· v o zapla 
rušení sporu se sem nehodí. Tento predpls pal jel; pro, ~por"·k [" . ' k 
cení ná·emného nebo pro řízení o přípustnos~l vypov.e J, 111 o' I vsa, 

ro S o~y o vrácení přeplaceného nájemnéh?, treba by .1. tam .rozhodnU,tl 
~ávis~IO na otázce bylo-Ii pronájemcem po.zadovane. naJemne P?dle za-

k
,· t' Tu'to ota·zku - j·ak j·iŽ řečeno -- mu SI SI procesl1l soudce ona pnpus ne. . . . d kl d ' 

rozhodnouti sám. Odvolací soud zmínil se o §~. 25 len na, o a,' ze 
možno žádati vrácení přeplatků i bez úpravy najemneho a, ze lze zalo
vati o place.ní nájemného, třebas by nebylo upraveno .. Predpls §u l~ 
(3) cituje odvolací soud ze zákona, čís., 275/.1920 a I1Ikoh ze zakon~ 

'·"ch J·ak to stěžovatelka mylne chape. Podle toho, co posud vy 
noveJsI , . ., I tko. t ávu 
taženo, jest na jevě, že žalobní nárok .na vr~~e~l p;~p a , ~ J~~vpo pf . : 

, b I -Ii tu nějaké »přeplatky«, t. j. platlh-h naJemmcI veISI naj:n,~e 
~c~el1I~šími poplatky než byli p.odle ,doty~ných zákonů o ochrane n,a~ 
·elÍlnÍkú povinni, a že jest mylnym nazor zalovane, ]Okoby mohly ~ytJ 
~pět požadovány jen přeplat~y pod~e ú,;,luvy zapla.cene, mkolJ :sak 
přeplatky bez úmluvy placene. Ponevadz pak prvm soud,. vy:haze]e 

, ru že žalobní nárok po právu není, neoblral se tvrze11lm zalobce 
z nazo " . . d tl· . h bd 
o tom, kolik podle zákona činila výše náj"mneho v ]e ~o IVyc O. 0-

bích a kolik podle toho činí přeplatky, pravem odvolacl sOuu rozsu~ek 
"OrvnÍho soudu již z tohoto důvodu zrušil, i kdyby tu. nebylo druheho 
~ll!vodu pro zrušení, že totiž mezitimní rozs~dek prvl1l1:~ soudu ne:y
řídil co do důvodu žalobu ohledně přeplatku na vedlejslch popla:clc~, 
jichž vrácení dokonce žalovaná za svou povinn~st uznala. Tlm ma st,e-
0'0 atelka J·iž také vysvětleno čemu - jak pravI - »proste nerozunll«, 
z v , . tl·' d' 
totiž že prý nel;c ~h1edati ~eúplnost řízevní v ~Ol1~~ Jes lze S?;t vec 
právnicky nespravne posoudil. V ton: ovsem. mko.lv, ,ale v ~~sled,ku 
toho. První soud nepotřeboval se sveho hlediska z]lsto,ah vyse yre
platkťt, když byl toho názoruJ že žalobce nema ,nar~ku" na vraocem ~ub:c. 
Podle správného názoru však jest nárok na vrac~m preplatku opravnen: 
takže se tu objevila mezera co do výše přepla!ku, .~terou 1111ino Vypl~It~ 
(§ 496 čís. 3 c. ř. s.). Tvrdí-Ii, slěžo~at,elka, ze vyse ~emze, kt~:~ C1l1; 
předmět sporu, je nesporna, a ze neOl treba v tom sn:eru .nIC zpstovatl 
a vytýká-Ii z té příčiny odvolacímu soudu rozpor se SpiSy, ]e zcela v ne
právu a nutno výtku obrátiti, neboť ona jest v r~zpofll" se spisy. Ne
sporno je toliko, kolik žalovaná v ro~hodl:e dob_e o~ zalobce a ]eh~ 
bratra na nájemném s příplatky obdrzela 146:18~ K: 67 h), ale ne~1 
nesporno, kolik obdržela právem a ~ohk nep;avem., Zalovana se. c~:a
nila přiznati jasně, kolik v této sume bylo preplatk,u, naopak ~yjaaro
vala se velmi opatrně, že prý nelze požadoval! ,pre~latek zpet,»1 n 
případě, že by zaplacená činže zákonné meze pre~ysovala« ~ ze

v 
p~~ 

nemusí vraceti ony částky, »jež domněle byly vybr,:ny ]Oko. pr,:,vy~uJlcI 
zákonem přípustné nájemné«. Ano, v odpo·vedl na zalobu tvrdila zalo-
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vaná příi;lO, Ž': jí žalobce nic nepřeplatil. Kde je tu tedy nějaká shoda 
co ,do v~se zaza!?vané částky? Ostatně je žalované volno, aby v tomto 
smel ~ z]ed~~duslla a zkrátila další řízení tím, že výší přeplatků, neb 
aspon onu cast, kterou sama za přeplatky pokládá, uzná. 

čis. 7027. 

.. ~á!<~znik j:~t. po."inen nahradit!i zasilateli zaplacené pojistné, třebas 
!,.ojls~em nenandtl: Jen když bylo pojištěni žádoucí a proto příkazem. 
radneh? provedem zasilatelského příkazu. Stanovily-Ii podmínky zasí
I~~elske smlouvy, že ku pojištění zásilek nutno uděliti zvláštní písemný. 
p~lk.az, ~.l~tto, neby!-Ii zvláštní písemný příkaz udělen a nebyly-Ii pro- . 
kaza?r 11";e skut~~ve ok~lnosti, které by svědčily o souhlasu zákazníka 
~ pO]lsten.m ZbOZI, pokladati za smluveno, že zásilka nemá býti poji
stěna., Byla-Ii za obstarání zásilky umluvena úhrnná odměna, jež měla 
y sobe zahOlouti kromě provise i jiné výlohy bylo z ní zasílateli krýti 
I nutné snad pojištění.' ' 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1927, Rv I 1369;\26.) 

, žal:rtí~í firma dom~?~la se n~:~al.ovan~, zasílatelské firmě mimo jiné 
vracen,1 castky vypada];cI na pO]lstel1l zboZl. Žalobě bylo v tomto směru 
vy~oveno s o u d Y v sec h tř í s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z tcchto 

důvodů: 

Po stránce hmotného práva třeba' řešiti jenom, zda žalovaná zasí
latels~~ lirm~ m~ ,nárok na náhradu po'jistného, ač zásilku pojistila 
bez pnkazu ;alu]1cl strany. Právní otázku, zda komitent jest povinen 
nahradl!1 ,zas!latel: zaplacení pojistného, když pojištění nenařídil, nelze 
zodp?vedelI se vseobecnou platností. Jmenovitě nelze tak učiniti zá
porne na základě předpis,ů čl. 367 a 387 obch. zák. že zasílatel ručí 
:a nepojištění zásilky jenom, když obdržel příkaz Ji pojistiti, neboť 
c~ 381 ~ 371 ?bch. zák. ustanovují, že zasílatel má nárok na náhradu 
vs ech vy:oh a utrat, které byly při obstarání zásilky nutné neb potřebné, 
a o~~ predplsy ,~lOhou ??st~ti vedle sebe. Jestliže pojištění bylo žá
dOU.-I a proto. pn~a.zem radneho provedení spedičního příkazu, nemůže 
zasd!'teh byh uplran nárok na náhradu pDjistného, třebas jej zákon 
SPl'O sťute ručení v případě, že zásilky nepDjistil. V sDuzeném případě 
nutno ~sak přece rozhodnouti proti žalované firmě. Táž ujednává zasí
I,:telske ~mlouvy podle podmínek otištěných na obchodních papírech 
v:?y s vy~rad~u, ze ku pOJištění zásilek nutno uděliti zvláštní písemní 
pnkaz, z ceho~ 'plyn~, .že, kde zvláštní písemný příkaz nebyl udělen 
a nebyly prokazany ]lne skutkové okolnosti, které by svědčily o sou
hlasu komitenta s pojištlSním ZbDŽí, musí se pokládati za smluveno. že 
zásilka pojištěna ?~ti ;lemá. PrDti nároku žalované firmy mluví dále: že 
nebyla ~a obstar.alll zas!lky smluvena, jak předpokládají čl. 381 a 384 
obch. zak., určlÍa provlse vedle náhrady výloh a útrat, nýbrž jednotná 
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odměna 70 ct. za 1 kg hrubé váhy, která měla zahrnovati v sobě mimo 
provisi i všechny výlohy. Bylo-Ii pojištění zásilky nutné a samDzřejmé, 
jak nyní žalovaná firma doličuje, byl by na snadě výklad, že bylo vůlí 
stran, aby žalovaná firma zaplatila z paušální odměny i pDjištění. Kaž
dým 'způsobem bylo na žalované, aby při ústním jednání o podmínkách 
převzetí spedičního příkazu vyžádala si podle svých vlastních pod
mínek písemný rozkaz, by zboží bylo pDjištěnD, a by upDzornila žalující 
stranu předem, že vedle smluvené paušální odměny bude požadovati 
ještě útraty pojištění. Když tak neučinila, nemůže býti její nárok na 
náhradu pojistného uznán za odúvodněný smlouvDu. 

čís. 7028. 

Společnosti sr. o. (zákon ze doe 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Na závodním podílu společnosti! s r. o. nemůže býti súčastněna, II to 

ani určitým zlomkem, třetí osoba, stojící mimo společnost, leč že by 
ji byl podíl (část jeho) postoupen v předepsané lonně za podmínek 
§u 79 zák. . 

(RDZh. ze dne 28. dubna 1927, Rv 1 1624/26.) 

žalovaný Petr P. postoupil žalobcúm jednu pětinu podílu S-ského 
rolnického mlýna společnosti s 1'. o. Podíl ten byl upsán Matějem P-em, 
po němž ho. zdědil žalovaný. žaloba o zjištění, že jedna pětina podílu, 
který má Petr P. na S-ském rolnickém mlýně, jest vlastnictvím žalobců 
a že jest žalovaný povinen to uznati, byla obě man i ž š í m i s o' u d y 
zamítnuta, odvDlacím soudem z těchto důvodů: Pro posou
zeni věci jest především rozhodnou okolnost, zda smlouva uzavřená 
mezi Petrem P-em a žalobci ohledně postupu jedné pětiny podílu jest 
platnou čili nic. V tom směru však nutno otázku tu zDdpověděti zá
porně. Neboť podle §u 76 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. 
a podle čl. Xl. společenské smlDuvy jest ku převDdu závDdního podílu 
právním jednáním mezi živými potřebí notářského spisu. Kromě toho 
múže se postup závodního podílu na nečlena státi dle téhož čl. XI. spo
lečenské smlouvy jenDm se svolením představenstva. Ježto formy této 
při převodu této pětiny společenského podílu nebylo. šetřeno., není právní 
jednání, týkající se postupu této pětiny vůbec platné a to nejen vzhle
dem ke společnDsti, nýbrž i vzhledem na poměr žalobců ku žalovanému. 
Nejsou proto žalDbci oprávněni domáhati se žalobou toho, by bylo zji
štěno, že pětina závodního podílu, který má žalovaný na S-ském mlýně, 
jest jejich vlastnictvím a že žalovaný jest pDvinen to uznati. Neboť, 
je-li převod oné pětiny neplatný, nemohla tato. býti ani platně na ža
lobce převed.ena a není proto. též žalovaný povinen, by převod takový 
sám o sobě pro nedos.tatek zákonné formy neplatný za platný uznal. 
Než nejen že tento převod nemá platnosti, jest také nabytí oné pětiny 
podílu Petrem P-em již neplatné. Podle ustanDvení §u 79· cit. zák. jest 
totiž rozdělení závDdních podílů, vyjímajíc případ zdědění, toliko tehdy 
dDpuštěno, jest-li ve společnostní smlouvě dovo,leno odStDupiti části zá-
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vodních podílů, pří Čemž opU může býtí vyhražen souhlas společností 
k ods!upu .čásy vůbec neb? ,aspoň k, odstupu osobám, jež nenáležejí ke 
s~olecnostl 11Z Jako spolecmc!. Ponevadž v souzeném případě společ
mkem s kmenovým vkladem 500 Kč byl pouze Alois p" nemohl Petr P. 
ledné, pětiny tohoto podílu převodem nabýti, neboť smlouva spole
censka o rozdělení podílů závodních ustanovení nemá. Avšak, i kdyby 
s~ad ustanovení takové bylo v ní obsaženo, bylo by odstoupení jedné 
petl;'y podílu opětně neplatné, ježto pětína ta nedosahovala nejmenšího 
pemze pro takový díl v §u 6 cit. zák. předepsaného, t. i. aspoň 500 Kč 
(§ 79 cit. zák.). . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

, Zalobci se domáhají žalobou, by bylo uznáno právem, že jedna pě
trna podílu, který má žalovaný Petr p, na Rolnickém mlýně v S" jest 
le]lCh vlastnictvím a že jest }alovaný povinen to uznatí. Usilují tudíž 
zal,obcl o to, by bylo postaveilo na jisto, že tu jest určité právo, a jde 
o zalobu určovacÍ. Podmínkou určovací žaloby jest však, by žalobce 
prokázal, že má právní zájem na tom, by právní poměr nebo právo 
byly co nejdříve postaveny na jisto soudním rozhodnutím (§ 228 c. ř. s,). 
Takovýto právní zájem žalobci v# tomto případě v prvé stolici sice ani 
netvrdili, ale vychází z povahy věci, že právní zájem žalobců na brzkém 
určení jich udánlivého »práva vlastnické,ho« k jedné pětině podílu ža
lova~ého. na r?lnickém mlýně v S. tu jest, poněvadž jim ucházejí užitky, 
ktere z teto petrny podílu pobírá žalov,\ný, a které by teprve po zjištění 
to';'to s~ :nohl na společnosti dožadovati, a že tedy jsou dány podmínky 
urcovaCl zaloby, Avšak žalobní nárok není odůvodněn. Obsahem Dráva 
vlastnického jest pojmová právní možnost neobmezeného nakládán; věcí 
hmoŤl:ou (§ 354 obč. zák.). Závodní podíl společníka společnosti s r. o. 
Je,st vsak souhrnem všech oprávnění, jež příslušejí společníku jako tako
v:~~, totIž příslušná účast ve společenském jmění, zejména ve správě, 
uz:t~lcoh a podílu na jmění při zrušení společnosti. Závodní podíl spo
lecl;lkuv Jest tedy nárokem svého druhu, který přísluší jen společníku 
v ~et? jeho vlastnosti. Nemůže tudíž na tomto právu míti podíl byť i 'cn 
ur~ltym zlomkem osoba třetí, stojící mimo společnost. Mohlo by se lak 
st,atr Jen,převodem části podílu společníkem v předepsané lo.rmě (§ 76 
zakona CIS. 58/190~), pokud bY"děle!,í podílú vůbec bylo přípustným 
(§ 79 uV,ed, zak.), Ze v tomto ,pnpade nemohl nabýti jedné pětiny po
drlu, Mate]e P-a am Petr p, a ze proto nemohl převésti onu pětinu ani 
na zalobce, dovodil již správně odvolací soud a stačí v tomto směru 
poukázati k důvodům napadeného rozsudku. 

čis. 7029. 

K uložení jistoty ve smyslu § 44, druhý odstavec druhá vě(a ex. ř. 
se lI~vyhledává, by k dřívějším okolnostem rřistoupiiy nové další okol
nm/j, chmžuiící uspokojení nároku vymáhajícího věřítele, stačí, když 
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se po povoleni odkladu exekuce toto ohrožení projeví třebas z prtcm, 
které tu již dříve byly, ale teprve později se ve svých účincích staly 
vymáhajícúnu věřiteli a soudu poznatelnými. Pravděpodobný výsledek 
sporu o nepřípus(lnost exekuce zpravidla nemůže padati na váhu, avšak 
exekuční soud . může a smí při posuzování zákonných podmínek pro po
voleni exekučního návrhu přihlížeti k okolnostem, jež v tomto sporu 
vyšly na jev o a jsou pro posouzení závažné. 

Při usnesení o odkladu exekuce jest vůbec přihlížeti k zájmům obou 
stran a srovnati je mezi sebou navzájem a přízpůsobiti usnesení tomu, 
čí zájem objeví se silnějším a větší ochrany zasluhuildm. 

(Rozh. ze dne 3. května 1927, R I 308/27,) 

František N. domáhal se žalobou nepřípustností exekuce vyklizením, 
vedené proti manželům Vílému a Emilii N-ovým, K návrhu Františka 
N-a byl povolen odklad exekuce vzhledem k žalobě o její nepřípustnost. 
Když byla žaloba soudem prvé stolice zamítnuta a žalobce podal do 
rozsudku odvolání, navrhl vymáhající věřitel, by byla dlužníku uložena 
jistota, S o udp r v é s t o I i c e jistotu dlužníku uložil vzhledem 
k tomu, že byla žaloba v prvé stolici zamítnuta, rek u r sní s o u d 
zamítl návrh na uložení jistoty. 

N e j v y š ší s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

I<.ekursní soud změnil u.sneseni soudu prvého, jímž byl Františku 
N-ovi povolen další odklad exekuce vyklizením jen, složí-Ii jistotu 
24.000 Kč, z toho důvodu, že vymáhající strana netvrdila a neosvědčila, 
že po povoleni odkladu exekuce nastaly okolnosti, činící pravděpodob
ným ohrožení jejího uspokojení. Vymáhající věřitel se vším právem 
brání proti tomuto usnesení. § 44 druhý odstavec ex. ř, nelze vykládati 
v tom úzkém smyslu, že by musily ku dřívějším okolnostem přistoupiti 
nové další okolnosti, osvědčující ohrožení uspokojení nároku vymáha
jícího věřitele, stačí naopak již, když se po povolení odkladu exekuce 
toto ohrožení projeví třebas z příčin, které tu již dříve byly, ale teprve 
později se ve svých účincích staly vymáhajícimu věřiteli a soudu po
znatelnými, Jeť základným úmyslem i účelem onoho zákonného před
pisu, stanoviti zásadu, že může b}rti dodatečně žádáno o jistotu, osvěd
čí-Ii se z příčin třeba později se projevivších vůbec potřeba zajištění 
nároků vymáhajícího věřitele tímto způsobem (srv. komentář Neumann 
k §u 44 str. 202 a 203). Ostatně dlužno poukázati k tomu, že vymáhající 
věřitel osvědčil, že se František N, ke koupěchtivým, kteří se zajímají 
o koupi dotyčné nemovitosti, hrubě chová a tuto nemovitost haní, takže 
již v těchto okolnostech, které jsou způsobilé ohroziti výhodné zpe
něžení oné nemovitosti, jest spatřovati nové okolnosti ve smyslu § 44 
druhý odstavec ex, ř., jež padají tím spíše na váhu, když jimi na straně 
Františka N-a zároveň osvědčen přímý úmysl poškozovacL Pravdě
podobný výsledek sporu o nepřípustnost exekuce, vedeného proti vy-
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máhajícíl11t1 věřiteli) zpravidla ovšem na váhu padati nemůže, tím však 
není řečeno, že by soud exekuční nemohl a nesměl při posuzování zá
konných podmínek pro povolení exekučního návrhu přihlížeti k okol
nostem, které v tomto sporu na jevo vyšly a pro posouzení jsou závažné. 
Při usnesení o odkladu exekuce jest vůbec přihlížetí k zájmům obou 
stran a srovnati je mezi sebou navzájem a usnesení přizpůsobiti tomu, 
čí zájem objeví se silnějším a větší ochrany zasluhujícím (§ 42 ex. ř. 
a § 162 jedno ř.). Pro toto srovnání stačí k vůli stručnosti poukázati 
na skutková zjištění soudu prvé stolice v souběžném sporu, jež zůstala 
v žalobcově odvolání nenapadena, a zdůrazniti při tom, že. proti pocti
vému v důvěře v odhadní protokol a v knihovní stav ve veřejné dražbě 
nabytému právu vymáhajícího věřitele, stojí v tomto případě pochybný' 
a sporný nárok odpůrce, který byl uplatněn proti vymáhajícímu věřiteli 
jakožto vydražiteli teprve po dražbě a proti němuž vymáhající věřitel 
z četných v onom sporu blíže objasněných důvodů vytýká nicotnost 
podle § 916 obč. zák. a zároveň odporovatelnost pro úmysl zkrátiti 
věřitele. 

. čís. 7030. 

U okresniho soudu lze ve smyslu §u 520, prvý odstavec, druhá věta 
c. ř. s. podati rekurs ústně do protokolu jen tehdy, jde-Ii o věc, o níž 
rozhodl v prvé stolici okresní soM. 

(Rozh. ze dne 3. května 1927, R I 323/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e (krajský soud v Plzni) exekučni návrh 
zamítl, rek u r sní s o LI d exekuci ppvolil. N e j v y Š š i s o u d k do
volacímu rekursu dlužnika uložil prvému soudu, by vrátil stěžovateli 
dovolaci rekurs a vyzval ho, by dal vrácený mu opravný prostředek 
podepsati advokátem a po té jej znovu předložil ve lhůtě, která mu 
bude určena. 

D ů vo dy: 

Dovolaci rekurs byl podán do protokolu u okresního soudu v Kla
lovech. Tim nebylo vyho.věno předpisům §u 520 C. ř. S. a § 78 ex. ř., 
podle nichž jest rekurs podati v ten způsob, že se soudu odevzdá pi
semné podání, opatřené podpisem advokáta. Řečený předpis ustano
vuje ovšem také, že u okresnich soudů mohou strany nezastoupené 
advokátem, podávati rekursy i ústnč do protokolu, avšak jak již vysvitá 
ze slov »u okresních soudů«, předpokládá výjimka ta, že jde o věc, 
o které v prvé stolici rozhodl okresni soud. V tomto případě rozhodl 
v prvé stolici krajský soud v Plzni, nebylo proto lze podati dovolací re
kurs jinak, než písemným, podpisem advokáta opatřeným spisem u to
hoto krajského soudu: Když se tak nestalo, bylo nižším soudům po
stupovati podle §§ 84, 75 c. Ť. S. a 78 ex. ř. za účelem odstranění oné 
formálni vady, a ježto nižší soudy tak neučinily, bylo k dovolacímu re
kursu nařiditi příslušné opatřenÍ. 

-- čís. 7031 --
779 

čís. 7031. 

Exekuce podle §u 354 ex. ř. jest proveditelna jen tehdy a jen potud, 
když a pokud má dlužník i moc (možnost), by dlužn:ý čin vykonal. 
Nemožnost splnění jest tu i tehdy, je-Ii k provedení činu třeba souhlasu, 
projevu vůle nebo součinnosti třetích osob, na nichž je vymoci nelze. 
Tuto podmínku exekučního prostředku dlužno ~kout?at~ ~ to ~ úřadu, 
v každém čase, nejen když se exekuce povoluJe, nybrz 1 kdyz se má 
vykonati. 

, V tom, že dlužník prodal dům, v němž měl vym~h~jicímu věřiteli 
opatřiti byt, dlužno spatřovati takovou nemožnost pinem. 

(Rozh. ze dne 3. května 1927, R I 342/,27.) 

Usnesením ze dne 21. října 1926 soud prvé stolice povolil exekuci 
k vymožení nároku vymáhajícího věřitele, by mu dlužnice do tří dnů do 
držení a užívání odevzdala byt v prvém patře d·omu čp. 552 se dvěma po
koji, kuchyní a příslušenstvim jako náhradni byt pro ordinační účely 
MUDra O. P-a a pohrozil dlužnici, obmešká-li, dvouměsični vazbou. Toto 
usnesení bylo usnesením rekursního soudu ze dne 5. listopadu 1926 po
tvrzeno. Podáním ze dne 17. října 1926 navrhl vymáhající věřitel výkon 
donucovacího prostředku, kterým bylo stěžovatelce usnesením ze dne 
21. října 1926 pohroženo, a soud prvé stolice návrhu tomu vyhověl, 
uvaliv na dlužnici dvouměsíční vazbu. Rek u r sní s o u d zamítl návrh 
vymáhající strany ze dne 17. prosince 1927, by byl proveden výkon 
exekuce, povolené usnesením ze dne 21. října 1926. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

D ů vod y: 

Exekuci podle § 354 ex. ř. lze povoliti a vykonati jen pro nárok na 
vykonání činu, který nemŮže býti vykonán osobou jinou, než povin
ným, a jejž vykonati zároveň výlučně záleží na vůli dluž"íka. Povaha 
a účel tohoto pořadu exekuce záleži tedy v tom, by pokutami nebo vaz
bou vykonáván byl nátlak na vůli povinného, jenž odpírá splniti vyko
natelný nárok, jejž splniti může jenom on, a z této povahy a účelu exe
kuce plyne jako samozřejmý důsledek, že tento nátlak může býti právně 
i mravně vykonáván jen tehdy a jen potud, když a pokud má dlužník 
i moc (možnost), by dlužný čin vykonal. Nastane-li nemožnost tako
vého splnění pro dlužnika, neni právniho důvodu pro vykonání tohoto 
nátlaku a důhonné prostředky § 354 ex. ř. zvrhly by se na to již jen 
v pouhý trest pro dlužníka, neboť při nemožnosti splnění nemohly by 
sloužiti k vymožení práva, jež jest právě účelem exekučního řízení. Ne
možnost splnění nastává pak již tehdy, když provedení činu nezávisí 
již na pouhé vůli dlužníka a vyžaduje souhlasu, projevu vůle nebo sou
činnosti osob třetích, na nichž je však vymoci nelze. Vzhledem k této 
povaze tohoto exekučního prostředku jest tedy tuto jeho podmínku zkou
mati v každém čase, nejen když se exekuce povolí, nýbrž i když se 
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exekuce má vykonávati, z povinnosti úřední a tím spíše, když v této 
příčině strana povinná učinila návrh. V tomto případě je zjištěno, že 
povinná ve svém vlastnictví nemá již domu č. p. 552, V němž měla dle 
exekučního titulu vymáhajícímu věřiteli, pokud se týče jeho dceři ode
vzdati byt, ježto jej mezi tím prodala a knihovně převedla na Marii 
K-ovou. Touto skutečností přistoupil tedy k nemožnosÍ1 plnění, kterou 
povinná již dříve proti exekučním návrhům vymáhajícího věřitele bez 
úspěchu namítala z důvodu nerozvížitelného nájemního poměru MUDra 
O. P-a, ještě tento další důvod, který prokazuje naprostou právní ne
možnost splnění, takže netřeba o tom prováděti dukazy, jež stěžovatel 
dle vývodú dovolacího rekursu postrádá. Míní-Ii stěžovatel, že rekurs~í 
soud vzhledem na dřívější usnesení, jimiž ona námitka' nemožnosti 
plnění za oprávněnou nebyla uznána a navrhovaná exekuce byla po
volena, nebyl oprávněn nyní z dúvodu této nemožnosti plnění odepříti 
prvnim soudem povolený výkon·exekuce, jest na omylu. Vzhledem na 
právní moc předchozích usnesení nelze arciť zkoumati, zda tato uSne
sení povolující exekuci a výl}on její, hověla zákonu vzhledem na tehdy 
již uplatiiovanou nemožnost plnění; přibyl-Ii však k tomu tento další 
důvod, pádně prokazující onu námitku, mohl rekursní so~d ve správ~ 
ném použití zákona věc řešiti jenom ve smyslu napadeneho usnesem 
a nezáleží na tom, zda tento q,alší dúvod nemožnosti plnění, prodej 
domu, zavinila povinná strana a zda se tím, jak stěžovatel v dovolacím 
rekursu uvádí, snad i dopustila trestného činu maření exekuce, neboť 
k této nemožnosti splnění v exekučním řízení dlužno přihlížeti bez ohledu 
na to, zda jde o nemožnost zaviněnou čili nic. Pokud stěžovatel vytýká, 
že se napadené usnesení příčí zásadám právní slušnostI a mravnostI 
(§ 914 obč. zák.) a že je prý jaksi dodatečnou sankcí pro úmyslné 
maření exekuce, dlužno stěžovatele na to poukázati, že, jde-li o trestné 
maření exekuce, náleží trestnímu soudu povinnou stranu za to trestati, 
že však exekuční soud nemůže povinnou stranu doháněti vazbou k vy
konání činu, který není v dosahu její možnosti, a že vymáhajícímu vě
řiteli zůstává dle toho jen nárok podle §u 368 ex. ř. 

čís. 7032. 

Vyhověl-li saua prvé stolice námitce nepříslušnosti soudu a nepři
puslnosti pořadu práva a žalobu odmítl, rekursu! soud pak potvrdil 
napadené usnesení ohledně námitky nepříslušnosti soudu, zamítl však 
námitku nepřípustnosti pořadU práva, jest dovolaCí rekurS žalovaného 
nepřípustným. 

(Rozh. ze dne 3. května 1927, R I 353/<27.) 

žalovaný vznesl proti žalobě námitky místní nepříslušnosti soudu 
a nepřípustnosti pořadu práva. "S o udp r v é s t o I i c e oběma ná
mitkám vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d potvrdil napa
dené usnesení ohledně námitky místní nepříslušnosti, ohledně námitky 
nepřípustnosti pořadu práva však rekursu vyhověl a námitku zamitl. 
N e j v y Š š i s o u d odmítl dovolací rekurs ž a lov a n é h o. 
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Důvody: 

Tím že rekursní soud odmítnuti žaloby pro nepříslušnost dovola
ného s;udu potvrdil, byla věc, ježto další opravný prostředek proti to
muto potvrzení je podle § 528 c. ř. s. nepřípustný, práv?platně ~ro 
stolici úplně vyřízena v tom smyslu, pk tOJ11~ podle st~reho t,:rmmu 
technického § 52 prvý odstavec c. ř. s. rozuml, L.l: kdy z by~a zaloba 
právoplatně odmítnuta, nebylo jí tu více, ~"byla lIZ n~ s?ude: nebyl? 
tu vúbec uŽ žádné právní záležitosti a nemuze te~y take nepk~ sp?rna 
otázka, která by v poměru stran, kdyby nároky z neho je?nou opet nekde 
u nějakého soudu vzneseny byly, vynořiti se mohla, bytIrozhodovana, 
neboť nelze rozhodovat otázky právní již předem do zásoby a tedy 
pouze z akademického zájmu, nýbrž jen v právnic~ věc,:~h n.a ,sou~ě 
jsoucích, a to právě jen po .č~s j!ch pendence,. ktera kOJ~CI prave kaz~ 
dým soudním rozhodnutu11, jez vec tu pro st?hCl s k?necnou, I:1.atn?stI 
vyřizuje, budiž si to rozsudek nebo .usn,,~el1l; ClvIlm so~d11! rad I:st 
podle svého titulu zákonem o, sou~nun ,nzell! ,v obč,anskych pr~vn~ch 
rozepřích čili podle § 1 I. n. a cl. I. uv. zak. k 111 v obcanskych pravl1lch 
věcech a možno tedy řízení to prováděti jen, dokud tu taková právní 
rozepř~, nebo právní věc je, čemuž však není, když byla sice zahájena, 
avšak je už pro stolici definitivně vyřízena. 

čís. 7033. 

Proti exekuci vyklizením má právo brániti se žalobou i ten, prot\j 
němuž sice povolení exekuce přímo nesměřuje, jenž však má býti podle 
doslovu a smyslu usnesení, povolujícího exekuci, též vyklizen, má-li 
za to, že hy byl výkonem exekuce porušen ve svém právu. 

(Roz!1. ze dne 3. května 1927, Rv I 568/27.) 

Žalovaný spolek vydražil nemovitost od manželů Viléma a Emilie 
N-ových. Exekuce vyklizením byla povolena žalovanému spolku proti 
Vilému N-ovi a jeho rodině. František N., příslušník rodiny dlužníkovy, 
domáhal se na žalovaném spolku žalobou, by bylo uznáno právem, že 
usnesení povolující exekuci jest proti němu bezúčinným, ježto. mu pří
sluší samostatné nájemní právo. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c. 

Ne j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Vytýkaje napadenému rozsudku nesprávné posouzení věci po stránce 
právní, uplatňuje žalobce dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s., leč ne
právem. Odvolací soud obmezil se ve svém potvrzujícím rozhodnutí, 
jak z jeho odúvodnění jest poznati, pouze na formální důvod zamítací, 
že žalobci nepřísluší právo, tvrditi a uplatňovatí nepřípustnost exekuce, 
která byla povolena pouze proti dlužníku Vilému N-ovi a týká se tedy 
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jen vykonatelného nároku mezi -žalovaným a povinn.ými Vilémem a Emilií 
N-ovými, nezaujal však stanoviska k onomu důvodu, z něhož prvý wud 
zamítl žalobní nárok z důvodů věcných, t. j. pro zjíštěnou nícotnost a 
odpíratelnost žalobcem tvrzené nájemní a pachtovní smlouvy. Přes ony 
odvolacím soudem vyslovené pochybnosti o formální přípustnosti ža
lobního návrhu, nelze přehlížeti pravou podstatu věci a z této nepochybně 
plyne, že se žalobce brání proti exekuci, jež byla sice povolena jen proti 
Vilému N-ovi, ale má býti podle doslovu a smyslu povolujícího usnesení 
provedena nejen odstraněním povinného Viléma N-a, nýbrž i odstraně
ním ostatních členů jeho rodiny a zejména též žalobce, o nějž právě ža
lovanému hlavně jde, a odstraněním jejích movitých věcÍ. Za tohoto: 
stavu věci nelze zajisté žalobci, který tvrdí, že v -usedlosti, jež má býti 
vyklizena a on z ní s Vilémem N-em odstraněn, jest a bydlí nikoliv bez 
právního důvodu z pouhé přináležitosti k rodině povinného Viléma N-a, 
nýbrž z vlastního právního důvodu, založeného dotčenou nájemní a 
pachtovní smlouvou a účinrteho i proti žalovanému spolku, odepírati 
právo, by se exekuci této soudním pořadem bránil, když míní, že by vý
konem jejím v tomto svém právu byl porušen. V tomto ohledu dlužno 
tedy souhlasiti s názorem prvého soudu, který síce žalobu jako žalobu 
vylučovaCÍ podle §u 37 ex. ř. PQkládá rovněž za nepřípustnou, uznává 
však žalobní oprávnění žalobcovo s .hledisek právě naznačených. 

čís. 7034. 

Předpisem §u 200 čís. 3 ex. ř. není vymáhajícímu věliteli zabráněnQ 
žádati před uplynutím půl roku 'O zabavení věcí, ohleduě nichž bylo prQ
dejové řízení zrušeno. 

Do jednoročni lhůty §u 256 ex. ř. se nezapočítává doba, po kterou 
vymáhající věřitel pro odklad exekuce vzhledem k žalobě 'O zrušení exe
kuce, nemohl beze své viny učiniti návrh na prodej anebo žádati, by bylo 
pokračováno v prodejovém řízeni. 

(Rozh. ze dne 4. května 1927, R I 173/27.) 

Návrh dlužníka, by byla exekuce na svršky vzhledem k §u 10 vyr. ř. 
zrušena, s o udp r v é s t o I i c e zamítl, ježto exekučního zástavního 
práva na zabavených svršcích bylo nabyto dříve než šedesát dnů před 
zahájením vyrovnacího řízenÍ. Rek u r sní s o u d návrhu dlužníka 
vyhověl a exekuci zrušil. D ů vod y: Ze zájemného protokolu E 12/25-2 
vysvítá, že pod číslem E 517/26-2 pod pol. 1.2,3,4,7,8, 13, 14, 15, 16 
zabavené předměty jsou totožny s předmt:ty v zájemném protokolu 
E 12/25 pod pol. 1, 2, 3, 4, 7, 9, ll, 12, 13 a 14 uvedenými. Jen ohledně 
těchto předmětů mohla by vymáhající strana tvrditi, že exekučního 
práva zástavního bylo nabyto dříve než 60 dnů před zahájením vyrov
nacího řízenÍ. Ale tvrzení to není správné. Neboť zabavení E 12/25 se 
stalo dne 12. ledna 1925. Od 15. října 1925 bylo vymáhající straně mož
no, v exekucí pokračovati. Exekuční právo zástavní zaniklo tudíž dne 
12. ledna 1926 (§ 256 ex. ř.). K době odložení exekuce nelze zřetel 
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vzíti, poněvadž tato doba skončila ještě ve lhútě jednoho roku ode dne 
zaba~ení a návrh na zastavení podle §u 200 čís. 3 ex. ř. byl podán po 
skoncem doby odkladu. Dne 13. dubna 1926 byly všechny vzájemném 
protokolu E 517/;26 uvedené předměty nově zabaveny. Tohoto dne však 
bylo vyrovnací řízení proti povínné straně ještě vedeno, jakž plyne ze 
spisů. Povinná strana odvolala se z tohoto důvodu právem na § 10 vy
rov. Ť. k odůvodněnÍ návrhu na zrušení exekuce. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího vě
řitele potud, že obnovil usnesení prvého soudu, avšak jen pokud se tý
kalo předmětů popsaných v zájemném protokole ze dne 13. dubna 1926 
E 5l7j26 pod položkou 5, 3, 1, 2, 14, 16, 7, 8, 13 (toliko jeden velký 
stůl) a 15, jinak dovolacímu rekursu nevyhověl. 

Důvody: 

Zůstalo nedotčeným a není také sporným) že vymáhajícímu věřiteli 
byla postupní listinou ze dne 26. října 1925 postoupena Ervínem W -em 
z jeho pohledávky 22.500 Kč kromě částky 15.000 Kč také veškerá exe
kuční práva pro tuto postoupenou pohledávku nabytá, což odpovídá 
také ustanovení §u 1394 obč. zák. Podle obsahu. spisů okresního souelu 
E 13/25, zejména zájemného proto~olu ze dne 12. ledna 1925, bylo pro 
postoupenou pohledávku nabyto zájemní právo na hmotných věcech 
v zájemném protokole sepsaných. Na žádost vymáhajícího· věřitele byla 
mu pro postoupenou pohledávku povolena mobilární exekuce usnesením 
krajského soudu ze dne 6. dubna 1926, která byla pak provedena okres
ním soudem v Chebu pod E 517/,26. Podle obsahu zájem-ného protokolu 
ze dne 13. dubna 1926 E 517/;26 jsou svršky uvedené v protokole tom 
pod pol. 5, 3,1,2,14,16,7,8,13 (ale toliko jeden velký stůl), 15 to
tožnj'mi s předměty, které byly zabaveny pro tutéž pohledávku okres
ním soudem v Chebu pod E 13/25 a které jsou uvedeny v zájemním pro
tokole ze dne 12. ledna 19'25 pod pol. 1,2,3,4, í, 9, ll, 12, 13 a 14. 
Zástavního práva na tyto předměty nabyl vymáhající věřitel pro postou
penou pohledávku již v důsledku obsa.hu postupní listiny a ustanovení 
§u 1394 obč. zák. Nelze tu proto mluviti o nabytí nového zástavního 
práva teprve dnem provedeného zájmu. tedy dnem 13. dubna 1926, když 
vymáhající věřitel nabyl toho práva již dnem 12. ledna 1925, kdy ho 
nabyl postupitel Ervín W. Mylným jest také názor, že návrh vymáhají
cího věří tele ze dne 5. dubna 1926 na povolení mobi1ární exekuce, pokud 
se jím žádalo jen o zabavení movitých věcí, byl s hlediska §u 200 čís. 3 
ex. ř. nepřípustným, když bylo provedené řízení ve věci E 13/25 usne
sením ze dne 3. listopadu 1921 zrušeno z důvodu §u 200 čís. 3 ex. ř. a 
neuplynula půlroční doba od zrušenÍ. Podle ustanovení toho nemůže 
před projitím doby půlroční od zrušení navržena býti no·vá dražba. Ne
lze však je vykládati tak, že vymáhajícímu věřiteli jest zakázáno žá
dati před uplynutím půl roku O zabavení těch věcí, ohledně nichž bylo 
prodejové řizení zrušeno. Otázkou jest jen, zda v dohě podání návrhu 
(,5. dubna 1926), bylo lze považovati zástavní právo nabyté podle 
E 13/25 za zaniklé podle §u 256 ex. ř., jak míní rekursní soud. Názoru 
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jeho nelze při svědčiti z toho důvodu, že jest vzíti v úvahu dobu po kte
rou. bylo exekuční řízení, jak jest ze spisů E 13/,25 patrno, ~dloženo, 
tohz dobu od 30. ledna 1925 do 15. října 1925. Podle shodného názoru 
lIteratury a judikatury nezapočítává se do roční lhůty §u 256 ex. ř. 
?ob,a, po kterou vymáhající věřitel pro odklad způsobený žalobou o zru
sen~ exekuce, nemohl beze své viny učiniti návrh na prodej anebo žá
datI, ?y ~ylo pokračováno v prodejovém řízení. Podle toho nebylo zá
stavDl.p;avo nabyté vymáhajícím věřitelem na věcech zabavených po
dle SpiSU E 13/2~, dne 5. dubna 1926 zaniklé. Spisy krajského soudu 
Kv 1O~/?.s ]e.st zJIštěno, že.o jmění povinné strany bylo zahájeno vy
rovnacI nzem dn: .. 17. prosmce 1~25, které bylo usnesenim kraj skéh9. 
soudu ze dne 7. rlJna 1926 prohlaseno za skončené. Vzhledem k tomu 
nelze, pokud s~ týče zabavených věcí totožných (jak shora uvedeno) 
v obou za]em1l1ch 'protokolech (E 13/25 a E 517/,26 okresniho soudu 
v Ch.) ,mlUVIti o ,zastavním právu'v §u 10 vyr. ř. uvedeném. Naopak jde 
tu o, zastaV11l pravo nabyté podle §u 11 vyr. ř. Nemá-proto návrh po
vmn.e strany na zrušení exekuce, pokud se týče těchto předmětů v zá
k?ne opory. Co se týče ostatních svršků v zájemním protokole okres
TIl~O soudu ~ Ch. E 517/126 uvedených, jde tu o soudCovské zástavní 
p~av? nabyte po z~hájení vyrovnacího řízení. Toto jest podle §ll 10 
vyr. r. neplatne a dusledkem tohQ. jest také odůvodněn v tom smÚu ná
vrh pov1imé strany na zrušení exekuce (,§ 39 čís. 2 ex. ř.). 

čís. 7035. 

Odmítl-li soud prvé stolice žalobu .ihned sám od sebe pro nepřisluš
no.st soudu anebo pro nepřipustnosV'pořadu práva rekursní soud však 
k z~lobc~~ r~kursu: z!.ušÍ': usnesení prvého soudu: mu nařídil, by o ža
lobe Za~all! zákonne clzem, není žalovan!ý oprávněn k dovolacúnu re
kursu" rr,ebas u~nesení rekursního soudu, neprávem, mu bylo doručeno. 
Bylo-It zalo,:aoo?Iu ~s?es"n! rekur~ního: soudu doručeno proto., že mu 
byly usnes~mm t!ffi urozeny utraty, Jest sIce k dovolacímu rekursu opráv
nen, tento jest vsak vzhledem k §u 528 c. ř. s. nepřípustný. 

(Rozh. ze dne 4. května 1927. R I 362/27.) 

.• S o ~ d ~; v é s tD 1 i ce. odmítl a limine žalobu podle §u 35 ex. ř., 
]ezt,~ pry smeru] e proh exekucmmu htulu podle §u 1 čís, 13 ex. ř. a bylo 
tudlz na';1itky po~ati u příslušného úřadu. Rek u r sní s o u d změnil 
napadene usnesem v ten rozum, že uložil soudu prvé stolice by bez 
ohledu na odmítací dúvod zahájil o žalobě zákonné řízení. ' 

N e j vy Š š i s o u d odmítl dovolací rekurs žalovaného. 

Důvody: 

?dm!tl-li soud prvé s~~lice žalobu i~ned sám od sebe (a limine) pro 
nepnslusnostanebo nepnpustnost poradu práva, rekursní soud však 
k zalobcovu rekursu, zrušiv usnesení soudu prvé stolice, tomuto nařídil, 
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by o žalobě zahájil zákonné řízení) netýká se toto rozhodnutí procesních 
zájmů žalovaného, jemuž žaloba ještě vlibee nebyla doručena a jenž 
podle druhého odstavce §u 239 c. ř. s. má ohlásiti ony námitky teprve 
při prvém roku) nikoliv v dovolacím rekursu proti řečenému usnesení 
rckursního soudu, Jelikož jde o rozhodnutí ve smyslu druhého odstavce 
§u 427 c. ř. s.) nemá se usnesení rekursního soudu vůbee doručiti žalo
vanému, který tedy k podání dovolacího rekursu ani není IOrInálně 
oprávněn. (Viz Dr. Neumann. komentář k c. ř. s., 1914, str. 1319 a roz
hodnutí bývalého nejvyššího soudu ve Vidni ze dne 7, března 1900, čís. 
3096, Právník 1902, str. 21). V případě, o nějž jde, doručil s~ud prvé 
stolice žalované obci usnesení rekursního soudu snad proto, ze tento·) 
ačkoliv spor vůbec ještě nebyl zahájen ve smyslu §u 232 c. ř. s., uložil 
žalované náhradu útrat, a proto nelze jí upříti formálního .oprávnění 
k podání dovolacího rekursu, který ovšem je nepřípustný, a to co do vý
roku rekursního soudu o útratách podle §u 528 c. ř. s. a jinak proto, že 
příkaz rekursního soudu, by soud prvé stolice o žalobě žalované obci 
ještě nedoručené, zahájil zákonné řízení proti ní, již před d01'učením ža
loby nebylo lze považovati za stranu na sporu súčastněnou, vzhledem 
k ustanovení prvého odstavce §u 230 c. ř. s. neznamená nic jiného, než 
příkaz, by byl pDložen rok. Tento příkaz nepodléhá však podle druhého 
odstavce §u 130 c. ř, s. zvláštnímu prostředku opravnému. (Viz roz
hodnutí nejvyššího soudu čís. 423 a 2108 sb. n. s., Dr. Franz Klein, Vor
lesungen liber die Praxis des C. P. str. 287 a násl. a Dr. Neumann, Ko
mentář k c, ř. s. k §u 130). Byio proto dovolací rekurs jako nepřípustný 
odmítnouti, což podle §§ 523 a 528 c. ř. s. měly učiniti již soudy nižších 
stolic. 

čís, 7036. 

Není neplatn.ou (nicotnou) úmluva, kterou osoba dávkou z majetku 
(přírůstku na majetku) povinná postupuje ze zadrženého vkladu jen tu 
část, která bude svého času příslu.šným úřadem uvolněna. 

Jednotlivé resorty státu! správy nejsou samostaúnými právnickými 
osobami. 

československý erár, převzavší penize tl výkOllu své činnosti, kterou 
obstarává poštovním šekovým úřadem, uení oprávněn, by pmvedl zapo
čteni s jakoukoliv jinou svou, třebas i veřejnoprávní pohledávkou pmti 
vkladateli. Zadržen-Ii vklad na kOlltě poštovního šekového úřadu pro 
dávku z majetku, nemůže erár proti vůli vkladatele (jeho postnpnlka) 
použíti uvolněné částky ku zaplacení daňové pohledávky proti vkladateli. 

(Rozh. ze dne 4. května \927, Rv 11491/;26.) 

Rudollu M-ovi, obchodníku v K., bylo podle předpisů o zajištění 
dávky z majetku u poštovního úřadu šekového v Praze zadrženo 
21.793 Kč. Rudolf M. postupní listinou ze dne 29. září 1922 postoupil 
tuto částku žalující bance. Poštovní úřad šekový vzal tento postup na 
vědomí a 21.793 Kč k žádosti berního úřadu ze dne 16. října 1924 vy-
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d~1 tomuto úřadu. Tvrdíc, že tato výplata stala se poštovním šekovým 
urac!elll nepravem ohledně 8.096 Kč 30 h, ježto tohoto peníze nebylo 
pOUZ1tO k z~plasení dávky z majetku,jež byla již plně nahražena, nýbrž 
k zaplacemdanových nedoplatků Rudolfa M-a, domáhala se žalující 
banka na československém eráru zaplacení 8096 Kč 30 h. Pro c e snl 
~ o u d ,~rv é s t o I i c e ",:nal I.'0dle žaloby, O ů. vod y: Poštovní 
sek?vy urad v Praze vzal na vedoml postup vkladu Rudolfa M-a postupní 
I!~tmou ze dne 29. září 1922 proti předpisům prováděcího nařízení 
CIS, 4?3/2? k odst. 4. § 62 zákona čís. 309/20 a byl jím proto vázán 
proh zaluJlcl bance podle § 1396 obč, zák. Přípisem berního, úřadu ze 
d~le 16'.J~jna 1924 a přípisem berní správy ze dne 12, ledna 1926 je,., 
vsak zj1steno, že berní úřad vyžádal si od poštovního úřadu šekového-' 
cely vk~ad Rudolfa M-a 21.793 Kč na účet dávky z majetku, ač částky 
8.096 K~ ~? h nebyl? k tomuto ,účelu,potřebí a proto částku tu vyžádal 
SI ber_Dl urad ,nepr~vem, nebot, nen! předpisu, který by berní úřady 
op:a~nov_a! k uhra?~ nedoplatku danovych bez vymáhání cestou exe
kUC_Dl vyzadah SI castky, ktet;é má poplatník u jiného státního úřadu 
ulozeny k výplatě, Tato částka 8096 Kč 30 h, kterou si berní úřad nad 
povm~ost Rudolfa M-a z dávky majetkové vyžádal od poštovního úřadu 
s:~ov.eho_ v Pr~Z(;c byb~ důsledku po~tupu ze dne 29. září 1922, jehož 
PflJ,ehm sekovy urad pnpl na sege zavazek proti žalující bance, jejím 
maJetk;m a proto muselo býti žalobě vyhověno a žalovaná strana k za
placem :<,to částky žalující bance býti odsouzena, Na tomto stavu veCl 
~IC ne,men,l~ z(~a nesprávnost stala se na ~bernírn úřadě či na poštovním 
se~ov;,m ur,ade, neboť. oba trto úřady jsou orgány žalované strany a 
pra".ne uznava se Jen Jeden ceskoslovenský erár, a nelze proto žalobu 
zamltnoutI z toho důvodu, že žalující strana označila žalovanou stranu 
nesprávně jako erár poštovní, který samostatnou právnickou osob Ol! 

není, nýbrž součástí státního eráru celého. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. O ů vod v: Podle tvrzení žalovaného eráru 
po~oudil prý soud prvé stolice nešprávnč sporný případ po stránce 
plavnl, OdSOlldlv Jej, by platIl žalující filiálce banky ač nenabyla na 
pohledávce patřící Rlldolfu M-ovi proti poštovnímu' šekovému úřadu 
žádl;ých ,práv, poněvadž postup pohledávky té byl právně neúčinným 
dle ctvrteho odstavce §u 62 nař. z 27, července 1920, čís. 463 sb. z. a n., 
a, ~dybr s~ brl ~o,stup ten stal právem, že nemohl býti odsouzen čsL 
P?s!ovn: erar; Jen: Jest ,žalován, poněvadž. soud prvé stolice uznává j ed
nam postovmho sekoveho úřadu správným a uvádí že berní úřad ne
právem si zadržel zažalovaný peníz k úhradě nedoplátků daňových Ru
dolfa M~~, že však, žádaje na šekovém úřadě vydání celého vkladu 
M-ova, urad ten vystupoval ve funkci veřejnoprávní jako nositel státní 
berní výsosti a, zabavil-Ii snad neprávem část peněz těch k úhradě ne
doplatků daňových, nebylo by lze proti němu uplatňovati nárok na za
placení pořadem práva, ježto tu jde o nárok veřejnoprávní. Odvolací 
soucl neshledává odvolání opodstatněným. Podle §u 62 (4) zák. ze dne 
8~~lubnaI9201 Člse 309 sb, z, a n. (o dávce z majetku) ručí vklady u pe
nezmch ;-tstavu ::a dávku tu a jest ji jimi podle §u 55 zapraviti tím způ
sobem, ze se prevedou na stat, pokud poplatník neprokáže, že dávka 
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byla zapravena jinak)'111 způsobem nebo ~~ajiš!~na;, p.řev~d v"kladů pro
vede se k žádosti berního úřadu bez c\alslho nzenr, jen Je treba o tom 
vyrozuměti' poplatníka. Rozumí se sa~lO sebou, že ,~klad takový rU,čí 
jen do výše dávky nebo nedoplatku JeJlho (sl?~a:, ruC_I z~ davk~), tahe 
poplatník mŮže volně ,di~rono,vati onou, J;ho cast:, Jez d~vku pres~huJe, 
Zákon nikde nestanovl, ze oraVl11 jednal11 ohledne takovych vkladu, str
žených zákonným právem ~ástavním pro dávku, byla by vůbec právně 
bezúčinná a také toho není třeba, neboť toto zástavní právo vázne na 
vě.ci a přechází s ní na jiného nabyvatele (na př. yři př~vodu ne~?vi
toslí). Stanoví-li nař. čís, 463/1920 u §u 62 (4), ze »pravm Jednam ve 
prospěch osob třetích, která se vztahují n~ částky vkladů dosud n;,
uvolněné, jsou právně bezúčinná«, lze vykladatr tato slova, Jen tak, ze 
neplatí jednání taková proti eráru, pokud by odporovala Jeh_O zak?n~ 
nému právu zástavnímu, tedy že právo to lze bez ohledu na ne pr.ovestl 
tím, že se potřebná část vkladu po případě celý převedou na b<;rm e~ár; 
jiný výklad odporoval by zákonu čís. 309/1920 a pOlmu zakonneho 
práva ·zástavního. Proto souhlasiti dlužno se žalobkyní, že převod oné 
části pohledávky M-ovy na ni, pokud jí není třeba _k za~lace~í _ dávk~ 
z majetku, je přípustný. Nelze však souhlaSIl!_ s ní, ze pos/ovm s~kov~ 
úřad měl na berním úřadě, když žádal na nem prevod vkladu, zadal! 
vyúčtování dávky a zadržeti onu část, pokud jí n:bylo třeba,~ dopla
cení dávky, neboť § 62 zák, čís. 309/1~~0 opravnuJe b~rnl urad, ab~ 
si vymohl převod vkladu a je povinen V~lIct?v:tr Jej n~ dav~u !en DprotJ 
poplatníku, takže peněžní ústav vklad ,preva_de]lcl !lem opr~vnen)eJ za
držovati. Není proto nárok žalobní oduvodnen z duvodu v zalobe ~plat
ňovaného, třebaže poštovní šekoví' úřad uz!,al p!"avost postoupene po
hledávky (§ 1369 obě, zák.). Leč žalobkyne v pnpravnem spIse oprela 
svůj nárok o dllvod další, totiž, že berní úřad neměl žádati za poukaz, 
vkladu celého, a, učinil-li tak, měl část, jíž_ nebylo třeba k dop,lacem 
dávky, buď vrátiti poštovnímu ,šekové;"",1 _ur~c1u ne,bo vyplatrtl, zalob
kyni, to tím spíše, když zemske f:nan~;1 redl~elstvl v _Praze v]nosem 
ze dne 17, listopadu 1925 vyhovelo zadosl1 ;,alobkyne, by prep:atek 
8.102 Kč správně (po odečtení 5 Kč 70 h na urOCIC? z davky) zazalo
vaných 8,096 Kč 30 h bylo vráceno, a žalovaný e;ar jednal I __ o, t?mto 
změněném důvodu žalob ním bez námitek (§ 235 c. r. s.), Jak JIZ receno, 
tato část vkladu nebyla stižena zákonným právem zástavním eráru pl:O 
dávku z majetku, berní úřad neměl prá~a př:váděti ji_ na, sebe :' pone
vadž mu k této částce nepříslušelo dalsí pra~o, nemel,]I uP,ot:eb2tJ ku 
placení jinýeh veřejných platů (daní) M-ovych, t? tJm mene, ,..ze na 
částku postoupenou M-em žalobkyni měla tato narok, Jak?_ ventelka 
poštovního úřadu šekového. Pomh mezi M-e~" a bernl,m uradem byl 
veřejnoprávním poměrem poplatmka k flll,an~mmu e,ralU, leč pO,I~er 
žaIobkyně k němu je poměrem soukromop!avmm, a,_ sah:-h b_e,f1:1 ura,~ 
clo soukromoprávní sféry žalobkyně tím, ze SI zadrzel JI patncI, pen:~ 
ku zaplacení daní dluho~aných. t~elím, jde _ovšem? nárok, Jenz ~a;n 
na pořad práva soukromeho, steJne Jako kdyz zab~vI se pro ,pohle~av,{U 
eráru věc cizí. Poněvadž je takto nárok žalobkyne prol! e~aru,oduvod
něn, ježto erár je o peníz ten bezdůvodně obohaeen (condltlO S11le causa 
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§ 1431, 1435 a anal. § 877 obč. zák.), je povinen jej jako obmyslný 
držitel vrátiti (§§ 1437, 335, 326 obč. zák.) a proto právem vyhověl 
soud prvé stolice žalobní žádosti. žalobkyně neprávem dovolává se 
§u 1441 obč. zák., neboť v tomto případě nejedná se o započtení, nýbrž 
o pohledávku proti eráru vůbec. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud správně dovodil, že ani z předpisů §u 62 (4) zákona 
ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. ani z předpisů prováděcího 
nařízení ze dne 27. července 1920 čís. 463 téže sbírky nelze dospěti 
k závěru, že by byla neplatnou nebo dokonce podle §u 879 obč. zák. 
nicotnou úmluva stran, kterou osoba dávkou z majetku nebo dávkou 
z přírůstku na majetku povinná postupuje někomu ze zadrženého vkladu 
jen tu částku, která bude sv~ho času příslušným úřadem uvolněna. 
Rovněž správně uznali soudové' nižších stolic, že samostatnými od sebe 
různými právnickými osobami nejsou jednotlivé resorty státní správy, 
takže nelze rozeznávati finanční erár jako samostatnou právnickou osob
nost rozdílnou od poštovního eráru; jde vždy o jednu a tutéž právnickou 
osobnost, totiž o československý edr. Označení žalované strany v ruhru 
žalcbním není sice úplně správným, ale, jak již dovodil soud prvé sto
lice, nemůže tato .okolnost vésti k zamítnutí žaloby. československý 
erár, převzavpeníze u výkonu své činnosti, kterou obstarává poštovním 
;;ekov}'m úřadem, má po stránce hmotného práva též postavení scho
vatele; nebyl tedy podle §u 1440 obč. ,ak. oprávněn, by jednostranným 
SV)'lll počinem provedl započtení peníze jemu takto svěřeného a v úscho
vu daného s jakoukoli jinou svou, třebas i veřejnoprávní pohledávkOu 
jemu proti původnímu vkladateli příslušející. Tak9vé započtení nutno 
odlišovati od v)rkonu zákonného zástavního práva, které žalovanému 
eráru pro zmíněné dvě dávky přísluší. Podle výslovného předpisu §u 62 
(4) poslední věta zákona čís. 309/1920 a prováděcího nařízení (,spo
lečných prováděcích předpisů k odst. 1-5 §u' 62 cit. zák.), nevyžaduje 
ovšem výkon onoho zákonného práva zástavního dalšího řízení. Ale 
s výkonem tohoto práva nesouvisí a k němu nepatří provedení započtení 
přebytečně zadržené částky s daňovou pohledávkou. Základní podstata 
poměru mezi stranami, totiž poměr schovatelský, nebyl. a nemohl býti 
dotčen ani vydáním platební výzvy anÍ 'faktickým provedením převodu 
uvolněné částky z účtu poštovního šekového úřadu do daňového účtu 
berního úřadu, třebas s tím souhlasil postupitel Rudolf M., který po pro
vedení postupu nebyl již oprávněn s touto uvolněnou částí zadrželého 
vkladu disponovati (§ 1393 a 1396 obč. zák.). K vůli úplnosti se po
dotýká, že ohledně vkladů zadržených pro zmíněné dvě dávky podle 
§u 62 (4) zák. čís. 309/,1920 není podobného opatření, jaké na příklad 
obsahuje nařízení ministra finanCÍ ze dne 18. ledna 1919, čís. 46 sb. z. 
a n., jímž provedeno bylo nařízení ze dne 22. prosince 1918, čís. 87 sb. 
z. a n. o vydávání cestovních pasů; dle tohoto prováděcího nařízení 
čís. 46/1919 smí se jistota při vydání cestovního pasu u berního úřadu 
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složená vrátiti jen proti zaplacení v,šecl; dá.vek, j~ž ?d doby v složen~ 
'istotv dospěly k platnosti. Obdobny predpls nem vsak obsazen am 
~ ostatních nařízeních, týkajících se zmíněných dvou. dave~ .a to anr 
v nařízení ze 27. července 1920, čís. 453 sb. z. a n., ledna]1clm mImo 
"ně i o uvolnění zadržených vkladů, ani v nařízeních ze dne 22. pro
Ir ce 1920 čis. 658 a ze dne 29. února 1924 čís. 50 téže sbírky. Tudíž 
srn , 29 '"' 1922 " I proti vůli žalobkyně, která na základě. po~tupu z . zan" ";-a .ova-
nému eráru sděleného jediná jest opravnena, by s. uvoln"~nou. cas"t~ za
drženého vkladu disponovala, nemohl žalovany er~r pOUZ1Í1 teto castk?, 
k zaplacení daňové pohledávky, kt~d mu pří~lusela pr?Í1, p"O.stupltelr. 
Jest proto nárok žalující strany, by Jl byla vydana uvolnena castka za
držených vkladů, v zákoně odůvodněn. 

čls. 7037. 

Do usnesení prvého soudu, jímž byl zamí~ut návrh na zřízení opa-
trovníka pro pozůstalost, jest rekurs přípu~tnym: ". . 

Dědicové nejsou oprávněni zastupovati pozustalost, odporuJI-h fl! 
dědické přihlášky a má-li býti teprve sporem rozhodnuto o t~m, ~~r~ 
dědická přihláška jest po právu a bude podkladem pro prolednavam 
pozůstalosti. 

(Rozh. ze dne 4. května 1927, R II 104/27.) 

V řízení a žalobě proti pozůstalosti zamítl s o u d p,r v é s t o I i c ~ 
žalobcův návrh, by byl zříz:,n pro poz?st~lost ?patro':,l11k. Rek u r s ;11 
s ou d vyhověl k rekursu zal ovane dedlcky navrhu. zalobcovu, a pre~ 
nechal ustanovení opatrovnika prvému soudu. D ~ vod y: Pro~esm 
soud zamítl návrh na zřízení opatrovníka pro pozustalo,st, vychazeje 
z názoru. že po přijetí dědických přihlášek nelze opatrovn~ka pro r;ozu
stalost již zříditi. Třebaže si dědické přihlášky odporuy" z pozus!a
lostního spisu jest zjištěno, že zákonní dedlcove byh odkazam n~ jJora~ 
práva a že podali žalobu na dědičku ze závěti. fa tohoto st~vu ,vecl ne~l 
známo, kdo z dědiců je k zastupování po~ustalostr ~pr"avnenč takze 
zřízení opatrovníka ve smyslu §u 276 obč. zak. Je na mIste, kdy z nrkdo 
z přihlášených dědiců nemůže pozůstalost zastr;pova~. (§§ 547 a 81.0 
obč. zák.). Bylo proto rekursu vyhov~n~ a zrusen pnkaz, by pro z~
konné dědice bylo dodáno vyhoto,venl zaloby. yzhledem k, tomu, ,ze 
zahájení řízení proti dědičce jest přičísti z"a Vl!1U zal~bcl, kkry se v, za
lobě na pozůstalostní spis odvolal, byla zalobcl ~Iozena nahl ada r;trat 
ve smyslu §u 51 c. ř. s. a náhrada útrat rekursmch ,dle §u 50 c. r. s. 

N e j v y Š š í s o u d dovolacímu rekursu nevyhovel. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs není opodstatněn. Podle třetího odstavce §u 6 c. ř. s. 
nemůže ovšem býti odporováno samostatným ?pravným prostředken; 
soudním opatřením, učiněným za účelem odst:~n~nl nedost~tk,u procesl1l 
způsobilosti, zákonného zastoupení anebo zvlastmho zmocnem ke sporu. 
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~ež ,SOU~l l?}'vé st?lic
v
c neOi!lezi! se v případě, o nějž jde, na takové opa

troem, ll} blZ za/nItI zalobcuv návrh na ustanovení opatrovníka pro po
:ustalost. To!? rozhodnuti podléhá rekursu (§§ 9 a 514 c. ř. s.). Stě
zov~tel. vy~tyk~ proto neprável11 rekursnímu soudu, že rekurs žalované 
POdlOb~1 v~cnelTIu. vyřízení. I jina~ pos,tupoval soud druhé stolice správně. 
Podle §u .:A7. ob.c. z.~k. zastupuJl .?vsem dědici, kteři se k dědictvi při
hlaslh ': jlCl1Z pnhlaskabyla P?zus!~lostnílTI soudem přijata, pozůsta
lost,. avsak toto pravo jlm nepnslusl, odporuji-li si dědické přihlášky 
a ma-II bvtr teprve sporem rozhodnuto o tom, která dědická přihláška 
Je po plavu a b~de podkladem pro projednáváni pozůstalosti. Do mávoe 
platneho soud11iho rozhodnuti v této přičině j' sou práva nabyt"' - d'-
dlCké ·hl·'k JI· , a ze.,. yn v ~s ~T, ~~ ozena, a nikdo z dědiců nemůže s poukazem ku 
s~orne ded;cke, pn hlášce zastupovati pozůstalost a nemůže jako její 
zastupce byli zalován zůstavitelovými dědici. Tento právní názor ne
odporuJe dv~r~ke:nu dchet~ z.e dn.e··lg .. le~na .:790,. čis. 1094 písm. d) 
sb. z. S., kte;y p;cdpoklada, ze dedlckc pnhlasky JSou nesporné. (Viz 
rozhodnutJ byvalcho .Víde~~kéh"O nejvY,ššího soudu Ol. Ung. čís. 6390, 
!969:. 15.343, nova rada C1S. 6742, dale Dr. Ehrenzweig, System des 
~stel1. alJ;;em. Pnvatrechtes, ll. sv., 2. díl, str. 465). V době podání 
za~oby \22., JlrO~111ce 1926) .by~a již zabájena c;Jzepře Josefa, Leopolda 
a . Rudol,a o ~-o~ych, s ~ereZl1 S-OVQU o neplatnost dědické smlouvy a 
p~oto nemuze :al~na z techto osob ve SpOíU, o nějž jde, zastupovati po
zustalost Josera S-a. Právem tedy rekursní soud nařídil, by byl usta
noven pro tnto pozlrstalost opatrovnik. 

čís. 7038.' 

Poskytla-li již zavázaná osoba věno, lze se domáhati doplnění věna 
l?o~e tehdy, prokáže-Ii oprávněná, že dostala věnem méně než bylo 
umer~o • maJetkovým poměrům zavázané osoby v době, kdy' bylo věno 
skutecne poskytnuto. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, R I 268/27.) 

V den svého sňatku, dne 23. červenCe 1918. dostala Rlržena č-ová 
rozená V-ová, od své matky Al1JlY V-ové věne~ 34.500 K v rOCe 1922 
pak ještě dvě krávy a jalovíci. Návrh RMeny Č-ové, jímž' domáhala se 
roku 1926 na své matce doplnění věna o 30.000 Kč, o ball i ž š i 
s o u d y zamítly, rek u r s n i s o u d z těchto d ů vod ů: Stížnost 
zdůrazň.uj.e :rl~stnč jen právní otázku, že dotační po'vinnost dlužno po
suZ?vvatl Jec!me podle doby, kdy návrh na vyměření věna byl vznesen, 
tudlZ v ~r.oJednavaném případě podle majetkových poměrů žadatelčiny 
matky RU,zenx V-ove v den 12. 11stopadu 1926. Názor stěžovatelčin jest 
n:,srravny; J1Z z POjl~U věna plyne, že jest to jměni, jež manželka neb 
nekclo ]lny za ll! mUZl dá nebo slíbi k ulehčení nákladů manželského 
společenstvi(§ 1218 obč. zák.); věno lze žádati i po uzavření manžel
stVl: ale pro. Je?o ,vyměřeni rozhodny jsou poměry v čase sňatku. Soud 
prvy ZJ1S!11 setreOl11J podle § 1221 obč. zák. bezvadně, že vdova Anna 
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V-ová v den sňatku, dne 23. července 1918 měla čistého majetku 
148.720 K, přehlédl však, že bylo jen pět děti na živu. Kdyby se na 
vdovu Annu V-ovou čitala čtvrtina čistého jměni, 37.180 Kč, a kdyby 
se zbývajicí tři čtvrtiny 111.540 Kč dělily počtem děti (L j. ,pěti), ,čit~il 
by podil každého dítěte nejméně 22,308 j(č a kdy~1y se člste )010.111 de~ 
lilo prostě bez ohledn na Annu V-ovou, petr, nelvyse 29.744Kc. ZJ1strl-lt 
prvý souď bezvadně a zjišťuje-Ii soud rekursní, že odhad důvěrniky pro
vedený stal se správně, že zejména odhad dvou krav a ]3lovlce stal se 
s ohledem na ceny v roce 1922, kdy byly krávy i jalovice Annou V-ov-ou 
žadatelce dány a kdy dobytek nejvíce plati!, a že navrhovatelka dost"la 
v den sňatku celkem 34.500 K, jest patrno, že tato úhrnná hodnota pe
něžitá odpovídala tehdejšim poměrům v čase jejiho sňatku a že nemá 
již dnes nároku na příspěvek k věnu ji poskytnutému. 

N -e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací stižnost byla pndána jediné z důvodu zřejmého porušeni 
zákona (§ 16 nesl'. říz,). Tento důvod neni však opodstatněn. Stěžova
telka napadá pouze zásadu vyslovenou soudy nižšich stolic, že pro roz
sah nároku na věno jsou rozhodny majetkové poměry z doby sňatku, 
a hájí názor odchylný, že totiž výše dotační povinnosti může býti určena 
jen podle majetkových poměrů osoby věnem povinné v době, ve které 
nárok na věno byl uplatňován" při čemž se dovolává rozhodnutí nej
vyššího soudu R I 121/27 čís, sb. 6833, v němž byl~ vyslove~o, ž~. P}O 
rozsah nároku na věno je rozhodna doba, kdy byl narok na veno onen, 
pokud se týče žádost o určení věna na soud podána. Leč i z tohoto roz
hodnutí je -patrno, že nejvyšší soud rozeznává mezi dobou, ve které ná
rok na věno byl činěn, a dobou, kdy žádost o určení věna byla podána 
na soud. Obě tyto doby mohou býti rozličné, neboť v onom případě 
múže býti nárok na věno činěn i mimosoudně. Mimo to jest však uvážiti, 
že ono "rozhodnutí bylo vydáno v předpokladu, že dotační povinnost ne
byla vůbec splněna, V nynějšim připadl' je však skutkový podklad do
cela jiný. Podle skutkových zjištěni nižších soudů, jež zůstala dovolací 
stížnosťí nedotčena, splnila matka stěžovatelčina Anna V-ová svou do: 
tačnÍ povinnost proti stěžovatelce měrou více než dostatečnou v dobe 
sňatku roku 1918 a, pokud jde o poskytnutí dvou krav a jalovice,. v roce 
1922, čímž byla otázka zřizeni věna stěžovatelky mezi stranamI uspo
řádána a předpisu §u 1220 obč. zák, vyhověno. Požádala-li stěžovatelka 
v roce 1926 za určení věna, může se tu jednati o pouhé jeho doplněni a 
žádost stěžovatelky mohla by se setkati s úspěchem jen tehdy, kdyby 
prokázala, že dostala věnem méně než bylo úměrno majetkovým pomě
rům matčiným v době, kdy věno byl? skutečně pos.~~tnuto (Ehren
zweig, § 456 1. čís. 1). Toho žalobkyne lleučlmla a mZSl soudy zJ1strly 
pravý opak. Za tohoto stavu nemůže býti řeči o porušeni zákona (§ 1220 
obč, zák.) a tím méně o porušeni zřejmém. 
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Zúčtovací ústav jest oprávněn k opravným pros(Iředkům protí 
knihovním usnesením odporujícím předpisu §u 9 nařízení ze dne 7. 
srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n. 

Knihovni soud jest povinen přihlédnouti k §u 9 nařizení ze dne 7. 
srpna 1922, čís. 265 sb. z. a "' při rozhodování o návrzich, jimiž má 
býti provedeno urovnání pohledávek a závazků, ohledně nichž lze míti 
za to, že jsou povinny soupisem. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, R I 331/27.) 

K n i h o v n i s o II cl povolil na- základě kvitance ze dne 27. února 
1924 vklad výmaZU' zástavního práva PP8 pohledávku Josefa K-a 
9.500 Kč. K rekursu Československého súčtovacího ústavu v Praze r e
k u r sní s o u d knihovní žádost zamítL D ů vod y: Marie K-ová 
podala podle obsahu stížnosti ve smyslu vlád. nař. ze dne 7. srpna 1922, 
čís. 265 sb. z. a n. II československého súčtovacího úřadu v Praze při
hlášku dluhu rak. uh. korun 9.500 K" proti Josefu K-ovi ve Vídni knihovně 
zjíštěného zástavním právem na domě čp. 60 v Trutnově. Knihovní vě
řiiel Josef K. podal rovněž u zúčtovacího úřadu ve Vídni ve smyslu na
řízení ze dne 7. září 1922, čÍs. 675 rak. z.ák. přihlášku své hypotekární 
pohledávky proti Marii K-ové. Podle §u 9 vlád. nař. čís. 265/>22 sb. z. 
a n. zakazuje se dnem 15. září 1922 konati i přijímati jakékoliv platy a 
veškerá jiná právní jednání směřující k· vyrovnání pohledávek podle to
hoto nařízení soupisu podrobených, to jest podle §u 1 cit. nař. i pohle
dávek hypotekárnich. Podle oddílu XliI. čl. 46 mezinárodní úmluvy čís. 
60 z roku 1926 sb. z. a n. jsou rovněž veškerá právní jednání, směřující 
k vyrovnání hypotekárních dluhů (kromě těch, jež jsou uvedena v před
cházejících oddílech cit mezinárodní smlouvy [odd. V. čl. 11-17]) 
zakázána a jsou právní jednání tomuto zákazu odporující neplatná. 
V projednávaném případě jde o hypotekární pohledávku ve smyslu 
úmluvy mezi republikou Československou' a Rakouskou ze dne 18. 
června 1924. čís. 60 sb. z. a n. z r. 1926 (uzákoněné zákonem z 21. 
srpna 1925, čís. 220 sb. z. a n.), ve kterémž případě vstupuje česko
slovenský zúčtovací ústav v Praze podle §u 1 zákona ze dne 30. června 
1922, čís. 207 sb. z. a n. na místo věřitele. Ve smyslu čl. 17 odd. V. 
úmluvy čís. 60 sb. z. a n. z r. 1926 zanikne závazek hypotekárního dluž
níka československého p'0uze zaplacením československému zúčtovací
mu místu. Jelikož však dlužnice Marie K-ová zaplatila hypotekárnímu 
věřiteli rakouskému přímo a věřitel kvitoval tento dluh, odporuje toto 
práivní jednání zákazu §u g. vlád. nař. čís. 265/22 sb. z. a n. a čl. 46 
odd. XII. úmluvy čís. 60 z r. 1926 sb. z. a n. a jest tudíž neplatným. Ne
bylo proto povoliti vtělení výmazu hYP'0tekárního dluhu na základě kvi
tance, ddto ve Vídni ze dne 27. února. 1924. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D ú v o cl y: 

Rekufsní soud posoudil věc správně po právní stránce. Oprávnění 
zúčtovacího ústavu k opravllým prostředkům proti knihovním usnese
~im jež odporu;í předpisu §tÍ 9 nařízení čís. 265/22, vyplývá z §§ 1 a 
4 zák. čís. 207/22, dále §§ I, 2, 4, 7 vládn. naL čís. 264/22, §§ 7 a 9 nař. 
čís. 265/22, nehledíc k příslušným ustanovením úmluvy čís. 60/>26. k ní,ž 
ovšem nemohl knihovní soucl přihlédnouti v roce 1924. Poclle §u 9 na:. 
čís. 265/22 zakázáno bylo konati a přijímati dnem 15. září 1922 pke
koli platy a veškerá jiná právní jednání směřující kurovnání. po.hledáv.ek 
a závazků podle tohoto nařízení povinných soupisem. PravOl Jedna!)1 
proti tomuto zákazu učiněná byla prohlášena neplatnými. K to~nut? usta~ 
oovení, jež bylo vydáno podle zákon.a čís. 207 /~2, 1~1US~ pnhlednoutl 
i knihovní soud při rozhodov

1

á!lÍ -o naV~ZlC~l, p1111Z m~. bytt ,pro:e~el1o 
urovnání pohledávek a závaZKU, ohl~d.ne !1IChz, lze mlh, za to,. ze J~Ol1 
povinny soupisem. Neměl proto povolIli knrhovnr soud vymaz ~astavnrh~ 
práva pro pohledávku znějící na staré koruny rakouskouherske, ohledne 
které. jak bylo patrno z knihovní ž.ádosti i kvitance, věřlt,:le?! by:la osoba 
bydlící ve Vídni, dlužníkem pak vlastl11ce nemovltosÍ! leZ1c~ v Ceskoslo
vensku, a kvitance byla datována teprve v roce 1924. jez!o ,1'eskSs,l0; 
venský zúčtovací ústav rozhodUje P?clle. §u 7 Vladl:; n~L c. 26:>/.2_ 
o tom zda pohledávka neho dluh podlehaj1 SOUpiSU, mel byli 1 on zpra
ven '0' povolení výmazu zástavního práva 'pro pohl~dávku, kdy~ ~ebyla 
žádost zamítnuta pro nedostatek prúkazu, ze pohledavka nepodleha sou
pisu (§ 7 (3) nař.). ~ toho vyplývá ?právněnos~ zúč!?.::a~ího ús~avu 
k opravným prostředku111 proÍ! kmhovmm usnesel11m, pnclclm .~e pred
pisu §u 9 nař. Č. 265/22, je!t? jinak pře~plS t:~ poz?yl by ucrnno:Ť1, 
pokud jde o pohledávky zajistene kl11hovne .. D~lslllll vyvody dovola~!ho 
rekursu, jimiž stěžovatelé snaží se dovocht:" ze vvymazan~ ... pohl:d,avk~ 
nepodléhá soupisu, nebo že aspoň v tomto ,pnpade nebyl z~~tovac~ ust,,;' 
oprávněn k rekursu, ježto nedošlo ke sh??e s rakous~y~lzuctovaclm ml~ 
stem, nemůže se zabývati soud rozhoduJfcl v k11lhov.111 vec!. SOU? km~1ov~1 
může se zachovati jedině podle §§ 93 až 95 kn. zak., a postacllo up!ne, 
že nebyly v čase podání vyloučeny pochybnosti ve smyslu §u 94 c. 2 
a 3 kn. zák. 

čís. 7040. 

Nelze se domáhati náhrady škody na prodlevším dtužniku proto, že 
poklesl kurs tranku v poměru k československé koruně, pakli se nezne
bodnotila jeho vnitřní hodnota a kupní sila. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, Rv I 1604~26.) 

Žalovaná Hrma mčla dodati žalobci přízi za 2.162 šv~c. franků, za
placených v květn u 1920 předem. Dopisem ze dne 22. lIstopadu 1920 
vyzval žalobce žalovanou, by dodala přízi nejdéle ~ačátk,,," pro~1l1ce 
1920 nebo by mu clala k dispOSIcI frankovou pohledavku. Zalovana to-
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I11U nevyhověla a žalobce napotom vysoudil spor () zaplacení 2.162 švýc. 
fr~nků s 8% úroky ode dne 12. května 1920. Žalobou, o niž tu jde, do
mahal se žalobce na žalované náhrady škody, již spatřoval v rozdílu 
kursu ku dni 9. prosince 1920 a ku dni placení 10. února 1926. O b a 
niž š í s o II ci Y žalobu zamítly, o d vol a c í s o II cl z těchto d ů-
~ od ů: žalobní nárok opírá se o rozdíl kursu švýcarského !ranku proti 
ceskoslovenské koruně, mezi záznamem ze dne 9. prosince 1920 a 10. 
února 1926. Jest nesporno, že tento rozdíl (13.70 Kč -- 6.51 Kč) činil 
7 Kč 19 h, že tedy kursovní hodnota švýcarských franků měřena na čsl. 
koruny v označeném mezidobí o něco více, než o jednu polovinu klesla. 
Nemůže býtí pochybnosti 11 tom, že liknavý dlužník jest zavázán věřiteli .,. 
nahraditi škodu, která mu vznikla poklesem měny a tím způsobeného 
znehodnocení dlužného peníze. Předpokladem takovéto pohledávky ua 
náhradu škody jest pudle všeobec,ných právnich norem o povinnosti 
k náhradě škody, že dlužník škodu, tedy zneho~nocení dlužného peníze 
dokáže. V tomto ohledu žalobce pouze tvrdil, a bylo také zjištěno, že 
hodnota švýcarského franku proti koruně čsl. klesla ve ví'še uvedeném 
čase o 7.19 Kč. Tato okolnost však není ieště 11 sobě důkazem znehodno
cení švýcarských franků. Že švýcarský 'frank v označeném čase v kur
sovní ceně také proti jiným, zejména pmti hodnotně s tá1í'l11 měnápl po
klesl, žalobc~ vůbec netvrdil a také nebylo to zjištěno. Že jeho kursovní 
cena proti kOf11ně čsl. klesla, nemusilo se státi jeho znehodnocením, k to
mu dostačila změna vnitřní hodnoty koruny československé. Okolnost, 
že koruna československá jest v tuzelllskLf'zákQl1llýrn 'platidlem, není způ
sobilou, by bylo jí použito jako měř'ítka pro vnitřní hodnotu cizozehl
ských měn. Vnitřní cenou peněz jest podle § 988 obč. zák. hodnota kovu, 
kterou peníz obsahuje, nebo představuje. Jest známou skutečností, že 
právě švýcarský frank náleží k pevným měnovým platidlům, a že válečné 
a poválečné poměry zůstávají na jeho vnitřní cenu beze zvlášť pozom
vatelného vlivu. Právě tato okolnost pohnula asi strany k tomu, by svým 
obchodům položily za základ švýcarské franky. Rozhodně byl dlužný 
peníz stanovený ve švýcarských franCÍch pevným, od případného kolí
sání jiných měn nezávislým penízem. Také při klesání kursovní ceny 
proti koruně čsl. mohla kupní síla švýcarského franku v poměru k jiným 
valutám zůstati nezměněna a jeho vnitřní hodnota nedotčena. Naproti 
tomu stoupla v řečeném mezidobí s kursem v Curychu též kupní síla ko
runy čsl., takže vnitřní cena stejného počtu korun čsl. dne 10. únOra 
1926 byla vyšší než dne 9. prosince 19>20 a žalobce placením dlužného 
mu peníze 2.162,60 švýcarských franků dne 10. února 1926 v korunách 
čsl., podle kursu ze dne 9. prosince 1920 na újmu žalovaného by byl 
obohacen. Nemohl tudíž důkaz znehodnocení švýcarských franků poklá
dán býti za podaný a tím i škoda, jejíž náhradu žalobce v žalobě žádá, 
není prokázána. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Právem zdůrazňují nižší soudové, že, kdo žádá náhradu ?';kody, v prvé 
řadě musí dokázati, že škodu, jejíž náhrady se domáhá, také utrpěl, a to 
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že žalobce neprokázal, l1ebof ani netvrdil, že kurs ŠVÝcarského franku 
od doby dlužného plnění do doby skutečného zaplacení klesl, nýbrž 
založil žalobní nárok na tom, že kurs švýcarského franku se změnil proti 
československé koruně, která zatím v kursu stoupla. Pokud však žalobce 
neprokázal, že se znehodnotil, pokud se týče, že ztratil na své vnitřní 
hodnotě a nákupní síle švýcarský frank, obdržel v době skutečného za
placení 2.16266 šv:icarských franků rozsudkem krajského soudu ze dne 
26. ledna 1925 právoplatně jemu přisouzených ploou jistinu a škoda, 
kterou žalobci způsobil žalovaný prodlením vymíněného placení této 
dlužní jistiny, spočívá tudíž jen v úrocích žalobci zmíněným rozsudkem 
již přisouzených. Kdyby žalobce měl. jak míní, obdržeti v době skuteč
ného zaplacení tolik československých korun, kolik svého času při niž
ším kursu československé koruny vynaložil na zakoupení švýcarských 
lrankú, byl by zřejmě neodůvodněně obohacen, neboť mohl by si za ony 
československé koruny při nesporném rozpětí kursu 1.370 až 651 Kč 
opatřiti nyní skoro jednou tolik švýcarských franků stejné vnitřní hod
noty a nákupní síly, Co.ž by 'znamenalo neodův.odněné rozmnožení jeho 
jmění na úkor žalovaného. Posoudili tudíž nižší soudové včc po právní 
stránce úplně správně a také v souladu s rozhodnutím nejvyššího soudu, 
uveřejněným ve sb. n. s. pod čís. 4114, týkajiCÍm se případu zcela po
dobného. V důsledku toho nebylo ani zapotřebí, prováděti důkazy do
voláním postrádané, a nelze vytýkati řízení odvolacího soudu vadnost, 
protože tyto důkazy nebyly připuštěny a provedeny. Nedůvodnému do
volání, jež jinak odkazuje se na správné důvody napadeného rozsudku, 
nebylo proto vyhověno. 

čís. 7041, 

Jde o ustanovení dědice, bylo-Ii v posledním pořízení po vypočtení 
jednotlivých věcí uvedeno, že ostatní připaooe určité osobě. 

škrty a opravy někúerých ustanovení poslední vůle nemají vzápětí 
odvolání ustanovení jimi nedotčených, pokud není prokázána vůle po

. řizovatelova, odvolati je tímto způsobem. 
škrty a změny, p,rovedené v hologralni závěti cizí rukou, neodnímají 

jJOSlledni vůli povahy hologralni závěti. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, Rv I 1736/26.) 

K pozůstalosti po Magdaleně H-ové přihlásila se ze závěti Zdenka 
H-ová, ze zákona bratr zůstavitelčin František P. Byv poukázán na po
řad práva, domáhal se františek P. neplatností posledního pořízení. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto 
d ů vod ů: Nesprávné právni posouzení vidí žalobce v tom, že soud 
prvé stolice spatřuje ve výrazu závěti »ostatní připadne mé neteři Zdeňce 
H-ové« její ustanovení za dědi'čku, a to proto, že nebylo tu použito po
řizovatelkou výrazu »dědic<<. Leč zákon nikde nepředepisuje, že ze zá
věti dědic musí býti výslovně jako takový označen (§§ 552, 553, 564 
obč. zák. a contr.); nezáleží tudiž na slovech, jakými byl kdo dědícem 
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ustanoven, nýbrž na tOI11, zda je z pořizovatelova výroku podle pravidel 
vykládacích patrno, že někoho a koho povolal za dědice. Je jasno, že 
MaO"dalena H-ová ve svém posledním pořízení ze dne 18. července 1922 
ust~novila slovy shora uvedenými za dědičku žalovanou, určivši, by do
stala veškeré její jmění, jež zbude po vyplacení odkazů (§ 532, 552 obč. 
zák.). Soud prvé stolice již uvedl, že v tomto sporu nebylo třeba zjišťo-. 
vati, kdo provedl opravy a škrty v závětí, neboť netýkaji se ustanovelll 
dědice, nýbrž pouze odkazů a odkazovníků, a prohlásil-li znalec, že po
řizovatelka závěti psala, a nevykazuje-li ona část, v níž ustanovena dě
dička, žádných oprav, nebylo třeba zjistiti, kdo provedl opravy a škrty; 
není tu tedy neúplnosti a vadnosti řízení. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Žalobce uplatňuje proti 6dvolací~1U rozsudku dovolací ,důvody ~ 503 
čís, 2 a 4 c. ř. s. Vadu řízení spatřuje v tom, že se odvolaCl soudpnpo]1l 
k názoru prvního soudu, že není potřeba zjišťovati, kdo pro,:vedl op~av:r 
a škrty v poslední vůli, protože .se netýkají l1stan~ven!. d,:dl_~e! nybrz 
pouze odkazů a odkazovníků. Než odvolacímu s01)du ]e pnsve,dcIÍl v tom, 
že tuto okolnost nebylo potřeba zjišťovati, protože nemá vyznamu pro 
ustanovení dědice, Ta část poslední vůle" v níž spatřují nižší s_oudy us5~~ 
novení dědice, není opravována. Škrty a opravy mohou ovsem ZruSltl 
jednotlivá ustanovení poslední vůle, ale nelze tV~'diti, ž,e tím byla o,dvo
lána také ustanovení jimi nedotčená, pokud nelll prokazana vule zusta
vitelova, že měl úmysl takto je odvolati (§§ 717, 721 obč, zák.). V tomto 
případě nebyl takový úmysl zůstavitelčin zjištěn, Je tedy pro tento spor 
nerozhodno kdo a kdy v poslední vůli škrtal a opravoval. Dovolatel 
tvrdí, že, i 'když škrty a opravy jsou pouze v části posle,dn~ vůle, po
zbývá celá listina hodnověrnosti. To však je věcí posouzem dukaza, kte
rou rozhodly nižší soudy proti míně~í dovolatelovu. Dovolacl soud J€. 
pak vázán oceněním důkazÍl odvolaclm soudem. 

Dovolatel vytýká, že odvolací soud posoudil v~c nesprávn~ p~ prá,;ní 
stránce uznav že listina o níž se ve sporu ledna, Je posledlll vuh, Tlm , ), , d f 
patrn" míní, že ji neprávem uznal za závěť; ~však dovol~cl so~ se p I: 
pojuje k výkladu zmíněné listiny, v níž spat;uJe ustanovenr Zdenky,H-o.ve 
za dědičku. K dotyčným dúvodům odvolaclho, rozsudku nem co pnpoJlÍl, 

Dovolací soud se nemůže připojiti k mínění dovolatelovu, že škrty 
a změny provedené v poslední vůli, byly-li provedeny jin~u ~u~ou, n~ž 
zůstavitelčinou, odnímají poslední vůli povahu holo~rafrcke zavell, a, ze 
závěť nemá náležitosti závěti allografické, protoze není podepsana 
Svědky poslední vůle. Takové změny provedené, sn,ad nepovolanou r~
kou nemohou dodatečně změniti povahu posledm vule, Kdyby bylo ml
nění dovolatelovo správným, bylo by možno podvodným pa~ěláním holo
grafické závěti zbaviti ji platnostI. K takovemu vykladu vsak neposky
tuje zákon opory. 
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čís, 7042, 

Ustanovení §u 81 ex. ř. neplatí ohledně exekučních titulů jugosláv
ských. Soud tuzemský, povolující exekuci na základě jugoslávského exe
kučního titulu, musí však samostatně zkoumati, zda nejde o uskutečnění 
nároku, který podle práva čsl. státu není ani žalova(,elným ani vykona
telným. 

Předpisu §u 11 čís, 4 tich, zák. nepříčí se právní jednání, jímž koupi! 
oochodník pražský od obchodníka splitského zboží pro spotřebitele. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, Rv I 557/27.) 

Proti exekuci, již vedl jugoslávský prodatel proti tuzemskému ku
piteli na základě rozsudku jugoslávského soudu ku vydobytí kupní ceny, 
vznesl dlužník odpor, uváděje, že vymáhaný nárok má základ v řetězo
vém obchodě a tak exekucí má býti uskutečněn nárok, kterému v tu
zemsku z ohledu na veřejný pořádek a mravnost je odepřena platnost a 
žadate1nost, a navrhla, aby exekuce byla prohlášena nepřípustnou. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e odpor zamítl. D ů vod y: Strana 
povinná sama uvádí, že v řízení před soudy jugoslávskými, které vedlo 
k vynesení rozsudků, tvořících exekuční titul, uplatňova~a ,námitku ře
tězového obchodu i zakázanosti smlouvy. Je tedy na snade, ze soud pro
cesní o námitce té již rozhodl. Odsoudil-I! přes to žalovaného, tedy ná
Ulitce místa nedal, uznávaje, že nešlo o smlouvu neplatnou nebo zaká
zanou. Kdyby tedy zdejší soud znovu jednal o této námitce, pustil b~ 
se tím do věcného přezkoumávání exekučního trtulu a k tomu nelll 
oprávněn (čl. 41 smlouvy z 17. března 1923, čís. 146 sb,. z. a ;1. na rok 
1924). O d vol a e í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. D u vod y: 
Podle dlužníkova tvrzení posoudil prý soud věc po stránce právní ne~ 
správně vycházeje z právního názoru, že není oprávněn přezkoumávatl 
věcně e~ekuční titul, pokud jde 'Ů otázku, zda nevzešel vymáhaný nárok 
z nedovolené smlouvy, a důsledkem toho zůstalo prý řízeni neúplným, 
poněvadž nepřipuštěny důkazy o tom nabízené, Soud odvolací neshledal 

,odvolání opodstatněným, Není správným názor dlužníka, že ustanovel1l 
§ 81 ex, ř, platí i ohledně exekučních titulů jugoslávských, neboť v čl. 
41 smlouvy čís. 146/1924 v odstavci třetím se výslovně nařiznje, že se 
omezí zkoumání, zda jsou tu podmínky pro povolení a výkon exekuce, 
na zkoumání náležitostí dále pod Č, 1-4 uvedených, jež se ovšem cel
kem shodují s Č. 1-4 §u 81 ex, ř., tedy § tento byl, pokud jde o Jugo
slavii, nahražen ustanoveními citov, článku (§ 84 ex. ř.), Souhlasiti 
ovšem dlužno s dlužníkem, že soud povolu'jící exekUCi je povinen zkou
mati, zda jsou tu náležitosti čís. 1--4 odst. 3 citov, článku, a není při 
tom vázán zjištěními uvedenými v exekučním titulu; tak nelze vykladatr 
poslední odstavec téhož článku, jenž zakazuje jen věcné jeho přezkou
mávání, tedy při rozsudku, zda právem došlo k odsouzení, kdežto 
.otázku, zda se nárok příčí dobrým mravům nebo není dle českosloven
ského práva žalovatelný nebo vykonatelný, musí soud povolující exe-



- čís. 7042 -
798 

kuci zkoumati samostatně; nebylo možno, by takOV)T nárok dle exek. 
titulu jugoslavského byl vykonatelný, kdežto rozhodovaly-Ii by o něm 
československé soudy, bylo by 111U odepříti žalovatelnost (Neumann 
Kom. k ex. ř. str. 282). Odvolacímu soudu stačí přednes dlužníka, by 
posoudil, zda je jeho odpor odůvodněn, Dlužník totiž tvrdil v odporu;· 
že namítal ve sporu, že jde o řetězový obchod a pletichy a že proto 
smlouva, z níž bylo žalováno, je nicotná, a že jugoslávský soud se ani 
nezmínil o námitce té v rozsudku. Řetězový obchod a pletichy spatřuje 
v tom, že se prý vymáhající věřitelka vydávala za výrobce a zboží, jež 
jako velkoobchodník prodala ve velkém dlužníku jako velkoobchod
níku, teprve potom musila sama nakupovati, tedy že se vmísila do řád-·: 
ného obchodu jako zbytečný článek. Leč v tom, že velkoobchodník 
pražský koupil od velkoobchodníka splitského zboží ve velkém, nelze 
spatřovati řetězový obchod; nelze zde mluviti o zbytečném článku, když 
dlužník sám uznal pro sebe za výhodnější koupiti zboží ve velkém, než 
sháněti je v menších částech,.ať u výrobců neho drobných obchodníků, 
k čemuž by potřeboval pomocných sil znalých místních poměrů (rozh. 
n. s. čís. 758 tr. sb. a vést. min. sprav. str. 116/1924), jinak by tomu 
bylo, kdyby byl dlužník kupoval od pražského velkoobchodníka. Lho
stejno je, říkala-li vymáhající firma, že je výrobk).'ní; jisto je, že se 
jednalo o prodej ve velkém. Neró'zhodno je, že zboŽí prodané dlužníku 
n'akoupila dodatečně, vždyť tím obstarala pro něho to, co mohl sám 
učiniti, ale co dělati neshledal za vhodno. Není tu tedy tvrzené neúplnosti 
řízení. < 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí s odvolacím soudem v právním názoru, že 
zdejší soud povolující exekucí na základě exekučniho titulu vydaného 
v SHS musí přes ustanovení posledního odstavec čl. 41 úmluvy ve 
smyslu č. 3 čl. 41 přezkoumati, zda povoleným výkonem exekuce nemá 
býtí uskutečněn nárok, který podle práva čsl. státu není žalovatelný 
nebo vykonatelný, což by platilo také o uskutečnění nároku z jednání 
zakázaného podle předpisů o trestání lichvy. Při přezku mu tom vychází 
však i dovolací soud z názoru, že podle skutkového přednesu povinného 
nelze uznati, že kupní smlouva, z níž se dovozuje vymáhaný nárok, byla 
řetězovým obchodem anebo zakázanou pletíchou, a nebylo proto třeba 
vyžádati si od příslušného soudu procesního sporné spisy. Soud jest 
jednak vázán skutkov)l111 přednesem strany a nemůže z _ moci úřední 
zjistiti skutečnosti stranou 'nepřednese.né) na druhé straně však mllže 
se spokojiti skutkovým přednesem strany, dá-Ii se věc podle něho po
souditi po právní stránce. Tak je tomu i v tomto prípadě. Podle skut
kového přednesu povinného koupil od vymáhajícího věřitele zboží. Z ne
sporných skutečností vyplývá, že v čas koupě vymáhající· věřitel byl 
obchodníkem ve Splitu, povinný pak obch.odníkem v Praze, z čehož 
je dovoditi, že povinný koupil zboží dodané vymáhající-m věřitelem ze 
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Splítu do Prahy. Nejvyšší soud souhlasí úplně s odvolacím soudem že 
nezáleží na tom, zda vymáhající věřitel byl sám výrobcem zboží či 'zda 
jenakoupíl ocl výrobců a sám klamně se vydával za výrobce ~ezáleží 
aní na tom, že až do převratu Praha i Splít náležely k říši, pro kterou 
v.čas:, koupě platil zákaz řetězového obchodu a pletich, rozhodna je 
1TI},stn,1 v,zdalenost, '.11ezlo Prahou, a Spli:el:l, ježo při nej~enším stěžuje 
prImy nakup od vylobcu v druhem miste Ťlm zpusobem, ze nelze mluviti 
o zakázaném právním jednání, když opatření zboží pro spotřebitele děje 
se koupí jeho obchodníkem v jednom místě ocl obchodníka v druhém 
místě. Nešlo tudíž o nové zjištění odvolacího soudu, nýbrž jen o právní 
posouz,eni na základě vlastních údajů povínného, je{ nepostačily sice 
ke zrusenl exekuce na něho vedené, ale postačily k zamítnutí odporu. ' 

čís. 7043. 

Ochrana nájemců. 
Nebylo-Ii za platnosti zákonů o ochraně nájemců nájemné smlu

v~no a placeno v penězích měny československé, n~'brž v jiných dáv
kach a ukonech, jde o smlouvu nicotnou, bytu jest užíváno bez právního 
důvodu. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, Rv I 637/27.) 

Žalobě o vyklizení bytu bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o
I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m z těch to 

důvodů: 

žalobkyně domáhá se vyklizení bytu, tvrdíc, že žalovaný užívá bytu 
v jejím domě bez jakéhokoli právního důvodu. žalovaný· namítal již 
v první stolici a uplatňuje také v dovolacím spise, že prý byt najal 
roku 1921 od svého otce, dokud tento byl ještě vlastníkem domu, a že 
podle úmluvy poskytoval otci místo nájemného úplnou stravu a péči 
lil natura až do května 1926, kdy otec byt opustil, a že od té doby sklá
dal nájemné po 50 Kč měsíčně nejprve pro něho a později p'fO žalobkyní 
~ jež od otce domu dne 3. července 1926 koupí nabyla ~ k soudu, 
ježto aní otec, ani žalobkyně nájemné přijati nechtěli. 1 kdyby tvrzení 
žalovaného o smlouvě obsahu svrchu uvedeného bylo pravdivé, nebylo 
by s to založíti právní c1ůvod pro další užívání bytu, protože by taková 
nájemní smlouva byla nicolna, jak oba nižší soudy správně dovodily. 
Roku 1921, kdy prý smlouva byla uzavřena, platil zákon o ochraně ná
jemníků ze dne 8, c1ubna 19QO, čís. 275 sb. z. a n., jehož § 13 nařizoval, 
že nájemné smí býti smluveno a placeno jen v penězích měny stanovené 
zákonem ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. a zapověděl smlouvy 
tomu odporující. Tento zákaz jest obsažen í ve všech dalších zákonech 
o ochraně nájemníků v §u 19 a platí i podle zákona ze dne 26. března 
1926, čís. 48 sb. z. a n. až dodnes. Nebylo-Ii tedy nájemné smluveno 
a placeno v penězích měny československé, nýbrž v jiných dávkách 
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a úkonech, jde o smlouvu zákonem zapovězenou a poclle §u 879 obč. 
zák. nicotnou, která nemá právního účinku. V důsledku toho užívá ža
lovaný bytu bez právního dúvodu a jest povinen jej vykliditi (v tom 
smyslu také rozh. čís. 852 sb. n. s.). K vývodům dovolacího spisu jest 
dodati ještě toto: Názor žalovaného, že zákon klade hlavní váhu na 
slovo »měna« a že zakázal jen úmluvy nájemného v cizozemské měně, 
protože by jinak byl stačil příkaz, že nájemné musí b},ti smluveno »v pe
nězích«, čímž by se již samo rozumělo, že v penězích měny českoslo
venské; že si uelze domysliti dúvod, proč by nájemné uemohlo býti 
smluveno i v jiuém plnění, které má peuěžní hodnotu, a že tedy jde 
toliko o měnově-technický ochrannj'r prostředek, nemá ani v doslovu,,:., 
ani v účelu zákona opory. Zákon praví jasně. že nájemné smí býti »smlu- . 
ven o a placeno« jen v penězích mčny stanovené zákonem ze dne 10. 
dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., teelY jak v penězích, tak ve měně česko
slovenské, naopak, že nesmí býti smluveno a placeno ani v n'ěčem jiném 
než v penězích a ani v jiných:cpenězích, než měny č~skoslovenské. Obo
jího jest k platnosti smlouvy' třeba, neboť jinaké nájemné bylo by po 
dobu účinnosti zákonů o ochraně nájemníků »protizákonné« (§§ 1092 
a 1054 obč. zák). Účelem zákona bylo odejmouti pronajímatelům pří
ležitost, by ujednánim nájemného v jiných plněních, než v penězích, 
vykořisťovali bytovou tíseň ve svilj prospěch a v neprospěch nájemníků, 
by tedy v této formě nájemné nepřípustně nezvyšovali. Tomu svědčí 
i systematické zařazení §u 19 (dříve §u 13) mezi §§ 18 a 20 (dříve 
mezi §§ 12 a 14), které sledují týž účel, 'totiž zabrániti příležitosti k by
tové lichvě. Zákaz je naprostý a platí i tehdy, kdyby snad i nájemníkovi 
bylo milejším plniti nájemné v dávkách nepeněžních. 

čís. 7044. 

Příslušnost pro žalobu o zmatečnost a pro žalobu o obnovu jest 
výlučnou. 

Pro žalobu o obnovu z důvodu §u 530 čís. 7 c. ř. s. jest soud vyšší 
stolice příslušným pouz.e tehdy, doznala-Ii skutková podstata rozsudku 
prvého soudil ve vyšší stolici změny novými skutkovými zjištěními a do
týká-Ii se důvod obnovy jen těchto nových slmtkových zjištěni. 

(Rozh. ze dne 5. května 1927, R II 120/27.) 

Žalobu o obnovu z důvodu čís. 7 §u 530 c. ř. s. zadal žalobce na 
odvolacím soudě, jenž ji odmítl, ježto by přednesení skutečností uplat
ňovaných v žalobě o obnovu, jakož i provedeni důkazů o skutečnostech 
těch nabídnutých nemohlo způsobiti pro žalobce příznivější rozhodnutí 
ve věcí hlavní. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Příslušnost ku projednáváni žalob pro zmatečnost a žalob o obnovu 
v §u 532 c. ř. s. stanovená j'est výlučná a jest ji zkoumati nejen při vy- I 

I 
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hzování žaiob) DSrbrž i v každém období řízení o nich z povinnosti 
úřední (§ 538 prvý odstavec, § 240 druhý odstavec c. ř. s.). Soud od
volací, u něhož byla v souzeném případě žaloba o obnovu podána, 
nezmiňuje se výslovně o tom, zda svou příslušnost k rozhodování o této 
žalobě zkoumal, leč z toho, že odmítl žalobu z jíného duvodu než pro 
nepříslušnost, nutno souditi, že se považoval za příslušna. Nejvyšší 
soud, prozkoumav spisy. dospěl k názoru, že příslušnost odvolacího 
soudu není opodstatněna. V §u 532, druhý odstavec c. ř. s. je vyslovena 
zásada, že žalobu o obnovu z důvodů uvedených v §u 530 čís. 1 až 3, 
5 až 7 a v §u 531 c. ř. s. podati jest u procesního soudu prvé stolice, 
a stanovena výjimka z této zásady pro případy, ve kterých uplatňova
ným důvodem obnovy je stižen toliko rozsudek vyšší stolice. V těchto 
případech jest žalobu o obnovu podati u soudu vyšší stolice, jehož 
rozsudek je tímto duvodem obnovy dotčen. Při zkoumání příslušnosti 
s tohoto hlediska není však rozhodným, že teprve rozsudkem vyšší sto
lice byl dán podnět k žalobě o obnovu, zvláště pak, že ten, kdo se 
obnovy domáhá, teprve ve vyšší stolici spor prosoudil, nýbrž záleží 
pouze na tom, dotýká-li se důvod obnovy pouze rozsudku soudu vyš
šího čí také rozsudku soudů nižších. Ve případech obnovy z dŮVOdu 
§u 530 čís. 7 c. ř. s. jest příslušným pro žalobu soud vyšší stolice jen 
tehdy, gozni'l.acli skutková. podstata rozsudku prvého soudu ve vyšší 
stolici změny novýriii skutkovýmí zjištěními a dotýká-li se dftvod ob
iióiiy-j'eň-těchtonovych skutkových zjištění (srov. materialie k c. ř. s. 
1:5t1'. 370,371). V případě, o který tu jde, zůstaLskutkový základ prvým 
soudem zjištěný ve druhé sto lící nezměněn a ke změně rozhodnutí 

..přvého soudu v neprospěch strany žalující došlo ve druhé stolici jen 
proto, že soud odvolací nazíral na y~c po stránce právní jínak než soud 
·prvý. Účelem nynější žaloby o obnovu'jesf doplniti skutkovou podstatu 
prvým soudem zjištěnou novými skutečnostmi ve smyslu §u 530 čís. 7 
c. ř. s. Důvod obnovy dotýká se tudíž skutkového základu, na němž 
je vybudován nejen rozsudek soudu odvolacího, nýbrž í rozsudek soudu 
prvého, a tím, ježto skutková zjištění jsou částí rozsudku, též obou 
rozsudku nížších soudů. Bylo tudíž žalobu o obnovu podati u krajského 
soudu v Olomouci jako soudu dle §u 532 druhý odstavec prvá věta 
c. ř. s. výlučně příslušného, Mor. sL vrchní zemský soud nebyl k jed
.nání o této žalobě příslušným a proto měl odmítnouti žalobu z tohoto 
důvodu (§ 538, § 230, druhý odstavec, c. ř. s.). Za tohoto stavu obstojí 
'napadené usnesení z důvodu právě uvedeného a není třeba probírati 
.otázku, byly-li správnýmí i důvody odmítací v onom usnesení uplatněné. 

čís. 7045. 

Vyvlastnění domu k účelům asanačním v Praze (zákon ze dne 11. 
'Února 1893, čís. 22 ř. zák.). 

)}Odškodněním« ve smyslu § 365 obč. zák. není nikterak pouze 
OOei:ná (odhadni) cena, nýbrž plná náhrada veškeré škody utrpěné vy-
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vlastněním, t. j. vyvlastněnec musí býti ; po vyvlastnění na tom tak,. 
jakoby se vyvlastnění bylo nestalo. 

Okolnosti směrodatné pro vyšetření odškodnění. 

(Rozh. ze dne 10. května 1927, Rl 368/27.) 

Podle § 5 asanačního zákona pro Prahu ze dne 11. února 1893, 
čís. 22 ř. zák. bylo na nemovitosti Jaroslava D-a dne 23. června 1913 
poznamenáno, že byl vlastník domu vyzván, by do 15. července 1915 
nemovítost uvedl ve shodu s návrhem upravovacím, pokud se týče, by 
na ní vystavěl budovu odpovídající upravovacímu návrhu. Vyvlastnění 
bylo však provedeno teprve roku 1926 a s o udp r v é s t o I í ce 
stanovil odškodnění vlastníka na 96.960 Kč 70 h. Rek u r sní s o u d 
zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by ve věci dále 
jednal a náhradu domu znovu stanovil. D ů vod y: Podle zákona ze 
dne ll. února 1893, čís. 22 ř. zák. má vyvlastněnec nárok nejen na ná
hradu ceny domu, nýbrž i na n*hradu veškeré majetkové újmy, která 
mu vyvlastněním vznikne. Náhrada ta má býti podle §u 365 obč. zák. 
přiměřenou. Aby byla přiměřenou, musí se mu dostati 'tolik majetkové 
hodnoty, kolik by za předmět vyvlastněný obdržel, kdyby zde vyvlast
nění nebylo a on objekt prodával z volné ruky. Touto hodnotou rozuměti 
sluší obecnou cenu objektu a této ce~y znalci vůbec neuvedli. Zejména 
musí se dostati náhrady v takové výši, by mu bylo možno za tuto ná
hradu koupiti si objekt stejné výměry a jakQsti. Dlužno vzíti také zřetel 
na pokles měny a na ostatní majetkové újmy, které byly posavadnímu 
majiteli vyvlastněním způsobeny. Podle knihovního výtahu vázne na 
domě pohledávka české spořitelny přes 28.000 Kč. Známo je, že spo
řitelny půjčují na nemovitosti jen do 50% odhadní ceny, z čehož plyne,: 
že v době zápújčky 111usel tento dům míti cenu nejméně 56.000 Kč. 
A přihlíží-li se ku poklesu měny, pak cena nynější, počítá-li se s po
klesem jen čtyřnásobným, musí býti značně vyšší. Z toho jiŽ patrno, 
že by vyvlastněnec stejný objekt za stanovenou náhradu 96.960 Kč 
75 h sotva asi koupil. Jest proto na znalcích, by udali prodejní cenu 
domu před válkou a nynější prodejnou cenu vzhledem ku poklesu čsl.' 
valuty. Že by znalci k tomuto poklesu byli skutečně přihlíželi, z jich 
odhadu nevyplývá. Přihliželi-li jen ku poslední činži z roku 1923-1924, 
dlužno tento základ pro stanovení ceny prodejní pokládati za nespo
lehlivý, vždyť známo jest, že hodnota podle činžovního výnosu se sku
tečné hodnotě zpravidla nerovná. To platí zejména o nynější době, kdy 
skutečná prodejní cena domů nerovná se hodnotě podle činžovního vý
nosu. Vyvlastněnec tvrdí, že následkem vyvlastnění má určité újmy 
majetkové a tyto také vypočítává. Zejména tvrdí, že má újmu tím, že 
nebyla asanace dříve provedena, že odhad proveden byl v době, kdy 
výnos domu klesl, ačkoliv až do války byl veliký, že ztrácí svůj byt a 
musí se stěhovati. Všechny tyto újmy musí znalci odhadnouti a nemohou 
se tomu vzpírati, ať již náleží do ceny domu čili nic, poněvadž tuto 
otázku musí rozhodnouti soud podle svého volného uvážení. Odepřou-li 
znalci na tvrzené újmy odpovědi a budou-Ii se vzpírati je odhadnouti,. 
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zbude ovšem nic jiného, než jmenovati nové znalce, kteréžto právo 
n~'SIU'SI' tomu soudu, ktery' odhad provádí. Proto také se stěžovatel 
pll " 'h I' d' poukazuje se svým návrhem na jmeno,van; ~ovyc z~a ,cu n~ so_u prve 
stolice. Znalci stanovenou cenou nem Jeste soud vaz~n, nybrz stano: 
vená cena jest jen podkladem pro rozhodnutí sou~u, Jehoz, POVll1??st; 
jest, aby udanou cenu přezkoumal, a Jl pak dle sveho volneho uvazem 

stanovil. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

:!11_1h~ I~- . 
D ů vod y: 

Nebývalá ohrom~ost světové v~~ky, měla, za následe~ přímo _mon
strosní účinky na vsechny hospodarske a trm, reflexlvne -' !Ja vsecky 
právní poměry, ale právní předpisy v celku z~,staly nezm,enen~, ~ tak 
dolehla na soudy nesmírně obtížná a druhdy pnmo n.ez;nozlt:~na, ulo~a, 
by vystačily s předpisy dělanými pro po,:?ěry nor};Jalm"a pnzpus?b!ly 
jich užití _ pouze užití, neboť obsah zustal porad tyz - po.m:r~m 
naprosto zvráceným a tak staly se právy ,a ;lCll1rly zad?'st zmll1enym 
radikálním změnám, vyvolaným válkou. Cela trha ,tohoto, uk01u ~valena, 
jak řečeno, na praxi soudní, neboť nauk~: zvykla vyčkav~tl, az pr!,xe 
proklestí dráhy, ba snad ani neuvědomuJIC Sl nas!aleho ~kolt;, mlcela 
a sám zákonodárce si netroufal, jakkoli on byl by mel ruku uplne volnou, 
maje možnost svobodné, ničím neomezované a toliko příkazy sp;avedl: 
nosti řízené úpravy, kdežto soudy vázá~y byly n,a ,normy nezpu~oblle 
býti právu nastalým abnormitám, z;rnule a ne~ruzn~, a tak nezbyva!o, 
než vypomoci spravedlnostr pk ~'?ZI:O ,rozumn)'m ~ykladem a v uzkem 
rámci právotvorné funkce dopustene § 7 obc .. zak., !o. Jest obdo,bou 
zákona, obdobou práva a přirozenými zásadam~ pravmm;., 'Tato pravo
tvorná, poměrům ze základu přetvořeným vyhovet~ se sn~:lcl pra~e byl.a 
by měla uvítána býti súčastněnými stranamI a vu~.ec VSI, pravn; ':.ereJ
ností s po'vděkem a doznati u nich pOdp,ory, pohnc,~u vsak pra~~ na: 
opak ·setkala se s naprostým neporozumemm, ba. pnmo s ?evra,~lvosl1 
a nevděkem, neboť strany, zaslepeny jsouce svym str~nnym zaJmem, 
neboli, jak morálka praví, svým sobectvím, neproJevuJI pro obJ;ektrvI1l 
spravedlnost smyslu a prohlašují z_a správné po~ze to, co, hOVl JeJIch 
osobnímu zájmu, byť se to před OClma nestranneho. soud~eho pozor?,: 
vatele jevilo zřejmou nespravedlností. T? př~clesl!,y P?kladal ~eJvys,sl 
soud za potřebno proto, že ani v pr_oJeclnav~nem p;lpade pochva asve
domitá snaha rekursního soudu, UCllllŤl pozad~v~ulll spravedlnosh z,a
dost nedošla ohlasu a nesetkala se s porozumemm, nerku-1I s uznamm 
a pddporou stěžovatelky, neboť všecek obsah stížnosti nese"se k, t0t;Ju, 
by se vyvlastněnému vyměřila r:áh:~da pO,dle, met~ody uZl7a~e pr~d 
válkou, které i znalci ovšem upotrebllI, ktera vsak, ac se s ll! pred val~ 
kou vystačilo, může býti nyní ve svých výsledSích ocl .sprayeclln?sŤl 
velmi vzdálena, a když rekurs ní ,soud, velm.l doh;e, toto u.s,kalI VyCIŤlV, 
hledá lepší cesty, třeba že problemu nevys~lhl, k~ra ~o, strz~ost z toho 
tónem, v němž ho viní, že nedbá zákonnych predplsu a ze, 19no~uJe 
výsledky řízení, a nazývá všecky jeho náhledy a pokyny dane prvmmu 
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~oudu .. podivnými nebo velmi podivnými, nebo nepochopitelnými, ač, 
jak mze se ukáže, naopak předpisy, jichž použití stížnost se domáhá 
jsou tu nemístny a náhledy její vedly by k nespravedlnosti. Shledává-Ii 
zejména stížnost »velmi podivným«, že rekurs ní soud přijal »pokles 
měn.y čtyřnásobný«, řkouc, že není známo, odkud to má, že požadavek 
ten je »vzat patrně ze vzduchu«, tedy ji sluší odkázati na elaborát znalců, 
kteří vzali stavební hodnotu »hledic ku dnešním stavebním poměrům« 
čtyřikráte, což pojal prvý soudce již do svého prvního usnesení ze dne 
9. června 1 926. Nebo, jestliže na pověqění rekursníhosoudu, že znalci 
nemohou se vzpírati odhadnouti újmy vzešlé vyvlastněn ci z toho, že 
sanace nebyla provedena dříve a že ztrácí svůj byt, stížnost praví, že .. 
toto odůvodnění je »tak všeobecné a tak podivné, že rada městská musí 
z toho soudíti, že rekurs ní soud bud' neměl spisy po ruce nebo nepo
kl~dal za potřebné je prostudovati«, a jinde, že nelze se dohadnouti, 
z ceho rekursní soud usuzuje, že znalci se vzpírali, dlužno odkázati na 
protokol ze dne 17. prosince 1926, kde nejprve obě újmy konkretisovány 
s odkazem na podání, kde podf9bně rozvedeny jsou, a znalci, ač soudem 
vyzváni, újmy ty nezodpověděli řkouce, že nemají ničeho, co by dále 
uvedli a doplnili, načež zástupce vyvlastněnce to nazval odpíráním po
sudku. Sama tedy stěžovatelka neprostudovala dobře spis)', a, jestliže 
takovou výtku neprávem činí soudlJ právě tam, kde se jí samé poklesek 
přihodil, a to dvakráte, dopadá doslovně všecko to, co shora (j zne
uznání snah soudu hledajícího stezky spravedlnosti řečeno. 

Ve věci samé toto: Methoda znalců, kterou hájí také stěžovatelka, 
jest nesprávná a protizákonná, neboť znalci přiznávají vyvlastněnému 
odhadní cenu, kterou vyšetřili podle odhadního řádu realního ze dne 
25. července 1897, čís. 175 ř. zák., podrobivše vyvlastněný dům odhadu 
dvojímu, jednak podle hodnoty pozemku a stavby a jednak podle čin
žovního výnosu, jejž kapitalisovali předepsanými pro takové odhady 
4%, a vzavše z obou odhadů průměr, t. j. z jich součtu polovici. Stěžo
vatelka snaží se tomuto odhadu dáti právní základ a opírá ho o § 305 
obč. zák., jenž obecnou cenou jmenuje cenu, kterou lze obdržeti, cení-li 
se věc podle svého užitku, jejž se zřetelem na čas a místo obyčejně a 
všeobecně poskytuje. Ale již § 365 obč. zák .. jenž, vyjma zabrané ne
movitosti, jest základem všech zákonů vyvlastňovacích, nepřiznává vy
vlastněnému pouze obecnou cenu, nýbrž odškodnění, a to jest veliký 
rozdíl: ale zákon to řekl s rozmyslem, neboť jako mluví o »obecné 
ceně« ve všeobecném předpisu § 305 obč. zák., mluví o ní neb o ceně 
odhadní, nebo vzhledem k předpisu § 306 obč. zák., dle něhož platí 
všude obecná cena, kde není něco jiného předepsáno, prostě též pouze 
o ceně (hodnotě), také v §§ 391, 934, 1332,417-419 (všude: obecná 
cena), v § 1323 (odhadní cena), v § 416, 784 (dv. dekret ze dne 31. 
ledna 1844, čís. 781 sb. z. s.), 794 (všude pouze: cena) aj. v. Jestliže 
tedy § 365, mluvě o vyvlastnění, použil výrazu »odškodnění«, je zřejmo, 
že to nemá býti pouze obecná, odhadní cena, nýbrž plná náhrada vší 
vyvlastněním utrpěné škody: jestliže tedy obecná, odhadní cena podle 
§ 305 obč. zák. je ta, kterou věc má vzhledem k užitkům, jež »obyčejně 
a všeobecně« poskytuje, tedy při odškodnění vyvlastněného nestačí toto 
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"·tko ny·brž ]·emu se musí nahraditi i to, co věc poskytovala i třeba nlen , . . v o v'" 

·e ]·emu samotnému vzhledem k jeho Osobltym pomerum a vsem ]lnym 
] n tl' I ,.., t anebo řadě jiných byla by to neposkytovala, . a <ze ne ze nCI, ze o po; 
skytuje »obyčetně a všeobecně«. 1 to Je vecn~ hodn~~a, cen.a, ,~.~azyva 
se »zvláštnt« vecnou cenou oprotI one obecne, 1 SlUSl od nt hSlŤ1 t. ZV~ 
cenu zvláštní záliby, lépe řečeno osobní záliby, která se neří~í podle 
výše užitků, nýbrž podle držitelovy záliby a př;~ahu]e tedy mIfll ceny 
věcné ať obecné ať zvláštnÍ. Název »cena zvlastm oblIby« lest tech
nický termín (§' 305, 335, 133~ o~č. zá~) a, d,l,užn? ji tedr líšiti o~ 
»nejvyšší ceny« § 417 a 419 obc. zak.,.]ez ]'; vets: n,ez obe~na, ale ta~e 
jen věcná. Tím vším jest rozdíl mezI »odskodne!"m«, jez V)T~lastn,~
nému dáti jest, a »obecnou cenou« stanovenou zakonem pro J1~e P!l
pady náhrady, dostatečně osvětlen. Ale v souhlase s § 36? obc. zak. 
stanoví také nejužívanější vyvlastňovací zákon ze dne 18. unora 1878, 
čís. 30 ř. zák. o vyvlastnění k účelům železničním v, § 4 a rovn~~ tak· 
podle jeho vzoru dělaný assanační zákon ze, dne 11. un~r~ 1893, c;s. 22 
ř. zák. v § 7, že podnikatel jest pOV1l1en datl vyvlastnenemu za v~e,;ky 
vyvlastněním Zpllsobené majetkoprávní újm~ náhradu, ,~y ~s~~tecneno 
bylo odškodnění v § 365 obč. zák. stanovene; Cena z~lastl1l zalIby, po
kud přesahuje cenu věcnou, nerep;es;n~u]e,sko~u, (ulmu), ma]~tkovou 
a proto, jak hned zde říci sluší, zustava pn vysetrem odskodn"ho ~le 
citovaných zákonů expropriačních bez zřetele (§ 7 odst. 2 zak. zel. 
a § 10 odst. 2 zák. assan.)., ~oněvadž je~t tedy ,otázkou, vtše škody 
vyvlastněncovy a ne cena veCl, o neodh~du]e se ~e3: nybrz s~oda vy
vlastněncova a nemá tu tedy vubec mlsto realm rad odhadm ze dne 
25. července'1897, čís. 175 ř. zák., ani jeho zásady ani jeho řízení·, 
neboť tento řád upravuje právě jen ot~z~u, pO,dle jaký~h ,zá~ad a jakým 
řízením provádi se odhad věci. Skutecn,e take ,assanacl1l zak?n zrovna 
tak jako zákon železniční nikde nepraví, ze se ma odhadnouÍl vec a proto 
také nikde neodkazuje na odhadní předpisy (což by ovšem tehdy nebyl 
mohl býti cit. odh. řád., nýbrž předpisy Josefinsk~ho soudního řádu, 
jenž v § 323 a hlavě XVll., zvláště v §.20~ a ~odatc!,~h ob~ahova! ! ,od: 
hadní normy, ovšem velmi sporé), nybrz vsude pn~azuje »vy:'setr;11l 
odškodného'« (§ 8, 9, 10, 13 a nápis B k §u ?3 a nasl;. as.san,ac. zak.: 
§ 5, 6, 7, 9 a nápis B k § 22 a násl. želez~. ~ak.) a nanz~lec z'7 znab 
mají udati skutkové předpoklady a ostatm zaklady, na nlchz ]lch p~
sudek, totiž výpočet hodnoty škody spočívá (§ 26 odst.. 2 a ~ 28 as.sanac. 
zák., § 25 odst. 2 a § 28 železn. zák.), t. ]. nejsou 11m predepsany na 
rozdíl od znaleůodhadujících dle odhadního řádu ani postup šetření 
ani zásady vý'počtu, nýbrž je to přenecháno všecko jim, ab~ to podle 
povahy případu sami stanovili, jen to musí udaŤ! a mOhvov~~, by soud 
mohl si učiniti o správnosti jejich elaborátu úsudek. A rovnez tak soud 
nestanoví cenu odhadní, nýbrž odškodné (§ 30 assanač. zák., § 30 žel. 
zák.), při čemž ovšem nález a posudek z~alců jsou n;~ .ien P?mťl~kou, 
pročež může se od výsledků znaleckého, dukazu odchyllt!, ~dy:'z ma pro 
to platné důvody. Nesprávná tedy byla methoďa znaleu, kdyz predsevzah 
odhad věci (domu) a to, jak řečeno, dvojím způsobem, jak to předpisuj.e 
odhadní řád a pří tom setrvali, připojivše v následujících elaborátech 
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jen m~tivaci tohoto .od~adu" kdež~o měli vyšetřiti majetkovou škoclu vy
vlastnence, a nespravne take pivy soudce tuto odhadní cenu věci místo 
odškodného přiznal vyvlastněnci jako náhradu, a ovšem i rekursní soud 
nesprávně má za to, že náhrada za veškeré majetkové újmy vyvlastněnci 
vyvlastněním vz~ikající, by byla přhněřená, musí činiti tolik, kolik by 
dostal, kdyby objekt prodaval z volne ruky, a tou hodnotou že rozuměti 
sluší ?becnou. cenu o~jektu: tu však že znalci ?euvedli. Avšak tu právě 
uvedl~, ale ~tazka take nenl ta, c5' ?y vyvlastnenec z volné ruky dostal, 
ne?ot prodavatl nemUSil a, podrzuje objekt, mohl by na tom býti lépe, 
nez kdyby prodával, tak na př. když je špatná konjunktura, nebo v bu
doucnost! ceny nejisté a panuje tudíž na trhu realitním zdrželivost 
?všem rek~rsní so~d. nařizuje bráti zřetel též na pokles valuty a na to; ". 
ze vyvl~s.tnenec ztracI byt. Ale tu je otázka, jak tyto újmy zakalkulovati. 
Co s.e tyce poklesu valuty praví rekursní soud, že znalci mají udati pro
dej111 cenu domu před válkou a nynější prodejní cenu vzhledem k po
k!es~ valuty; avšak nynější prodejní cenu lze správně zjistiti jen vyše
t~e111m c.en na realItním trhu, které nemusí býti k předválečným prodej-
111m cenam zrQv.na v témž poměru (ovšem obráceném) jako př.edválečná 
valuta k ?ynější. Ale nehledě k tomu, je přece na biledni, že starý dům 
v a;a.nacI, určený ku zboření, nikdo nekoupí, je vůbec neprodejný a 
sc~a~1 tu tedl tertmm comparati~nis. Koupí jej leda podnit?tel asa
nacm. (§ I oast. 3asa~. zák.), namísto vyvlastnění a tu se pravě o vy
vlastnova~; cen~ jedna, kdyz Se strany dobrovolně na ni nedohodly. 
A co se !yce ztraty bytu, chce rekursní soud nutiti znalce, aby tuto újmu 
vyvl~stnencovu odhadlI, ale nepraví, jak to mají učiniti. Nejvyšší soud 
soudl takto: >~Odškodnění« již podle obecného pojmu svého a také po
dle defImce zakona (§ 7 asan. zák. § 4 žel. zák.), podle níž musí to býti 
~áhrada za všecky majetkové újmy vyvlastněním způsobené, znamená, 
ze vy~la.stněnec musí býti i po vyvlastnění na tom tak, jakoby se vy
v~astneI11 bylo nestalo, musí I po vyvlastnění majetkově míti tolik, jako 
pred vyvlastněním, že se nesmí vyvlastněním v majetkové potenci jeho 
111C změniti. Na to musí znalci i soud upnouti svůj hled. Jsou ovšem pří
padn~sti, kde výši š~ody nelze přesně zjistiti, na př. u· stavebních po
ze~ku vzhledem k ocekavanému stavebnímu ruchu neb jiným konjunk
turaI?; tu Jest na snadě, že takové pochybnosti musí se řešiti vždy spíše 
se zretelem na vyvlastněnce, jenž je proti své vůlí nucen, by věc v zá
Jmu.vyvlastnitele vydal, než na vyvlastnitele, jenž mu ji ve svém zájmu 
od!1Jmá. Ale ovšem že i tu jsou vždy určité meze a vše záleží vždy na 
sve90mité a !·5'~mysiné úvaze. Býv. víd. nejvyšší soud měl tu praxi vy
tvorenou zvlaste v oboru zákona železničního, že náhradu vyměřiti jest 
podle doby vyvlastnění. Toto stanovisko není sice ve své všeobecnosti 
správ~é, neboť, že již sám zálmn má na mysli i případy, že škoda se 
o?jevI teprv později, dokazuje § 9 zák. žel. a převzavší jej § 12 asan. 
zak., ktere člIJí opatření pro případy, že újma, jež odhadnuta býti má, 
nedá se předem určit a že tedy nemŮŽe náhrada býti hned v plné v}'ši 
stanovena. Ale v celku lze řici, že v nonnálnich a stabilních předváleč
ných poměrech mohlo se s oním stanoviskem vystačiti, než válkou se 
poměry změnily, jsou pořád ještě v procesu stabilisačním a proto značně 
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neurčité. Zatím stačí poukázati na účinky ochrany nájemníků, která, 
kdyby odpadla - a zákon z roku 1925 platí jen do 31. března 1928 -
činže by značně stouply, a na zákon o .ruchu stavebním, nyní nový da
tující ze dne 7. dubna 1927, čís. 44 sb. z. a n., jenž též může míti vliv 
na pohyb nájemných činží, avšak všecky tyto vlivy a účinky do budouc
nosti odhadnouti jest zajisté těžko, ba s jistotou vůbec nemožno. S druhé 
strany však je otázkou, je-li možno, by se kritická doba posun~la. do .mi~ 
nulosti a nevzala se tedy za základ doba nastaleho vyvlastnem, nybrz 
doba zahájeni vyvlastňovací akce, když již tou byla pozdějšímu vyvlast
něnci odňata možnost svobodné disposice majetkem nyní vyvlastněným 
a tím mll způsobena újma. 

Po tom, co předesláno, lze nyní přikročiti k posouzení případu sa
mého. Znalci odhadli cenu domu podle hodnoty pozemku a stavby na 
82.312 Kč 50 h a podle činžovního výnosu čtyřpercentní kapitalisací 
ročního čistého výnosu 111.609XČ, dohromady 193.921 Kč .50 h, z če
hož polovici 96.960 Kč 75 h vzali za pravou cenu odhadní, kterou první 
soudce vyvlastněnci přisoudil. Má-li se však vyšetřiti odškodné podle 
hořejších zásad, jest zřejmo, že především musí býti vyloučen odhad 
podle hodnoty pozemku a stavby 82.312 Kč 50 h a zbude odhad podle 
čistého výnosu .111.609 Kč. Tu však je hned kámen úrazu v ročním ČI
stém výnosu činže, jejíž nízká výše, již znalci počítali, jest ve starých 
domech jen důsledkem ochrany nájemníků a tedy zj:,vem ~~~ze pře
chodným, takže možná hned 1. dubnem 1928 podstatne se ZVySI, coz oy 
hrálo roli v dvojím směru: jednak měl by vlastnik, J:.~y~y dům podržel, 
od nájemníků větší příjem, než který mu znalci poclta]1, jednak, kdyz 
dům nemůže podižeti, musil by sám za stejný byt v cizím domě platiti 
více, než co mu nyní znalci v jeho vlastním domě počítají, takže by byl 
dvojnásobně zkrácen. Kdyby tu už byl nový zákon o ochraně nájemníků, 
možná že by znalci mohli účinky jeho aspoň hodně přibližně stanoviti, 
ale tak se zdá že nebude zbývati nic jiného - nedohodnou-II se strany 
- než sáhno~ti k východisku § 12 asan. zák., to tím spíše, nedá-li se 
následkem bytové nouze očekávati, že by vyvlastněnec bez zvlášt~í 
úplaty, kterou rovněž zakalkulovanou míti .žádá a která je těžko .urč~
teln:., nový byt našel, co·ž může ovšem platIti Jen ? ~yt;ch nepodleh~]1-
cích ochraně nájemníkú. Každým zpusobem naleze]1 k ma]etkovym 
újmám vyvlastněnce i náklady stěhovací, Jež rovněž .uplatň.uje. P?kud 
stěžovatelka uplatňuje, že je ochotna opatn\] vyvlastnencl nahradn; byt 
ve smyslu zákona o ochraně nájemníků a přestěhování na svůJ tlaklad 
provésti, dlužno na to odvětiti, že pouhá ochota ne~tačí, nýbrž musel by 
to býti závazný slib, který by •. zaručoval. vy~las:~en~l. byt n~ trvalo,. a 
ještě i pak není povinen to. pn]1noutl, nybr; m~~:. zadatI :,z,~y pemz.e 
(§ 11 asan. zák.). Jinak ovsem by bylo take uvaZ1tI, zda vytezek kapi
tálu pod 4% neklesne, zda tedy bude ~ždy takový, že vyv!as~ně;,ec bu~e 
z něho míti stále tolik, jako nyní má ČIstého, t. j. po uhrazem vsech ~ra
žek od nájemníků a zároveň, pokud jde o něho samého, zda vždy SI ze 
zbytku úroků jeho bude moci držeti takový byt, jaký má nyni v; ~véf12 
domě. Potud, pokládá-li se za rozhodnou do~u cas od vyvlas~nem, lez 
nastalo podle nálezu vyvlastňovacího dne 27. cervna 1923. Je vsak otaz-
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kou: l,;e-Ii počítati i ~odle do?y před vyvlastněním, jak rovněž činí vy
v~~:!neny, ;,ytykaje, ze podmkatelka vyvlastnění protáhla, až do ny
dejSI pro neho nepříznivé doby, že dům, stížen byv asanací stal se ne
p:odej~ým, a žádaje, by vyšetřena byla prodejní cena, jak~u dům měl 
p:ed valkou při prodeji z volné ruky bez ohledu na asanaci a by vzat byl 
zretel na pokles měny. Tu dlužno uvažovati takto: Již dne 23. června 
1913 blla na ,do~ě nyní ~yvlastněném poznamenána výzva podle § 5 
asan. zak., takze lIm byl dum podroben vyvlastnění a znemožněna vlast
níku volná disposice, protože dům určený ku zboření nebude nikdo ku
povati, kro~lě; jak už řečeno, asanačniho podnikatele, jenž vždy bude 
s,: ~ht:lI drzelI ~ n~ezich ::ákon3' asanačního a jenž přistoupil k vyvlast
nem az v povalecne ne]Iste dobe. V pravdě však ani doba řečené knihovní 
pozná~,ky ne~í teprve začátkem rozhodného období, nýbrž hned vydání 
~sana?mh~ zakona, tedy den 11. února 1893, protože již od té doby bylo 
jlsto'"ze dun., lest vasanacI a bude zbořen, a byla tedy vlastníku hned 
tehdaz volna dIspOSIce, zejmena tedy prodej, znemožněna. Ale praví-Ii 
§,7 asan. zák. shodně s § 4 žel. ,zák., že vyvlastněnému musí se hraditi 
vseck~ male,tkové újmy ~působ:r;é mu vyvlastněním, musí se to spra· 
vedll\;e vykladalI Jako maletkove ujmy způsobené mu vyvlastňovací akci, 
nebo! v;tahovalI ~o pouze na dobu skutečného vyvlastnění bylo možno 
a vystacllo ,se s lIm, ve stálých a neměnících se dobách předvál'ečných, 
kdr to . n,emelo n~ vyslede~,vhv;-t, práVede-li s,: vyvlastnění dříve či po
zdejl, lezto, pom<;ry a t~dl:: I s~oda vY,vlastneného byla pořád stejná. 
Ale vyvlastnovacl akce, leJlz cele obdobl jest rozhodným, začala, jak už 
uveden~, rokem 1893 a tu je otázkou, možrio-li usuzovati takto: nebýti 
vyvlastnovacl akce, mohl vlastník dům prodati dávno před válkou, v lé
tech 1893-1914 za cenu tehdáž přiměřenou a měl možnost cenu uložiti 
~i ,v takový.ch objektech, jichž hodnoty by se byl pokles valuty nedotkl, 
lezto cena Jich s poklesem valuty úměrně stoupala, na př. v jiném domě 
nebo pozemku nebo ve zboží a pod., takže by bylo třeba zjistiti tehdejší 
(předválečnou) prodejní cenu domu, jakou by byl měl bez ohledu na 
asanac~, a tuto cenu vyjádřiti pak ve znehodnocené poválečné měně. Než 
t~k pocltah lze leda tam, kde by bylo na jevě, že by vlastník, nehýti 
za~ad{' vyvlas!n~n.í, byl objekt věrojatně prodal a také kupní cenu vě
rOlatne v nemel1lclch se hodnotách uložil, neboť s pouhými možnostmi 
a ~edo~ožen~mi d?mněnkami praoovati nelze, to by byl sypký základ 
odskodn?v~clhO nalezu. V tom tedy vyvlastněnci vstříc vyjíti nelze. Ale 
sprav~dhve, a bezzávadné je, by znalci vyšetřili cenu prodejní, jakou by 
byl :tum mel nyní po vyvlastnění, I. j. od roku 1923 počítaje v tom pří
pade, kdyby asanace vůbec nebylo. Říci: kdyby dům asanací stižen n€
by!,-:- nelze, neboť již tím, že se asanace prováděla v ol<oH, nabyl dům 
vyssl ceny, bez ohledu na to, bude-li sám v akci asanační pojat, ale na 
tuto vyšší oenu nesmí se podle § 10 druhý odstavec asan. zák. (§ 7 odsl. 
2 z!k; ž,el.) bráti zřetel a tak lze to formulovati jen tak, jak učiněno. 
~ozna, .ze cenu tu ne?ude možno znalcům udati, poněvadž by musili 1'0-
cltali mkolt s .danÝ,ml ponj~ry reálnými, nýbrž s poměry imaginárními, 
ale, I b~de-h II mozno udatI, zbude vždy další újma záležející v nákla
dech stehovacích vyvlastněn ci vznikajících, jakož i po případě v nut-
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ných nákladech na opatření jiného bytu, ,a ko~ečně záhad~, že Ol;a í111a
O'inární cena prodejní je jen cena docasna a prechodna a ze se zahy po
dle obsahu nastávajícího zákonodárstvi v otáz.ce och;any nájemniků 
může podstatně zvýšiti. A tak i zde to poukazule na vy?hodlsko § 12: 
Ale tento předpís předpokládá návrh některé strany, a v~cho.dlsko plali 
'en 3 leta od výkonu vyvlastnění, I. j. odevzdání nemovitost: ~ebo nu
~eného uvedeni vyvlastňovatele v její drž~:l (~ 33 násl.),Jec ze by za 
konečnou úpravu odškodnění ani po~om zadn,~. stran~ nezad~la. Spra
vedlnost je tedy v rukách stran samych. Nepr~]mOll-l; toto v]T~hodlsko, 
budou znalci arci nuceni učiniti výpočet kapitálu predstavu]lclho od
škodné pro vždy a nezbude jim, ~ež }aložit! vtpo~et na předpokladech: 
jichž splnění v blízké ~udoucnos,tt ver~l~tne oC,ekavah lze, a na soud~1 
bude, by jejich elaborat podrobil peč:lvem~ prezku~lll a vyd,al na za
kladě toho svůj nález. Bylo tedy zrusovaCI usne~enl rekursl1l~o, soud~ 
potvrditi, ale ovšem z těchto jiných důvodů, t~kze. p~~, doplnel1l nzem 
budou platiti pokyny dané v tomto roz~odnuli nelvysslho soudu a ne 
směrnice obsažené v rozhodnutí rekursmho soudu. 

čls.7046. 

Netřeba, by písemný rukojemský závazek byl věřitelem přijat 1'1-

sem;~platňováni nároku proti rukojmímu s~ nevyI:i,edává, .by byl hlavn~ 
dlužník předem marně žalován a exekvovan, s~a~t, byl-lt ,o zaplacem 
up<lmenut. Stala-li se upomínka teprve po podám zaloby, ma to za pod
mínek § 45 c. ř. s. význam pouze v otázce útrat. 

(Rozh. ze dne 10. května 1927, Rv 11316/,26.) 

Proti žalobě o zaplacenI z důvodu rukojemského závazku namítl ža
lovaný _najmě, že rukojemská smlouv,a neb~l~ uzavřena písen;ně a že 
nebyl dosud nárok vymáhán na hlavmm dluzn:ku. Pro c e s 11 I S o ~ d 
l' r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v ,o ~ a c I s,~ "? uznal 'po~le z~~ 
loby. D ů vod y: žalovaný své záruc~1 prohlasem potvrdil, za~u']lcI 
straně dopisem, z jehož obsahu nade VSI pochybnost ply~e" »ze zalo
vaný ručí za to, že dluh bude úplně zaplace~«. Za~on n~zad~ v,§ 1346 
obč. zák., by smlouva rukojemská byla uzavre?a pls,emn<;" nybrz to~ko, 
by se zavazující prohlášení rukojmí!,o stalo"plsemne. Mu;ze .tedy pred
cházeti ústní smlouva o rukojemstvl, kterouz pak rukolml plsemne po
tvrdí, jako v tomto případě. Zcela mylně požaduje prvý" soud, by pí
semné zámční prohlášeni bylo zvláště druhou stranou pnpto, kdyz po
tvrzuje ústní ujednání. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dllvody: 

Po právní stránce neposoudil odvolací soud věc myl?ě (§ .503 Čí~. 4 
c. ř. s.). Prohlášení žalovaného, že pohledávka žalobkyne proh hlavmmu 
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dlužníku (Jednotě) bude moci býti zaplacena do 15, ncb 30. srpna 1925, 
že sám za to ručí, že žalobkyně nic u Jednoty neztratí, jest prohlášením 
rukojemským ve smyslu § 1346 obč. zák., které, byvši majitelem žalující 
firmy přijato slovy »jen aby to bylo, pane továrníku«, založilo ruko
jemskou smlouvu. Závazek rukojmího byl pak j eha dopisem ze dne 15. 
září 1925 písemně prohlášen, tak že požadavek písemnosti, stanovený 
novelisovaným odstavcem druhým § 1346 obč. zák. byl takto splněn, 
pří čemž přijetí písemného závazku nevyžadovalo písemné fortny 
(Ehrenzweig, II. díl, l. polovice str. 102). V dopise tomto učinil žalo
vaný, jak z dopisu zřejmo, k majiteli žalujíc i firmy prohlášení dvojí: 
a) nemusíte se bátí, že u této Jednoty přijdete o peníze, já sám ručím za(, 
(O, že dluh Váš bude úplně zaplacen, daný slib svůj dodržím a dávám' 
jej zde písemně, a b) zavazuji se sám, že z těchto 12.000 Kč (jež měla 
jednota dostati od Státního pozemkového úřadu) Vám bude zaplacen, 
když ne celý dluhující Vám obnos, tedy z větší části. Zdánlivý rozpor 
mezi těmito dvčma prohlášeními nelze vysvětliti jinak, než že se žalo
vaný zaručil pod b) za to, že"íJohledávka žalobkyně bude aspoň z větší 
částky z~placena ze zmíněných 12.000 Kč, jakmile budou jednotě Stát
ním pozemkovým úřadem vyplaceny a pod a) za to, že zbude-li nějaký 
nedoplatek, bude úplně zaplacen žalovaným, neboť tento prohlašuje, že 
sám ručí, že žalující firma Ll ]edl1Oty nepřijde O' peníze. Z toho zjevno, 
že nesprávným jest výklad, který onomu dopisu dává žalovaný,"'že se 
prý chtěl zaručiti pouze způsobem pod b) uvedeným. Tomu názoru by 
přímo odporovalo znění záruky, uvedeně pod a), které jest zcela určité 
a jasné. Nelze proto mluviti o' rozšiřování objemu rukojemství, příčícím 
se § 1353 obč. zák. Závazku druhému" (pod b) žalovaný dostál, neboť 
žalobkyni bylo za sporu vyplacen.o ze zmíněných 12.000 Kč od jednoty, 
jak nesporno, aspoň 8.000 Kč, úplně však pohledávka žalobkyně zapla
cena nebyla a proto jest dosud účinným závazek rukojemský zmíněný 
pod a). Co do výtky, že písemný závazek žalovaného nebyl žalující fir
mou výslovně přijat a že tudíž platná smlouva rukojemská jím, nebyla 
založena, dlužno poukázati na správné, stavu včci i zákonu odpovídající 
důvody napadeného rozsudku. Nebylo třeba uvažovati o tom, zda tento 
závazek rukojemský sluší pokládati za obchod na straně žalující firmy 
po rozumu čl. 272 čís. 2 obch. zák., či podle čl. 273 a 274 obch. zák., 
neboť dlužno tuto smlouvu rukojemskou již podle ustanovení § 1346 
odstavec druhý obč. zák. uznati za závaznou. Poclle § 1355 .obč. zák. 
může placení od rukojmího býti teprve tehdy po,žadováno, když hlavní 
dlužník své povinnosti přes soudní nebo mimosoudní věřitelovo upome
nutí nedostál. Aby hlavní dlužník byl předem marně žalován a exekvo
ván, zákon nežádá. »Excepce excussionis sive ordinis«, jíž se žalovaný 
dovolává, platný zákon nezná. Že žalobkyně upomenula o zaplacení 
hlavního dlužníka a to marně, jest prokázáno dopisem Jednoty ze dne 
24. října 1925, čímž splněna jest podmínka, za které můž,e věřitel na
stupovati proti rukojmímu (§ 1355 obč. zák.). Okolnost, že tato upo
mínka: se stala teprve po podání žaloby. a že snad před tím hlavní dluž
ník upomenut nebyl, mohla by míti vzhledem k ustanovení § 406 c. ř. s. 
význam jen pro otázku útrat sporu, kdyby žalovaný byl v žalobní od-
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pověcli nejen namítl předčasnost žaloby pro neupomenutí hlavního dluž
níka, nýbrž kdyby po provedeném jeho upomenutí byl žalovanou pohle
dávku ihned uznal a útraty proti žalobkyni účtoval (§ 45 c. ř. s.). To se 
však nestalo. 

čís. 7047. 

Vymáhající věřitel může se libovolně vzdáti realisace svého zástav
ního práva a to na čas nebo zcela. Okolnost, že se vzdání to nestalo 
prohlášením u exekučníbo 8{]udu, nemění ničeho na jeho účinno~ti, nýbrž 
má jen za následek, že vymáhající věřitel po případě zodpovídá za škodu 
z onoho opomenutí. 

Pokud na základě dohody, že dluh vymáhaný exekucí zabavením a 
přikázáním pohledávky dlužníkovy k vybrání, bude zapraven ve splát
kácb, jest poddlužník oprávněn ponechati dlužníku přebytek z přikázané 
čás(lky. 

(Rozh. ze dne 11. května 1927, Rl 255/27.) 

Usnesením ze dne 9. dubna 1926 byla vymáhajícímu věřiteli povo
lena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání požitků Julia H-a, jenž 
byl tehda zaměstnán u firmy K. Firma K. zaplatila vymáhajícímu věřiteli 
z příjmů dlužníka celkem 375 Kč. Tvrdě, že mu za dobu služby dlužníka 
u firmy K. mělo býti zaplaceno celkem 1805 Kč 55 h, domáhal se vy
máhající věřitel na žalované firmě K. zaplacení rozdílu. Pro c e sní 
S.Q udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ježto dlužník uzavřel s vymá
hajícím věřitelem dne 11. května 1926 smír, podle něhož se zavázal mí
sto peníze, uloženého mu exekučním titulem, zaplatiti 1.500 Kč v mě
síčních splátkách po 100 Kč. O d vol a c í s o u d zrušil napadený roz
sudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci ji znovu proied
nal a rozhodl. D ů vod y: Správným jest, že úmluvou mezi dlužníkem 
a vymáhajícím věřitelem, jíž se dlužník zavázal zaplatiti 1.500 Kč v mě
síčních splátkách po 100 Kč, byl exekuční titul změněn. Správným jest 
též, že na základě této úmluvy, jak žalobkyně tak dlužník mohli se do
máhati zastavení neb obmezení exekuce a že dlužník mohl pro'ti žalob
kyni vystoupiti s oposiční žalobou. Nelze však souhlasiti s názorem na
padeného rozsudku, že úmluvou mezi žalobkyní a dlužníkem byly též 
dotčeny a změněny závazky žalované jako poddlužníka, aniž by ve stavu 
exekuce byla nastala změna. Ani žalobkyně ani dlužník nevyvodili ze 
smíru patřičné důsledky pro exekuci, takže na dosavadním stavu exe
kučního řízení nebylo nic změněno. Ježto však v exekuci bylo pokračo
váno v rozsudku, jak byla povolena,a jmenovitě zůstalo v plné účinnosti 
usnesení soudu, jímž byla pohledávka přikázána, zůstala i žalovaná jako 
poddlužnice usnesením tím vázána. Byla podle § 308 ex. ř. i nadále po
vinna) peníz, označený v přikazovacím usnesení, zapravovati bez ohledu 
na ujednání žalobkyně s dlužníkem, ježto přikazovací usnesení obsaho
valo soudní příkaz pro žalovanou jako poddlužnici, peníz v něm ozna
čený odváděti žalobkyni na místo dlužníku, a pokud tento příkaz nebyl 
exekučním soudem odvolán neb obmezen, musela se jím žalobkyně ří-
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díti, mzdu dlužníka, pokud byla zabavena a příkázána k vybrání, v plné 
výši podle dospělosti odváděti žalobkyní a podle § 312, druhý odstavec 
ex. ř., ponechati žalobkyni, by to, oč přijala více vzhledem ku smíru 
s dlužníkem, složila k soudu anebo vydala dlužníku. Neučinila-li žalo
vaná tak, jednala na vlastní nebezpečí, ježto ani nebyla povolána ani 
nebyla s to, by posoudila a rozhodla, zda na její povinnosti ze zabaveni 
pohledávky a přikázání k vybrání, bylo něco změněno smírem mezi dluž
níkem a žalobkyní, a ježto musela ponechati žalobkyni a dlužníku, by 
přivodili ve stavu exekuce změnu, odpovídající smíru. Z toho vyplývá, 
že obrana žalovaného opírající se o dohodu ze dne ll. května 1926 není 
odůvodněna. Ježto vzhledem ke svému odchylnému právnímu stanovisku .
se soud prvé stolice nezabýval vyšetřením výše požitků dlužníkových, 
od čehož závisí rozhodnutí rozepře, bylo rozhodnouti tak, jak se stalo. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvo
lacímu soudu, by ji znovu rozhodL" 

ti ů vod y: 

Rozhodnou jest otázka, zda přikazovací usnesení ze dne 21. dubna 
1926, vydané na základě povolení zabavení ze dne 9. dubna 1926, zů
stalo přes dohodu mezi Drem L-em, jako zmocněncem žalobkyně a vy
máhající věřitelky. a povinným Juliem H-em a přes vyrozumění žalované 
ze dne 29. května 1926 potud účinným, že měla mzdu přikázanou k vy
brání v plné výši vydati žalobkyni. Odvolací soud zodpověděl tuto 
otázku OdChylně od názoru prvého soudu kladně a pokládal tudíž opo
menutá vysvětlení a zjištění ohledně výše mzdových požHků povinného 
Julia H-a za nutná. Názoru odvolacího soudu opřenému o ustanovení 
§u 312 ex. ř. nelze však přisvědčiti. Především jest podotknouti, že okol
nost, zda žalobkyně nebo povinný Julius H. byli by mohli na základě 
dohody zjištěné nižšími soudy, podle níž Julius H. měl místo částky 
v exekučním titulu mu k zaplacení uložené zaplatiti pouze 1.500 Kč ode 
dne 1. června 1926 v měsíčnich splátkách po 100 Kč k rukám Dra L-a, 
vymoci zrušení neb omezení exekuce na pohledávku, a zda povinný mohl 
proti žalobkyni také podati žalobu oposiční, jest pro posouzení rozepře 
bezvýznamnou, právě tak jako okolnost, že nikdo ze zúčastněných ne
podnikl kroku směřujícího ke změně exeknčního titulu nebo přikazova
cího usnesení a že přikazovací usnesení zůstalo jako takové platným a 
formálně účinným. Nelze přehlížeti, že provedení exekuce není samo 
o sobě účelem, a že, i když v exekučním řízení doznala disposiční zá
sada potud dalekosáhlého obmezení, že se exekuce, jakmile je k návrhu 
věřitele povo,lena, provádí z úřední moci až do ukončení, přece to ne
vylučuje, by se vymáhající věřitel nevzdal realisace svého zástavního 
práva n<J, čas anebo vůbec líbovolně a by tedy nepoužil exekuce jemu 
povolené. Tato zásada jest ohledně přikázání k vybrání výslovně uznána 
v § 311 ex. ř. Okolnost, že se vzdání nestalo prohlášením u exekučního 
soudu, nemění ničeho na účinnosti tohoto vzdání se, nýbrž má jen za 
následek, že vymáhající věřitel může po případě býti učiněn zodpověd
ným za škody, jež by vznikly z tohoto opomenutí. Jest zjištěno, že se 
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žalobkyně svým zástupcem dohodla s povinným v tom směru, že týž 
má platiti od 1. června 1926 již jen měsíční splátky ve výši 100 Kč 
k rukám Dra L-a a ne větší částku uloŽenou k zaplacení v exeknčním 
titulu. Jest také zjištěno, že Dr. L oznámil to žalované dopisem ze dne 
ll. května 1926 sděliv jí, že »zahájenou exekuci jest vyříditi tak«, že 
od 1. června 1926 bude zasíláno do jeho kanceláře měsíčně 1 00 Kč 
k placení podle jeho dopisu ze dne ll. května 1926. Žalovaná směla 
podle toho zaříditi své chování ohledně srážek ze mzdy, ježto žalobkyně 
sdělením svého zástupce dala jasně na jevo, že se vzdává další srážky 
ze mzdových požitků povinného, tudíž provedení přikazovacího usne
sení. Žalovaná byla tudIi: také oprávněna ponechati povinnému přebytek 
z přikázané částky. Námitka žalobkyně, že sleva a zmenšené splátky 
byly povoleny pouze povinnému Julíu I-l-ovi, že však se žalovanou ne
byla učiněna dohoda, jest bezvýznamua, ježto tako'vé dohodY se žalo
vanou, která žalobkyni nic není dlužna, nebylo zapotřebí, a jde naopak' 
jen o vymáhání dlužné pohledávky od povinného. Rozhodným jest, že 
žalovaná byla o dohodě s povinným vyroznměna s výslovným dodatkem, 
že jest zahájenou exekuci vyříditi tak a k přikazovacímu usnesení při
hlížeti tím způsobem, že od 1. června 1926 bude zasíláno měsíčně jen 
100 Kč Dru L-ovi. Bezpředmětnou jest také další námitka žalobkyně, 
že Juliu H-ovi byly povoleny částečná sleva pohledávky a splátky jen 
s tím obmezením, že při nedodržení splátek celá pohledávka .zase ob
živne, ježto prodlení anebo jiné nedodržení dohody s Drem L-em se 
strany povinného pro otázku, zda žalovaná byla podle vyrozumění ze 
dne ll. května 1926 oprávněna vyplatiti povinnému částky převyšu
jící splátky, vůbec nepřichází v úvahu, ježto chování se povinného ne
může nic měniti na právech žalované. Ostatně žalobkyně přehlíží, že 
na straně Julia H-a prodlení vůbec nenastalo, poněvadž mu smluvené 
splátky byly pravidelně ze mzdy sráženy a žalovanou zadrženy. Usta
novení §u 312 ex. ř. nepřichází tu proto v úvahu, poněvadž pojednává 
jen o částce, o niž vymáhající věřitel více obdržel, tudíž předpokládá, 
že dostal na základě přikazovacího usnesení více, než mu, přísluší, 
kdežto v tomto případě žalobkyně následkem vzdání se sděleného ža
lované dostala pouze to', co měla na základě dohody požadovati. Před
poklad, že žalovaná podle přikazovacího usnesení by byla měla pře
bytek složiti u soudu a povinnému přenechati, by si dal tyto částky 
vydati soudem, odporuje obsahu zprávy ze dne 11. května 1926 došlé 
žalované. Totéž platí o názoru, že dohodou s Juliem H-em mělo býti 
pouze docíleno, aby týž sám také konal splátky bez jakéhokoliv ohledu 
na přikázání k vybrání nastalé v cestě exekuční. Při tomto skutkovém 
a právním stavu věci jsou další vysvětlení a zjištění (} výši mzdových 
požitků povinného zbytečná a bylo proto rozhodnouti tak, jak shora 
nvedeno. 

čís. 7048. 

Tím, že s jedním ze spoludlužníků bylo uzavřeno yYrovnání, nebyl 
dotčen nárok věřitele proti ostatním spoludlužnikům na zbytek pohle-
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dávky. V tom, že věřitel postoupil za úplatu tuto zbytkovou pohledávku 
úomu, kdo přistoupil k vyrovnání vyrovnavšího se spoludlužníka jako 
rukojmí a plátce, nelze spatřovati postup příčící se § 47 vyr. ř. Po
stupuík hyl oprávněn započísti si 'tuto postoupenou pohledávku na po
hledávku spoludlužníků, příslušejíci jim proti němu jako rukojmímu a 
plátci ve vyrovnání. Započtením tímto zanikla pohledávka spoludluž
níků nejen proti postupníku jakmto rukojmímu a plátci, nýbrž i proti 
vyrovnavšímu se spoludlužníku a jest tento oprávněn dovolávati se proti 
pohledávce uplatňované spoludlužníky tohoto započtení. 

(Rozh. ze dne ll. května 1927, Rv I I 070/íZ6.) ., 

Emíl O. dodal žalobcům Arnu K-ovi, Pavlu A-ovi a Josefu B-ovi na 
jich objednávku ze dne 2. srpna 1921 nábytek za kupní cenu 375.000 Kč, 
na který mu žalobci zůstali dlužni 163.108 Kč 74 h. Kupní smlouvou 
ze dne 19. září 1921 prodalL.žalobci žalovanému Vilému Z-ovi tento 
nábytek za kupní cenu 400.000 Kč a žalo.vaný převzal sám ku zaplacení 
pohledávku Emila O-a z kupní ceny na tomto váznoucí, jež byla určena 
na 195.000 Kč, a zavázal se zbytek 85.000 Kč, jakož i případný rozdíl 
v pohledávání Emila O-a do 15. září 1923 žalobcům zaplatiti. Současně 
žalobci vyhradili si vlastnické prá'Vo k nábytku pro ten případ, kdyby 
žalovaný nesplnil převzatý závazek proti Emilu O-ovi. Usnesením kraj
ského soudu ze dne 27. dubna 1923 bylo zahájeno vyrovnací řízení na 
jmění žalovaného. Emil O. svou pohledá'vku s úroky 179.336 Kč 73 h 
k vyrovnacímu řízení přihlásil a na to dostal přikázaných mu 60%, t. j. 
107.602 Kč 02 h a ve vyrovnacím řízení se 71.734 Kč 71 h vyšel na 
prázdno. Také žalobci na základě téže smlouvy přihlásili k vyrovna
címu řízení pohledávku ve výši 116.891 Kč 26 h a bylo jim přikázáno 

. na to 60%, t. j. 71.019 Kč 72 h. K vyrovnání Viléma Z-a přistoupila 
jeho manželka Anna Z-ová jako rukojmí a plátkyně. Emil O. postoupil 
svou zbytkovou pohledávku proti žalobcům Pavlu A-ovi a Josefu B-ovi 
manželce žalovaného Anně Z-ové za 15.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, 
domáhali se žalobci na Vilému Z-ov i zaplacení 116.891 Kč 26 h, ježto 
žalovaný nedodržel vyrovnacích splátek. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e přiznal žalobcúm Pavlu A-ovi a Josefu B-ovi 77.927 Kč 
26 h, ohledně Arna K-a žalobu zamítl v podstatě z toho důvodu, že 
Arue K. uzavřel se žalovaným smír, podle něhož ho žalo·vaný ze zá
vazku sprostil, ostatním dvěma žalobcům pak přisoudil dvě třetiny za
žalo.vaného nároku, ježto šlo o nárok dělitelný. O d vol a c í s o u d 
nevyhověl odvo-!ání žalobce Arna K-a, k odvolání žalovaného pak zamítl 
žalobu. i ohledně druhých dvou žalobců. D ů vod y: Emil O. žalobce 
z jejich dlužnického poměru nepropustil a nikdy také nedal souhlasu 
ke smlouvě ze dne 19. září 1921. Dle toho přichází v úvahu kupní 
smlouva oproti Emilu O-ovi pouze jako převzetí plnění ve smyslu 
§ 1404 obč. zák. a ne jako převzetí dluhu ve smyslu § 1405 obč. zák. 
a žalovaný, který popřel ve sporu oprávnění Emila O-a požadovati od 
něho placení, přistoupil k dluhu žalobců podle § 1406 obě. zák. jen 
jako spoludlužník. Z toho vyplývá, že žalobci tak jak před tím zůstali I 
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dlužníky Emila O-a. Z toho, že Emil G. žalovaného na podkladě kupní 
smlouvy žaloval a pohledávku tu pak k vyrovnacímu řízení přihlásil, 
nemúže o sobě býti ještě dovozováno, že žalobce z jejich ručení pro
pustil (sb. n. s. 3597). poněvadž spor proti žalovanému zahájený pod 
eg XI 550---22-4 žalobcům opově děl. Vyrovnání musí však všem vě
fitelům společného dlužníka nepožívajícim přednostního práva posky
tovati stejné kvoty za :itejných podmínek a podle § 47 vyr. ř. jest proto 
neplatná dohoda dlužníka nebo jiných osob s některým věřitelem, kterou 
jsou mu zvláštní výhody poskytovány. Podle §u 48 vyr. ř. nemohou 
býti práva věřitelů proti spoludlužníkům dlužníka, jakož i proti po
stihem zavázaným bez výslovného svolení oprávněného vyrovnáním 
omezena. Z toho plyne, že pohledávka Emila O-a na 600/0 (107.602 Kč 
02 h) omezená proti vyrovnacímu dlužníkovi musí býti přesně lišena 
od zákonné 40% pohledávky (71.734 Kč 71 h) Emila O-a proti ža
lobcům jako· spo-!udlužníkúm vyrovnacího dlužníka a' že ďisposice vě
řitele s jeho pohledávkou proti spoludlužníkům - zde postoupení po
hledávky 71.734 Kč 71 h náležející Emilovi O-ovi proti žalobcům na 
Annu Z-ovou - nemůže býti považováno za výhodu ve smyslu §u 47 
vyr. ř., poněvadž tím zásada stejného nakládání Se všemi věřiteli vy
rovnacího dlužníka v žádném směru není porušena (Sb. n. s. 4861). 
Dle toho dluhovali žalobci Anně Z-ové jako postupnici Emila O-a 
71.734 Kč 71 h, ač poclle kupní smlouvy a potvrzení vyrovnání příslu
šela žalobcům pohledávka 71.019 Kč 92 h proti Vilému Z-o vi. Z pro
tokolu ze dne 23. června 1923 vychází na jevo, že Anna Z-ová přistou
pila k návrhu Viléma Z-a na zaplacení 60% ní vyrovnací kvoty rukou 
společnou a nerozdílnou jako rukojmí a plátkyně. Nesporno jest, že 
Anna Z-ová vyrozuměla žalobce rekomandovaným dopisem ze dne 25. 
února 1924, že započetla pohleclávku71.729 Kč 71 h postoupenou jí 
Emilem O-em na vyrovnaCÍ pohledávku 71.019 Kč 72 h patřící žalob
cům proti Vilému. Z-ovi jako vyrovnacímu dlužníku splatnou od 15. 
března 1924 ve čtyřech půlfetních splátkách. Dle toho, podle §u 1408 
a 893 obč. zák., pokud tyto pohledávky navzájem se ruší, vzniklo vzá
jemné zrušení závazkú, které samo o sobě již způsobuje vzájemné za-
placení. . 

Ne j v y Š š Í s o u cl nevyhověl dovolání žalobců. 

D ů vod y: 

Nelze souhlasiti s názorem dovolatelů, že firma Emil G. projevila 
prý souhlas se smlouvou ze dne 19. září 1921 konkludentním činem 
(§ 863 obč. zák.) a že svolila přijmouti místo žalobců jediného dluž
~íka: Viléma. Z-a. Bylo-li nižšími soudy z výpovědi Dra K-a zjištěno, 
ze hrma EmIl G. lllkdy nedala souhlasu ke smlouvě ze dne 19. září 
1921 a že žalobce nepropustila z dlužního poměru a že jen náhodou 
o smlouvě se dozvěděla, nelze ani z toho, že se domáhala na Vilému 
Z-ovi zaplacení, k němuž se tento pouze žalobcům zavázal smlouvou 
ze dne 19. září 19'21 a že svou pohledávku přihlásila i k jeho vyrov
návacímu řízení, usuzovati, že tím profevila ,vůli, ~ že zároveň 'pro-
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pouští žalobce jako své dlužniky ze závazku (§ 140? obč, zák,) :- ~ níž 
by za daných okolností nemohlo býti p~chy?no~!1 (~ 863 obc, zak,) , 
zvláště když žalovaný, jsoucí ve vyrovnav~cl~ n~el1!, nep?skytov~l JI 
záruky, že dojde u něho úplného uspokOJem, s~e pohled~vkJ' :Ir!na 
Emil O. nabyla však ze smluvního zavazku VIle,;,a. Z-a, E';'z prev}al 
k zaplacení její pohledávku práva jako osoba tretI, v JeJlz pros pec!> 
byl závazek sjednán (§ 881' obč. zák.), ježto Vi~ém .Z. pl~~.l žalobcun~ 
trhovou cenu tím zpusobem, že se za~ázal za ne JejIch yer~telce fIrme 
O, plniti stejnou částkU:. Byla tedy !Ir~a EmIl O. opra~nena na YI
lému Z-ovi vymáhati placení a jeho zavazek k zaplacem ob~::odlllho 
dluhu firmě Emil O. byl založen též smlouvo~ ze dne 19. z~n 1921, 
Předpisu § 1405 ani § 1406 obč .. zák. nelze ?v~em r~~ tento pnpad p?
užiti, poněvadž firma EmIl 0., Jak bylo, prave dolrceno, _ nepropu~}II~ 
žalobce jakp své prvni dlužníky ze zavazku, 3'1ll n~doslo, k~ pnmoe 
smlouvě mezi firmou Emil O. a žalovaným o prevzel! dluhu zalobcu. 
Žalobci zustali tedy i po smlouvě ze dne 19. září 1921 dlužniky f}r~y 
Emil O. a dovolání mylně doličuje, že pohledávka ~ét? !Irmy p:O~1 ~a
lobcům zanikla přijetím žalovaného za nového dluzlllka na, mIste ~a
lobců ve smyslu § 1405 obě, zák. Když však žalobci zůstalI vedle za_
lovaného Viléma Z-a dlužníky firmy Emil G., nebyla podle § 48 vyl'. r. 
vyrovná nim s Vilémem Z-em prá'va firmy Emil G. proti žalobcům o~me
zena. Právo firmy Emil G, proti žalobcům na zbytek 40% pohledavky 
zůstalo tedy nedotčeno. Byla proto 0l?rá,:n~na s,:ou zbytkovou pohle
dávku, příslušející jí z kupní smlouvy p~ol! za:obcu,:, Pavlu, A-o~I_a J~
sefu B-ovi postoupiti komukoliv, te';ly ,I ma~zelce_ zal~v~n;~o, Jez o pr:
stoupila k jeho vyrovnání jako r~koJml a ~lat~t~e, Mlllen,1 zalo~cu, .ze 
tento postup je podle § 47 vyr. r. neplatny, pnel se Jas,nemu predplsu 
§ 48 vyl'. ř., jak dovodil již odvolací soud. Pr?t! žalov,anen;u mela !Irma 
Emil G. ovšem jen nárok na 60% kvotu, protI zalobcum vsak na pohle
dávku celou; od manželky žalovaného neobdržela splátku n~d ,60% 
své pohledávky proti žalovanému, nýbrž úplatu za P?stup sve P?hle
dávky proti žalobcům. Je-li postup pohledávky platny, byla ,manzelk~ 
žalovaného oprávněna započísti si pohledávku, postupem od fIrmy ~m" 
G. proti žalobcům Pavlu A-ovi a ]os;fu B-ovl nabyt?u; n~, po_hl~d~vku 
žalobcum proti ní jako rukojmí a platkynr z vyrovnalll pnsluseJl31. ~a 
iakou úplatu nabyla pohledávky od fIrmy G" Jest podle § 1394 obc. ,zak, 
nerozhodno, Započtení působí jako vzájemné placení (§ 1438 obě. zak.). 
Započtením zanikla tedy pohledá.vka žalobců, Pavl~ A-a a )o~ef.a B-~ 
nejen proti manželce žalovaného Jako rukoJml a platkym, nybrz I proh 
žalovanému samotnému a to již v době, když pohledávky se strelly, 
stejně jako by byla hotově zaplacena. Námit~a ž~lo~ců, ~~ ž~,l~vaný 
uplatňuje tuto pohledávku ke vzájemnén;u :apocte~l, ac nepn~lu~1 Jemu, 
nýbrž jeho manželce, jest ?ez~odst~tna; za~ovany. se dovo:ava pouze 
již dříve provedeného zapoctem, meZI, pohleda."~ou tohO m~nzelky ~ po
hledávkou žalobců jako právmho duvodu zamku zalobm pohledavky. 
Proto netřeba se ani zabývati dovolacími vývody, doličujícími z usta
novení § 1441 obč. zák., že žalovaný nemůže namítati ,k _ započ!ení po
hledávku, příslušející třetí osobě (jeho manželce) prol! zalobcum, Do-
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volací důvod čÍs, 4 § 503 c. ř, s" pokud jest uplatňován žalobci Pavlem 
A-em a Josefenl B-em, není tedy opodstaWěn, Co se tkne dovolání 
Arno K-a, zjistily nižši soudy, že spolužalující Arno K. ujednal se zá
stupcem žalovaného a zároveň zástupcem firmy Emil G, smlouvu 
v Lipsku dne 15. září 1923, kterou žalobce Arno K. přijal na místo své 
puvodni pohledávky za manželi Z, jejich nabídku, že se mu dostane 
za jeho pohledávkl, bytu a stravování v ceně 5.000 Kč, Zanikl tedy 
novací (§ 1376 obč, zák,) původní nárok žalobce Arno K-a a vznikl 
mu nový nárok ze smlouvy novační. 

čís. 7049. 

Ustanovení §u 418 obč. zák. nelze použíti, byla-li stavba zřízena na 
pozemku, jsoucím ve spoluvlastnictví stavitele a dnthého spoluvlastníka; 
stavba jest ve spoluvlastnictví obou. 

Odměna spo1uvJasbtlka (společníka) za provozování společné živ
nosti řídí se podle důležitosti jednání, vynaložené píle a zíSkooého pro
spěchu. 

(Rozh, ze dne ll. května 1927, Rv I 2051j,z6,) 

Žalobkyně a jeji žalovaný manžel byli spoluvlastníky mlýna, v němž 
bylo kromě mlynářství provozováno i pekařství. Žalobou,o niž tu jde, 
domáhala se žalobkyně na žalovaném vydání polovice výtěžku obou živ
ností, jichž správu vedl žalovaný, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl žalobě potud, že přiznal žalobkyni 9,500 Kč, určiv odměnu ža
lovaného 400 Kč měsíčně. O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného 
napadený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání míní, že žalovaný nabyl vlastnictvi pekárny při společném 
mlýně podle §u 418 obč. zák., poněvadž prý ji zřídil vlastním nákla
dem na společné nemovitosti, tedy prý z části na pozemku cizím, a po
něvadž žalobkyně mu stavbu nezakázala, ač o ní věděla. Z toho dovo
zuje, že žalovanému samotnému náleží i výtěžek z pekařství tam pro
vozovaného. Tomu nelze přisvědčiti. Ustanovení § 418 druhé věty obě, 
zák. předpoklá~á, že stavba byla zřízena na cizím pozemku a že ten, 
kdo stavbu zřídIl, byl bezelstným, že byl bezelstným držitelem stavební 
plochy. O tom zM řeči býti nemuže, neboť stavba byla zřízena na spo
lečném pozemku a žalovaný spoluvlastnictví žalobkyně k stavební ploše 
ani nepopirá, Práva obou stran jest posuzovati podle zásad o spolu
vlastnictví (§ 825 a násl. obč. zák,), Stavba jest podle §§ 294 a 297 
obč,. zák. příslušenstvím. společné nemovitosti a náleží tedy, jako ne
movItost samotna, oběma manželům společnč. Kdo nesl náklad na ni, 
není rozhodujícím pro otázku, komu náleží vlastnictví. 

~odle ~nal~ckého pOSUdku: který pokládají nižší soudy za správný, 
musI pekarstvI byŤ! provozovano, by byl opatřen odbyt mouky vyrá
běné ve mlýně. Dle toho sloužila pekárna k lepšímu využití mlýna jako 

Civllnl rozhodnuti IX. 52 
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vec! hlavní, což nasvědčuje tomu, že mlynářství a pekařství tvořila 
jeden podnik a že pekařství stejně jako mlýn bylo provozováno na 
společný účet. Nižší soudy poukazují právem k tomu, že žalovaný, byv 
žalobkyní vyzván, by složil účet o správě jejího jmění, složil účet též 
o pekařství, čímž uznal, že i pekařství bylo na společný účet provozo
váno. Tomu-li tak, nebylo třeba důkazů o tom, že pekařství bylo před 

. zřízením vlastní pekárny provozováno v pachtovaných místnostech, anf 
o tom, z čí prostředků bylo pak zřízeno ve mlýně, neboť to jsou okol
nosti pro posouzení věci nerozhodné. Odměnu za konané práce přisou-· 
zenou žalovanému podle § 1193 obč. zák. pokládá i dovolací soud za 
přiměřenou. Nejde tu o mzdu, poněvadž žalovaný není zřízencem, nýbrž .\ 
o odměnu, která se řídí podle důležitosti jednání, vynaložené píle a zís- . 
kaného prospěchu. Proto nelze poukázati na to, že zřízenci ve mlýně 
a·v pekařství zaměstnaní měli větší mzdu než činí odměna přiznaná 
žalovanému. . 

<:ís.7050. 

Provedl-Ii spoluvlastník nástavbu společného domu bez svolení 
(proti vůli) druhého spoluvlastníka, jest terno oprávněn domáhati se 
na stavebníku, by obnovil.dřívějšJ.; stav. Jde tu o žalobu zápůrčhpodle 
§u 523 obč. zák. Spoluvlastník (manžel) nebyl oprávněn k nástavbě 
ani podle §u 1238 obč. zák. ani podle §u 837 obč. zák. Obdoby §u I03S 
obč. zák. nelze tu použiti. Pokud nejde 'o šikanosní jednáni se strany 
žalujíclho' spoluvlastníka. . 

(Rozh. ze dne 11. května 1927, Rv I 310/27.) 

Žalující manželka a žalovaný manžel jsou spoluvlastníky domu,. 
každý jedné polovice. ManželQvi byla výměrem městské rady ze dne 
12. září 1925 povQlena nástavba společného domu, s níž hylzapoča! 
ještě před stavebním povolením a v níž pokraČbvaJ po povolení. Dříve 
ještě, než nástavba byla stavebním úřadem povolena, vyzval právni 
zástupce manželky dopisem ze dne 28. srpna 1925 žalovaného, by za
počatou stavbu zastavil, a při tom ho uPQzornil, že stavba bez souhlasu 
manželky nesmí býti provedena. Usnesením okresního soudu ze dne 
24. září 1925, které bylo sice usnesením krajského soudu jako rekurs
ního změněno, ale rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 
1925 R I 940/25, čís. 5488 sb. n. s. zase obnoveno, bylo manželce 
proti manželovi PQvoleno zatímní opatření zákazem pokračování ve 
stavbě. Přes tento zákaz manžel nástavbu dokončil a byl mu proto 
usnesením okresního soudu ze dne 4. května 1926 uložen podle §§ 384 
a 355 ex. ř. peněžitý trest 1000 Kč. žalobkyně domáhá se žalobou, o niž' 
tu jde, podanou dne 2. října 1925, obnovení předešléhO' stavu, opírajíc 
se o to, že žalQvaný svémocně provedenQu nástavbou porušil její právo 
spoluvlastnické. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í 
s O' u d z těchto d ů vod ů: Odvolací soud sdílí názor soudu prvé sto'" 
líce, že žalovaný nebyl oprávněn bez svolení žalobkyně přestavěti spo-
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lečný dům. žalovaný sám netvrdil, že mu žalobkyně výslovně udělila 
svolení k přístavbě domu, a opřel své právo hlavně o to, že podle §u 1238 
obč. zák jako manžel k jednání tomu byl zmocněn. K tomuto názoru 
však přisvědčiti nelze, neboť přístavba k domu jest spojena se znač
ným nákladem a jest podstatnou změnou majetku manželky, ve kte
rémžto případě § 1008 obč. zák vyžaduje zvláštní zmocnění. K tomu 
přichází, že manždka dopisem ze dne 30. srpna 1925, dříve ještě, než 
městský úřad udělil povolení k přístavbě, oznámila manželu (žalova
nému), že s přístavbou tou srozuměna není. Podle § 828 obč. zák. 
nesmí však žádný podílník bez svolení ostatních podílníků na společné 
věci učiniti změnu, kterou by se dotýkal podílu druhého podílníka. Ani 
jako správce společného statku nesměl žalovaný prováděti tak pod
statnou změnu bez výslovného svolení ostatních podílníků. Jest proto 
míti za to, že žalovaný svémocně provedenou přestavbou porušil usta
novení druhého odstavce § 828 obč. zák. Přes to nebylo vyhověti od
volání. Právní následky, spojené s porušením druhého odstavce § 828 
obč. zák. nejsou uvedeny v 16. hlavě obč. zák a dlužno proto v případě 
tomto použíti zákonných ustanovení, týkajících se podobných případů. 
Jest nesporno, že žalovaný nejen bez zvláštního svolení žalující, nýbrž, 
jakž plyne z dopisu ze dne 30. srpna 1925, i proti vůli její provedl pří
stavbu. § 1038 obč. zák. ustanovuje, že v případě, kde není jasno, že 
prospěch jednání bez příkazu jest převážným, anebo kde jednatel učinil 
svémocně na cizí věci tak důležité změny, že druhý nemůže jí upotřebiti 
k účelům původním, jest jednatel bez přikazu povinen, by věc na svůj 
náklad uvedl v předešlý stav, nebo není-li to možno, by mu dal zadosti
učinění. žalující obmezila se na to, žádati navrácení domu v předešlý 
stav. Aniž by bylo zapotřebí slyšeti znalce z oboru stavitelského, jest 
patrno, že by se navrácení v předešlý stav mohlo uskutečniti jenom tím, 
že by se střecha a přístavba opět rOzbourala a pak dům opět v dřívější 
stav uvedl. Tento způsob navrácení v předešlý stav není tedy absolutně 
nemožným, lze jej však aspoň poznačiti za relativně nemožný, neboť 
nelze toto navrácení v předešlý stav provésti bez značného, porušení 
domu a bez nepoměrných nákladů. Důvod, pro který žalobkyně přístavbu 
považuje pro sebe za neprospěšnou, že totiž žalovaný provedl přístavbu, 
aby získal pro sebe a svou míl enku byt, jest zřejmě lichým, neboť podle 
§§ 833-835 obč. zák žalobkyně nemusila by svoliti k takovému po
užití přistaveného bytu. škoda a újma, které by byly spojeny s odstra
něním přístavby provedené s velkým nákladem jsou tak citelné a značné 
a příčí se toto odstranění tak zřejmě zájmům spolumajitelů domu, že 
dlužno považovati navrácení v předešlý .stav za relativně nemožné (ob
doba § 1447 obč. zák). žalobkyně podle § 1038 Qbč. zák mohla žádati 
plné zadostiučinění, mimo to pO' případě měla na vůli použíti výhod 
§ 1040 obč. zák, totiž odepříti žalovanému jako jednateli bez příkazu 
veškeru náhradu za náklad na přístavbu učiněný, protože (žalobkyně) 
tvrdí, že přístavbu tu provedl proti její vůli, projevené dopisem ze dne 
30. srpna 1925. Dlužno také k tomu poukázati, že kdyby skutečně podle 
vůle žalobkyně přístavba odstraněna byla, byla by zodpovědna pro zřej
mou škodu tím způsobenou podle posledního odstavce § 1295 obč. zák. 

5" 
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N e j vy Š š í S O U d změnil rozsudky obou nižších soudů v ten 
rozum, že uznal žalovaného povinným obnoviti stav domu, jaký byl před 
počátkem nástavby, a to do tří měsíců. 

D ů vod y: 

Podle zjištění nižších soudů nesvolila manželka k nástavbě, naopak 
oznámila manželovi dopisem ze dne 28. srpna 1925, že není srozuměna 
se stavbou. Přes to, že oba nižší soudy uznávají, že žalovaný porušil 
spoluvlastnické právo manželčino (§ 828 obč. zák.) , nevyhověly ža
lobě. První soud učinil tak jen z důvodů vhodnosti, uváděje, že při vše
obecné bytové tísni nelze vyhověti žalobě, protože by to odporovalo 
zdravému rozumu, dobrým mravům a veřejným zájmům. Odvolací soud 
snažil se sice opříti svůj potvrzující- rozsudek o nějaké zákonné před
pisy, zejména o obdobu §§ 1038 a 1447 obč. zák., ale uplatnil v pod
statě také jen důvody vhodnosti; a účelnosti, uváděje, že "škoda a újma, 
které by byly spojeny s odstraněním přístavby, s velikým nákladem 
provedené, jsou tak citelné a značné a příčí se toto odstranění tak zřejmě 
zájmům spolumajitelů domu, že nutno považovati navrácení v předešlý 
stav za relativně nemožné.« Rozsud~y ty nelze uvésti v soulad se záko
nem. Lze bez dalšího přiznati, že soudy, majíce za nynějších bytových 
poměrů rozhodovati rozepře tohoto druhu, jsou na rozpacích, mají-li 
vyhověti předpisům psaného práva, či pqžadavkům vhodnosti a účel
nosti. Ale ať rozhodnou tak aneb onak, nikdy se nevyhnou rozporu s ná
vrhy té neb oné strany a nikdy se nevyhnou nepříznivé kritice zastanců 
toho neb onoho názoru (srv. na př. nepNznivou kritiku rozh. nejv. soudu 
č. j. Rv I 1046/;l5 čís. 5116 sb. n. s. ve článku "Co jest proti dobrým 
mravům« v Českém Právu z roku 1926 čís. I). V takových případech 
nezbývá soudu než postupovati podle zákona, a to i za cenu výtky ne
chápavosti potřeb životních. Žaloba, o niž tu jde, jest podle své práv ni 
povahy žalobou zápůrčí podle obdoby §u 523 obč. zák., kterou podala 
spoluvlastnice jedné polovice na spoluvlastníka druhé polo'vice domu 
pro porušení spoluvlastnického práva samovolným nakládáním společ
nou věcí a jíž se domáhá toho, by žalovaný upustil od takového samo
volného zasahování do její právní oblasti a obnovil předešlý stav (srv. 
Randa, Právo vlastnické, str. 303, Ehrenzweig, 1., 2, str. 333 a také roz
hodnutí čís. 4333, 5546 a 5570 sb. n. s. co do žalobní prosby při žalobě 
zápůrčí). Že jest přípustnou i zápůrčí žaloba jednoho spoluvlastnika 
proti druhému, jest v nauce i v praxi uznáno (srv. na př. Randa, Právo 
vlastnické str. 83 a 298 a rozhodnutí čís. 4017 a 5432 sb. n. s.). Nutno 
tedy jen zkoumati, zda jsou i t tomto případě splněny zákonné pod
mínky zápůrči žaloby. O tom nelze pochybovati. Nejvyšší soud vyslovil 
již v rozhodnutí, jímž obnovil usnesení prvního soudu ů povolení za
tímního opatření, že při spoluvlastnictví jest jen právo děleno a nikoli 
hmotná věc, že spoluvlastník nesmí samovolně nakládati ani nejmenší 
hmotnou částkou společné věci a že k nakládání věcí nebo jakoukoli 
hmotnou její částí jest třeba spojené vůle všech spoluvlastníků. Ne
mohou-li se spoluvlastníci dohodnouti, nesmí žádný z nich provésti sa-
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movolně změnu ve společné věci (§ 828 obč. zák.), nýbrž musí se za
chovati podle předpisu §~ 833 a,ž 8~5 o~č. úk; K~ždý s~oluvlastník jest 
ovšem oprávněn libovolne nakladatt svym ldeahllm podllem (§§ 361 a 
829 obč, zák,), ale to se obmezuje j<;n na ~akládání prá~ní, ~d~žto v~ěcí 
samou nesmí žádný z ních samo;,olne ~akladatJ a ?st~tl1l P,Odll~lky pr,:d 
hotovou věc postaviti, protože vec nem Jen Jeho, ~ybrz take C1Zl; protoze 
tedy zasahuje i 00 cizích práv, takže celou ve Cl mohou nakl,:dah ] en 
všichní podílníci společně ve vzájemném souhlas~ (~ 828 obc, zak,), 
nebo sice jeden, ale se svolením vše,ch (§ ,83~ obc, zak), .~ebo se svo
lením soudu (§ 835 obč. zák,). Svemocne zasahy pOrUSU]l spoluvlast
nická práva jiných a odůvodňují zápůrčí žalobu. To ]:,st 1 s hledls,ka 
potřeb života jasné, neboť jinak mohl by spooluvla~tl1lk ~ nepatrnym 
podílem daleké většině ostatních spoluvlastníku vnutJtJ pkekohv zn;enx 
společné věci které by snad odpovídaly jeho zájmům, ale neodpOVlda]1 
zájmům ostatních spoluvla~t:,íků, ~ Že oV :?mto případ~. šl? o z~ě~u 
v podstatě věci a k tomu ]este zmenu duleZllou, o tom pn nastavbe do
mu nelze pochybovati. Tím jest již také vy~rác,ena ná';1it~a žalo~aného; 
že prý byl jako manžel podle §u 1238 obc, zak. opravnen k nastavbe 
i jménem manželky. I kdyby tu n~bylo, s!<utečn?'st~, ~že, nl:nželka yavbě 
písemně odporovala, a další skutecnostJ, ze manzele Zl]lyz po ~elsl d~bu 
odloučeně a v nepřátelství, byl by podle §u 1238 obč, zak. manzel oprav
něn jen ke správě majetku manželčina, ale nikoli ke změnám v podstatě 
věcí, tedy ke změnám ve kmenovém jměni. Také domněnka §~ 837 :,bč, 
zák., že skutečný správce společné věci se pokládá za zmoc,nence vsech 
spoluvlastníku, platí jen potud, pokud některý spoluvlastl1lk lomu ne
odporuje, což vychází na jevo nejen z §u 837 ~obč,. z~k., ale tak~ z §u 102? 
obč, zák, Žalovaný, nezachovav se podle predplsu §§ 833 az 835 obc, 
zák., porušil svémocně spoluvlastnické právo manželčino jednostranným 
nakládáním s domem a musí tedy nésti toho následky. Na tom nemohou 
nic změniti ohledy účelnosti a vhodnosti. Zájmy žalovaného, který se 
prohřešil proti zákonu, nelze chrániti, a zájmy žalobkyně chrániti ne
třeba protože si toho nepřeje a přeje si naopak provésti své právo do 
krajn~sti. Bude její věcí, by uvážila, ~da jest v jejím hospodáf"kém 
zájmu, by trvala na nuceném provedem rozsudku. Predplsy, o nez od
volací soud chtěl svůj rozsudek opříti, nehodí se na tento případ, Ob
doby jiných zákonných předpisů (§ 7 obč, zák. ) není tu vůbec třeba, 
protože pro souzený případ má zákon zvláštní předpisy, Mimo· to před
pís §u 1038 obč, zák nedopadá, protože žalobce provedl ná,~tavbu pře
dem ve vlastním zájmu a nikoli v úmyslu, by opatřoval zaJmy spolu
vlastnice nešlo mu o samovolné obstarávání cizích věcí v cizím zájmu, 
třebaže ~ důsledku poměru spoluvlastnického jsou v příčině domu zájmy 
obou stran úzce spjaty, Ale, i kdyby šlo o obdobu §u 1038,obč, zák., 
musil by také podle tohoto předpisu žalovaný předešlý stav obn?vítí, a 
škodu plně nahraditi; škoda však se ni'hrazuje podle §u 1323 obc, za,k: 
v první řadě tím, že se vše vrátí do předešlého stavu, Že tu nelze mlulntJ 
o na'prosté nemožnosti plnění, uznává i odvolací soud, žalovaný namítal 
v první stolici také, že žalobi·jest pouhou šikánou, protože byla podána 
v době, kdy se již po několik týdnu stavělo, a protože se domáhá ob-
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~ovení ~ředešlého stavu, což by bylo spojeno s velkými a zbytečnými 
utrataml. I s touto námitkou nutno se vypořádati, když dovolací soud 
ža!obě vyhovuje. Netřeba tu řešiti otázku, zdali šikanosní výkon práva 
ma za následek jen povinnost k náhradě škody podle §u 1295 druhý od
stavec obč. zák. v doslovu třetf novely, či zdali může vésti k tomu, že 
?y soud k takovému výkonu práva vůbec pomocné ruky neposkytl. Ať 
zalovaný mínil svou námitku tak neb onak, nikdy není v právu. V prvním 
případě by mu zbyl nárok na náhradu škody, o který v tomto sporu ne
jde. Ve druhém případě pak nemůže soud žalobkyni pomoci odepříti, 
protože z celého stavu věci je zjevno, že jen žalovaný se přivedl do si
tuace, ve které jest, a že žalobkyně od prvopočátku marně se bránila své
mocným zásahům žalovaného do jejího spoluvlastnického práva, že ža
lovaný jejích námitek a obran nedbal a ve svém jednání pokračoval, 
takže jen sobě musí následky přičísti. Již dopisem ze dne 28. srpna 1925 
upozorňoval právní zástupce žalobkyně jejího žalovaného manžela, že 
stavba není úředně povolena, že musí býti hned zastavena a že nesmí 
býti bez svolení spoluvlastnice •. prováděna. V té době žalovaný staveb
ního povolení ještě neměl a, prováděl-li nástavbu přece, porušil předpis 
§ 40 stav. řádu ze dne 8. ledna 1889, Č. 5 z. z. pro čechy. Povolení bylo 
dán? až 12. září 1925, ale v té době znal žalobce již odpor své manželky 
a mel se podle toho zaříditi. Dne 25. září 1925 byla mu doručena soudní 
zápověd' další stavby, ale ani té. nědbal a nástavbu provésti dal. Jak tu 
možno mluviti o šikáně manželky, když žalovaný stůj co stůj provedl 
svou? Neznamenalo by to spíše chrániti porušování práva proti obraně 
práva? Tak tedy ani tato námitka nemá významu. 

Cís.7051. 

Pro posouzení rozsahu zapsaného práva v pozemkové knize není 
rozhodným jen obsah hlavní knihy, nýbrž i obsah listiny, založené ve 
sbírce listin, k němuž bylo při zápisu poukázáno. Byl-li výměnek vložen 
pro oprávněného a ve vkladu poukázáno na odstavec smlouvy, vruž 
byli uvedeni nástupci oprávněného, nabyli knihovniho a věcného práva 
k výměnku nejen onen oprávněný, nýbrž i jeho právní nástupci. 

(Rozh. ze dne 11. května 1927, Rv I 397/27.) 

Žalobě o bezúčin.nost výmazu výměnku pro c e sní s o u cl p r v é 
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. N e j v y Š š í 
s o u d obnovil rozsudek prvého' soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání, uplatňujíd d'Ůvo,lací důvody §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s" jest 
oduvodněno, p'Ůkud uplatňuje posléze uvedený důvod. žalobkyně do
máhají se žalobou právní bezúčinnosti výmazu výměnkll, zapsaného 
podle odstavce III. smlouvy ze dne 5. ledna 1911 ve vložce číslo 189 po-
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zemkové knihy pro B., a zři zení původníh'Ů knihovního stavu, dovozu
jíce, že tímto výmazem, povoleným po.dle ú~rtní~o listu ze dne. 6. ~isto
padu 1922 byly zkráceny vesvem kl11hovl11m pravu. Toto z.hacenl. do
vozují z toho, že prý onen knihovní zápIS obsahoval knthovnl vklad I je
jich práva výměnku, zřízeného ~ro ně zmíněno~ s~lo!-,vou, přes. tO, . .že 
žalobkyně v tomto knihovním zapisu ,nejsou ~v~n; jme.nem zapsany ja
kožto nositelky tohoto práva, C?ž pry nevadl, jez~o }aplsod~azuje n~ 
třetí odstavec oné smlouvy a hmto poukazem svedcí I pro zal~bk'y~e 
jakožto další oprávněné. Jde tedy jen o otázku, zda onen kn;hovl11 zapl s 
obsahuje v sobě vklad práva výměnku í p~o obě ~al'Ůbkyne" a na t~to 
'Otázku dlužno odchylně od soudu odvolaclho, avsak shodne s prvym 
soudem, odpověděti kladně. Podle §u 4 knih. zák. nabý~á se knihov~íc.h 
práv (§ 9 knih. zák.) jen jejich zápisem do hlavní, knthy. Ten!'Ů ~apls 
musí podle §u 5 knih. zák. obsahovati P?dstatn~ u,stanovem techt~ 
práv; nepřipouštějí:~i k~ih.ovt;í pr~va stručneho ~ytcen~, ~ze. se v hl,,:vm 
knize odvolati na pnslusna nusta ltshny, na ntchz spočlva zapls, s uctn
kem, že se za to pokládá, jako by vytčená místa byla do hlavní knihy 
zapsána. Pro posouzení zapsaného práva ne?í t~dy roz.hodnrť1~ jen 3b-
sah hlavní knihy, nýbrž i obsah listiny, zalozene ve sb Irce ltsttn, jez je 
integrující součástí pozemkové knihy. Odvolací sOlld zamítl žalobu, vy
sloviv názor, že - ačkoli v odstavci III. smlollvy ze dne 5. ledna 1911 
umluven'Ů jest právo výměnku též pro obě žal'Ůb~ně, jimž n;ělotot(~ 
právo příslušeti p'Ů smrti Josefa W -a st., nenabyly kmhovmho pIava proh 
každému vlastníku nemovitosti. Odvolací. soud má totiž za to, že do 
hlavní knihy jest podle §u 5 knih. zák. zapsati hŽ~ým způ~obem osob,; 
oprávněného bud' jmenovitě nebo poukazem na hsttnu; nel11"h ve hlavl11 
knize vůbec zmínky o nástupcích osoby, jež byla zapsána jako opráv
něná, nenabyli prý tito nástupcové oním zápisem knihovního práva. 
S tímto nál.Orem nelze souhlasiti. Jest ovšem pravda, že k podstatným 
ustanovením knihovního práva náleží především i O'značeni oprávněného 
a že toto označení se musí státi tak, by nebylo v té příčině pochybností. 
Tomuto požadavku bylo zde však učiněno úplně zadost tím, že byl do 
pozemkové knihy vložen výměnek sice jen pro Josefa W -a st., že však 
v tomto vkladu bylo výslovně poukázáno na odst. III. zmíněné smlouvy, 
podle něhož má kupující po smrti oprávněného Josefa W -a st. dodatt 
žalobkynim každoročně povoz s 12 q hnědéhO' uhlí. Ježto tato smlouva, 
podle jejíhož posledního odstavce měla býti do pozemkové knihy vlo
žena všechna práva v ní vytčená, jest právě listinou, na níž spočívá zá
nis, a ježto se, jak řečeno, sporný zápis ve hlavní knize dovolává přesně 
;"čeného místa smlouvy, kde je právo výměnku, příslušející žalobkyním 
po smrti oprávněného Josefa W-a st., zevrubně označeno, dlužno podle 
§lI 5 knih. zák. za to míti, že vytčené místo smlouvy bylo do hlavní knihy 
zapsáno. Z toho plyne, že tímto zápisem nabyl knihovního a věcného 
práva proti nabyvateli nemovitosti nejen Josef W., nýbrž že ho nabyly 
iobe žalobkyně. Právem d'Ůmáhají se tudíž žalobkyně bez účinností výc 
mazu tohoto výměnku, pokud jím byly jakožto nositelky knihovního 
práva v tomto právu zkráceny, a odvolací soud proto pochybil, zamít
IlUV žalobu z toho důvodu, že žalobkyně prý zmíněným vkladem nena-
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byly knihovniho a věcného, práva. O zániku žalobniho práva uplynutim 
vice než tří let od výmazu tohoto knih'0vniho práva nemůže býti řeči, 
poněvadž podle §u 62 knih. zák. jest v tomto připadě, kde byla žaloba 
podán;;. proti přímým nabyvatelům knihovniho práva, totiž proti osobám, 
'<teré byly vkladem, o jehož bezúčinnost se žaluje, sproštěny břemene, 
f'0suzovati dobu, po kterou má platnost žalobní právo podle ustano
\'eni ,oukromého práva o promlčení, takže plati lhůta třicetiletá (viz 
též § 201 ll!. dílčí novely k obč. zák.). 

čís. 7052. 

Bylo-li t,snesení, zamítající námitku nepříslušnosti, pojato do roz
sudku, jímž byla žaloba zamítnuta, jes,t žalovaný oprávněn napadnouti 
usneseni o námitce nepříslušnosti II to rekursem. 

(Rozh. ze dne 11; května 1927, R 11 138/;27.) 

O námitce místní nepříslušnosti jednal s o udp r v é s t o I i c e 
zároveň s věci hlavni a pojal usnesení, jimž námitce nevyhověl, do roz
sudku zamítajíciho žalobu. Rekurs žalovaného clo rozhodnuti prvého 
soudu. o námitce místní nepříslušnosti rek u r sní s o u d odmítl. 
D ů v o cl y: V tomto případě bylo o námitce nepříslušnosti soudu roz
hodnuto současně s věci hlavní týmž r'0zhodnutím, totiž napadeným roz
sudkem. V takových případech může výrok o příslušnosti býti napaden 
toliko opravným prostředkem proti rozhodnutí ve věci hlavni dovole
ným, tedy v tomto případě pouze odvoláním. Odvolání však stěžovatel 
- žalovaný - podati nemohl, protože ,žaloba byla zamítnuta a jemu 
tedy odvolání nepřísluší. Proto je i stížnost vyloučena (§ 471 čÍs. 6, 
475 čis. 2 c. ř. s.). 

N e j v y Š š i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by nehledě k odmitacímu dův'0du, jehož použil, znovu rozhodl 
o rekursu žalovaného. 

D ů va dy: 

První soud jednalo námitce místni nepříslušno,sti zároveň s vec! 
hlavní a pojal usnesení, jímž námitce nevyhověl, podle §u 261 prvý od
stavec c. ř. s. do rozsudku ve věci, avšak rozsudkem tím žalobu zamítl. 
Takto tedy žalovaný v první stolici p'0dlehl se svou námitkou, ale zví
tězil ve věci. Tento rozsudek nabyl proti žalobkyni moci práva, protože 
se žalobkyně neodvolala. Za to však podal žalovaný rekurs do usnesení, 
jímž nebylo xyhověno jeho námitce, ale tento rekurs byl rekursním sou
dem jako nepřípustný odmítnut z důvodu, že podle §u 261 třetí odstavec 

. c. ř. s. mohl by býti výrok o příslušnosti brán v odpor toliko odvoláním, 
že však žalovaný odv'01ání podati nemůže, protože ve věci zvítězil. Re
kms žalovaného do tohoto odmítacího usnesení byl odmítnut nyní zase 
soudem první stolice, ale byl na rekurs žalovaného, připuštěn rekurs ním 
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soudem a takto byly spisy předloženy nejvysSlnlU soudu k rozhodnutí 
o rekursu žalovaného do prvního odmítacího usnesení rekursniho soudu. 
Tento rekurs jest oprávněn, třeba by se na první pohled zdálo, že od
mítnuti stalo se právem, protože žalovaný nemá již zájmu na námitce 
místní nepříslušnosti. Rozhodnuti o námitce nepříslušnosti děje se vždy 
usnesením, ať bylo zvlášť vyhotoveno nebo do rozsudku pojato. Ani 
v tomto případě nepozbude své právní povahy jako »usnesení« a spoji 
se jen místně s nálezem rozsudkovým. Zákon arciť ustanovuje v §u 261 
třetí odstavec c. ř. s., že, pokud výrok o příslušnosti byl pojat do roz
hodnutí o věci hlavní, mĚJže býti napadán tolii<o opravným prostředkem, 
jenž jest dán proti rozhodnutí ve věci hlavni, totiž odvoláním (§§ 471 
čís. 6 a 475 c. ř. s.). Doslov zákona by tedy svědčil názoru rekursniho 
soudu. Avšak rčení zákona nutno vyložiti podle jeho smyslu a tu se již 
dávno ustálila praxe v názoru, že zákon má v §u 261 třeti odstavec c. 
f. s. na mysli jen případ, že jest napadáno rozhodnutf prvního soudu 
jak ve výroku o příslušnosti, tak i ve výroku o věci hlavní a že jen 
v tomto připadě žádá procesní hospodárnost, by byl podán jen jeden 
opravný prostředek a nikoli snad opravné prostředky dva, totiž rekurs 
do usnesení a odvolání do rozsudkového nálezu; že však neni nijak vy
loučeno, by nebylo bráno v odpor také jen usnesení o příslušnosti a že 
v takovém připadě jest opravným prostředkem podle všeobecného 
předpisu §u 514 c. ř. s. toliko rekurs. (Srv. na př. nález repertoria nej
vyššího soudu dřive ve Vídni čís. 193, uveřejněný pod čís. 910 sb. No
wak a jeho zevrubné odůvodnění, srv. také komentář Neumannův 
k §u 261 pod odst. Vll. a tam citovaná četná rozhodnutí a srv. konečné 
i mzh'0dnutí čis. 2023 sb. n. s.). Při tom není důvodu rozeznávati podle 
toho, jak žalovaný pochodil ve věci samé. Ke stížnosti stačí, že rozhod
nutí o jeho námítce bylo mu nepříznivé, jak bude ještě zevrubně vylo
ženo. BylO-li usnesení o přislušnosti pojato clo rozsudku, mohou nastati 
s hlediska žalovaného dva případy: 1. Podlehne-li žalovaný ve věci, 
mŮže v odvolání napadati jak usnesení, tak nález rozsudko,vý. Ale může 
napadati také jen rozsudkový nález, čímž výrok O příslušnosti nabude 
m'0ci práva, zejména dojde-li žalovaný k přesvědčení, že by s námitkou 
nepříslušnosti neměl úspěchu ani ve druhé stolici. žalovaný však může 
napadati také jen usnesení o příslušnosti, zejména je-li přesvědčen, že 
by ve věci aní ve druhé stolici nezvitězil. Pak ovšem nebude moci po
dati odvolání, nýbrž jen rekurs do usneseni. 2. Jestliže však žalovaný 
- jak se stalo v souzeném případě - podlehne jen se svou námitkou, 
zvitěziv ve věci, zdálo by se, že již nemá na tom zájmu, by napadal usne
sení 'O příslušnosti, když mu soud - třeba soud nepříslušný - dal ve 
věci za pravdu a když ho zbavil žalobního nároku úplně, zamítnuv ža
lobu a neodmítnuv ji toliko pro nepříslušnost. Ale tento názor při bliž
ším zkoumání neobstojí, jak to stěžovatel právem ve svém rekursu vy
týká. Nutno uvážiti, že žalovaný, který je přesvědčen, že o jeh'0 sporu 
rozhodoval soud nepříslušný, třebaže rozhodl v jeho prospěch, nikd.y 
nemůže věděti, zdali žalobce nepodá do zamítacího rozsudku prvního 
soudu odvolání a zda nezvítězí ve druhé stolici, zejména, byl-li rozsudek 
oběma stranám doručen téhož dne, takže současně uplyne i lhůta odvo-
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lací, nebo dokonce uplyne-li odvolací lhůta pro žalovaného dřív.e, takže 
se nemůže před tím přesvědčiti, zda žalobce včas odvolání podal. V ta
kovém případě ztratil by žalovaný, kdyby dopustil, by usnesení o pří
slušnosti vešlo v moc práva, prostředek, který podle jeho mínění mohl 
by vésti v druhé stolici k odmítnutí žaloby, i kdyby byla věcně odů
vodněna a nelze mu proto brániti, by nepodal rekurs do usnesení o pří
slušnosti a takto aspoň snažil se dosíci odmítnutí ž;rloby pro nepří
slušnost, když by odvolání žalobcovo mohlo míti ve věci úspěch. Je 
s tím ovšem spojeno jakési nebezpečí, neboť, nepodal-li žalobce od
volání, takže by jinak zůstalo při zamítnutí žaloby, kdyby si žalovaný 
do usnesení o příslušnosti nebyl stěžoval, může se státi, že sice bude·; 
vyhověno ve druhé stolici námitce nepříslušnosti a žaloba bude odmít
nuta, ale že tím žalovaný ztratí příznivý rozsudek nepříslušného soudu 
a že snad žaloba, podaná pak u příslušného soudu, setká se svého času 
s úspěchem. Avšak to jest čistě věcí žalovaného, chce-Ii takto postu
pova ti, a nelze mu v tom podle zákona brániti. Bude-li jeho ná!nitce .ve 
vyšší stolici vyhověno, pozbude tím příznivého rozsudku prvl11 stohce, 
který jinak stal se proti žalobci již pravoplatným. Ježto rekurs jest pří
pustný, bude na rekursním soudu, by se jím obsahově obíral. 

čís. 7053. 

Rozhodnutím dohlédacího úřadu ve smyslu § 5 (4) a (5) zákona ze 
dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a fl., rozumí se na Moravě rozhod
nutí zemskéhoryboru jako stolice prvé, mkoliv jako stolice rekuttsni, 
nevyhOvěvší starostovu rekursu do usneseni obecního zastupitelstva, 
jimž obec uznala, že jest určité položky vyloučiti z výdajových. p.olože~ 
obecního účtu. Lhostejno, že jde o účty z doby před nabyttm ucmnosti . 
zákona čís. 329/1921. 

(Rozh. ze dne 11. května 1927, R II 139/27.) 

Žalobě obce na Moravě proti bývalému starostovi o náhradu škody, 
jež prý vznikla ze správy obecního hospodářství, pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d zrušil napad<;ný ro~
sudek i s předchozím řízením pro zmatečnost a žalobu odlmtl. D u
vod y: Podle § 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. 
rozhoduje o povinnosti k náhradě škody starostou obci způsobené bez
prostřední úřad dohlédací nad obcí, z jehož výroku může ~e jak obe~, 
tak i ten, proti němuž návrh na náhradu škody byl vydan, odvolatI. 
Teprve na záklaďě právoplatného výroku dohlédacího úřadu rozhoduje 
řádný soud o výši náhrady, při čemž jest vázán výrokem dohlédacího 
úřadu o povinnosti k náhradě škody. Nárok, ,o kt~rý se, vede spor, .lest 
nárokem z náhrady škody, kterou obec utrpela vmou zalovaneho Jako 
starosty v době jeho úřado,vání. O povinnosti k této náhr<)dě rozhodla 
obec sama ve schůzi obecniho zastupitelstva dne 1. ltstopadu 1 g24 a 
zemský výbor moravský rozhodnutím ze dne 30. prosince 1925 po-
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tvrdil toto usnesení obecního úřadu. Zde však zemský výbor vystupoval 
toliko jako stolice druhá, nikoliv jako úřad dohlédací ve vlastní působ
nosti, totiž ve stolici prvé. V tom směru není dosud rozhodnutí zem
ského výboru jako úřadu dohlédacího o povinnosti žalovaného k ná
hradě shora uvedené škody. Nelze proto sdíleti názor prvé stolice, že 
otázka povinnosti k náhradě škody jest již konečně rozřešena rozhod
nutím zemského výboru shora citovaným. A není-li rozřešena tato 
otázka povinnosti k náhradě škody a první soud ji za rozřešenu pokládá 
právě shora uvedeným rozhodnutím zemského výboru, jest tu nesprávné 
posouzení věci po stránce právní a, protože první soud rozhodl o výši 
škody, nemaje dosud právoplatnéh'Ů rozhodnutí dohlédacího úřadu o po
vinnosti žalovaného k náhradě škody, jest rozhodnutí toto a řízení to
muto rozhodnutí předcházející zmatečné a bylo proto žalobu z důvodu 
§ 477 čís. 6 c. ř. s. a § 478 c. ř. s. odmítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d potvrdil napadené usnesení s opravou, že se 
žaloba odmítá jen pro tentokráte. 

D ů vod y: 

žalující obec domáhá se na bývalém svém starostovi náhrady škody, 
vzniklé ze správy obecního hospodářství, a to 1.239 Kč 20 h, které prý 
žalovaný neprávem zaplatil z obecních prostředků na dani z pálení 
slivovice v obecní pálenici za jednotlivé občany, a 868 Kč jakožto prý 
neprokázaného vydání za stavební dřevo. Jde tedy o vymáhání náhrady 
škody z obecní správy hospodářské podle § 16 (,7) zákona ze dne 12. 
srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., pro kterýž případ platí odstavec (4) 
a (5) § 5 tohoto zákona, které znějí: ,,0 povinnosti k náhradě škody 
rozhoduje bezprostřední úřad dohlédací, z jehož výroku může jak obec, 
tak i ten, proti němuž byl výrok na náhradu škody vydán, se odvolati. 
Na základě právoplatného výroku dohlédacího, úřadu rozhoduje řádný 
soud o výši náhrady, při čemž výrokem dohlédacího úřadu o povinnosti 
k náhradě škody jest vázán.« Tyto předpisy jsou zcela jasné. Nejprve 
musí tu býti pravoplatné rozhodnutí bezprostředního dohlé<iacího úřadu 
o povinnosti k náhradě škody a pak teprve rozhoduje soud o výši ná
hrady, jsa při tom vázán rozhodnutím správního úřadu o náhradní 
povinnosti. Dokud se tak nestalo, jest pořad práva vyloučen a soud 
musil by tuto otázku zkoumati podle § 42 j. n. i bez námitky. Musí tedy 
zkoumati: 1. zda rozhodnutí vydáno bylo bezprostředním úřadem do
hlédacím, 2. zda dohlédací úřad rozhodl o povinnosti k náhradě škody 
ve smyslu kladném, 3. zda jeho rozhodnutí je pravoplatné. Bezpro
středním i vyšším dohlédacím úřadem nad všemi obcemi na Moravě 
jest podle § 48 odst. 2. uved. zák. zemský výbor (zemská správní ko
mise). Z toho již jest zjevno, že rekurs není oprávněn. žalující obec 
opírá žalobu '0 usnesení obecního zastupitelstva ze dne 1: listopadw 
1924, jímž prý ony položky byly z výdajových položek obecního účtu 
vyloučeny a jímž prý bylo uznáno, že žalovaný jest povinen vrátiti 
2.1 07. Kč 20 h do obecní pokladny. Tohoto usnesení ve spísech není, 
ač jím byl důkaz nabízen a připuštěn a nelze se o jeho obsahu pře-
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svědčí ti, ale to jest pro tento spor lhostejno, protože obecni zastupi
telstvo není samo sobě bezprostředním úřadem dohlédacím. Hlavně však 
opírá se žalující obec o rozhodnutí moravského zemského výboru ze 
dne 30. prosince 1925, jímž byla stížnost bývalého starosty do usne
sení obecního zastupitelstva jako neodůvodněná zamítnuta. Žalující 
obec zastává .názor, že toto rozhodnutí jest rozhodnutím po rozumu 
§ 5 odst. (4) a (5) uved. zákona a že prý není zákonného ustanovení, 
podle něhož by měl rozhodovatí dohlédací úřad jako stolice první. V tom 
však jest stěžovatelka na omylu. Praví-li zákon v § 5 (4), že rozhoduje 
»bezprostřední úřad dohlédací« a praví-li v § 48 (2), že tímto úřadem 
na Moravě jest zemský výbor, jest nade vši pochybnost jasno, že zemský, 
výbor jest tu první stolicí, což jde ostatně na jevo i z úvahy, že obecní 
zastupitelstvo jakožto orgán obce nemůže co do důvodu rozhodovati 
svůj vlastní spor o náhradu škody. V tomto případě však rozhodoval 
zemský výbor jako stolice rekurs ní - jak sám v odůvodnění praví -
a chybí tu tedy již první z řečených předpokladů. Přihlédne-li se k ob
sahu rozhodnutí, jest vidno, 'že zemský výbor jen nevyhověl stížnosti 
žalovaného, ktelý se d.omáhal, by obec uznala jím zaplacené částky a 
pojala je do obecních účtů za rok 1920, a že uznal, že obecní zastu
pitelstvo právem vyloučilo obě položky a že stížnost podaná proti vy
loučení jest neodůvodněna. Ani "slova není v tomto rozhodnutí o po
vinnosti k náhradě škody, jak zákon nařizuje, takže chybí tu i druhá 
ze zmíněných náležitostí. Praví-li rekurs, že prý s.e odvolací soud do
pustil zmatečnosti podle § 477 čís. 6 s.· ř. s., přezkoumávaje zákonnost 
rozhodnutí zemského výboru a správn?st postupu stoHc, jest rovněž ,na 
omylu, neboť přehlíží, že odvolací soud ani v tom, ani v onom smeru 
rozhodnutí zemského výboru nepřezkoumával, nýbrž zkoumal jen, zda 
bylo vyhověno předpisu § 5 (4) a (5) zákona čís. 329/1921, což bylo 
nejen jeho právem, nýbrž i jeho povinností. K vývodům odvolacího 
spisu žalovaného nutno podotknouti, že nesejde na tom, že jde o účty 
z roku 1920 a že zákon čís. 329/,1921 nabyl účinnosti až dnem 1. října 
1921, neboť jde o předpis práva formálního povahy donucovací, který 
platí i pro. náhrady, vyvozované z hospodářské obecní správy před 
účinností zákona, protože zákon nemá pro tento případ přechodných 
ustanovení (srv. §§ 29 a 42 j. n" §§ 57 a 59 zák. a § 57 prov. nař. 
čís. 143/1922 a k tomu rozhodnutí uveřejněné pod čís. 6706). Usne
sení odvolacího soudu bylo však nutno opraviti v tom směru, že se 
žaloba odmítá jen pro ten čas, protože soud jest povolán rozhodovati 
o výši škody, by.lo"li o povinnosti k náhradě škody příslušným správním 
úřadem ve smyslu kladném pravoplatně rozhodnuto, takže by pak 
o témže předmětu a mezi týmiž stranami byl pořad práva připuštěn. 

čís. 7054. 

Přerušen! sporů o splnění. peněžních záv.&Zků ve starý.ch·· korunách 
v poměru k republice Rakouské (vládní nanzení ze dne 15. prosince 
1925, čís. 249 sb. z. a n.). 
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Předpis §u 1 (3) a (4) n<ti'. nevztahuje se na Peněžité závazky 
z pojišťovacích smluv sjednaných generálními representacemi řlšsko
německých soukromých pojišťoven v bývalém Rakousko-Uhersku. 

(Rozh. ze dne 11. května 1927, R 11 141/27.) 

Řízení o žalobě zdejší příslušnice proti říšskoněmecké pojišťovně 
s o udp r v é s t o I i c e přerušil podle § 3 vládního nařízení ze dne 
15. prosince 1925, čís. 249 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d zamítl 
návrh žalované na přerušení řízení. D ů vod y: Do usnesení prvého 
soudu stěžuje si žalobkyně, že přerušení sporu bylo neprávem vyslo
veno, ježto jde o pohledávku vzniklou teprve úmrtím Leopolda M-a dne 
11. května 1924, tedy po 26. únoru 1919, takže se vládní nařízení ze 
dne 15. prosince 1925, čís. 249 sb. z. a n. vůbec na pohledávku tu ne
vztahuje. Nařízení to bylo vydáno na základě §u 7 vl. nař. ze dne 26. 
března 1925, čís. 46 sb. z. a n. Přerušení sporů a exekucí nařízeno tu 
jen pro případy v §§ 1 a 4 uvedené, t. j. jde-li o pohledávky vzniklé 
do 26. února 1919, byť i vznikly před 28. říjnem 1918. Podle §u 3 nař. 
čís. 46/1925 jde o ochranu příslušníka čsl. a příslušníci cizích států 
mohou se dovolávati předpjsů,těch jen, je-li tu vzájemnost, té tu však 
s Německem není, nebylať ani žalovanou tvrzena. V úvahu zde může 
přijíti pouze vládní nař. čís. 142/24, jehož platnost však 31. prosince 
1924 prošla a nebyla prodloužena ani nebyla obnovena, jak prokázáno 
osvědčením min. vnitra ze dne 29. ledna 1927 a podle o'svědčení rak. 
spolkového kancléře' ::e dne 27. ledna 1927 týká se dohoda mezi repu
bhkou Rakouskou a ceskoslovenskou ze dne 29. května 1925 jen poji
šťovacích smluv mezi rak. pojišťovnami a čsl. pojištěnci ·a opačně. Ani 
úmluv~ čís. 60 ze dn:. 3. ?ř,~zna 1926 se na tento případ nevztahuje. 
Ostatne [ kdyby se nanzelll C[S. 249/,25 na tuto' pohledávku vztahovalo, 
)e nespr,ávným názor prvého soudu, že není pro spor rozhodným, kdo 
JSou v nem strany, neboť pro bydliště (sídlo) je mzhodným toto u strany 
samé.' šlo o pojištění u »Vaterlandische Lebensversicherungs-Aktien
Gesellschaft v ElbelSdorfu«, jejíž práva a povinnosti přešly na akciovou 
společnost Nordstern v Berlíně a s této na žalovanou. Žalovaná také 
dala plnou moc svému zástupci a nenamítala nedostatek pasivní legi
trmace, a teprve 12. února 1927 přišla žalovaná s tvrzením, že měla 
2~. ú",?ra 1919 sídlo (representaci) ve Vídni a nikoliv v obvodu repu
bhky ceskoslovenské, což však neprokázala ani důkazu o tom nenabídla' 
měla sídlo v Berlíně. Žalovaná ani netvrdila, že šlo o závazek její filiálkv: 
Také .zá~azek žal(wané vznikl podpisem police v Elbersdorfu a podpls 
g~n~ralm.!eyresentac~ ve Vídni nenahrazoval jejího závazku. Také ujed
nam sudlste ve V1Qm nema tu významu., pokud jde o sídlo žalované. 
Podle §u 1 (4) cit. nař. čís. 249/25 musí z listin neb z ujednání stran 
vycházeti nepochybně na jevo, že šlo o závazky filiálek hlavních ústavů. 
Tu vš.ak tomu tak není, naopak jest patrno, že zavázána jest sama ža-
10v~na. I kdyby to byl závazek původně filiálky, přešly tyto závazky 
n~ zalovanou. Proto navrhuje stěžovatelka, by po případném doplnění 
navrh na přerušení řízení byl zamítnut. Stížnosti dlužno přiznati d'ů-
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vodnost. Pw posouzení otázky přerušení sporu je rozhodným podle nař. 
čís. 249/25, jde-li o právní poměr mezi příslušníkem tuzemským, by
dlivším.26. února 1919 v tuzemsku a pojišťovacím ústavem, majícím 
v téže době sídlo na území republiky Rakouské neb aspoň v zemích 
býv. Rakouska mimo obvod republiky československé. Ani jediný ze 
zákonů zabývajících se otázkou měny čsl. a rak. uherských korun z po
jišťovacích smluv, nevztahuje se k cizině kromě zemí býv. Rakousko
Uherska s výjímkou nař. čís. 213/23, které však platnosti pozbylo a 
kterým bylo nařízeno přerušení sporů o peněžité pohledávky, znějící na 
rak.-uh. koruny z pojíšťovacích smluv s říšsko-německými pojišťov
nami, pokud jde o smlouvy zavazující hlavní ústav. Byl-li tlli tedy zá~ 
vazek žalované samé, mohlo by přijíti v úvahu pro přerušení sporu jen 
nal'. čís. 142/24, které však již neplatí, jak prokázáno osvědčením min. 
vnitra ze dne 29. ledna 1927,Čís ... 3342/27. Ovšem jinak by tomu bylo, 
byl-li to závazek filiálky žalované pojišťovací společnosti a měla-li 
filiálka sídlo v rozhodné době v Rakousku, o kteréž sídlo tu jediné jde; 
dle tvrzení žalovaného. V tómto případě by muselo řízení přemšeno 
býti podle nař. čís. 249/125. První soud má za to, že tomu tak je, po
kládaje representaci žalované ve Vídni za smluvní stranu a staví ji na 
roveň filiálce. Tomu však tak není podle čl. IV. pat. čís. 127/1865. 
Generální representace je podle 10hoto předpisu jen zástupcem a plno
mocníkem cizozemské společnosti pojišťovací, která ustanovena býti 
musí, není však filiálkou, která by mohla býti souhrnem práva závazků 
právě tak jako jí není agentura. Není" tu tedy právního poměru mezi 
pojištěncem a touto representací, nýbrž poměr ten je mezi pojištěncem 
a cizozemskou společností samou. To také je z pojistky samé i kores
pondence patrno. V pojistce uzavírá smlouvu pojišťovací akciová spo~ 
lečnost v Elbersdorlu a taktéž v korespondenci se mluví o společnosh 
samé jako oprávněné i zavázané ze smlouvy pojišťovací. Opatření po
jistky podpisem generální representace a korespondence toutorepre~ 
sentací vedená jsou naprosto bezvýznamny, vždyť v korespondenCI, 
pokud vedena je representací, nevystupuje representace sv.ým jménem, 
nýbrž všude se mluví o akciové společnosti jako smluv.ní. straně a v JX?~ 
jistce se obmezuje representant K. pouze na potvrzeni, z~ byla premH: 
zaplacena pojistníkem a výslovně uvádí se jako plnomoclllk společnosh 
samé. Ani smluvené sudiště a plniště ve Vídni nemá tu významu, neboť 
dle nař. čis. 249/~5 i předchozích zákonů čís. 2rn a nař. čís. 265 z r. 1922 
je rozhodným sídlo strany. Je to patrno i z čís. 213/23 a § I (3) zák. 
čís. 274/24. Jde tudíž o právní poměr .mezi pojiště~cem (ž~lobkyní) 
a žalovanou samou ta neměla dne 26. unora 1919 sldlo na uzeml re
publiky Rakouské ~ proto se !lař. čis. 249/25 na ni nevztahllje a není, 
v zákoně opory pro přerušení sporu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud zamítl právem změnou usnesení procesního soudu 
návrh žalované strany na přerušení řízení. Předpis §u I odst. (3) a (4) 
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vládn. nař. čis. 249/25 nevztahuje se na peněžité závazky z pojišťo
vacích smluv sjednanýCh generálními representacemi říšskoněmeckých 
soukromých pojišťoven v bývalém Rakousko-Uhersku. Otázka tato dříve 
sporná byla rozřešena vládou a sice vydáním vládníCh nařízeni čís. 
213/23 a 142/24, jimiž byly pro sp'Ory o tyto peněžité závazky vydány 
zvláštní předpisy o přerušeni, ač v době té platilo vládní nařízení čís. 
173/21 a pa tomta nařízení čís. 236/;23. Kdyby bývala vláda kladla 
říšskoněmecké· pojišťovny, jež sjednaly závazky ty svými representa
cemi v bývalém Rakousko-Uhersku, na roveň právnickým osobám uve
deným v odst. c) § I vlád. nař. čís. 173/;21 a tím také filiálkám paji
š~avacích ústavů, 'O nichž mluví § 1 nař. čís. 274/<24 a hlavně § I nař. 
ČIS. 249/25, nebyla by vydala zvláštní nařízení o přerušení sporů a pe
něžité závazky z pojišťovacích smluv sjednaných s říšsko-německými 
pojišťovnami. Vydáním těchta nařízení čís. 213/23 a 142/~4 projevila 
jasně, že nestatažňuje generální representace těchta pojišťoven s filiál
k~mi pajišťovacích ústavů, a nichž mluví v §u 1 odst. (3) nařízení 
ČIS. 249/25. Nelze proto ustanovení tohoto nařízení vztahovati na tento 
spar, v němž uplatněna jest pohledávka na základě pojišťovací smlouvy 
sjednané vídeňskou representací říšskoněmecké pojišťovny. Pojišťovací 
smlouva ze dne 28. dubna 1903 byla sjednána jedině s touto represen
tací, kdežto slovo filiálka není vůbec obsaženo ve smlouvě té. Není pr'Oto 
důvodu pro názor, že representace byla zároveň odbočkoU' tehdejší ně
mecké pojišťovny. 

čís. 7055. 

. Vznikne-li při exekuci vyklízením místnosti mezi vymáhajicím vě
řitelem a don;tnělým podnájemrukem spor o to, zda jde o poměr pod_ 
nájemnt (§ 568 c. ř. s.) či o jiný poměr, jes~ na vymáhajíclm věřiteli 
by prokázal, že jde o podnájemníka. Jinak exekuci proti domnělém~ 
podnájemníku nelze vykotiati. Exekuční soudce jest oprávněn, by nežli 
rozhodne o odepření výkonu exekuce, podle §u 55 ex. ř_ vyšetřil' okol
nosti pro. to významné. Pouhé placeni nájemného pachtýři nebo jeho 
prostředtlllctvím nevylučuje nutně přímého nájemního poměru k pro
najímat~li. 

(Rozh. ze dne 12. května 1927, Rl 327/27.) 

. František J. navrhl, by odepřen byl vymáhající straně výkon exe
kuce nuceným vyklizením místností, povolený usnesením soudu ze dne 
: 1. prosinc,: 1925, proti manželům Františku a Marií H-ovým, uváděje" 
z~ :místnostJ neJsou najaty manželi H-ovými, nýbrž že on sám jest jich 
na]emcem. S o udp r v é s t a I i c e návrhu vyhověl a poukázal vymá
halícího věřitele s jeho nárokem na vyklizení předmětů na pořad práva. 
D u vod y: Strana vymáhající k odůvodnění svého tvrzení, že navrho
vatel jest podnájemníkem strany povinné, uvedla pouze, že platí činži 
pachtýři, straně povinné, což tato potvrdila. Poněvadž z pouhého mezi 
účastníky nespornéha fakta, že navrhavatel platí činži straně povinné, 
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nelze ještě posouditi, zda tu jde o podnájemní poměr nlezi navrhovate
lem a stranou povinnou, když navrhovatel tvrdí, že je sám nájemcem, 
a Je nutno tento sporný právní poměr provedením důkazů zjistiti, pouka
zuje soud stranu vymáhající na pořad práva a odpírá jí výkon exekuce 
ohledně místností obývaných Františkem J-em. Rek u r sní s o u d 
zamítl návrh Františka J-a. D ů vod y: Právoplatným titulem exekuč
ním uloženo mamželům H-ovým, by straně vymáhající odevzdali a vy
klidili určité místnosti bytové. V řízení exekučním k nucenému vyklizení 
František j. není ani stranou vymáhající, ani povinným. Nepodal též 
žaloby podle §u 37 ex. ř. (odpor osoby třetí proti exekuci). Ostatně ve 
svém návrhu sám udává, že v tomto případě, týkajícím se exekuce vy." 
klizením, nelze použíti §u 37 ex. ř.; vždyť předmětem exekuce nenI 
sám byt, nýbrž vyklizení bytu (víz rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 
13. května 1922 Rv X 562/22, čís, 1717 sb. n. s.). Návrh, by výkon exe
kuce »byl odepřen«, čelí k tomu, by exekuce byla zrušena neb odložena. 
K takovému návrhu však oprávněny jsou toliko strany v exekučriím 
řádu výslovně uvedené. Musí tu býti zákonný důvod k zrušení neb od
kladu exekuce. V případě tomto František j. nemůže se odvolati na 
žádný takový důvod, pročež bylo zamítnouti jeho návrh, by výkon exe
kuce byl odepřen a vymáhající věřitel poukázán na pořad práva. 

N e j v y Š š í s o u d obnovíi usnesení prvého soudu. 

D fr v o d·y: 

Stěžovatel zdůrazňuje právem, že jeho návrh není ani návrhem na 
zastavení ani na odloženi exekuce, protože není stranou exekučního ří
zení, a tvrdí, že má samostatné právo nájemní, překážející exekuci, že 
neopírá návrh na odepření výkonu. exekuce o důvody § 39 ex. ř., nýbrž 
že jeho návrh mířil jenom na odepření výkonu exekuce, ježto on je 
osobou třetí, proti níž exekuční titul vykonatelným není. jest ovšem 
správno, že podle § 568 c. ř, s'. exekuční titul dobytý proti nájemníku 
působí a je vykonatelný i proti podnájemníku, pokud tomu nevadí přímý 
jeho poměr k pronajímateli. Ale tímto ustanovením zákon ještě neroz
řešil výslovně otázku, jak se má soud zachovati, vznikne-li mezi vymá
hajícím věřitelem a domnělým podnájemníkem spor o- to, zda j de o po
měr podnájem[lÍ, připouštějící exekuci podle § 568, či o jiný poměr. 
Exekuci vyklizovací lze zajisté proti podnájemníku jako odvodei práva 
nájemníkova beze všeho vykonati, není-li v řízení exekučním o tomto 
poměru sporu. Podle § 55 ex. ř. má navrhovatel prokázati soudu všecky 
okolnosti, které jsou podstatny pro soudcovské rozhodnutí neb opatření. 
Odvolává-li se tedy vymáhající věřitel na to, že exekuční titul dobytý 
proti nájemníku je vykonatelným i proti domnělému podnájemníku, je 
na něm, vzniknou-li v tom směru rozpory, by to soudu prokázal. Ne
prokáže-li toho, nelze vykonati exekuce proti domnělému podnájemníku, 
jenž se vyklizení vzpírá, tvrdě, že jest sám nájemníkem. Exekuční soudce 
jest oprávněn, aby, než rozhodne o tom, zda má výkon odepříti, podle 
§ 55 ex. ř. vyšetřil okolnosti pro to významné. Exekuční soud tedy i zde 
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právem vyšetřoval, zda jde o poměr podnájemní, po případě bez pn
mého poměru k pronajímateli, a, když to prokázáno nebylo, právem 
odepřel výkon exekuce. Stejně by tomu .bylo, kdyby si stěžovatel býval 
stěžoval do postupu výkonného orgánu, který by chtěl provésti exekuci 
proti němu nepovolenou. To plyne také z bodu 141 instrukce pro vý
konné orgány,. podle něhož si má výkonný orgán vyžádati poučení 
soudu, vzepřou-li se při zavádění vydražitele do držby nemovítosti třetí 
osoby svému vyklizení. To dlužno vztahovati i na vyklizení bytu. In
strukce vychází tu zřejmě ze zásad shora dovozovaných a ponechává 
tedy soudci exekučnímu, by sám rozhodl o tom, má-li býti výkon exc
kuceodepřen či exekuce provedena. Vymáhající věřitel v tomto případě 
neprókázal poměr podnájemní, jakž plyne z odůvodnění usnesení prvého 
soudu. Proto také právem prvý soud odepřel výkon exekuce proti stě
žovateli, o němž nebylo sporno, že byt obývá. Pouhé p.Jacení nájemného 
pachtýři nebo jeho prostřednictvím nevylučuje přímého nájemního po
měru k pronajímateli, zejména nájmu přímo od něho, a není tedy vezdy 
takOVým konkludentním činem, z něhož by se dalo souditi, že jde o pod
nájem bez přímého poměru k pronajímateli, který by vyklizovací exe
kuce nevylučoval (§ 863 obč. zák.). 

čís. 7056. 

Nájemník má právní zájem na tom, by bylo zjištěno, že majiteli 
domu nepřísluší právo požadovati na něm obstaráváni úklidu, požadu
je-li to na něm 'a hrozí-Ii výpovědí, bude-Ii to odepřeno. 

Ke zvyklostem jest přihlížeti nejen tlam, kde se jich zákon výslovně 
dovolává, nýbrž i tehdy, kdykoliv pří výkladu vůle stran dlužno uvážiti 
všechny okolnosti, ze kterých lze souditi na domnělou vůli stran. 

Ze zákona nelze vyvoditi povinnost nájemníka, by obstarával do
movní úklid na svůj náklad. Nařídil-Ii majitel dOOlu povinnost domov
ního úklidu nově vyhlášeným domovním řádem, jde o pouhý jedflo
stranný projev, jímž nemohla býti nájemní smlouva změněna 

(Rozh. ze dne 12. května 1927, Rv 1 88/27.) 

Lalobce najal roku 1913 v domě žalovaného v Karlových varech 
místnost pro svou chemickou laboratoř. žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se nájemník na pronajímateli zjištění, že žalovaný není oprávněn poža
dovati na žalobci, by obstaral úklid v domě a sice chodby v prvém po
schodí a schodů z přízemí do prvého poschodí a to najmě nikoliv v době 
od 20. do konce toho kterého měsíce aniž 2. a 4. toho kterého měsíce. 
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalo,bu zamítl, o d vol a c í 
s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 
Civil ni rozhodnutí IX. 5' 
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Dúvody: 

Dovolatel, uplatňující pouze dovoiací důvod nesprávného posouzení 
právního, vytýká odvolacímu soudu především, že považoval ur60vací 
žalobu podle § 228 c. ř. s. v tomto případě za přípustnou, uznav, že isou 
její zákonité poclmí-nky, a tvrdí, že žalobce vůbec nemá právního zájmu, 
by nejsoucnost tvrzeného poměru právního byla najisto postavena, ze
jména, by se tak stalo co nejdříve soudním rozhodnutím. Podle jeho ná
zoru nespočívá takový zájem právní v žalobcově pouhé obavě, že by 
mohl býti proti němu podán návrh v nesporném řízení výpovědním, po
kud se týče, že mu bylo pohl'Oženo takovým návrhem, že žalobce v ta-·, 
kovém případě měl právě vyčkati podání žaloby o plnění, pokud se týče, 
výpovědního návrhu, a. že pak by mu bylo lze uplatniti v zahájeném ří
zení v.ýpovědním touto žalobou uplatňované stanovisko, že, však ža
lobce nebyl oprávněn nastupovati v této příčině zápornou žalobou určo
vací. Leč dlužno míti za to, že jsou tu zákonité podmínky záporné ža
loby uróovaCÍ, zejména proto, ;že žalovaný zdůraznil uplatřlOvání svého 
domnělého nároku dopisem svého právního, zástupce ze dne 10. listo
padu 1925, v němž pohrozil žalobci soudní výpovědi, kdyby se zdráhal, 
podrobiti se domácímu řádu dovolatelem jednostranně vydanému, a že 
na jedné straně tato okolnost mohla by podle § 1 čís. 6 zákona ze dne 
26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. o ochraně nájemníků býti důležitým 
důvodem výpovědním, kdežto na úruhé _?traně za dosavadních poměrů 
bytových ztráta bytu, pokud se týče najaié místnosti za těchto okolností 
znamenala by pro žalobce velmi těžkou újmu, dotýkajicí se po pi"ipadě 
i jeho existence. Bylo tedy dovolatelovým počinem právní postavení ža
lobcovo skutečně_ ohroženo takovým způsobem, že je tím ospravedLněna 
velmi naléhavá potřeba právního pojištění určovacím rozsudkem (srov11. 
Gaupp-Stein poznámka lIl., 1, b) ku § 256). 

Dále spatřuje dovolatel nesprávné posouzení právni v názoru druhé 
stolice, že žalobce nemohla zavázati nějaká zvyklost, nějaký obyčej 
místní k plněním v žalobě uvedeným, totiž k obstarávání domovniho 
úklidu, že takovou závaznost bylo by lze odvozovati jedině z ustanovení 
zákonného, nebo ze smluvní úpravy. Dovolatel vytýká druhé stolici; že 
přehliží, že v nájemních věcech má obyčejové právo a místní obyčej ne
poměrně důležitější úlohu, než sám zákon. Že prý obstarávání domov
ního úklidu jest jmenovitě v Karlových Varech všeobecně zachovávanou 
závazností, že nájemník musí, právě jako majitel domu, podle polohy 
náj emního předmětu přispivati na čistěni domu. Že, nehl edic k tomu, že 
nájemníkův závazek, aby se staralo domovní úklid, je prý všeobecným 
nejen v Karlových Varech, nýbrž i v celé republice, předpis § 914 obČ. 
zák. přikládá obyčejovému právu obzvláštní důležitost, ustanovuje o vý
kladu smluv, že »smlouvě je rozuměti tak, jak to žádá obyčej poctivého 
obchodu«, a že předpisem § 1 (2) čís. ti zákona o ochra:ně nájemníků je 
uloženo nájemníku, by zachovával domácí pořádek, a porušení tohoto 
předpisu prohlašuje se v tomto předpisu za c1llležitý důvod výpovědní. 
Ani po této stránce nebyla sporná věc posouzena po právni stránce ne
správně. Zákon nerozlišuje mezi obyčejovým právem a obecnou zvyk-
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!ostí, mluví obecně o zvykh}stech, ale míní obojí. Podle něho (§ 10 obč. 
zák.) lze kll zvyklostem hleděti jen tam, kde se ji zákon dovolává, jako 
na příklad v §§ 364,389,390,501,863,864,914,1100,1109,1154 obl'. 
zák., § 560 čís. 2 c. ř. s., čl. ! obch zák. Mluví-li §§ 863 druhí' odstavec 
a 914 obč. zák. (III. novela) o »obyčeji poctivého obchodu«, sluší tomu 
se zřetelem na předpis § 10 obl'. zák. rozuměti tak, že ke skutečným 
zvyklostem jest přes zdánlivé zákonité obmezení (§ 10 obč. zák.) při
hlížeti nejen tam, kde se jich zákon dovolává výslovně, nýbrž i tehdy, 
kdykoli výklad má uvážiti všechny okolnosti, ze kterých lze souditi na 
domnělou· vůli stran, tedy kdykoli dlužno zvyklosti bráti v úvahu jako 
část předpokládané vůle stran. Tento případ má dovolat';! pOdl: s:ý~h 
vývodů zřejmě na mysli, pravě dále, že otázka, zda bylo pn uzavrenI na
jemní smlouvy v roku 1 9 13 mluveno o povinnosti k domovnímu řádu; 
čili nic, je pro rozsouzení této rozepře právně nerozhodna, že domovm 
řáú nemft s nájemní smlouvou nic společného, že právně dlužno do
movní řád považovati za nařízení majitele domu, tedy Za výron i eho 
oprávnění z důvodu jeho vlast?ictvi, že. když " .. áj~mník obstarává q?
movní úklid nebo dává Jej opatrovat za uplatu tretIml osobami, nemuze 
v tom b\'ti spatřováno zV\'šení jeho nákladů z důvodú nájemní smlouvy. 
Že je lh·ostejno, že v prvych letech nájemního poměru nebylo naléháno 
L1a žalobce, by opatřoval domovni úklid, že také nebylo zapotřebi vý
slovného smluvního ujednání v této příčině, poněvadž obstaráváni do
movního úklidu spočívá ve smlouvě samotné, jest místní zvyklostí a 
mimo to je odůvodněno v zákoně, jmenovitě v zákoně o ochraně nájem
níků. Ani těmto vývodům dovolatele, nazírajicího na právo majitele 
domu, vyhlásiti v domě pořádek domovní, jako na právo výsostné, ne-
lze přísvědčiti. Ze zákona nelze nájemníkrovu povil1nost, by obstarával 
domovní úklid na svúj náklad, nikterak odvoqiti, jmenovitě nelze tak 
clovozovati z ustanoveni § 1098 obč. zák., ani z ustanovení § 1 (2) čís. 6 
zákona o ochraně nájemcl1, naopak sluší poukázati k § 1096 obč. zák., 
podle něhož pl'Onajímatelé jsou povinni odevzdati a udržovati prona
jatou věc na vlastní náklad v upotřebitelném stavu. Z toho plyne, že, 
kdyby měl platiti opak, bylo by to musilo býti ujednáno výslovně. Tomu 
svědčí také předpis § 1109'obč. zák., podle něhož nájemnikova povin
nost ku vrácení nájemního předmětu v takovém stavu, v jakém ji pře
vzaI, nastává teprve po ukončení nájmu. Pokud jde o výklad stranami 
uzavřené smlouvy nájemní, nebylo nic zjištěno, co by opravňovalo zá
věr, že se žalobce zavázal obstarávati domovní úklid na svůj náklad 
z té přičiny, že to bývá v Karlovýcb Varech zvyklostí, jmenovitě, že by 
k takovému projevu žalobcovu došlo způsobem v § 863 obč. zák. uve
deným. Bylo zjištěno, že žalobce od uzavření nájemní smlouvy roku 
1913 až do 24. prosince 1924 vůbec domovního úklidu neobstarával a 
dovolatel na něho nijak nenaléhal v této příčině a že do té doby platný 
řád domovní nenařízuje něčeho podobného. Nařídil-li žalovaný povin
nost domovního úklidu nově vyhlášeným řádem domovním, sluší to po
važovati za jednostranný projev, jímž po této stránce jasná smlouva ná-
jemní nemohla býti změněna. Právem proto považoval odvolací soud ža
lobu nejen podle §u 228 c. ř. s. za přípustnou, nýbrž i za důvodnou. 

53' 
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čís. 7057. 

Zaměstnanec Městské spořitelny pražské v Praze není oprávněn 
domáhati se na spořitelně žalobou, by bylo prohlášeno neplatným usne
se~í .ředitelství spořitelny o vypsání konkursu na místa úředníků, vy
psam tohoto konkursu a napotlomní jmenování úředníků. 

Předpisem § 24, druhý odstavec, stanov nebylo zřízeno pro zaměst
nance Městské spořitelny pražské v Praze právo, by jim bylo místo po_ 
stupem propůjčeno. Z usnesení ředitelství spořitelny, že se má místo 
obsaditi konkursem, vyplývá, že je nelze obsaditi prostě postupem, t. j. 
ze zaměstnanců spořitelny samých. V takovém případě se otázka, mají-Ii 
uchazeči, jimž, byla pak místa udělena, kvalifikaci odpovídající slmeb
nímu řádu, nedotýká zaměstnanců přicházejících v úvahu postupem. 

(Rozh. ze dne 12. května 1927, Rv I 384/27.) 

žalobce, místotajemník Městské spořitelny pražské, domáhal se na 
spořitelně zjištění, že usnesení ředitelství Městské spořitelny pražské 
o vypsání konkursu na místa vrchního ředitele a druhého náměstka 
vrchního ředitele Městské spořitelny pražské ze dne 25. ledna 1926, 
vypsání tohoto konkursu a nap'0"omní jmenování Gustava D-a vrchním 
ředitelem a Ferdinanda M-a druhým náměstkem vrchního ředitele usne
sením výboru spořitelny ze dne 12. února 1926 není po právu a jest 
neplatné a že se nařizuje proto při firmě Městská spořitelna pražská 
vtmaz Gustava D-a a ~erdinanda M~a z obchodního rejstříku obchod
mho. soudu v Praze. Zaloba byla zamítnuta S'0 ud Y vše c h tří 
s t o I i c, Ne j vy šš í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Netřeba zkoumati, zda zásadní pravidla o úpravě platů a poměrů 
zaměstnanců žalované spořitelny a prováděcí usnesení k nim, jakož 
1 pensijní řád, disciplinární řád a všeobecná pravidla služební tvoří 
součást žalobcovy služební sml'0uvy, dále zda jde podle '0bsahu ža
lobního žádání opravdu o určení právního poměru a zda žalobce má 
právní zájem na určení tom, zda určovací žaloba jest přípustna a ža
lobce je k ní oprávněn; neboť, i když se na tyto otázky přisvědčí, není 
tím pro žalobce nic ve věci samé získáno, protože podle správného práv
ního posouzení věci samé žalobní žádání není hmotněprávně '0důvod
něno. Mimo to, co se týče první otázky, žalobce sám i ve svém dovo
lání jako již v žalobě vychází jen z § 24 druhý odstavec stanov a sku
tečně jest rozh'0dným toliko toto ustanovení, takže jen o to piíjde, zdali 
stanovy a zejména toto ustanovení jsou součástkou služební smlouvy, 
lhostejno však, zdali a pokud jsou jí ostatní řády a pravidla shora uve
dená. l. Než se přistoupí k rozb'0ru tohoto předpisu § 24 druhý odsta
vec stanov, třeba jest si uvědomiti celkově obsah stano'v, aspoň podle 
hlavních materi!. Ve hlavě 1. pojednává se o jméně a sídle spořitelny, 
právní povaze a účelu jejím a o ručení za ni, v hlavě ILo správě ústavu, 
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složení a volbě výboru, jeho slibu, působnosti a zasedáních, o složení 
a volbě ředitelství, jeho působnosti, schůzích, o ručeni výboru a ředi
telství, zániku členství v nich, a různých odborech; ve hlavě lil. o za
městnancích či (dle podnadpisu) úřednících a zřízencích a obsahuje tato 
hlava pouze jediný §, totiž § 24, jehož odstavec druhý nížeji uveden, 
a následuje pak hned hlava Iii., obsahující ustanovení o správním jmění 
a fondech, totiž o jmění správním vůbec a o jmění vlastním, fondu re
servním všeobecném a zvláštních fondech, fondu pro úhradu ztrát na 
cenných papírech, výslužném fondu k úhradě nároků výslužných pro 
zaměstnance a jich pozůstalé, fondu ku podpoře onemocnělých zaměst
nanců a dotacích k účelům všeužitečným a dobročinným, pak hlava V. 
o vkladech, jich výši, zúročení, výplatě, výpovědi, vázanosti, vinkulaci, 
promlčení atd., pak hlava Vl. o p'Oužívání (správě) sprá\Cního jmění, 
zápůjčkách, rtlzných obchodech atd., hlava Vll. o zvláštních zařízeních, 
kde nejprve v § 62 se praví, že spořitelna a její orgány jsou povinny 
zachovávati tajemství o spořitelních obchodech, a probírají se pak jed
notlivé ústavy spořitelny, jako ústavy pobočné, hypoteční a jiné, jakož 
i různé obchody, hlava VIII. o úschově jmění a o účetnictví, hlava IX. 
o dohledu, hlava X. o zrušení spořitelny. Z tohoto výčtu zřejmo, že 
stanovy neupravují pouze poměr mezi sP'0řitelnou a jejími zaměstnanci, 
tedy smlouvu služební s nimi, nýbrž všecky poměry spořitelny vůbec, 
ať čelí proti kterékoli straně třetí, tak na př. proti obci pražské jako 
zakladatelce a rwčitelce (§ 3), proti výboru, jejž tvoří 20 členů vole
ných zastupitelstvem hl. města Prahy, a další (§ 5) proti vkladatelům, 
dlužníkům (vypůjčiteliím) a jiným zákazníkům, proti státní správě (do
zor) atd. Pokud jde tedy o služební smlouvu zaměstnanců, dlužno zkou
mati, zda to které ustanovení právě zaměstnanci ukládá jisté povin
nosti anebo zřizuje mu jistá práva, a, jen potud mohou býti stanovy 
doplňkem (součástí) služební smlouvy, neboť jen potud lze 'O nich říci, 
že upravují služební poměr zaměstnance. A tu jde právě o otázku nej
přednější a nejrozhodnější, která v nižších stolicích nebyla vzata 
v úvahu a jíž si strany ani v řízení dovolacím nepovšimly. První ·soudce 
pouze praví, že žalobce žádosti o uděleni některého z vypsaných míst 
nepodal, a 'Odvolací soud uvádí, že žalobci není § 24 zřízen nárok, by 
byl jmenován na uprázdněné místo: avšak to žalobce dle znění žalobní 
žádosti nežádá, nýbrž, bojuje zdánlivě za domnělá smluvní práva všech 
zaměstnanCll, bojuje nepřímo za práva svá, jak v žalobě jasně vykládá, 
tím způsobem, že, kdyby byla uprázdněná místa obsazena bývala ze 
řad zaměstnanců, byl by se jeho po'stup zlepšil, buď že by na vyšší 
místa tímto jmenováním uprázdněná byl mohl býti jmenován on anebo 
aspoň, kdyby byl jmenován někdo před ním, byl by budoucímu svému 
povýšení blíže. Kdyby tedy § 24 zřizoval zaměstnancům právo, žádati, 
by místa obsazena byla postupem, byla by skutečně jeho služební práva 
obsazením provedeným s porušením tohoto předpisu c!otčena, takže jde 
jen o to, je-li ustanovení to součástí služební smlouvy: zakládá-Ii pro 
zaměstnance právo a jaké. Kromě různých ojedinělých předpisů, jako 
o londu výslužném (§ 30) a fondu k p'Odpoře onemocnělých zaměst
nanCŮ (§ 31) nebo o úředním tajemství (§ 62) týče se zaměstnanců, 
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jakž. uv~deno, právě celá lIl. hlava, obsahujíci jediný § 24, v nemz se 
o mch Jedná po výtce a v němž jest sporné ustanovení druhého od
stavce, Bude tedy otázkou, zda a pokud tento druhý odstavec § 24 zři
~uje zamestnancúm práva, a k tomu účeli dlužno se obeznámiti s celým 
Jeho obsahem, jenž jest tento: V odstavci prvém stanoveno, že zaměst
nance spořitelny navrhuje ředitelství výboru, jemuž náleží,by je defi
nitivně jmenoval, propouštěl a dával do výslužby, prozatímní opatření 
ve stavu zaměstnanců že však příslušejí ředitelstvÍ. Odstavec druhý, 
sporné ustanovenÍ. Ustanovení toto, rozpadající se podle svého obsahu 
ve dva související předpisy, jež k vůli lepšímn znázornění tuto i pro
storově od sebe odděleny buďtež, zní do slova: »Úřednická místa, pokud 
vzhledem k jejich důležitosti dle minění ředitelstvi nemohou býti pro
půjčena kvalifik!ovaným silám postupem, mohou býti« a) »obsazena 
jen konkursem« a b) »jen osobami, které mají pro zastávání tohoto 
úřadu kvalifikaci odpovidající předpisům služebního řádu«. Odstavec 3 
stanoví, kdo nemohou býti .úředníky spořitelny (t. zv, důvody vylučo
vací). Odst. 4 předpisuje ohled na legiunáře při obsazování služebních 
míst. Odst. 5 stanoví, že zaměstnancům spořitelny jest se říditi před
pisy těchto stanov, řádů v odst. 2 § 12 jmenovaných (jednací řád, slu
žební řád, pořádkový a pensijní řád pro zaměstnance) a zvláštními 
instrukcemi, na nichž se usnesl "'v)'bor. Odst. 6 stanovÍ, že zaměstnanci 
mají námk na platy a postup' podle ustanovení služebního řádu a nárok 
na vS'služné podle vÝ'služného řádu. Odst. 7 předpisuje, že vrchní ředitel 
a jeho náměstek musí býti znalí práv. Pozorně-li se všecek obsah tohoto 
§ 24 pročte, sezná se, že prvé čtyři qdstavce, tedy také druhý odstavec 
mluví o právech a povinnostech řediteiství a výboru ve příčině jme
nování zaměstnanců, jak a koho jmenovati, a že teprve odst. (5) a (6) 
jednají o povinnostech (5) a na obrat o nárocích (6) zaměstnanců, 
kdežto odst. 7 předpisuje kvalifikaci ředitele i jeho náměstka, Poně
vadž tedy i sporný odstavec (2) Zl'ovna tak jako již odstavce (1), jejž 
ohledně důležitých úřednických míst jen blíže provádí a specifikuje, 
a jako i ještě odst. (3) a (4) jednají pouze o právech a povinnostech 
ředitelství a výboru ve přičině obsazování míst, ale naprosto nepropůj
čuje zaměstnancům nižádn.ých práv, zřejmo, že žádn.ý zaměstnanec ne
může z nich pro sebe práva dovozovati, a že, činí-li to žalobce, je to 
násilné. Rozumí se, že zrovna tak málo mohou z ustanovení těch odvo
zovati pro sebe práva pouzí uchazeči o místa, osoby, jež ve službách 
spo,řitelny ještě nejsou. Ustanovení má za účel, zajistiti ústavu pro dú
ležitá místa síly co nejzdatnější a činí k cíli tomu opatření, by zabez
pečen byl dostatečný úvěr. Naprosto však nebylo úmyslem založiti tím 
práva pro zaměstnance: to dokazuje i odst. (6), stanovící, že zaměst
nanci mají nárok na postup podle ustanovení služebního - řádu, takže 
teprve z něho by musil nárok takový býti dOVOlOván, což však ani sám 
žalobce nečinÍ. Komu nad zachováním ustanovení těch sluší bdíti, je 
státní správa, jíž dle § 81 přísluší dozor nad přesným zachováváním 
stanov, což jest zejména" povinností vládního komisaře, jehož věcí jest, 
by »usnesení ředitels\vaa výboru, která by byla proti stanovám, pro
zatímně zastavil a konečné rozhodnutí státního úřadu dozorčího si vy-
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žádal«. Žalobce tedy místo žaloby mě! se obrátiti na vládního komisaře 
nebo přímo 11a. státní úřad dozorčí: soudům správnost těchto výkonů 
ředitelství a výboru přezkul110vati nepřísluší. Pokud by ovšem došlo na 
otázku, že tedy řádné soudy nejsou pro žalobu vůbec příslušny, ježto 
věc nepatří na pořad práva, nýbrž na pořad správní, dlužno doložiti, že 
rozhodnutí prvého soudce, že se námitka nepřípustnosti pořadu práva 
zamítá, nabylo moci práva a na toto rozhodnutí jest i nejvyšší soud 
clle plenárního usnesení k § 42 třetí odstavec j. n. vázán a nemůže je již 
přezkumovati. 

ll. Avšak, i kdyby se za to chtělo míti, že ustanovením odst. 2., 
pokud mluví o propůjčení míst »postupem«, tedy ad a), zřízeno jest 
pro zaměstnance právo, by jim místo to postupem propůjčeno bylo, 
nelze přece souhlasiti s výkladem dovolatele, že konkursem smí se obsa
diti místo teprve tehdy, když obsazení postupem, t. j. ze zaměstnanců 
sp'ořitelny samých možné není. Neboť předpiS výslovně praví, že obsa
zení konkursem nastává, když obsazení postupem podle mínění ředi
telství není možné. Vyžaduje-li dovolatel se strany ředitelství projev 
tohoto mínění o nemožnosti a v souzeném případě ho postrádá, dlužno 
mu odvětiti, že projev ten se stal usnesením ze dne 25. ledna 1 926, jímž 
vysl'oveno, že se má vypsati konkurs, čímž dán výraz mínění, že nestačí 
výběr mezi silami spořitelny, že nelze místo obsaditi prostě postupem, 
nýbrž že třeba konkursu, v němž se ovšem účastniti mohou i síly, které 
tu již jsou, načež výbor bude si moci vybrati ze všech. Otázka ad bl, 
mají-li uchazeči, jimž místa pak udělena, kvalifikaci odpovídající slu
žebnímu řádu, se už, pak-li splněna podmínka a), zaměstnanců při
cházejících v úvahu postupem jistě nedotýká, neboť kvalifikaci tu ne
přísluší jim přezkumovati a také nelze říci, že, kdyby byl místo nedostal 
uchazeč dle jich tvrzení nekvalifikovaný, byl by je obdržel jeden z nich, 
aspoň to nelze říci dotud, dokud se tvrdi jen nekvalifikovanost uchazeče, 
jemuž místo uděleno, ale ne i uchazečů ostatních v okruh extraneů spa
dajících, kteří mohli místo obdržeti. Nicméně i na otázku této kvalifi
kace lze vejíti, aniž by to na výsledku C'0 změnilo, neboť pro místo 
vrchního řediiele je předepsána jen znalost práv (§ 34 posl. odst.), 
kterýž požadavek u druhého jeho náměstka může však podle změny 
stanov schválené ministerstvem vnitra výnosem ze dne 16. ledna 1926, 
čís. 670 odpadnouti, takže kvalifikace u obou míst, kromě znalosti práv 
II vrchního ředitele, dána jest do uvážení výboru, jenž obě místa obsa
zuje. U Gustava D-a, jenž místo vrchního ředitele obdržel, však znalost 
práv výkazem všech tří státních zkoušek prokázána. Doložiti dlužno, že 
Fné podmínky pro udělení místa mimo odbornou způsobilost uchaze
čovu, na př. tedy jeho věk nedosahující nebo překročující přípustnou 
hranici stáří, nespadají pod pojem kvalifikace, o níž předpis adb) je
dině~ mluví. Ostatně obě místa, o něž jde, tvoří, jak se ve zprávě praví, 
skupinu vedoucích míst zvlášť systemisovaných. Jak však řečeno, roz
hodným jesi v prvé řadě důvod ad 1., takže vývody ad II. úplně mohly 
býti pominuty a připojují se jen k vůli tomu, by bylo ukázáno, že se 
žalobci křivda neděje, i když se věc pos\lzuje se stanoviska jím zauja-
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tého. O zmatečnosti, kterou dovolání shledává z toho důvodu, že prý 
rozsudky nižších stolic pro nedostatek zjištění nelze přezkoumati, ne
může býti řeči, neboť jde jen o právní otázku, která spočívá na výkladu 
§ 24 stanov. 

čís. 7058. 

Nabyvatel pronajaté věci, ať již byla pronajata samostatně nebo ve 
spojení s jinými věcmi, jest za všech okolností oprávněn dáti nájemní
kovi výpověď bez zřetele na ostatní obsah smlouvy nájemce s pmda
telem a nájemce (pachtýř) předmětlu později z části prodaného musÍ: 
po náležité výpovědi nového držitele prodané části tomuto ustoupiti, 
není-li jeho nájemní právo zapsáno do veřejné knihy. Má ovšem právo 
žádati od prodatele (pronajímatele) úplné zadostiučinění za utrpěnou 
škodu a ušlý zisk. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, R 1 293/27.) 

žalovaný měl v pachtu mlýn se strojovým zařízením, pilu a pozemky 
ve výměře přes 4 ha. Mlýn a píll! koupil od propachtovatele žalobce a 
dal z nich žalovanému výpověď. K námitkám žalovaného pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e výpověď zrušil. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a vrátil věc prvému, soudu, by, vyčkaje prav'omoci, 
dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Soud prvé stolice vůbec ne
řešíl otázku, zda jde o věc spadající pod ustanovení zákona o ochraně 
nájemníků, jak mimo jiné v námitkách se tvrdí, ačkoliv bez rozřešení 
této námitky nemohl vůbec ve sporu jednati. Poněvadž však strana ža
lovaná sama již v námitkách mluví o smlouvě pachtovní, jejímž před
mětem jsou kromě mlýna se zařízením strojovým a pily také pozemky 
ve výměře přes 4 ha, dlužno uznati, že jde o poměr pachtovní, pro nějž 
neplatí předpisy zákona o ochraně nájemníků. Soud prvé stolice zrušil 
výpověď, jsa toho názoru, že vypověděti možno smlouvu pachtovni 
pouze co do celého předmětu smlouvy, nikoli také co do jeho části a 
podle přednesu stran je nesporno, že žalovaná strana smlouvou pach
tovní ze dne 6. června 1922 a dodatku k ní ze dne 7. června 1923 kromě 
nemovitostí ve vý"povědi uvedených spachtovala ještě jiné nemovílosti, 
uvedené v dodatku ze dne 7. června 1923 ve výměře přes 4 ha. Soud 
odvolací nepokládá názor prvého soudu za správný. Žalovaná strana 
sice tvrdí, že smlouvou stanoveno bylo jednotné pachtovné z celého 
předmětu pachtu 10.000 Kč ročně; tato okolnost, nehledíc k tomu, že 
nebyla v první stolici ani doznána ani jinak prokázána, nemůže býti 
rozhodnou při řešení tohoto sporu vzhledem k ustanovení §§ 1105 a 
1108 obč.zák. Jinak nelze podle názoru soudu odvolacího právo § 1120 
obč. zák. kllpiteli poskytnuté omezovati jen na případy, kde kupitel na
bude celé propachtované nemovitosti a upírati právo tp kupiteli, který 
koupí jen části předmětu pachtu. Dlužno tu rozeznávati: jsou-li jed
notlivé části předmětu pachtu celkem tak nedílnými nebo na sobě tak 
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závislSrmí, že nelze jednotliv}'ch částí bez druhých řádně užívati, neb 
aspoň užívání jedné části bez druhé by bylo značne stíženo a z toho 
důvodu také kupitel mohl při náležité powrnosti souvislost nemovitostí 
těch pří koupi poznati, nebude lze kupiteli přiznati právo na výpověď 
z pachtu ukoupené části. Dlužno však právo výpovědi podle § 1120 
obč. zák. přiznati kupHeli, jsou-li předmětem pachtu nemovitosti, které 
prokazatelně mohou jednotlivě samostatně bez druhých býti obhospo
dařovány, anižby z toho, že pachtýř nemůže všech dohromady užívati, 
vzcházela mu značná újma. Pouhé stížení hospodaření na nemovitostech 
ostatních zde rozhodo·vati nemůže a pachtýř může pouze žádati podle 
§ 1120 obč. zák. náhradu újmy z toho vzcházející na propachtovateli. 
Zde zltstala otázka ta spornou a soud při svém názoru na věc se s otáz
kou tou vůbec nezabýval. Je třeba ve směru tom zjistiti jednak vůli 
stran při uzavírání smlouvy projevenou, jednak uvážili vztahy nemovi
tostí, jež nejsou předmětem výpovědi k oněm, na něž se výpověď vzta
huje, při čemž dlužno také přihlížeti k obsahu písemné smlouvy pach
tovní, jež soudu prvé stolice nebyla vůbec předložena. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a lIložil soudu druhé 
stolice, by o odvolání žalobce znovu jednal a rozhodl. . 

D ů vod y: 

Lze pří svědčiti názoru odvolacího soudu, že tu jde o poměr pach
tovní, pro nějž neplatí předpisy zákona o ochraně nájemníků, když tě 
žalovaní v první stoJíci ani netvrdili, že jde o pachtovní smlouvu, týka
jící' se provozování živnosti v najatých místnostech. Avšak nejvyšší 
soud nesdílí názor odvolacího soudu, že lze odepříti kupiteli právo 
k výpovědi podle § 1120 obč. zák., když jednotlivé části předmětu 
pachtu js·ou celkem tak nedílným, nebo na sobě tak závislým, že nelze 
jednot1ívé části bez druhých řádně užívati, neb aspoň užívání jedné 
části bez druhé by bylo značně stíženo, a z toho důvodu také kupitel 
mohl pří náležité pozornosti souvislost nemovitostí těch při koupi po
znalí. Zákon v § 1120 obč. zák. nerozeznává, zda kupitel ""byl celé 
prodatelem třetí osobě pronajaté věci či jen její části a v jakém práv
ním nebo hospodářském poměru tato část je k ostatní neprodané části 
pronajaté věci. Nelze proto ve příčině té do zákona vnášeti proti jeho 
doslovu onen rozdíl, nýbrž nutno přestati na názoru, že nabyvatel pro
najaté věci, ať již byla pronajata samostatně nebo ve spojitosti s jinými 
věcmi, za všech okolností je oprávněn dáti nájemníkovi výpověď bez 
zřetele na ostatní obsah smlouvy tohoto s pro datelem a že nájemce 
předmětu později z části prodaného (pachtýř) musí po náležité výpo
vědi nového držitele prodané části tomuto ustoupiti,'ňení-li jeho ná
jemní právo zapsáno do veřejné knihy. Ovšem platí vše to bez újmy 
jeho práva, žádati ·od prodatele (pronajímatele) úplné zadostiučinění 
za utrpěnou škodu a ušlý zisk. Ježto tedy právní názor, z něhož odvo
lací soud zrušil prvý rozsudek, neobstojí, je na něm, by sám o odvolání 
znova rozhodl. 
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čís. 7059. 

Pro otázku přípustnosti pořadu práva pro nárok na náhradu škody 
proti obci v čechách záleží na tom, zda vytýká s,e obci zanedbání po
vinnosti veřejnoprávní, či soukromoprávnÍ. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, R I 351/27.) 

žalobce zakládal náhradní nárok proti obci v Čechách na tom, že 
žalovaná obec neopatřila most na veřejné cestě, jenž jako statek ve
řejný jest ve správě a i v majetku obce, tak, by nikdo nebyl poškozen; 
zejména, že nepostarala se O to, by pobořená zeď mostu byla opravena 
a by uvolněné kameny byly upevněny, a že tím zavinila úraz žalobcův 
a proto že jest povinna k náhradě. Námitce nepřípustnosti pořadu práva 
s o udp r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl, rek u r sní s o u d 
zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud pokláclá p-ořad práva za přípustný, protože pry za
lobce neodvozuje žalobní nárok z veřejnoprávní povinnosti obce, ply
noucí z ustanovení § 28 čís. 3 obecníh9 zřízení českého, nýbrž prý jej 
odvozuje ze zavinění obce, sp'očívajÍcíhó v tom, že se nepostarala o ná
pravu, ač byla upozorněna a znala vadný, nebezpečný stav mostní zdi. 
Než z ,tvrzené okolnosti, že se obec přes upozornění ·a znalost vadného 
a nebezpečného stavu mostní zdi nepostarala o nápravu, neplyne ještě, 
že nárok, plyl>Ducí z tohoto zavínění obce, jest povahy soukromoprávní. 
Obcí zaviněné zanedbání bezvadného a bezpečného stavu mostní zdi 
může míti v zápčtí i ručení obce podle §§ 28, 34, 37 ob. zř. pro čechy. 
Jde právě o to, zda se obec podle žalobního tvrzení zanedbáním staveb
ního stavu mostní zdi provinila proti svým soukromoprávním po·vin
nostem či zda se provinila proti svým povinnostem veřejnoprávním. 
Tvrdí-Ii žalobce, že obec zavinila úraz na příklad Hm, že zanedbala po
vinnosti, které jí bezpečnostní předpisy ukládají jako zapsané vlastnici 
pozemku a na něm zřízeného mostu, tedy jako podmětu soukromo
právnímu, uplatňuje-li tedy povinnosti obce z jejího soukromého vlast
nictVÍ, uplatl1uje tak ovšern soukromoprávní závazek žalované obce, 
o němž rozhodovati přísluší soudům. Vytýká-li však žalobní žádost obci 
jako veřejnoprávnímu podmětu, vykonávajícímu místní policii a pe
čujícímu o bezpečnost veřejné dopravy, provinění proti předpisům o ,!y
konávání místní policie (§§ 28 a 34 obec. zř. pro čechy), přivádí k plat
nosti nárok, kotvící ve veřejném právu, pro nějž soudy podle § 37 druhý 
odstavec téhož zákona a § I j. n. příslušny nejsou, pokud správní úřady 
neuznaly o povinnosti k náhradě škody (sr. rozh. čís. 6275 sb. n. s.). 
V souzeném případě nelze ze žalobcova přednesu nic seznati, z čeho 
by bylo lze usuzovati, že žalobce opírá svůj nárok oD porušení soukromo
právních závazků obcí jako podmětem soukromoprávním, ačkoli to bylo 
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jeho povinností (§§ 178,226 c. ř. s.). chtěl-li přípustnost pořadu práva 
dolíčiti. Naproti tomu lze z jeho tvrzení. že most na veřejné cestě byl 
v nebezpečném stavebním stavu, že policejní stráž b tom dávala zprávy 
a že oznámil svůj úraz místní policii, pravem usuzovati, že opírá svůj 
nárok jedině o domnělé zanedbání předpisů místní policie, tedy o důvod 
veřejnoprávní. že pro takový nárok není pořad práva přípustný, vy
slovil a -odůvodnil obšírněji Nejvyšší soud již opi'tovně (srv. rozh. čís. 
5006, 6333, 6338 a mnoho jiných). Netřeba proto otázku tu zde znovu 
rozebírati. 

.Čís'. 7060. 

V nesporném řízeni není rekursnímu soudu uloženo, by slyšel strany 
o tvrzeních rekursu, a není mu zabráněno, by neprovedl šetření, jež po
kládá za nutná, bez účasti stran. Takový postup rekursniho soudu mohl 
by býti jenom tehdy důvodem ke zrušení jeho usnesení, kdyby v do
volacím rekursu byly uvedeny okolnosti, nasvědčující tomu, že opome-
• nutí výslechu strany mělo podstatný vliv na napadené rozhodnutí. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, R J 426/27.) 

K žádosti zemského inspektorátu pro zemské dávky určil s o u cl 
p r v é s tol i c e zcizovací hodnotu nemovitosti za účelem vyměření 
dávky z přírůstku hodnoty na 147.504 Kč. Rek II r sní s o u d vy
hověl rekursu odpůrce navrhovatele potud, že zcizovací hodnotu snížil 
na 96.585 Kč 40 h. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelovu. 

Dúvody: 

Usnesením prvního soudu z 18. hjnD 1926 byla zcizená re~lita čís. 4 
v S. odhadnuta ke dni 1. ledna 1914 na 80.814 Kč 60 h, ke dni 25. listo
padu 1924 na 147.504 Kč 20 h, a bylo rozhoduuto milTio to o útratách 
odhJ.du. Usnesení o hodnotě ke dni 1. ledna 1914 vešlo, pcměvadž si 
do něho žádná strana do 14 dnů nestěžovala, podle' § 18 nesp. říz. xe 
drie 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. v moc práva. K Í1ámitkám, předne
sen)'m proti němu zemským inspektorátem teprve v dovolacím rekursu, 
nelze proto přihlížeti. Proti určení hodnoty ke dni 25. listopadu 1924 
byl o(lpůrkyní podán rekurs s návrhem, by usnesení prvého soudu bylo 
zrušeno a cdhad byl znovu proveden. Rekursní soud vyhověl stížnosti 
tak, že nařídil předem doplnění řízení výslechem určitých přeivědných 
osob a nov'ím v~Tslechem znalce, a pak změnil usneseni prvního soudu 
a určil hodnotu k 25. listopadu 1924 na 96.585 Kč 40 h. Do tohoto usne
sení stěžuje si nyní zemský inspektorát a vytýká po stránce formální, že 
mu nebyla poskytnuta možnost, by se při novém, rekursnÍm soudem na
řízeném šetření vyslovil o lodpúrcových tvrzeních, po stránce věcné pak, 
že rozdíl mezi hodnotou 80.814 Kč 60 h ke dni 1. ledna 1914 a 96585 Kč 
40 11 ke dni 25. listopadu 1924 jest příliš nepatrný, než aby 111 ohl býti 
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správným. při čemž podotýká, že mistni obec ocenila hodnotu k 1. lednu 
1914 na 40.000 Kč. Dovolací rekurs neni v právu. Vzhledem k tomu, že 
při novém odhadu nebyly strany slyšeny o stavu budov dne 25. listo
padu 1924, dlužno sice připustiti, že při šetřeni, nařízeném rekurs ním 
soudem, měla i zemskému inspektorátu býti poskytnuta možnost vyslo
VIlI se o správnosti tvrzení odpůrcova, že realita byla 25. listopadu 1924 
ve stavu úplně sešlém, ale tato vada řízení není zmatečností, jež by či
mla celé následujíci jednání a na něm založené usnesení rekursního 
soudu nicotným a činila nutným navrhované nové provedení odhadu. 
Zmatečností jest, znemožní-li se některé straně nezákonným postupem . 
soudu na soudě jednati, není však přeejpisu, který by ukládal rekurs- . 
nímu soudu v nesporném řízení, by slyšelo tvrzeních přednesených v re" 
kursu strany, neb aby n.esměl pro-vésti šetření, jež pokládá za nutné, bez 
jejích účasti. 1menovitě nelze takovou povinnost dovoditi z §u 2 čís. 5 
nesp. říz. Zájem odpůrce stěžovatelova jest dostatečně chráněn mož
ností, přednésti v dovolacím r~kursu vše, co by byl v řízení rekurs ním 
chtěl a mohl přednésti. Vytýkariý postup rekursního soudu mohl by proto 
jenom tehdy býti důvodem ke zrušení jeho usnesení, kdyby v dovolacírn 
reku·rsu byly uvedeny okolnosti, jež by nasvědčovaly tomu, že opome
nutí výslechu zemského ínspektor4tu mělo podstatný vliv na napadené 
rozhodnutí, kdyby v něm byly předneseny podstatné námitky proti skut
kovému stavu, jejž rekursní soud uznal na základě nového šetření pro
kázaným. Takových námitek zemský inspektorát nepřednesl. Nespráv
nost odhadní ceny k 25. list·opadu 1924 doličuje dovolací rekurs vý
hradně z nepatrnosti rozdílu obou odhadních cen, ale ta vysvětll/je se 
dostatečně zjištěnou sešlostí budov v čase zcízení, nehledíc aní k tomu, 
že sám dovolaci rekurs vysvětluje ji nikoliv nesprávnosti ceny stanovené 
k 25. listopadu 1925, nýbrž nesprávností ceny stanovené k I. lednu 
1914. 

čís. 7061. 

Výnos ministerstva prO' zásobování lidu ze ooe 3. dubna 1919, čís. 
20.836/1919 jest doplňkem natízelliÍ ze dne 20. ledoo ,1919, čis. 40 sb. 
z. a n. Dodáním melasy vstoupily cukrovary k melasové komisi v přímý 
soukromoprávni Jl{JfiIěr, jenž zavazoval komisi zaplatiti za dodanou me
lasu úředné stanovenou kupní (přejímaci) cenu. V případě vývozu me
lasy do ciziny byl úkol komise obmezen na pouhé sprostředkování; na 
zisk neměla komise nároku. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, Rv I 1574/c26.) 

Žalující cukrovarnická a lihovarnická akciová společnost v D. na 
Slovensku domáhala se na československé melasové komisi v likvidaci 
zaplacení nedoplatku kupní ceny za melasu, kterou komise od ní koupila 
za účelem dalšího prodeje do Rakouska tvrdíc, že komise byla povinna 
zaplatiti za ní 63 Kč za I q, že však dosud zaplatila jen 48 Kč a že ne
doplatek jest již splatn),. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
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podle žaloby. D ů vod y: Podle §u 15 nařizení ml11lstra pro zásobo
vání lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 40 sb. z. a n. vztahují Se předpisy 
tohoto nařízení na melasu a osmOZOVOl/ vodu původu slovenského jen 
potud, pokud o melase a osmozové vodě tohoto původu nevydá mini
sterstvo pro zásobováni lidu ustanoveni odchylná. Tato odchylná usta
novení byla pak vydána právě výnosem téhož ministra ze dne 3. dubna 
1919, čís. 20.836, kterým stanovena cena melasy slovenského původu
určené ku zpracování na lih a lisované droždí na 63 Kč za I q a to v ten 
způsob, že částka 48 Kč měla se vypláceti jako provisorní cena a rozdíl 
15 Kč uložiti do zvláštního fondu, z něhož po uplynutí výrobního období 
mělo se poskytnoutí zlepšení ceny melasy na 63 Kč za onu procentní 
sazbu melasové výroby každého slovenského cukrovaru odpovídající 
procentní sazbě veškeré melasové výroby v československé republice, 
která byla stanovena pro výrobu lihu a lisované zboží. 1est zjištěno, že 
fond utvořený u melasové komise z 15 Kč rozdílu cen při vývozu melasy 
slovenského původu do Rakouska na základě ujednání o vývozu ze dne 
25. února 1919 činil 259.474 Kč 09 h. Žalovaná strana netvrdí vůbec, že 
by kromě žalujících též jiné slovenské cukrovary jako dodavatelé melasy 
slovenského původu v roce 1919 do Rakouska vyvezené v úvahu přichá
zely. Celk<ový peníz shora uvedený představuje tudíž zadrželo u část 
kupní ceny za melasu slovenského původu melasovou komisí zakoupe
nou a do Rakouska vyvezenou a to vzhledem k tomu, že ve smyslu shora 
cit. výnosu kupní (odběrní) Cena melasy činila 63 Kč a slovenským cu
krovarům, jak nesporno, vyplaceno za toto množství melasy pouze 48 Kč 
za I q, takže tento cenový rozdíl žalovaná strana zadržuje neprávem. 
Námitka, že předpokladem ceny 63 Kč bylo, že melasa bude spotřebo
vána v tuzemsku, vzhledem k obsahu zmíněného výnosu neobstojí, po
něvadž rozvrh této nákupní ceny na částku 48 Kč a příplatek 15 Kč není 
než interním opatřením súčtovacím ve příčině ceny prodejní, kteréž na 
práva žalujících stran nemůže míti vlivu. O d vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatelka vytýká především 
prvému soudu, že nechal nepovšimnu tým nařízení ze dne 20. října 1921, 
čís. 373 sb. z. a n., které prý vylučuje, by řádné soudy rozhodovaly 
o žalobním nároku. Tím opakuje námítku nepřípustnosti pořadu práva, 
ale číní tak marně, poněvadž námitka taro byla rozhodnutím tohoto soudu 
ze dne 10. září 1925 R II 188/;25-1, jež bylo rozhodnutím nejvyššího 
soudu ze dne 29. října I 925,č. j. R I 882/>25 čís. sb. 5401 potvrzeno, 
právoplatně zamítnuta. V obou těchto rozhodnutích bylo dovozeno, že 
nárok stranou žalující uplatňovaný je nárokem soukromoprávním. že 
nařízení shora citované neupravuje příslušností k rozhodování o náro
cích soukromoprávních, je nepochybno a netřeba o tom šířiti slov. Tím 
je také vyloučeno, že by ministerská rada mohla rozhodovati o nároku 
žalobním. Pokud se prvý soud odvolal na výnos ministerstva pro záso
bování lidu, učiní! tak vším právem, neboť výnosem tím byla stanovena 
přejímací cena melasy slovenské provenience,o jakou v tomto sp·oru jde. 
Strana žalující neměla příčiny, by tomuto výnosu v cestě správní od
porovala, a zmíňuje-Ii se odvolatelka o tom, že žalující strana měla mož
nost výnosu tomu v cestě správní odporovati, není jasno, proč tak činí. 
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V~SIyť strana žalující dovolává se řečeného výnosu pl"aVe ve svůj pro
spěch aniž by proti němu broiila. V tom lze odvolatelce přisvědČiti. Cl" 
výnos ministerstva pro zásobo\/ání lidu ze dne 3. dubna 1919, čís. 20.83G 
pozbyl své působnosti nařízením ze dne 20. října 1921, čís. 373 sb. z. 
a 11.) kter5'm 'Obchod melasou byl uvolněn, to však nemá v tomto sporu 
v)rznamu, poněvadž strana žalující uplatňuje tu své nároky z obchodů, 
uzavřených v době před vydáním tohoto nařízení, ve které přejír~lací 
ceny oním výnosem stanovené byly v platnosti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání, podanému podle §u 5Q3 čís. 4 c. ř. S. pf'O nesprávné právní 
posouzení, nelze přiznati úspěchu. Teo-retickými úvahami o rozdílu mezi 
nařízeními právními a správnín!j a o významu veřejny'rch právních úmluiT, 
snaží se dovolání způsobem ne "příliš jasným dolíčiti, že výnos minister
stva pro zásobování lidu zc dne 3. dubna 1919, čís. 20.836/1919 nemá 
pro tento spor právní účinnosti, poněvadž mohl bý-ti ministerstvem k~i'y
koliv odvolán, že však i kclyby byl závazným, nemohly by o nároku na 
něm založeném rozhodovati řádné "'soudy, poněvadž jest úkonem veřej
ného práva. Není však vůbec sporno, že výnos ten nebyl nikdy odvolán 
ani pozměněn a že jest sv)rm obsahem jenom doplněním ministerského 
nařízení ze dne 20. ledna 1919, čís. 40 sb. z. a n. a to doplněním, jež bylo 
v §u 15 nařízení ministerstva pro zásobování lidu výslovně vyhraženo. 
Jím byly stanoveny pro výrobní období ·1918/1919 ceny melasy sloven
ského původu se závaznou platností jak pro cukrovary jako výrobce a 
prodavatele melasy, tak pro československou melasovou komisi, jež po
dle § 10 zmínčného nařízení byla výhradně oprávněna, ale také povinna 
melasu kupovati. Dodáním melasy vstoupily cukrovary k melasové ko
misi v přímý soukromoprávní poměr, jenž zavazoval komisi jako ku
pitele zaplatiti za dodanou melasu úředně stanovenou kupní (přejímací) 
cenu (§ 1059 obč. zák.). Veřejnoprávní povaha ministerského výnosu 
jako správního aktu nemění nic na soukromoprávním poměru stran a 
nepřekáží, aby se cukrovary nedomáhaly žalobou zaplacení dodané me
lasy. Od jiných žalob z kupních a dodacích smluv liší se podaná žaloba 
jenom tím, že požaduje zaplacení kupní ceny v úředně stanovené výši, 
tento rozdíl nemá však na přípustnost pořadu práva, o níž bylo ostatně 
již právoplatne rozhodnuto, vlivu. Tím jest vyvrácena již také další ná
mitka, že podle pravidel soukromého práva nemá žalující strana pro svůj 
nárok důvodu. Důvodem nároku jest dodání melasy za cenu úředně sta
novenou. Zda dodávka byla po.vinná, či dobrovolná, na tom nezáleží. 
Žalovaná komise sama uznala správně nárok žalující strany a byla 
ochotna doplatiti na zaplacených již 48 Kč podle zmíněného výnosu 
ještě 15 Kč, vydati žalující straně fond 259.474 Kč 09 h, utvořený 
z těchto nedoplatků. Neprávem bylo jí to zakázáno nejvyšším účetním 
kontrolním úřadem s odůvodněním, že tento peníz jest vývozním ziskem, 
na nějž nemají žalobci práva. Vývozní zisk by tu byl, kdyby melasa byla 
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clo Rakouska prodána za vyšší cenu, než na kterou měly slovenské cu
krovary podle výnosu čís. 20.836/1919 nárok. Na takový zisk neměla 
melasová komise vůbec práva, neboť likol její byl podle §u 14 vládního 
n~říz:ní čís. ~O/l 919 ~ případě vývozu obrnezen na pouhé prostřed
mctv!, a byl umluvou uJcdnanou 25. února 1919 mezi československou 
~ela.s'?voL1 !<omisí a RakollSk(:u cukcrní ústřednou' o vS'VO-ZlI melasy, jenž 
Jest predmetem sporu, vyloucen. V § 3 této úmluvy bylo ujednáno, že 
rakouští odběratelé melasy nesmí býti co clo ceny slovenské melasy hůře 
na tom, než domácí spotřebitelé stejné kategorie, že tudíž zaplatí cenu, 
která byla dodatečně výnosem čís. 20.836/1919 stanovena, a to ve 
stejné vý.'i jak pro domácí sp-otřebitele, tak pro výrobce. Touto cenou 
bylo 63 ~č za 100 kg. Melasová komise ji obl1rže1a, od·vedla z ní dosud 
cukrovarum pouze 48 Kč, proto byla k vydání zbytku sumou 259.474 Kč 
09 h odsouzena právem. Zřejmě bezdůvodnou jest námitka, že by vydání 
přídavku 15 Kč ku vyplacené již přejímací ceně bylo zakrytou vývozní 
premií a p1'olo činem nedovoleným. Vývozní premií jes[ doplatek po
skytovaný státem vývozci ku prodejní ceně docílené v cizině" v souze
ném případě ncdomáhá se žalující strana takového příplatku, nýbrž na
opak vydání kupní ceny zahraničním kupcem skutečně zaplacené. 
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Částka, kterou melasová komise zadržela cukrovarům v čechách a na 
M~~~ě z ~upní ceny z~ melasu, n~leží cukrovarům jako zbytek nákupni 
(prejlmacl) ceny, mkollv melasove komisi jako její výdelek. Nárok cu
krovarů proti čes,koslovenskému eráru na vydání zadržené částky jest 
uplatňovati pořadem práva; nevztahuje se naň § 2 nařízeni ze dne 20. 
října 1921, čís. 373 sb. z. a n., nýbrž § 2 zákona z 8. června 1923, čís. 
121 sb. z. a n. . 

(['ozh. ze dne 17. května 1927, Rv I 1575/26.) 

. Žalující Čes~á společnost pro průmysl cukerní, cukrovar vB., do
l11áll~la se na Ceskoslovenskémelasové tomisi v likvidaci nedoplatku 
kupm ceny za melasu, kterouž žalovaná od ní koupila za účelem dalšího 
prodeje do Rakouska, tvrdíc, že komise byla povinna zaplatiti za ni po 
48 Kč .za 1 q, že však dosud zaplatila jen 40 Kč a že nedoplatek jest již 
splatnym. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů
v·o d y: Podle tvrzení žalující strany byla cena melasy, vyvezené do 
Rakouska, stanovena na 48 Kč proto, by melasa přišla Rakousku tak 
vysoko, jako tuzemským lihovarům, při čemž se měl vzíti zřetel na 8 Kč 
příplatek, jejž lihovarnická organisace platila cukrovarům. Z toho vyvo
zuje žalující strana, že se při tomto příplatku jedná o část kupní ceny za 
vyvezenou melasu, jež byla melasovou komisí pro cukrovary zakalkulo
vána, by nebyly zkráceny, poněvadž jinak kdyby k vývozu nebylo do
šlo, byly by dostaly melasu domácí lihovary a byly by tyto cukrovarům 
připlatily podle úmluvy 8 Kč z každého q melasy a zakládá svůj žalob ní 
nárok na tom, že melasová komise tyto příplatky súčvovala do zvláštuího 
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fondu, který podle usnesení její valné hromady (plné schůze odborné 
komise) ze' dne 15. května 1920 měl býti odevzdán prumyslu cukrovar
nickému k rozdělení, k čemuž však na zákrok ministerstva financí ne
došlo. Že toto usnesení se stalo, zjištěno jest výpovědí svědka Dra L-a 
a dlužno usnesení to považovati za opatření spadající do oboru soukro
moprávnípůsobnosti této komise jako osoby právnické, jež ve výkonu 
své obchodní činnosti onen fond založila a spravovala. Otázkou však 
jest, zda a jakých právních nároků z tohoto usnesení nabyly strany ža
lující. Tu Se předem zjišťuje podle výpovědi svědka Dra L-a, proku
risty firmy Seligman, jež vedla celou obchodní agendu melasové komise, 
že na základě kolektivní smlouvy svého času mezi pnlmysly lihovarl"\i
ckým a cukrovarnickým uzavřené, platily lihovary v době vázaného ho
spodářstvi melasového cukrovarum na úhradu rozdílu mezi maximální 
cenou melasy a její cenou podle kolektivní smlouvy příspěvek ustálený 
posléze na 8 Kč za 1 q melasy a'že tento příplatek vybírala lihovarnická 
organisace jako svůj organisační pcplatek, aniž by s tímto příplatkem 
až do výrobního období 191;8/iI919 pokud se týče až do vývozu melasy 
do Rakouska měla melasová komise něco společného. Zjištěno jest dále 
tímto svědectvím, že podle rozdělovacího plánu melasové komise byly 
pro všechny odběrné skupiny až na průmysl lihovarnický stanoveny 
pevné kontingenty a že zbytek yeškeré melasy po úhradě těchto kontin
gentů připadal prumyslu lihovarnickému. Co se týče právní povahy 
onoho usnesení valné hromady (plné schůze odborné komise) melasové 
komise, dlužno ji považovati za uznání závazku této komise, nahraditi 
průmyslu cukrovarnickému újmu způsobenou odnětim vyvezeného množ
ství melasy výrobě lihovarnické a tím podmíněný úbytek na příplatcích 
lihovarnickým průmyslem jemu až 'dosud poskytovaných a vydati mu 
tudíž ze zadrželých těchto příplatků za melasu do Rakouska vyvezenou 
utvořený fond. Béře-li se však zřetel k účelu melasové komise vytčenému 
v §u 2 nařízení ministra pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 

40 sb. z. a n. k vymezení rozsahu oprávnění jak správního výboru (§ 4) 
tak odborové komise (§ 5) zejména k úko,lům této, uvedeným v §u 5 a 
záležejícím v tom, by kontrolovala a měla v patrn-osti výrobu melasy, vy
pracovala jednací řád, který by obsahoval též rozdělovací plán a který 
podléhá schválení ministerstva pm zásobování lidu a dále, by podá
vala ministerstvu pro zásobování lidu k jeho vyzvání a též z vlastního 
podnětu návrhy a posudky, pokud jde o hospodaření s melasou i o ceny 
melasy, a přihlíží-Ii se dále k tomu, že v §u 11 p) stanovena byla 
přesn~ cena melasy, v odstavci pak (5) vyhraženo ministerstvu pro zá
sohování lidu právo pro melasu k účelům průmyslovým ustanoviti ceny, 
jež se uchylují od cen v prvém odstavci §u 11 uvedených a podle od
stavce (8) přiznáno čsl. komisi melasové oprávnění za melasu a OSI110-

zovou vodu od ní přidělenou vybírati k úhradě nákladů komise přirážky 
ke stan'Ovené ceně, jejíž výši schvaluje ministerstvo pro zásob~vání lidu 
- odůvodněn jest závěr, že usnesení valné hromady melasove komise, 
o které se jedná a jež v podstatě jest opatřením zvyšujícím přejímací 
ceny melasy, podléhalo schválení ministerstva pro zásob9vání lidu ,a 
dokud se tak nestalo, že právní účinnosti vůbec nenabylo. Ze ku schva-
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Jeni t'Úmu se strany ministerstva pro zásobování lidu došlo,' žalující 
strany ani netvrdí a ani svědek Dr. L. potvrditi nemohl, naopak z jeho 
výpovědi se zjišťuje, že nejvyšší kontrolní úřad vydání zmíněnéhó 
fondu průmyslu cukrovarnickému zapověděl. Okolnost, že zástupci vlády 
při zmíněné valné hromadě melasové komise přítomní proti usnesení je
jímu ve příčině vydání svrchu, uvedenéh? fon,du pU':ryslu ~ukrovar
nickému námitek nevzneslt, coz se na zaklade vypovedl svedka Dra 
L-a zjišťuje, jest nerozhodná, zvláště když žal~jící strany ,ani netvrdí, 
že dotyční zástupci vládní byli vůbec' oprávněnr k usneseni ,tom~ ro~: 
hodné stanovisko zaujati a konečné rozhodnutí o tomto usneseU! tudlz 
nadřízenému jich úřadu příslušelo. Nenabyl~-li ř~č~né usnesení ,val~é, hro_ 
mady právní účinnosti, nemohou z něho zaluJlcI s~ra?y o~ravne~1 vy
vozovati a netřeba se 'Obírati dalšími otázkami, zeJmena vsak otazkou, 
zda žalující strany jako takové vzhledem k, námitce žalované stra~y JSou 
k žalobě oprávněny čili nic. O d vol a c I s o u d uznal podle zaloby. 
D ů vod y: Prvý soud uvádí zcela správn~, že žalující stran~ vymáhá 
na melasové komisi jako právnické osobe nedoplatek kupU! ceny za 
melasu kterou komise od ní koupila za účelem dalšího prodeje (vý
vozu) do Rakcuska, tvrdíc, že komise byla p'Ovinna zaplati~i 7a ~i 48 K~ 
za 1 q, že však dosud zaplatila jen 40 Kč. Vedle tO,ho uvadl v~ak pr.vy 
soud že strana žalující zakládá svůj nárok na to, ze melasova komise 
8 k~runové příplatky (nedoplatky), o něž, ve sporu jde, ~čto::ala d~ 
zvláštního fondu (rozdílů cenových), ktery podle usneseni JeJI valne 
hromady ze dne 15. května 1920 měl býti odevzdán průmyslu cukro
varnickému k rozdělení (žalujícím firmám), k čemuž na zákrok mini~ 
sterstva financí nedošlo. Prvý soud považuje ,sice oU,? usnesen~ .val~e 
hromady melasové komise za uznání závazku teto komise nahraditI pru
myslu cukrovarnickému újmu způsobeno~ mu vývozem ,?el~sy do Ra
kouska, která by jinak byla připadla prumyslu, lt~ovarU!ck:mu: a v'!.
dati mu (průmyslu cukrovarnickému) fond utvoreny ze zadrzeny:h ~n
platků (nedoplatků) za melasu ?O Rak?uska vyv:z:nou;, ~amlta v~~k 
přes to žalobu z toho jedinéh'O duvodu, ze se stran~ zaluFcl nepoda:Ilo 
dokázati že on,o usnesení valné hromady melasove komise bylo mlnI
sterstve~ pro zásobování lidu schváleno. Z toho je viděti, že prvý soud 
opllstil právní důvod žaloby, na který napřed ,správ~ě poukázal. Zaža
lovaný nárok nemá právní základ v usneseU! valne hromady ze dne 
15. května 1920, nýbrž opírá se o kupní (dodávací). s,mlouvy ,uzavřené 
mezi žalujícími firmami a žalovanou m2'l,:so::ou komls~ odo?avku me
lasy z výrobního období 1918/'1919. ~ecene ~snesem va!ne. hrom~dy 
melasové komise má v tomto sporu vyznam Jen potud, ze Je z neho 
zřejmo že melasová komise jako stnluvnístrana smlouvě věrná chtěla 
splniti' závazek· k doplacení zbytku kup?í, (p!ej~mací) ceny, k čer;mž 
pro odpor ministerstva financí nedošlo. Jme ,dulezlto,stI ono usneser:r v~ 
sporu nemá a bylo by chybou, kdyby se v nem spatroval.zdroJ, z neho~ 
žalobní nárok vyvěrá. Proto také nezáleží na tom, byl'O-Ir cno usnesem 
schváleno ministerstvem pro zásobování lidu, či nikoliv. Uplatňuje-Ii 
strana žalující ve sporu nárok na nedoplatek kupní ceny za melasu ža-
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lovanou komisí od ní koupenou a do Rakouska vyvezenou tvrdíc že 
strana žalovaná byla povinna platiti za tuto melasu 48 Kč z; I q, n~tno 
především zjistiti, přejímala-li strana žalovaná melasu- pro vývoz do 
Rakouska určenou od žalujících firem za ·tuto zvýšenou cenu a stalo-Ií 
se tak se schválením p'0 případě za souhlasu ministerstva pro záso
bo~ání lidu, které bylo oprávněno pro melasu k účelům průmyslovým 
a tIln I pro melasu k vývozu do Rakouska určenou ustanoviti ceny, které 
se od cen přejímacích uchylovaly (§ 11 nař. čís. 40/19). V tomto 
směru poukazuje soud odv01ací především na doznání strany žalované. 
Žal-ovaná strana doznala, že pro melasu do Rakouska vyvezenou byla 
stanovena cena v dohodě s Rakouskem na 48 Kč, že tedy byl osmi
komnový příplatek ku přejímací ceně 40 Kč, který jinak platil průmysl 
lihovarnický průmyslu cukrovarnickému, hned připočítán, že však me
lasa byla cukrovarům zaplacena pouze po 40 Kč, kdežto příplatek 8 Kč 
byl vložen do osmíkorunového londu s úmyslem, že se uložený peníz 
ve stejném poměru jako dobrovolný příplatek (průmyslu lihovarského) 
rozdělí mezi tuzemské cukrovary. Doznání toto je, pokud se týče sta
novení ceny 40 Kč za 1 q mdlasy, v souladu s dohodou ze dne 25. února 
1919 ujednanou mezi československou komisí melasovou a rakouskou 
cukerní ústřednou ve Vídni. Dohoda tato pojednává o ceně melasy 
v odstavci 3, v němž se stanoví to,to: »Cena melasy ujednává se dle zá
sady, že melasa, která rakouské cukerní ústředně bude dodávána za 
metrický cent při bas i 50% polarisace na místč dodávací továrny, má 
přijíti stejně vysoko, jako živnostenským lihovarům a drožďárnám 
v čechách, l]a Moravě a ve Slezsku se ~alézajícím, při čemž budiž brán 
zřetel také na příplatky, které organisace průmyslu lihového a drož
ďáren~kého tamtéž stávající a melasu nakupující p o dl e ú m I u v y 
platí. Bude se tedy cena metrického centu při basi 50% polarisace na 
místě dodávací továrny počíiati 48 Kč za I q s připočtením přirážek 
a to: 45 h režijního příspěvku melasové ústředny, 6 h provise jednatelů 
a 38 h výloh konsortiálních«. Je samozřejmo, že dohoda o vývozu me
lasy do Rakouska nemohli býti uzavřena bez součinnosti ministerstva 
pro zásobování lidu, a sluší tudíž na vývozní cenu 48 Kč za I q po
hlížeti tak jako na cenu tímto ministerstvem schválenou. K tomu přistu
puje skutečnost, kterou soud odvolací zjišťuje svědectvím Dra L-a, že 
vláda (cukerní a lihové komise při stanovení cen lihu a cukru brala 
v úvahu, že lihovary· připlácejí na úřední cenu přejímací za melasu 
8 Kč a že cukrovary tento příplatek od lihovarů cVostávají, takže onen 
příplatek jednak zvyšoval výrobní náklady lihu, jednak snižoval výrobni 
náklady cukru. Ze všech skutečností tuto uvedených je zřejmo, že nejen 
komise melasová jakožto státní orgán, nýbrž i vláda a jmenovitě mi
nisterstvo pro zásobování lidu považovaly příplatek 8 Kč k úředně sta
novené ceně melasy 40 Kč za 1 q z a s o u č á s t k u p n í cen y, která 
cukrovarům melasu dodávajícím po právu patří ať to byl příplatek osmi
korunový, který průmysl lihovarnický podle přislušné úmluvy s průmy
slem cukrovarnickým tomuto poskytoval anebo příplatek v téže výši, 
který náhradou za onen byl započítán do ceny melasy, která byla na 
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. kl de' dohody ze dne 25. února 1919 do Rakouska vyvezena a tím 
za a . hO' ť t ušla průmyslu lihovarnickému v historických zel':lc. . spr~vnos I 0-
h'0to úsudku svědčí též výnos ministerstva pro Z~SOb?~a111, hdu z:"dn: 
3. dubna 1919, č. j. 20.836/f9, kterýJ]1 v obdobnem pnpade, ve pncme 
melasy slovenské provenience, byla stano~en~ cena 63 Kc za 1 q, a 
v němž se dále uvádí: "Súčtování a!ozdelen:1 provede ~:' t~kto. S'o
venské továrny na lisované droždí, prumyslove a hosp?darske lIhovary, 
dostávající příděly melasy, platiti budou I,:elas~ komISI melasove cenoU 
63 Kč za I q, poněvadž cena průmysloveho. hhu pro Sl.?~~nsko bude 
stanovena na základě této ceny. Průmysl·ové hhovary, drozd arny, ~ hos
podářské lihovary v čechách, na Moravě a ve Slezsku, pro nez. byla 
stanovena nižší cena lihu, platiti budou melasu. slovensk~ prove111enc~ 
jim přikázanou za cenu 48 Kč za I q a xrodejna hho':,a pak :apra;';'1 
vyplývající rozdil mezi 48 K a 63 K ve VySl 15 K za k~zdy q pn 5~ 10 
!}01arisaci československé komisi melasové .. Sl~venskyn; cukrovar~m 
naproti tomu platiti se bude melasa dodana prumY,'slovym hhovar~m, 
drožd'árnám a hospodářským lihovarům za proVISOr111 c:,nu,48 K a dnv~ 
zmÍ;něný rozdil 15 K uloží se do zvláštního fondu, z nehoz po uplynutI 
výrobního období bude poskytnuto zlepš:ní. ceny melasY,' ua 63 K za 
onu procentuí sazbu melasové ,vyr~by kazde?o .slovensk,eho cukrovar~ 
odpovídající procentní sazbě veskere melasove vyrobY,' v ce~koslove:JS~e 
re ublice, která byla stanovena pro výrobu lihu a hsovaneho drozdl«. 
v$nos tento jakož i svědectví Dra L-a podávají ~ároveň ~ysvětlení, proč 
cukPovarÍ1m se vyplácela provisorní cena 40 Kc. (48 Kc).:- ~roč bylo 
nutno nedoplatek 8 Kč (15 Kč) ukládati prozal!m do zvlas!mho .fondn 
rozdilů cenových. Jak potvrdil svědek Dr. L. a Jak soud odvolacl jeho 
výpovědí zjišťuje, přiděl'Ovala melasová kOmise ~akoupellO.u melasu pr~ 
rozličné účely zvláště také ku krmení a platilo pn prodeJ.! ~ako normal~1 
cena přejímací v zemich historických 40 Kč za 1 q. Pndel mela~y dal 
se podle rozdělovacího plánu, schváleného ml,111sterstvem pr~ zasobo
vání lidu, a v tomto plánu měly všechny ?dbern,e sku~Jny az l:a sku
pinu lihovarů kontingenty pevně stanovene, kdezto. pr~myslu hhovar~ 
skému se dodala všechna melasa, která po vyčerpam onech kont1l1.ge~tu 
zbyla. Na základě vzájemné doho~y meZi" průmyslem ~ukro~arnIckym 
a lihovarnickým zavázali se zmocnenCI prumyslu hhoval111c~eho zmoc
něncům průmyslu cukrovarnického, že poskytnou cukrovarum v" hIsto
rických zemích za melasu dodanou prínnys}.u IIhovawlckemu pnplate!, 
8 Kč za I q nad cenu přejímací, jež byla n~nzenIn; sta~ov~?a na 40 Ke. 
Tento příplatek 8 Kč nemohl býti cukrovarun; z duvodu nIze uv.edenych 
vyplácen ihned, nýbrž rozvrhl se po uplynul! .vyrobm~o obdobl stej.~o
měrně na všechny cukrovary hlstonckych zemI v pOI1l:ru mela~y k uce
lům lihovarnickým přidělené a spotřebované k veskeremu mn~zs!vI. 111e~ 
lasy v histopickych zemí ve příslušném ročním období. vyro~.ene; clmla~li 
na př. celková výroba melasy 1,000.000 q a bylo-li v p;lslus,!"em vY,'
robním období použito 700.000 q k účelÍ1m .~hov~n;lckym, ctmI klIč 
pfíplatkem povi.nné melasy 70% a dostal tudlz,kazdy cukrova,r v hIS
torických zemích od průmyslu hhovarmckeho pnplatek po 8 Kc za I q 
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za 70% sv,'; m:la,sové výroby, Tento klíč mohl býti stanoven teprve po 
uplynulI pnsl~sneho výrobního období a po zjištění, kolík melasy bylo 
v tom obd?bI vyrobeno celkem a kolík z ní bylo přiděleno průmyslu 
h~o~arnICkemu, P?stur. právě uvedený byl zvolen proto, že poloha ně
k.erych,cukrovaru .vyzadovala, by značná část jeho výroby, někdy 
1,1000/0m byla spotrebována právě pro účely, při kterých se smluvený 
pnplatek osmIkomn,ový ,neplatil, a mělo tedy výlíčeným postupem býti 
docIleno-, by se veskerym cukrovarům v historických zemích dostalo 
~t:jnom~n~e ceny ,kupní. Vše) ~o ~uto bylo podle výpovědi Dra L-a zji
ste.no, tyka se ovsem v prve rade melasy použHé k účelům líhovarni
ckym, ale je to zároveIl v úzké spojitosti s melasou na základě dohody'" 
ze dne 25, unora 1919 z historických zemí do Rakouska vyvezenou. 
Kdyby totiž, jak soud odvolací svědectvím Dra L-a dále zjišťuje ne
bylo došlo k vývozu melasy do Rakouska,byla by tato melasa b;'vala 
dodana průmyslovým lihovarům a byla by tedy vynesla cukrovarníkům 
smluveny osnukorunový přípl~tek. K tomu bylo při uzavírání dohody 
ze dne 25. února 1919 přihlíženo a proto byla cena melasy pro vývoz 
do ~akouska, stanovena hned na 48 Kč za 1 q. Okolnosti právě uve
d:~e strana zalovaná v podstatě doznává, ale označuje osmikorunový 
pnplateK jako dobrovolný. Označení toto není v souladu se skuteč
nostmI ~hora zjištěnými, neboť šíó tu v poměru mezi průmyslem liho
var11lckyn;, a cukrovarnickým o příplatek vzájemnou dohodou sjednaný, 
tedy o, ~npbtek smluvní, vláda zastoupená příslušnými ministerstvy, 
jm~nOVI!e mInIsterstvem zásobování o tomto příspěvku věděla, také 
s nI,';' pn stanovení výrob~ích nákladů lihu a cukru kalkulovala a byla-lí 
tudIZ cena melasy pro vyvoz do Rakouska zřetelem na osmik;orunový 
smluv~í příplatek stanovena 48 Kč za 1 q, bylo tím zřejmě dáno na 
jevo" ze cukrovarům za melasu do Rakouska vyvezenou má se dostati 
kupnI ceny.48 Kč za 1 q, jaké se jim dostávalo za melasu průmyslu 
hh;JVarnIckemu dod~no~. V, tom zračí se zároveň úmysl vlády chrániti 
prumysl lrhovarnIcky,pred skodou, kterou by vývozem melasy do Ra
~ouska byl JInak utrpe~. Pokud pak jde o melasovou komisi jako stranu 
zalova,n?u, P?tvrdII svedek Dr. L. a má soud odvolací jeho svědectvím 
za zJIste~o, ze v melasové komisi, v níž zasedali též zástupci vlády 
jmenovIte z mmIsterstva pro zásobování lidu a z' ministerstva financí 
neb~lo pochybnosti, že nahromaděné peníze ze zadrženého nedoplatk~ 
8 Kc za I q melasy do Rakouska vyvezené se fO'zdělí cukrovarům hist,o
nc~ých zeI~í stejným způsobem, jak se rozděloval osmikorunový pří
pla,ek, ~ter~ vyb"ala a spravovala lihovarská organisace sama. V sou
la~u s trm jest I usnesení valné hromady melasové komise ze dne 15. 
kvetna 1920" podle kterého měl sporný fond býti odevzdán průmyslu 
cukrova!,mckemu k rozdělení žalujícím firmám. Usnesení toto, jež stalo 
s: ~a pntomnostr mmIsterského rady Sch-a z ministerstva pro zásobo
vam hdu, Odborového rady P-a z ministerstva financí a ministerského 
koncipisty Dra Sch-a z ministerstva zemědělství a bez odporu těchto 
zást~pců vlády, což zjišťuje soud odvolací zápisem o řečené valné hro
made a svedectvím Dra L-a, svědčí o legálním stanovisku melasové ko-
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mise, jež tato ve sporné otázce zaujímala. Z důvodů shora uvedených 
dospěl soud odvolací ku přesvědčení, že pro melasu do Rakouska vyve
zenou byla směrodatnou jako kupní cena částka 48 Kč a že srovnalá 
vůle obou smluvních stran (melasové komise a žalujících firem) shodo
vala se v tom, že za melasu do Rakouska vyvezenou dostane Se cukro
varům v historických zemích nejen přejímací cena 40 Kč pro zatím vy
placená, nýbrž i osmikorunový příplatek, tento ovšem až po uplynutí 
příslušného výrobního období, jako tomu bylo ve příčině osmikOruno
vého příplatku lihovarskou organisací poskytovaného. Osmikorunový 
příplatek a tím tedy i fond z něho nahromaděný tvořil podle srov,nalé 
vůle obou smluvních stran součást kupní ceny za melasu do Rakouska 
vyvezenou a, domáhá-li se strana žalující toho, aby jí tento fond jako 
nedoplatek kupní ceny byl vyplacen, je nárok její co do důvodu opráv
něn. Melasová komise byla ovšem ochotna řečený fond mezi súčastněné 
cukrovary rozděliti, jak o tom svědčí usnesení valné hromady ze dne 
15. května 1920, avšak nesměla tak učiniti, p1'Otože revise nejvyššího 
kontrolního úřadu prohlásila, že fond ten tvoří zisk státu při vývozu me
lasy (do Rakouska), a nedovolila, by fond ten byl rozdělen. Leč zákaz 
tento byl bezdůvodný, poněvadž předpoklad, o který se opíral, byl mylný, 
Vyplýváť z důvodů shora uvedených, že fond ten záleží z nedoplatků 
kupní ceny za melasu do Rakouska vyvezenou, čímž je vyvrácen názor, 
že týž fond byl utvořen .e zisku státu při vývozu melasy do Rakouska. 
Námitka strany žalované, že osmikorunový příplatek k ceně přejímací 
byl příplatkem dobrovolným, je lichá. Řečený příplatek nemohl býti do
brovolným, když státní orgány, které určovaly ceny cukru, kalkulovaly 
s ním jako s příplatkem pevným, odpočítávajíce jej od nákladů výrob
ních. Ostatně jest oprávněna domněnka, že fikce o dobrovolném pří
platku byla vytvořena teprve za sporu, ježto melasová komise nepro
vedla usneseni valné hromady ze dne 15, května 1920 z toho jediného 
důvodu, že výplata osmikorunového fondu byla při revisi nejvyšším kon
trolním úřadem zakázána. Byl-li však osmikorunový příplatek ku přejí
mací ceně příplatkem pevným a závazným, s nímž jako takovým nejen 
obě smluvní strany, nýbrž i příslušná ministerstva, jmenovitě minister
stvo pro zásobování lidu počítaly, příčilo by se zásadě poctivosti ve 
stycích obchodních(§ 914 obč. zák., čl. 278 obch, zák.) , kdyby vy
placení fondu, záležejícího ze zadržených nedoplatků kupní ceny za me
lasu do Rakouska vyvezenou, jejichž výplata byla původně z příčiny 
shora vylíčené jen odložena na dobu pozdější, bylo žalujícím firmám 
dodatně odpíráno z důvodů, které ve skutečnostech ve sporu zjištěných 
nemají opory a jsou tedy neopodstatněny, O tom není sporu, že fond, 
jehož vyplacení strana žalující se domáhá, byl nashromážděn komisí 
melasovou z osmikorunového příplatku za melasu vyrobenou cukrovary 
v historických zemích a vyvezenou do Rakouska ve výrobním období 
roku 1918/,1919. Pokud jde o výši tohoto fondu, zjišťuje soud odvolací 
svědectvím Dra L-a, že fond ten činU 393.359 Kč 54 h. Je tedy žalobní 
nárok i co do výše odůvodněn, 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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o ů vod y: 

., Oovo~ání napadá rozsudek odvolacího soudu jenom podle §u 503 
C1S. 4 c. r. s. pro nesprávné právní posouzení, ale neprovádí tohoto do
vola.cího důvodu po zákonu, neboť nezakládá své vývody na tom skut
kovem stavu, na němž jest vybudován napadený rozsudek, nýbrž odchy
lUJe se od skutkových zjíštění 'Odvolacího soudu. Tak tvrdí, že nedošlo 
k vývozu melasy ve výrobním období 1918/1919, nebylo však vůbec 
sporno a nad to potvrdil svědek Dr. L., že sporný fond 393.359 Kč 54 h 
vznikl zadržením části kupní ceny za melasu vyvezenou právě v období 
1918/1919 do Rakouska. Zjištění odvolacího soudu, že melasa vyvezená,: 
do Rakouska byla by, kdyby nebylo došlo k vývozu, připadla lihovarům, 
a cukrovary by byly za ni obdržely kromě úředně stanovené přejímací 
ceny ,40 !<č zvláštní příplatek 8 Kč. za 100 kg, jest zjištěním skutkovým, 
od nehOl se v dovolacím řízení nelze odchýliti. Tvrzení, že melasová 
kO~lSe nebyla s.e žalujícím! C!lk;ovary v právním poměru, a že proto tu 
n~m akhvm leglhmace k zalobe, Jest v rozporu se skutkovou i právní 
zakladnou sp?ru, neboť jde o zaplacení melasy, kterou žalující cukro
vary dodaly zalované komisi, a nemůže jim býti upřeno . právo, domá
hah se zaplacení, jak dovolání míni, proto, že lihovary si mohly stěžo
vati do exportních opatření melasevé komise u ministerstva. Rozhodnutí 
sporu záleží na rozřešení otázky, zda částka 8 Kč, kterou melasová ko
mise zadržela z kupní ceny 48 Kč docílené za 100 kg melasy vyvezené 
90 Rakouska, náleží cukrov~růl~ jako zbytek nákupní (přejímací) ceny, 
CI melas~ve komiSI Jako JeJl vydelek. Odvolací soud rozřešil ji právem 
ve prospech cukrovarÍl. Ačkoliv teprvfvládní nařízení ze dne 12. listo
padu 1920, čís. 619 sb. z. a n. vyslovilo ve čl. 1, že československá ko
mlS,e, n;elasová není výdělečným podnikem a neprovozuje zaměstnání 
smeruJlclho k ZIsku, přece také již první nařízení o oné komisi ze dne 
~O. ledn~ : 919, čís. 40 sb. z. a n., za jehož platnosti vznikl sporný fond, 
Jest ovladano touž zásadou, jedině vyhovující účelu melasové komise, 
by dohlížela na výrobu a spotřebu melasy a upravovala obchod s me
~asou v republice. Již toto nařízení stanoví cenu melasy pro výrobce 
I pro spotřebitele stejným penízem a vyhražuje v §11 čís. 8 melasové 
komisi jenom právo vybírati od spotřebitelÍl k úhradě svých nákladÍl 
přirážky, jichž výši schvaluje ministerstvo pro zásobování Hdu. O vý
vozu mel~sy ~stanovuje se v § 14: »vývoz melasy a osmozové vody ze 
hral1lc statu ceskoslovenského jest zakázán. V případech zvláště pozo
ruhodných udělí povolení k vývozu ministerstvo pro zásobování lidu. 
vývoz smí se však uskutečniti jen prostřednictvím Československé ko
mise melasové.« Komise neměla tedy býÍ'Í ve výjimečných případech, 
když došlo k vývozu, kupitelem a pro datelem melasy, nýbrž jenom pro
středníkem mezi domácím cukrovarem jako prodatelem a cizozemským 
spotřebitelem jako kupitelem. Pro osobování si nároku na vývozní zisk 
v~nikající rozdílem mezi cenou melasy v republice a cenou v cizině z~ 
ni docílenou, neposkytuje tento předpis melasové komisi opory. Ot't
sledně neujednala melasová komise smlouvu z 25. února 1919 s rakon-
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skoll cukerní úřadovnou jako prodatelka, nýbrž dala jí 80.000 q melasy 
k disposici. O ceně bylo ve třetím oddílu smlouvy umluveno, že cukro
vary obdrží za vyvezenou melasu tolik, ,k?lik b~ obdrže.ly za. nic k.dyb~ 
byla spotřebována doma lihovary a d!'Úzd arna~", kdy ure~m prej'macI 
cenu 40 Kč a náhradu nřídavku 8 Ke, placeneho hhovarmky, a ze na
proti tomu rakouští odběratelé nebudou nikdy platiti více, než by musili 
platiti domácí odběratelé stejné kategorie. Proto byla cena melasy z če
ských a moravských cukrovarů nrčena na 48 Kč a tato cena byla tak~ 
zaplacena. Byla to cena smluvená pro cukr~vary, p:o sebe Ujednala ,~I 
žalovaná komise, stejně jako u melasy spotrebovane doma, ]en?m pn
rážky ke smluvené ceně a to 45 h režijního příspěvku, 6 h spotrebova
telské provise a 38 h konsortiálních útrat. Proč. nebyla celá cena 4~ K~ 
ihned cukrovarÍlm odvedena, nýbrž prozatím Jenom 40 Kč, vysvetlth 
pudrobně svědek Dr. L. a odvolací soud. C~~a 40 Kč b~la ce~ou,kter?u 
cukrovar obdržel za melasu bez ohledu na ucel, ku kteremu JI podle pn
LiZU melasové komise musil dodati. Příplatek 8 Kč byl placen jenom za 
melasu dodanou lihovarům a drožd'árnám. Aby jednO't1ivé cukrovary ne
byly zkráceny, měl býti tento příplatek rozdělen teprve na konci '1ý,ob
nlho obd,obí mezi všechny cukrovary v poměru celkové výroby meldsy 
k části, odvedené lihovarům a drožďárnám, tak jako by každý cu~rov~r 
svou melasu byl odvedl ve stejném poměru za vyšší i nižší cenu. Ze vý
yozní cena melasy 48 Kč byla smlouvou z 25. února 1919 smluvena pro 
cukrovary, a to za souhlasu ministerstva pro zásobování lidu, k,ter(: n~u
silo k vývozu uděliti povolení, plyne z toho, že sama mel~sova konl1s~ 
tJ stále uznávala a dne 15. května 1920 se usnesla, vydatI sporny bnu 
cukrovarům, k čemuž nedošlo jenom pro zákaz nejvyššího účetního kon
trolního úřadu. Dokazuje to i skutečnost, potvrzená svědk~m Dr. L-e?" 
jemuž nižší soudy daly plnou víru, v ,souhlase s ?bsa,he~ zaplsu o schuzI 
pracovního výboru komise z 28. kvetna 1920, ze pn vyvozu melasy ve 
vyrobním období 1919/1920 byl cukrovarům přípla~ek ~. Kč. n;,jenon; 
přiznán, nýbrž i vyplacen. Tehdy ovšem bylo vladm nanzem ČIS. 40/ 
1919 o obchodu melasou nahraženo již r!lařízením ze dne 14. listopadu 
1919, čís. 6"10 sb. z. a n., v němž bylo ~stanovení o vývozu podstatně 
zn;ěněno, melasa byla do Rakouska prodána o 100 Kč dráže, než byla 
přejímací cena, rozdíl cen byl jako vývozní zisk odveden státu, ale pří
platek 8 Kč na melasu odvedenou lihovarům a ~rožd'árná~ byl i tehdy 
z vývozního zisku odečten a vyplacen cllkrov~rum. O spravnosÍl n~pa
deného rozsudku nelze proto pochybovatI. Zalovna strana nema na 
sporný fond žádného práva, přivlastněním jeho porušila by práva na: 
bytá cukrovary z vládního nařízení čís. 40/,1919, ze sml5'uv~ uJednane 
s rakouskou cukerní úřadovnou z 25. února 1919 a z udelenych vyvoz
ních povolení. Zřejmě bezdůvodnou jest .námit.ka, že .?y vydání),řídavku 
8 Kč ku přejímací ceně bylo zakrytou vyvozm premll a. pro.to cme~, ne: 
dovoleným. Vývozní premií je~t, doplatek ~osk~~ova~y stater;' ~yvo~cl 
ku prodejní ceně docílené v Clzme, v SOllzenem pnpade nedomaha s,: z.a
lující strana takového příplatku, nýbrž vydání kupm ceny zahramcmm 
kupitelem skutečně zaplacené. 
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Vzhledem k obsahu dovolací odpovědi nutno se zabývati ještě otáz
kou, zda nepřekáží žalobnímu nároku ustanovení §u 2 vládního nařízení 
ze dne 20. října 1921, čís. 373 sb. z. a n. Zdejším rozhodnutím ze dne 
2. března 1926, č. j. Rv I 1989/25 čís. sb. 5803 byla odmítnuta žaloba 
domáhající se vydání části likvidačních aktiv československé komise 
me~a~o~é pro nepřípustnost pořadu práva, poněvadž předpisem právě 
zm,?enym bylo rozhodování o takových nárocích vyhraženo ministerské 
rad~. , Tehdy šlo o nároky jednotlivých odběratelů melasy na fondy 
~zOlkle z ce:,o~ých r?z~!lů v jednotlivých výrobních obdobích, úrokových 
uspor a rezl]Olch pnrazek, tedy z nahodilých zisků a režijních úspor, 
a bylo. rozhodnouŤi, komu mají přebytky oněch fondů připadnouti po 
zrusem komise. Souzený námk jest podstatně jiný. žalobci požadují 
vydání peněz, které československá komise lihová přijala, nikoliv pro 
s~be, nybrž na ~čet cukrovarů, a ktere tudíž od počátku byly pohle-' 
davkou cukrovaru za dodanou melasu s dluhem československé komise. 
Na tyto peníze nevztahuje se § 2 vládního nařízení čís. 373/23, nýbrž 
obecná pravidla soukromého; práva a § 2 zákona z 8. června 1923, čís. 
~21 sb. z. a n. ,nařizující, by nároky proti takovým útvarům, jakým byla 
Ceskoslovenska komise melasová, byly pod ztrátou zažalovány do určité 
lhůty u příslušného soudu. Mezi zdejším rozhodnutím z 2. března 1926 
a nynějším rozhodnutím není rqzporu. 

čís. 7063. 

Předpisů čl. XXIII. a násl. uvoz. zák. k c. ř. s. nelze použilii na ná
lezy německých rozhodčích bursovních soudů. československý soud ne
může vyhověti žalohě o neúčinnost a zrušení nálezu říšskoněmeckého 
roznQdčího soudu bursovního z některého z důvodů § 595 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, Rv 11884/26.) 

Žalovaná íirma podala na žalobkyni u pozhodčího soudu Spolku ob
chodníků s obilím bursy v Hamburku žalobu o zaplacení náhrady škody 
300.10 dolarů s příslušenstvím dne 5. listopadu 1925. Rozhodčí soud 
hamburské bursy vydal rozhodčí nález ze dne 25. listopadu 1925, jímž 
se prohlásil příslušným k rozhodnutí sporné věci' a odsoudil žalující fir
mu, by zaplatila žalované firmě 300.10 dolarů. Žalobou, o niž tu jde 
domáhala se žalobkyně na žalované firmě, by rozhodčí nález rozhodčíh~ 
soudu Spolku obchodníků s obilimhamburské bursy, pokud jím bylo 
uznáno právem, že se rozhodčí soud prohlašuje příslušným k mzhodc 

nutí sporné věci a že se žalobkyně odsuzuje, by zaplatila žalované 
300.10 dolarů, byl prohlášenbezúčinnýma byl zrušen a by žalovaná 
hrma ~byla povinna to, u'znati. Žalobu ·odůvodňovala žalobkyně tím, že 
se vy.'aduje k platt:0sti smlouvy o rozhodčím, pyse obě strany v pí
semne smlouve podrobily soudu rozhodčímu a že takováto písemná 
smlouva mezi stranami sepsána nebyla. žalobkyně zakoupila pl'Ostřed
nictvim bursovního jednatele od žalované' americkou 'mouku,žádala, by 
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jednatel zbožÍ to nabidl loeo Děčín a vykalkuloval cenu lranco Děčín, 
takže mělo býti dopravné z Hamburku do Děčína připočteno ke kupní 
ceně v Hamburku. Jmenovaný jednatel však stanovením jiné ceny uvedl 
žalobkyni v omyl, připočítav o polovinu dopravného více, než ve sku
tečnosti činilo, z kteréž příčiny žalobkyně závěrečné listy neuznala a 
nepodepsané je vrátila. žalobkyně neuznala příslušnost rozhodčího 
soudu v Hamburku, což oznámila jeho členům. Ostatně ujednání stran, 
že pro rozhodnutí sporného obchodu se žalovanou firmou má býti pří
slušným cizozemský bursovní soud rozhodčí, jest prý vůbec neplatným. 
Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby, odv'Olací 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatelka vytýká 
prvému soudu nesprávné právní posouzení otázky, zda případ má býti 
řešen podle čtvrtého oddilu civilního řádu soudního (kterýžto náhled 
soud prvé stolice zastává), či podle předpisů čl. XIII. a násl. uvozova
cího zákona k c. ř. s. o bursovních soudech rozhodčích. S tímto ná
zorem odvolání nelze souhlasiti. Předeslati jest, že, ačkoliv odvolatelka 
přiznává, že čl. XIII. a násl. uv. zák. k c. ř. s. upravují meze půs'Obnosti 
tuzemských soudů bursovních a že se nevztahují na bu.sy cizozemské, 
tvrdí o něco dále, že musí býti i pro cizozemské nálezy použito před
pisů uvoz. zákona k c. ř. s., v čemž jest rozpor. Citovaný článek XIII. 
mluví jasně o bursovních soudech rozhodčích, zřízených podle tuzem
ského zákona bursovního ze dne!. dubna 1875, čís. 67 ř. zák. a v dal
ších ustanoveních o rozšíření jejich pravomoci atd. Také komentář Neu
mannův k c. ř. s. na str. 352 zastává názor, že veškeré soudy rozhodčí 
mimo ty, jež jsou jmenovány ve čl. XII. uv. zák'. k c. ř. s., podléhají 
předpisům čtvrtého oddiluciv. řádu soudního. Pro názor te~n mluví také 
rozhodnutí nejvyššího soudu v čas. Z. Bl. čís. 374/1909 a cís. 40/1914. 
První soud netvrdí, že se občané státu československého nemohou po
drobiti cizímu burs ov ním u soudu rozhodčímu (tomuto soudu mohou 
se podrobiti s účinkem (jen) osoby uvedené v čl. XIV. čís. I uv. zák. 
k c. ř. s. r. čís. 1281 sb. Nowakovy), avšak v projednávaném případě 
se žalovaný soudu tomu nepodrobil. Ku sjedniní smlouvy o rozhod
čím stačila by i výměna stejně znějících, stra'pou podepsaných hstm 
(r. čís. 1407 cit. sbírky) a i výměna závěreUlých listů Cr. čís. 1491 
téže sb.). Kdežto však strana žalovaná trvá·na tom, že žalující strana 
podrobila se výroku bursovního soudu rozhodčího ci.zozemského v zá
věrečném listu o koupi tím, že sprostředkovatel zaslal oběma stranám 
současně závěrečný list ze dne 25. září 1925, v němž oyla výhrada 'O pří
slušnosti hamburgské bursy ku rozhodování, žalující strana tvrdila, že 
závěrečný list neuznala a nepodepsaný vrátila, což strana žalovaná do
znává, dodávajíc jen, že žalobce závěrečný list vrátil teprve opozděně 
po několika dnech s tím, že od kupni smlouvy us!upuj~; t;> ~šak zřejn:ě 
nasvědčuje tomu, že souhlasu nedal a souhlas micky ucmeny z to·ho, ze 
závěrečného listu hned obratem pošty nevrátil, dovozovati nelze. Ne
hledě k tomu, smlouva o dodání mouky uzavřena byla v Praze na plo
d:inové ourse, tedy v tuzemsku, což doznáno bylo stranou žalovanou, 
pročež otázku platnosti její nutno podle' zásady »Iocus regit actum«, 
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vyslovené v § 36 a 37 obč. zák. řešiti podle zdejších předpisů právních, 
to tím spíše, ano ustanovení § 577 c. ř. s. obsahuje ius cogens, které 
použití cizího práva vylučuje (rozhodnutí citovaná v poznámce 9 k § 37 
obč. zák. vyd. 20. Manz). Podle § 577 třetí odstavec c. ř. s. vyžaduje 
so; ku platnosti smlouvy rozhodčí, by byla uzavřena písemně, což se 
vsak zde nestalo. žalobce byl by se tedy musil podrobiti příslušnosti 
hamburgského soudu bursovního rozhodčího ve fonně, jež se vyžaduje 
podle předpisů zdejšího civ. řádu soudního, níkoliv německého. Odvo
latelka tvrdí dále, že žalobce měl podati žalobu podle § 83 ex. ř. Ne
hledíc k tomu však, že jde o námitku novou, předpokládá se tu, že exe
kuce byla již povolena, což se ovšem v tomto případě ještě nestalo;" 

Ne j v y Š š i s o u d žalobu zamíti. 

D ů.v o d y: 

?d~olací soud neposoudil, věci správně po právní stránce, je proto 
opravnen dovolaci důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. Nejvyšší soud nenakládá 
za nutné řešiU·'otázku, zmíněnou v rozhodnutí Nejvyššího soud~ vídeň
ského ze dne 7. září 1909 č. R VI 258/9, čís. 1281 sb. Nowak, zda 
aspoň osoby jmenované v čl. XIV. uvoz. zák. k c. ř. s. čís. 1 mohou se 
účinně podrobiti právomoci cizozěmských bursovních soudů rozhodčích 
což Nejvyšší soud vídeňský v jiných případech vůbec neuznal, jak jest 
patrno z jeho rozhodnutí uvedených v rozsudcích obou nižších soudů. 
V~ všech o.něch připadech rozhodovalo se o námitce nepříslušnosti řád
nych soudu, kdežto v tomto případě jeje o něco zcela jiného. Souhlasiti 
lest s názorem odvolacího sOlldu, že. předpisu čl. XXllI. a násl. uvoz. 
zák; nelze použíti na nálezy německých rozhodčích soudů bursovních, 
Jakz vyplývá z dalších důvodů. Totéž platí však i o' § 595 c. ř. s. a po 
této .;;tránce nelze souhlasiti s odvolacím soudem. Sporným jest totiž, 
zda ceskoslovenský soud může vyhověti žalobě o neúčinnost a zrušení 
nálezu německého rozhodčího soudu bursovního z některého z důvodů 
§u 595 c .. ř. s. Nárok ten není odůvodněn zákonem a jest žalobu proto 
zamlÍnouÍl. Exekuční řád stal>oví v §u 1 čís. 16 jako exekuční titul 
výrok rozhmlčích a rozhodčích soudů, který nemůže býti napadán před 
vyšší stolicí rozhodčí. Tento předpis platí podle vládní vyhlášky čís. 
131/24 též pro exekuci v německé říši (sr. str. 833 sb. z. a n. pro 
r. 1924), a navzájem. Přes to však je rozeznávatí mezi nálezy čsl. roz
ho~d::h. a rozhodčích soudů a mezi takovými nálezy cizozemskými, 
jakz Cll1l I uvedená vládní vyhláška, jež mluví výslovně o cizozemských 
výrocích rozhodčích. Pokud má býti vedena exekuce v Česko,slovensku 
na základě nálezu čsl. rozhodčích a rozhodčího soudu, postačí právo
platný písemný nález k povolení a vedení exekuce, aniž povinný může 
s~ brániti exekuci z důvodů, jež mohl uplatniti jako žalovaný dříve, než 
nalez stal se právoplatným. Možnost obrany poskytuje se žalovanému 
!éž v§. 595 c. ř. s., po případě v čl. XXIIl. uv. zák. k c. ř. s, jichž 
učelem jest, by strana, pokud je ovšem v právu, zabránila vzniku exe
kučního titulu podle § 1 č. 16 ex. ř. Jakmile nález stal se právoplatným, 
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jest vyloučena další obrana toho druhu. Těchto předpisů nelze použíti 
při cizozemských titulech exekučních, najmě německých, nehoť pro ně 
pl,:tí, zvláštní zákonné předpisy, jichž neize navzájem použíti při exc
kucl1lch trtulech domacích. Povolení exekuce na základě cizozemského 
titulu exekučního, včetnč výroku rozhodčích a rozhodčích soudů, děje 
se za. šetření ~rčitých předpisů právních, jež platí výhradně jen pro 
tyto clzozemske trtuly. Soud povolující exekuci musí především z úřední 
moci zkoumati v určitém směru způsob, jakým došlo k titulu tomu a 
zjistiti určité jeho náležitosti. Mimo to však jest v § 83 ex. ř. dána 
s~:a?ě .. n:ožnos~ odp~rovati povolené exekuci. Tyto předpisy vylučují 
uZltl J1nych pred'prsu čsl. c. ř. SI. co do cizozemských titulů exekuč-, 
ních, neboť jimi postaral se zákonodárce o ochranu osob, proti nimž 
byl v cizině vydán exekuční titul, a má býti jimi zabráněno tomu, by 
nebyla exekuce vedena proti nim v tuzemsku ve větší míře, než jak zá
kon dopouští na základě exekučních titulů vzniklých ve zdejším území. 
Z toho vyplývá, jak pohlíží zdejší zákon na cizozemské tituly exekuční 
včetně nálezů rozhodčích a rozhodčích soudů. Nezáleží na jich exi
stenci, dokud nedošlo k jich uplatněni v tuzemsku exekucí vedenou na 
jich základě, tudíž na skutečné provádění nároku z nich vyplývajícího. 
Teprve když bylo zažádáno nebo došlo k exekuci na základě takového 
titulu, může zdejší soud rozhodnouti o jcho účinnosti, a to jen způsobem 
vytčeným v exekučním řádě, pokud se týče v příslušné mezistátní 
smlouvě. Pokud se tak nestalo, nemají zdejší soudy právní možnosti 
uvažovati o účinnosti cizozemského titulu exekučního, tím méně mohou 
uznati na jeho zrušenÍ. OChrana stran, proti nimž vznikl V cizozemí 
exekuční titul, nemůže býti rozšířena nad zákonné meze, což by na
stalo, kdyby zdejší soudy rozhodovaly o účinnosti cizozemských titulů 
exekučních před uplatněním jich v tuzemsku exekucí. Nelze dovoditi ze 
zákona, že by soud rozhodující o návrhu na povolení exekuce na zá
kladě cizího titulu exekučního neb o odporu proti povolené exekuci 
podle §u 83 ex. ř., byl vázán rozsudkem jiného soudu, jenž již před 
tím rozhodlo účinnosti titulu toho, aniž k rozhodnutí jeho dán byl 
podnět exekucí vedenou na základě titulu toho. Soud rozhodující o tom 
v řízení exekučním musí rozhodnouti samostatně,. což vylučuje, by mimo 
něj rozhodl jiný soud v téže věci. Z toho jest dovoditi,že nemůže býti 
vyhověno žalobě opřené o předpis § 595 c. ř. s., pokud jde o nález ně
meckých rozhodčích a rozhodčích soudů, ježto vládní vyhláška čis. 
131/24 toho nepřipouští. 

čís. 7064. 

Nerozhodl-Ii soud druhé stolice o návrhu v odvolacím sdělení, by 
bylo odvolání odmítnuto podle čl. 4 (3) jaz. nař., jest dovolací soud 
oprávněn k dovolacímu rekursu zrušiti usnesení soudu druhé stolice a 
naříditli mu, by znovu rozhodl. 

(Rozh. ze dne 17. května 1927, R II 90/<27.) 
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s O u cl p r V é S t O I i c e nevyhověl návrhu na změnu žaloby USlle
senil", pojatým do rozsudku, jímž žalobu zamítl. žalobce podal do 
usnesení odvolání v jazyku německém. V odvolací 'Odpovědí uváděl ža
lovaný, že odvolání mělo býti odmítnuto podle čl. 4 (3) jazyk. nař. 
R'é k u r sní s o u d napadené usnesení zrušil a vrátil věc prvému 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále ve věci jednal. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a nařídil rekursnímu 
soudu, by, doplně po případě řízení, znovu f'Dzhodl. 

Důvody: 

Žalovaná napadá usneseni soudu· druhé stolice především proto, že 
se rekursní soud nezabýval otázkou, zda žalobcovo Odvolání nemělo 
býti odmftnuto dle čl. 4 (3) vlád. nař. ze dne 3. \lnma 1926, čís. 17 . 
sb.z. a n. DovolaCÍmu rekursu nelze upříti oprávnění. Žalo:vaná učinila 
v odvolacím sdělení návrh, by odvo<láni bylo odmftnuto z onoho dův'Odu, 
a soud druhé stolice měl tudiž rozh'Odnouti o tomto návrhu, ostatně pak 
í sám od sebe se zabývati otázkou, zda žalobce jest oprávněn pO'dávatí 
opravný prostředek v jazyku německém, čí zda jest jej odmítnouti podle 
uvedeného zák'Onného ustanovení. Neučiniv tak, nevyřídil návrh obhájcův 
a, ježto teprve p'O vyřešení one !onnální 'Otázky mohl po případě při
kročiti k věcnému vyřízení opravného prostředku žalobcova, zůstalo 
v tom směru řízení neúplným. DovolaCÍmu rekursu bylo tedy vyhovětí 
a usnésti se, jak uvedeno. Tím nejvyšší soud nerozhoduje v otázce ja
zykové, k čemuž by ovšem nebyl 'Oprávněn, poněvadž jest to věcí pří
slušných státních orgánů dohlédacích podle ustanovení § 7 zákona 
ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n. a čl. 96 vládního nařízení 
ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a ll., nýbrž upravuje pouze to, co 
přehlédl soud rekursni, jak tento sám oznámil. 

Čís. 7065. 

V řízení o zbavení svéprávnosti (nařízení ze dne 28. června 1916, 
čís. 207 ř. zák.) hradí si účastn,ci útraty vlastn,ho zastoupeni 

(~ozh. ze dne 18. května 1927, R I 219/27.) 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl rekursům do usnesení odporového 
soudu v řizení o zbaveni svéprávnosti a uvedl ku konci 

důvodů: 

Ježto v řízení o zbaveni svéprávnosti plati předpisy nesporného pa
tentu (§ 56 nařízeni), pokud neobsahuje nařízení samo ustano·vení 
zvláštních, ~hradí si účastnici řízení útraty vlastníh'O zastoupení jako 
v řízení nesporném. 
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čís. 7066. 

Byl-Ii odklad exekuce nuceným vyklizením povolen až do rozhod
nutí o žalobě podle §§ 35 a 36 ex. ř., jest tInt rozuměti rozhodnutí právo
platné. 

Při exekuci vyklizením může býN uspokojení vymáhajíclho věřitele 
ohroženO' (§ 44, druhý odstavec, ex. ř.) také tím, že mu byt povinným 
nebude včas uprázdněn a že mu tínt bude znemožněno splniti vlastní 
smluvní závazek. 

(Rozh. ze dne 18. května 1927, R I 349/p.) 

K návrhu dlužníků povolil soud prvé stolice právoplatně odklad exe
kuce vyklizením až do rozhodnutí o žalobě podle § 35 ex. ř. Když byla 
žaloba procesním soudem prvé stolice zamítnuta, navrhl vymáhající vě
řitel jednak, by bylo pokračováno v exekuci, jednak by další odklad 
exekuce byl učiněn závislým na složení jistoty dlužníky. S o udp rve 
s t o I i c e vyhověl návrhu vymáhajícího věřitele, by bylo pokračováno 
v exekuci a vyhradil rozhodnutí o návrhu na zřízeni jistoty podle § 44 
ex. ř. Rek u r sní s o u d zamítl návrh vymáhajícího věřitele, by bylo 
pokračováno v exekuci, i návrh jeho, by další. odkla,d exe.kuce byl ~činěn 
závislým na složeni jistoty. O ů vod y: S'Ou~ prve stolrC~ v>:,hovel na
vrhu vymáhajícího věřitele, by bylo pokračovano·v exekUCI, lezto odklad 
exekuce nebyl povolen až do právoplatného rozhodnutí o žalobě a Ježto 
žal'Oba byla soudem prvé stolice zamít~uta. Po~leprocesních SpISU, po
dali dlužníci do rozsU!dku odvolání. Nazor prveho soudu nelze sdllet!. 
Neboť třebas nebylo tak výslovně vytčeno, nelze usnesení o povolení 
odkladu exekuce rozuměti jinak, než tak, že o·dklad exekuce byl povolen 
až do »práv.oplatného« rozhodnutí. Jiný výklad byl by pouze tehd~ 
možným, kdyby byl prvý soud výslovně vytkl, že se exeku3e odklá~a 
až do rozhodnutí v »prvé stolici«, což se však nestalo. Oluzno pouka
zati na ustanovení § 466 c. ř. S., podle něhož má odvolání účinek od-
kladný. " ... , 

Ne j v y Š š í s o u d vyh'Ověl dovolaclmu rekursu vymahaJlclho ve
řítele potud, že zrušil napadené usnesel~í ve výroku, zamítajícím ~ávrh 
na složeni jistoty dlužníky, a ulOŽIl prvemu soudu, by o tomto navrhu 
znovu rozhodl; jinak napadené usneseni potvrdil. 

Důvody: 

Jest přisvědčiti mme111 reku:sniho soudu, ž~, b>:,l-li o,dklad exekuce 
nuceným vyklizením povolen az do rozhodnulr o zalobe podle §§ 35 
a 36 ex. ř. jest tím rozuměti právoplatné rozhodnutí o žalobě, byť to 
nebylo výslovně vyjádřeno v usnesení odklad povolujícím, neb?f platné 
rozhodnutí o žal'Obě nenastává vydánim rozsudku soudu prve stolIce, 
když na včas podané odvoláni může rozhodnutí prvého soud,u býti zru
šeno a nové rozhodnutí mu uloženo a když zákon (§ 466 c. 1". s.) s od-
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voláním spoJuJe výslovně odkládací účinky co do vykonatelnosti roz
sudku. Jiná jest však otázka, zda jest opodstatněn návrh vymáhající 
?trany, by povolený odklad exekuce byl učiněn závislým na složení 
JIstoty povinnými, poněvadž dalším odkladem exekuce bylo by ohroženo 
její uspokojení (§ 44 druhý 'Odstavec ex. ř.). Nelze souhlasiti s názorem 
rekursního soudu, že ohrožení vymáhající strany nemůže v tomto pří
padě nastati, poněvadž prý výkon exekuce vyklizením bytu nebude 
nikdy nemožným, a stačí odkázati k rozhodnutí nejvyššího soudu sb. 
n. s. čís. 6109, jež se touto otázkou zabývá, d'Oličujíc, že uspokojení 
vymáhajícího věřitele může býti ohroženo také tím, že mu byt povinným 
nebude všas uprázdněn a že tím bude mu znemožněno splniti vlastni 
smluvní závazek. Ježto rozhodnu'ti o návrhu vymáhající strany na slo
žení jístoty podle §u 44 druhý odstavec ex. ř. jest závislým na okolno
stech, ohrožujících uspokojení vymáhající strany a vyžadujících ještě 
vysvětlení ku správnému posouzení jejich účínků, bylo v tomto směru 
napadené usnesení zrušiti a.prvému soudu uložiti, by o tomto návrhu 
znova rozh'Odl. • 

čís. 7067. 

Do usnesení I'ekursnlho soudu, jímž byl zamítnut návrh na opravu 
usnesetliÍ prvého soudu, ježto rekursní soud měl za to, že jde o návrh 
podle §§ 423, 430 c. ř. s. podaný opolZd~ně a nikoliv o návrh podle § 419 
c. ř. s., jak byl označen, a za nějž ho považoval i prvý soud, jest dovo
lací rekurs přípustným. 

Označil-Ii soud prvé stolice vyřizuje návrh na přisouzení útrat sporu 
ve smyslu § 237 c. ř. s. patrným nedopatřením číselně formulář na tuto 
věc se nehodící, jde o rozhodnuti vadné a právem vyhověl soud prvé 
stolice návrhu na opravu usnesení toho. Lhostejno, že v usneseni soudu 
prvé stolice byla výše útrat sporu číselně stanovena, žalobkyni však ná
hrada takto upravených útraú neuložena. 

(Rozh. ze dne 18. května. 1927, Rl 378/27.) 

Usnesením ze dne 10. listopadu 1926 vyhověl s o udp r v é s t o
l i c e návrhu žalovaného na přisouzení útrat sporu ve· smyslu § 237 
c. ř. s. a určil útraty, aniž by však byl uložil žalobkyni jich náhradu. Usne
sením ze dne 13. prosince 1926 uložil soud prvé stolice k návrhu ža
lovaného náhradu oněch útrat žalobkyni. Rek u r sní s o u d změnil 
napadené usnesení v ten rozum, že odmítl návrh žalovaného »na opravu 
usnesení ze dne 1 O. listopadu 1926«. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

o ů vod y: 

Soud rekursní vyhověl rekursu žalobkyně a zamítl návrh žalovaného 
na opravu usnesení soudu prvé stolice ze dne 10. listopadu 1926 proto, 
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že návrh tento považoval za návrh ve smyslu § 423 a 430 c. ř. s. podaný 
po uplynutí osmidenní lhůty a nikoli za návrh ve smyslu § 419 c. ř. s., 
za jaký ho žalovaný sám označil a soud prvé stolice považoval. Neide 
zde proto o zamítnuti návrhu na opravu ve smyslu § 419 c. ř. s. a doe 
v(}l"fÍ..IC_kllrs jest přípustným, poněvadž ustanovení § 419 c. ř. s.one::-~ 
přípustnostr- samostatného opravného prostředku proti zamítnutí ná
vrhu na opravu nepřichází v úvahu. Ve věci samé není správným názor 
soudu rekursního, že jde zde o návrh ve smyslu § 423 c. ř. s. Při vydání 
usnesení ze dne 10. listopadu 1926, vyřizujícího návrh žalovaného na 
přisouzení útrat sporu ve smyslu § 237 c. ř. s., stalo se soudu první 
stolice patrné nedopatření při číselném označení formuláře na tuto věc 
se nehodícího a dalo by se proto nejvýše říci, že o návrhu na přisou
zení útrat sporu první soud vůbec nerozhodl. Na tom nic nemění, že 
v usnesení soudu prvé stolice byla výše útrat sporu žalovaného číselně 
stanovena, ježto stanovení to samo o sobě buď nebylo vůbec rozhod
nutím o návrhu žalovaného na přisouzení útrat sp'oru proti žalobkyni 
z důvodu § 237 c. ř. s., bylo-li však rozhodnutím, bylo záměnou for
muláře vadným podle § 419 c. ř. s. Když soud prvé stolice k návrhu 
žalovaného podanému výslovně jako návrh na opravu onoho usnesení 
ve smyslu §u 419 c. ř. s. své usnesení ze dne 10. listopadu 1926 pro 
patrnou nesprávnost napadeným usnesením opravil, nelze tomuto roz
hodnuti soudu prvé stolice nic vytýkati. 

čís. 7068. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dl1e 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

Vdova po zaměstnanci s naturálním bytem nemá nároku na odklad 
exekuce vyklízením. 

(Rozh. ze dne 18. května 1927, Rl 397/'27.) 

Návrhu vdovy po zřízenci s naturálním bytem, by jí byl povolen 
odklad exekuce vyklizením, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, r e
k u r sní s o u d návrh zamítl. O ů vod y: Soud rekurs ní sdílí názor 
stěžovatelky, že povinná Marie R-ová, vdova po zřízenci s bytem na
turálním, nepatří k osobám, požívajícím podle §u 1 zák. ze dne 31. 
března 1925, čís. 51 sb. z. a n. zákonného dobrodiní, by nucené vykli
zení z bytu naturálního bylo odloženo. Jest sice správné, že Marie R-ová 
nevloudila se bezprávně do držby bytového práva. Nerozhoduje též, že 
nyní nemá právního důvodu k používání bytu. Ani zřízenec s naturálním 
bytem, jehož služební poměr byl zrušen, nemá právního důvodu, by dále 
používal služebního bytu; přece však podle řečeného zákonného místa 
může se domáhati, by nucené vyklizení bylo odloženo. Avšak podle 
názoru rekursního soudu jest předpokladem řečeného zákonného dobro
diní, že povinná strana dostala se k tomu, by byt používala, na základě 
přímého právního poměru mezi ní a stranou vymáhající. Právní tento 
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názo~ jest podkladem více rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterých 
na pr: podnáje~ce ~eni oprávněn k náv~hu na o~klad nuceného vy
klIzenI. bytu proh ma]!teltdomu Jako strane vymáhaJici (Rozh. čís .. 14S2 
sb. nejv. s., dále rozh. čís. 129S sb. nejv. s.). Vdova po zřízenci stejně 
jaků podnájemník není v nižádném přímém poměru právním k majiteli 
domu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

D ů vod y: 

Lze připustiti, že povinná bytu neužívala 'oP počátku beze všeho 
opr,ávnění, neboť užívala jej moci práva svého manžela zatím zemřelého. 
Nez mezi zaměstnavatelem stěžovatelčina manžela a povinnou nebylo 
právních styků a již z tohoto důvodu nelze příznati Marii R-ové právo, 
by se proti vymáhajícímu věřiteli domáhala odkladu exekučního vykli
zení místnosti ve smyslu zákona ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. 
z. a n. Ve směru tom marně poukazuje rekurentka k ustanovením §u 1243 
obč. zák. a §u 56 čtvrtý odstavec živn. ř., v úvahu zde nepřicházejícím, 
pokud se týče k §u 6 zák. ze dne 26, března 1925, čís. 48 sb. z. a n., 
jenž předpokládá poměr nájemní, jehož tu nebylo. 

~ 

CíS.7069. 

. ,~irma, obsahujíci linuu protlokolovlj,tlé veřejné obchndn! společoost~ 
Jez Jest jediným osobně ručícim společnlkem, s dodatkem »komanditní 
společnost«, jest připustnou iirmou komanditní společnosti. 

(Rozh. ze dne 18. květha 1927, R I 39S/27.) 

. Rej s tří kD V Ý S o u d zamítl žádost o zápis odštěpného závodu 
firmy H. Sartorius Nachf. komanditní společnost a vytkl mimo to pod 
2 a), že opověď potřebuje opravy a doplnění mimo jiné i v tomto směru: 
Nutno zvoliti a opověděti novou firmu vyhovující zákonu a skutečnosti. 
Podle opovědi jes't osobně ručícim společníkem veřejná obchodní spo
lečnost pod firmou »H. Sartorius Nachf.« a komanditistou Rudolf S. 
Firma nové komanditní společnosti múže tedy podle čl. 17 druhý od
stavec obch. zák. zníti jen: »H. Sartorius Nachf. & Co.« nebo podobně. 
Nyní opovězená firma: »H. Sartorius Nachf. Komanditgesellschaft« činí 
dojem, že veřejná společnice, fa»H. Sartorius Nachf.« je sama koman
ditní společností, cOž není pravda a schází dodatek o,značující poměr 
společenský. Rek u rs II i s o u d napadené usnesení potvrdil pouká-
zav k jeho dllvodům. .' 

N e j v y Š š í s o u cl změnil usnesení obou nižších soudů v ten 
smysl, že vyloučil z usnesení rejstříkového soudu odstavec 2 a). 

nů vod y: 

Podle čl. 17 odstavec drphý a třetí obch. zák. musí' firma koman
ditní společnosti obsahovati jméno aspoň jednoho osobně ručícího spo-
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lečníka s dodatkem, naznacuJlclll1 společenský poměr. TOl11ut'o poža
davku zvolená firma »H. Sartorius Nachf. Komanc1itgesellschaft«, v Čes
kém znění »H. Sartorius nás!. komanditní společnost«, plně vyhovuje. 
neboť obsahuje jméno (firmu) jediného osobně ručícího sDolečníka 
totiž firmu protokolované veřejné obchodní společnosti »H.' Sartoriu~ 
nás!.«, kdežto společenský poměr, odpovídající nad to i právní povaze 
společnosti, dostatečně jest vyznačen dodatkem »komanditní společ
nost«. Lze připustiti, že opověděná firma »H. Sartorius Nachf. Komandit
gesellschaft« činí dojem, jakoby firma »H. Sartorius Nachf.« byla sam'l 
komanditní společností, avšak ani firma »H. Sartorius Nachl. & Co.«, 
kterou by nižší soudy pokládaly za vhodnou, nevystihla by zřetelně práv
ního útvaru společnosti, ° niž jde, poněvadž by mohla býti právem 
pokládána za firmu společn'osti veřejné. Tato nepřesnost jest jen vý
sledkem přípustného tvoření firmy komanditní společnosti ve smyslu 
čl. 17 obch. zák. a lze právní útvar společnosti spolehlivě seznati pra
videlně teprve z rejstříkových zápisů. Poněvadž usnesení rekursního 
soudu v uvedeném právě směru zřejmě odporuje zákonu (§ 16 cís. pat. 
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z.), bylo dov,olacímu rekursu vyhověti 
a rozhodnouti o něm, jak se stalo. 

Cís.7070. 

Jest-li soud rozepře zároveň soudem knihnvním, nemůže povoliti 
prozatimní opa~ení podle § 382 čís. 6 ex. ř., nelze-li je podle knihovního 
stavu provésti. Do usnesení soudu, jímž bylo k žalobcovu návrhu po
voleno prozatimni opatřeni podle § 382 čís. 6 ex. ř. proti žalovanému, 
ač nebyl knihovním vlastníkem, jest žalovaný oprávněn si stěžovati. 

(Rozh. ze dne 18. května 1927, Rl 424/27.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil žalobkyni proti žalované proza
tímní 'opatření soudním zákazem zcizení a zatížení domu. Rek II r sní 
s o u d zamítl návrh na povolení prozatimního opatření. D ů vod y: 
Podle knihovního lustra jest dosud knihovní vlastnicí domu Emilie L-ová 
a nikoliv žalovaná Josefa S-ová. Měl tudíž soud první stolice především 
podle § 94 kn. zák. zkoumati, zda knihovní stav připouští zápis, o nějž 
bylo žádáno, zejména, zda jest žalovaná knihovní vlastnicí d:omu. Po
něvadž tomu tak není, právem stěžovatelka namítá, že měl návrh žalu
jící strany na prozatimní opatření soudním zákazem zcizení a zatížení 
n~:no~itosti, o niž ) de, .. býti zamít~u!. Podle obsahu spisů rozepře byl 
tyz navrh strany zalu]!cl usnesel1lm ze dne 26. října 1926 zamítnut. 
Toto usnesení, ani napadené usnesení nebylo knihovní vlastnici domu 
doručeno, ač žádaný knihovni zápis dotýká se vlastnického práva Emilie 
L-ové a nikoliv žalované Josefy S-ové (§ 84 kn. zák.), takže knihovní 
vlastnice domu neměla ani příležitosti, by se proti knihovnímu zápisu 
bránila. Přes to pokládá sDud rekursní stěžovatelku, proti níž usneseni 
napadené směřuje, za oprávněnu k podání této stížnosti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
Civílni rozhoduJtí IX. 55 
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D ů V O cl y: 

Prvý soud povolil žalobkyni prozatimní opatření zákazem zcizení 
domu k zajištění ·práva z nájmu bytu v onOm domě, které podle úmluvy 
mělo býti pro žalobkyní kníhovně zajištěno, nepřihlížeje při tom ke 
knihovnímu lustru, že vlastnicí domu nebyla žalovaná, nýbrž Emilie 
L-ová. Rekursní soud zamítl nárok právě z důvodu, že žalovaná není 
knihovní vlastnicí. Stěžovatelka neprávem míní jednak, že rekursní soud 
nebyl ani oprávněn zabývati se nedostatkem knihovního vlastnictví, 
protože soudce povolující prozatimní opatření byl rozdílný od soudce 
knihovního, jednak, že žalovaná nebyla oprávněna ke stížnosti, protože 
nebyla knihovní vlastnicí. Oprávnění ke stížnosti do usnesení prvého 
soudu nelze žalované upříti již z toho důvodu, že ona jest stranou ve 
sporu. Proti ní také prozatimní opatření čelí a jiŽ tím, že je stranou 
ve sporu, je formálně oprávněna ke stížn-osti. Netřeba tu řešiti, zda má 
takové oprávnění také vlas;tnice knihovní, která není žalována, protože 
jest to pro rozhodnutí bez významu. Ostatně stěžovatelka sama tvrdí, 
že knihovní vlastnice L-ová nemá zájmu na zákazu zcizení, protože kupní 
smlouvu již žalované odevzdala a splnila z ní své závazky. Tím sama 
hmotný zájem žalované dotvr~uje. Rovněž neprávem vytýká stěžova
telka, že ani rekursní soud ani soudce rozepře, který prozatimní opatření 
povolil, nebyli oprávněni zabývati se otázkou vlastnictví z toho dů
vodu, že s-audce rozepře nebyl soudcE:.m knihovním. Rozhodo'vání O pří-, 
pustnosti zápisu knihovního je rozděleno ve smyslu §u 94 druhý od- . 
stavec knih. zákona mezi dva soudy, soud povo.Jt!jící zápis a soud 
knihovní, jen tehdy, když nepovoluje zápis sám sOl/d knihovní. Kde soud 
povolující je zárove!'í soudem knihovním, musí podle §u 94 prvý odsta
vec knih. zákona zkoumati jak neknihovní podmínky k po,volení zá
pisu, tak i přípustnost jeho podle knihovního stavu. Byloť by proti
myslné, by u téhož soudu jeden soudce povolil zápis, nebera zřetele 
na knihovní závadu, ktepou z lustra vidí, a druhý soudce odpíral výkon 
právě pro tuto závadu. Tomu se nelze vyhnouti jenom, je-Ii soud, po
volující zápis, rozdílný od soudu knihovního, kdežto u téhož soudu 
takového dělení není (§ 94 knih. zákona, čl. XVII. uv. zák. k j. n., §§ 28 
a 157 jedno ř) Pnoto soudce rozepře a následkem toho i rekursní soud 
mohli a měli přihlédnouti ke knihovní závadě, která byla podle § 21 
knih. zákona překážkou provedení kniho'voího zápisu prozatimního opa
tření zákazem zcizeni. Rekursní soud také právem ji za závadu pova
žoval. Zákaz zcizení podle čis. 6 § 382 ex. ř. účinkuje podle § 384 ex. L 
od zápisu a tento zápis jest právě podmínlcou jeho účinnosti proti tře
tím a proto podstatnou součástí celého prozatimního opatření. Nelze-Ii 
provésti zápisu, nemůže se ani jednati o opatření podle čís. 6 § 382 ex. ř. 

čís. 7071. 

Zrušení pachtovního poměru jest úkonem řádné správy společného 
jmění. Není jím však opatření o vzájemných náhradních nárocích a o ji-
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stotě, zřízené pach:týřem k zajištění náhradních nároků propachtlOvate
lovýeh. 

(Rozh. ze dne 18. května 1927, Rv I 814/26.) 

Žalobci měli od spoluvlastníků v pachtu stat,ek. Žalovaná sp~luvl::st
nice statku přijala od žal·obců jako pachtovnl JIstotu vkl~cln! kmzku 
banky na 20.000 Kč, a půjčku Svobody na 5.000 Kč., Tvrdlc, z~ pach
tovní smlouva byla zrušena a že ostatní spoluvlast~lcl souhlasl s ~y
dáním ;istoty, domáhala se žalobkyně na žalovane, by byla. lIznan~ 
povinndu dáti souhlas k tomu, by vkladní knížka ban.ky n:: 20.000 Ke 
a pírjčka Svobody na 5.000 Kč byla žalobkym v,Ydana. Zaloba byb 
pro e e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zaml tnu ta. O d vol a.e I 
s o u d vyhověl odvolání žalobkyně potud, že uznal žalovanou pO~In
nou dáti souhlas k tomu, by vkladní knížka banky na 20.000 Ke a 
půjčka Svobody 5.000 Kč byla vydána žalobcům .. D ů v o cl y: Pro roz~ 
hodnutí sporu jest dírležitým vyřešiti otázky, zda smlouva pachtovn~ 
trvá či zda byla zrušena, zda v tomto případě stala s.e mezI stranam! 
dohoda o vydání pachtovní kauce, či zda zde nejsou naroky propachto
vatelů proti pachtýřům ze smlouvy pachtovní a koneč.ně zda kauce je~t 
v držení strany žalované. Již ze zjištění soudu prve stohce vyplpa; 
, na '\aře 1924 usnesli se ostatni tři spoluvlastmc! statku na Z!L!sem 
ze , b ht' .. t t byla ža pachtovní smlouvy se žalobci a na tom, o y pac o~m j!S o a ',~ 
lobCllm vrácena kdežto se žalovanou vubec jednano nebylo. Pravn~ 
názor soudu pr~é stoiicc, že ke sklltečnému :rušení smlouvy p~chtovm 
nedošlo, ježto by bylo zapotřebí ,souhlasu v.sech sp?luvla,stnrk~ a. za
chování se podle §§ 834 a 835 obc. z.ak." nenl,spra~ny. Obcansky :~k?~ 
v § 833 star:ovÍ) že ve věcech tykaJ1CIcn SoC rach:e spravy, ~,pO~Zlvam 
ne~,ovitého majetku rozhoduje většil:a o hlasu,. kt;,r~ se n".ma. c~tatI podle 
hlav, nýbrž podle podíll! spoluvlastmku. Uzavlf,anr a zrusovan:pac~t~v
ních smluv patří k řádné správě statku a jezto v tomto pnpade slo 
o zrnšení smlouvy, nepadá ani na váhu, na jakou dobu pac~t~vnr byla 
smlouva uzavřena. Souhlasí-Ii se zrušením smlouvy ,a s vyda~lm pach
tovní jistoty, když žalobci 4.000 Kč na eve,ntudnr ~kodL: slozlh, vlast
níci 3;;; pačhtovaného statku, došlo k platnemu zrusem ~m~ou~y pacn-

t . k dohodě o vydání kauce kterážto dohoda SOUVISI tesne se zru
ovm a , . k' I "j' "t tkír a . est šením smlouvy pachtovní a patří tudil ta e ( rae ne spravoe s aj .. 

povinna žalovaná tomuto usnesení druh)lch spoluvl~~tníku se pod~~?:t1. 
N . y s' 's I' S o u cl k dovolání ža. lované zrnsrl rozsudky mzslch 

ejv " "t' 
soudů, pokud bylo jimi rozhodováno o tom, zaa zal'ovana je,s pO~I~na 
dáti souhlas k t0111U, by vkladní knížka banky ~a 20~000 Kc a pUjcka 
Svobody 5.000 Kč byla vydána žalobkym, a vratll voc prvemu soudu, 
by v rozsahu zrušení dále jednal a znovU rozhodl. 

Důvody: 

OdvolaCÍmu soudu jest přisvědčiti v tom, že zrušení ~ pa,~hto.vnÍ 
smlouvy, k němuž došlo za souhlasu vétšiny podle § ~33 o,bc., zaK., Jest 
opatřením, jemuž se mnsí dovolatelka podrobltr, nebot zrusenr pachtov-

55' 
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níllO pOIll~ru právě tak jako sjednání a vypovědění pachtovní smlouvy 
jest úkonem řádné správy společného jmění ve smyslu § 833 obč. zák., 
jež obstarává většína podílníků s účínkem pro všechny. Nelze však při
svědčiti odvolacímu soudu, že za takový úkon oprávněné řádné správy 
ve smyslu § 833 obč. zák. dlužno považovati také usnesení většiny, jimž 
bylo učiněno opatření o vzájemných nárocích náhradních a o jistotě, 
zřízené pachtýřem k zajištění náhradních nároků propachtovatelů. Úvaha 
odvolacího soudu, že tato opatření těsně souvisela se zrušením pach
tovního poměru, není rozhodnou. Také vybírání pachtovného souvisí se 
správou propachtované nemovitosti, ale většina podílníků nemůže na 
úkor ostatních se splatným pachtovným platně něco zaříditi, poněvadž.· 
jde o nabytá práva, ze kterých jest oprávněn také přehlasovaný podíl
ník a kterých nemůže býti zbaven ani usnesením většiny (§§ 829, 839 
obč. zák.). Tak jest tomu při likvidaci zrušeného poměru pachtovního, 
neboť ani tehda není propachtovaný statek předmětem opatření, nýbrž 
jest jím souhrn práv všech podílníků z pachtovní smlouvy, zajištěných 
jistotou, kterážto práva stejně; jako nárok na splatné pachtovné od oka
mžiku svého vzniku tvoří samostatnou část společného majetku, s níž 
většina může naložiti jen v rámci §§ 833 a 834 obč. zák. Vyrovnání vzá
jemných nároků a vrácení jistoty vystupuje z tohoto rámce, neboť tato 
opatření nejsou ani úkonem řádné"správy podle § 833 obč. zák., ani dů
ležitou změnou podle § 834 obč. zák., nýbrž jsou, mají-Ii platiti pro 
všechny podílníky, disposicí s celkem, kterou podle § 828 obč. zák. 
mohou učiniti jenom všichni podilníci společně. Datyčné usnesenI vět
šiny může proto platiti jen jako dispasice s podíly padílníků, náležejících 
k většině, a může projeviti účinky jew v poměru mezi nimi a žalobci, 
kdežto žalovaná, která se tohoto- usnesení nesúčastnila, není jím vázána, 
nýbrž jest oprávněna ~platňovati své náhradní nároky. žalobkyně za 
tím účelem adepřela sauhlas k vydání jistoty, což avšem předpokládá, 
že tvrzené nároky patři k oněm, za něž jistota ručí. Otázky tyto nelze 
na základě dosavadníhO' stavu sporu spalehlivě posauditi. 

Čis. 7072. 

»D1uhy« ve smyslu § 1409 obč. zák. jsou nejen dluhy v užším slova 
smyslu, nýbrž vešlíeré závazky vztahující se k převzatému jmění nebo 
podniku z doby převzetí. Práva nepřecházejí na nového majitele podniku 
podle § 1409 obč. zák., nýbrž smlouvou mezi dřívějšún a novým maji
telem podniku a k tomu poji zákon závazek nabyvatele podniku za 
dluhy převzatého podniku vedle nezměněného závazku dřívějšího ma
jitele. 

Stanovily-li pojišťovací podmínky (pojistníkův návrh), že přejde-Ii 
pojištěný podnik v ruce jiného nabyvatele, zastavuje se ručení poji
šťovny, jest jen po j i š ť o v fl ě pro ten případ vyhraženo právo 
rozhodnutí o zrt1šenl pojištění nebo pokračování v něm a toliko, kdyby 
v tomto druhém případě kladla další podmínky, jest zapotřebí též svo
lení pojistníkova. 

(Razh. ze dne 18. května 1927, Rv I 1842/26.) 
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Elektrárna v T. pojistila u žalující pojišťovn~ své úředníky, zan;ěst
nance a dělníky proti následkům těles~ých úrazu.~~ dob~l ad 2? rlJ~a 
1920 do 25. října 1930 a zavázala se,. ze bu~e, pOJI~laVaCl prenlll p~~hh 
ročně předem. Elektrárna v T. zaplahla pa]lst.ovacl premlo. dO' 25. r,IJna 
1924. Tvrdíc, že žalavaná elektrárna v H. prevzala podmk elektraIl1'y 
v T. damáhala se žalující pajišťovna na žalované zaplacenI pre~[e 
splatné dne 25. října 1924. O b a niž š í s o u d y uznaly podle za
laby. D ů vod Y o d vol a c í h,? ~ a u d u:. Odvo~ání slUŠ,í dát~ z: 
pravdu v tom, že ze smlouvy, ]IZ prevza!a zalov~na, od sveoho. pred . 
chůdce podnik se všemi aktivy a pasIVy, zalabkyne narok svuJ cerpat~ 
nemůže, paněvadž jí neuzavřela ani k ní nep~istaupil~ a smla~vy, ma]1 
právní účinek toliko prO' strany, jež je uzavr~lr. Nez to nem, naroku 
žalabnímu nikterak na újmu, neboť tento se opHa 1 a usta,:aven; § 14.09 
obč. zák. a s hlediska tohotO' předpisu je nár?k. te~ pine od~vodn;n; 
To vylažil zcela správně již saud ~races11l; Opacny ~az.ar, kter! zast~v~ 
odvolání, je právně mylný a má puvod svuJ v ,tom, ze zalo;an~ vykl:,:~~ 
pojem dluhu, jak jej má na zřete11 ustanovem § 1409 obc .. zak, pr!11~ 
úzce, rozumějíc jím toliko dluh v pravé~n sl~va. s;nyslu a mka11 kazd~ 
závazek, pakud se vztahUje ke z.c~~enemu )me11l ne~o podmku. Vy 
chází-Ii se však s hlediska poslednelslÍ1o, dluma 1 na zavazek ze smlou
vy pajišťavací, mezi žalobkyní a předchůdcem. žal~va~é v, race; 990 

na 10 let uzavřené, pohlížeti jaka na dluh podmku, Jenz s tl?'to prese~ 
na žalovanou. Pravdu má žalovaná také v tom, že obchodm -,vyk~osh 
_ ať již jde o zvykla,sti čL 279 obc? zák;, ne? oprava o?yceJove -
mají vždy přednost před zákanem obcanskym (cL 1 ,abch. zak.)",Z toho 
však nemůže žalovaná těžiti, paněvadž se ,obchod11lch zvyklash, dovo
lávati nemůže. Výtka, že se soud procesní nezabýval ust,anave11lm § 7 
pojišťovacích podmínek, je lichá, nebať tahoto ustanovenI se soud ~lo,
cesní v napadeném rozsudku dotýká. Dotýká ~e ha SIce ku.se, na mIste, 
kde mluví a ·obchodních zvyklostech, pravě, z.e je tu, I zn~11l s;nlou~y, 
avšak přece se ha dotýká a nelze mt~ p;ola cmlh vytku, ze se s nu:" 
vůbec nezabývá. Že má soud proces11l pn tom n~ ,my~11 smlouvu paJ}: 
šťovací o tom nepřípouští obsah rozsudku prazadnych pachybnosd. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhavěl dovaláni. 

Důvody; 

Žalovaná vytýká nesprávné právní posouzení (čís. 4.~ 503 ~~!. s.), 
ježto odvolací soud uznal, že závazek ku pla:e111, premu ~ pO]1slovacl 
smlauvy přešel na žalavanou podle § 1409 abc. zak.N~bat dlu~y pad
niku zcizitelova prý nepřecházejí na nabyvatele podmku, Jenz, pouze 
ručí za tytO' dluhy do výše ceny převzatéhO' podmku, amz by hm pa~ 
stavení dřívějšíhO' majitele bylo datčena. Důsle~kem tohO' n.en;ohou pry 
podle § 1409 obč. zák. ani p~~va z, pojišťavacl sml,ou.vy preJ1Í1 ona. no:; 
véha vlastníka padniku, kteraz prava 1 po ZClzem pad11lku zustavaE 
dřívějšímu majiteli. Pro něha však následkem ZClzem padmku nema]1 
ceny, prato zaniká prý pojišťovací smlouva po rozumu § 63 a 162 po-
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jišťovacího. zákona a tim i závazek ku placeni premii. Dále uvádí do
volatelka, ze záv~zek z pojišťovací smlouvy k placení nelze pokládati 
za ~Iuh,. za. ktery podle § 1.409 obč. zák. ručí nový majitel podniku, 
pon,ev,a,dz z~kon ma na myslI jen dluhy v pravém slova smyslu chtěje 
~hranttI tolIko věřitele, jimž proti dřívějšímu majiteli podniku 'přísluŠí 
uI~Iat~ •. za h~dnotu plnění, kterouž se zvětšila cena podniku, nikoliv 
téz • v~nt~~e, ychž pohledávka jest závislá teprv na budoucím jejich 
plnel11 a Jlmz tedy zcizením podniku nemůže vzejíti újma. Než tyto ná
zory ~ovol~tel.k~, ~utno uznati za nesprávné. Mluví-Ii § 1409 obč, zák, 
O dluz~ch nalezejlclch k převzatému jmění nebo podniku, jest tím zajisté 
rozum~tI ,nejen d.luhy ~ užšín; ~lova smyslu, nýbrž veškeré závazky' 
vztahuJlCI se k prevzatemu Jmem neb podniku z doby převzeti. Dovo
l~telka poukaZUje na to, že by zákon jinak byl použil výrazu »závazky« 
nt~olt »dluhy<~ Než tím nemůže přesvědčivě odůvodniti správnost svéh~ 
nazoru, proloze zákon na více místech užívá obojího výrazu v témže 
smyslu (na pL v § 1342-1345 1347 1407 obč za 'k) Z'k t'· 

§ 140 .,' ," '" a on ez 
v 9 ?bc, z~k. nerozeznává, zda již se dostalo aneb zda vůbec se 
dostane prevza!emu podniku nějaké vzájemné hodnoty závazku. Roz
hoduje tolIko, ze dluh je tu svým vznikem z doby předání jmění neb 
pod~lku, ,k němuž patří, a že dle důvodu tohoto zákonného ustanovení 
majl v zajmn ochrany osobních věřitelů ručíti aktiva převzatého jmění 
nebo podmk~ ,do v~še své ceny za pasiva. Nelze přehlédnouti, že zá
vazek. z PO]1stovacl.smlouvy na stran~ pojistníkově záleží v placení 
premll, Konstruk~e, ze. nabyvatel .ien ručí za dluhy podniku, že však 
am dluhy.anl prava zClZltelo,va nejsou, předpisem § 1409 obč, zák. do
!čena, 'potrebo.~ala d'~volatelka zjevně jen k tomu účelu, by prokázala, 
ze ,zamkla P~JlSťOV~CI smlouva a povínnost ku placení premíí, poněvadž 
prava ~ pO]1sťovacI smlouvy zůstala í po zcizení podníku pří bývalém 
:n~JltelI podntku, ten v~ak ,že zCizením. podniku pozbyl zájmu na pojí
~:ent. P.odl,e § 1409 obc, zak. Jest novy majítel podniku bez újmy dal
slho ruce~l zCIzItelova bezprostředně zavázán věřitelům za dluhy pod
mku. V ,zajmu zmí~~né již. ochrany osobních věřitelů nastává tedy již 
podle zakona ten ucmek, ze vedle zcizitele přistupuje k dluhům pod
nt~u ,nabyvatel podniku, Ale jest tu již předpokladem, že někdo převzal 
jme~1 ne,bo ,podnik, onen základ poskytnutí úvěru a krytí věřitelů, Práva 
nep!ec!,aZeJl tedy na nového majitele podniku podle § 1409 obč, zák. 
je,nz pre~.od aktiv již .předpokládá, nýbrž smlouvou mezi dřívějším a no~ 
vym majItelem ~odntk~ a k tomu pojí zákon závazek nabyvatele pod
~!ku za ,dluhy prevzateho podntku vedle nezměněného závazku dřívěj
slho l;rajltel~, Bylo však zjištěno, že k dosažení svého účelu byla ža
lova,na utvorena přeměnou veřejně účtujícího a zemí českou provozo
v~neho 'podnt~u I':lektrárna, zemský podnik v T., v akciovou společnost 
prevzeltm. vesk.erych aktiv a pasiv. JSou proto nesprávnými vývody 
??volat~Ičmy, ze .oprávnění z pojišťovací smlouvy zůstalo při dfivěj
slin m~jlteh p,odntku, a tím padají též závěry, které z toho činí že po 
zCl:,em podmku odpadem zájmu na pojištění uhasla pojišťovací s'mlouva 
a ze, kdyby :lOvy n,:b~vatel podnikli přes to, že práva z pojišťovaci 
smlouvy na neho nepresla, byl povmen platiti premie za dřívějšího ma-
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jitele podniku, byla by pojišťovna bezdůvodně ohohacena, poněvatlž 
by nenesla risiko. 

Oovolatelka arci ještě poukazuje, jak již namítala ve sporu a uplat
nila v odvolacím řízení, na zvláštní ustanovení § 7 pojišť. podm., jež 
prý bylo odvolacím soudem nesprávně vyloženo a podle něhož, přejde-Ii 
pojištěný podnik do rukou jiného majitele, zastavuje se ručení poji
šťovny. Zastavuje-li se však ručení, zastavuje prý se i povinnost pod
niku ku placení premií a 'obnovení pojištění nezávisi, jak vidno z po
sledního odstavce § 7 pojišť, podm., jen na libovůli pojišťovny, nýbrž 
na úmluvě obou stran, Žalovaná prý však k pojišťovací smlouvě, uza
vřené mezi dřívějším majitelem podniku a žalobkyní,nepřistoupila, ani 
podle zákona smlouva na ni nepřešla. Oovolatelka snaží se tedy dovo
diti, že přes zjištěný přechod aktiv podniku nebyla přenesena práva 
z pojišťovací smlouvy, protože podle zvláštniho ustanovení pojišťo
vací smlouvy změnou podmětu podniku bylo pojištění zastaveno a ne
bylo obnoveno, že tedy zde není ani povinnosti ze smlouvy. Než dovo
latelce nelze dáti za pravdu, Bylo již na to poukázáno, že podle § 1409 
obč. zák. nenastává přechod aktiv a tím ani přechod práv z pojištění. 

Pro zněni a význam pojišťovacích podmínek jest však jedině rozhod
ným návrh pojistníkův a smlouva na jeho základě vydaná pojišťovnou 
(§ 5). V § 7 návrhu mluví se vedle ostatních změn v podniku proti 
udánim v pojišťovacím návrhu též o přechodu podniku na jiného ma
jitele. V § 7 police se sice již zvláště neuvádi tento případ mezi jinými 
případy změn, ale návrh i smlouva se shodují v tom, že pro případ 
změn tam uvedených nastává suspense ručení společnosti dnem nastalé 
změny, kterouž má pojistník ihned oznámiti. Suspense znamená však 
jen stavení ručení a předpokládá trváni smlouvy, To vysvítá z celé další 
souvislosti § 7 pojišť. návrhu a police. Má-Ii totiž změna za následek 
zmenšeni úrazového nebezpečí, zmírní se premie, v opačném případě 
dlužno zapraviti vyšší premie, ale pojišťovna jest oprávněna smlouvu 
docela zrušiti nebo po splnění dalšich snad kladených podmínek svoliti 
v pokračováni pojištění. Význam těchto podmínek jest tedy pojímati 
tak, že jen pojišťovně jest pro ty případy vyhraženo právo rozhodnutí 
o zrušení pojištěni nebo pokračováni v něm a toliko, kdyby v tomto 
druhém případě kladla další podmínky, jest zapotřebí též svolení po
jistníkova. Že v souzeném případě po změně majitele pojištěného po,d
ni ku žalobkyně kladla další podmínky, nebylo tvrzeno. Podle zjištění 
oznámila žalovaná společnost dopisem ze dne 9, října 1924 žalobkyni 
přeměnu pojištěného podniku v akciovou společnost a, že pojistku stor
nuje, na to však žalobkyně již dopisem z 13. října 1924 odmítla storno, 
Tím jest vyvrácen názor do,volání, že p-ojištění i s povinností k pla
cení premií přestalo, poněvaďž žalovaná po přeměně podniku nesvo
lila k obnovení. Je-Ii pak tu takové zvláštní ustanovení pojišťovacích 
podmínek, nemůže se žalovaná proti tomuto smluvnímu ustanovení do
volávati domnělých zvyklostí, že při hromadném pojištění proti těles
ným úrazům znamená převod pojištěného podniku na jinou osobu pod
statnou změnu podniku, jež má v zápěti zastavení pojištění, které může 
b),ti obnoveno jen na základě nové smlouvY: Na to správně již poukázal 



-- čís. 7073 _. 
872 

odvolací soud. Proto neprávem mu činí dovolání při té příležitostí výtku 
zmatečnosti podle § 477 čís. 9 c. ř. ·s., poněvadž prý si odporuje, při
pouštěje na jedné straně, že obchodní zvyklosti mají přednost před 
ustanoveními občanského zákona, používaje však na druhé straně na 
SpOl11ý případ § 1409 obč. zák. Odvolací soud správně vytkl, že tam, 
kde jest otázka upravena zvláštním ustanovením smlouvy, není místa 
pro použití obchodních zvyklostí. Mluví-li ustanovení § 7 pojišť. podm. 
p:oti názoru dovolatelčinu, že pojištění bylo, jak praví, zastaveno i s po
vmností k placení premií, vším právem mohl odvolací soud, pokud se 
týče závazku žalované z pojišťovací smlouvy, poukázati na § 1409 
obč. zák., jenž platí i pro obor obchodního práva. Nemůže-li se však 
žalovaná dovolávati tvrzených zvyklostí, netrpí řízení vadou, že -o tvrzene 
zvyklosti nebyli slyšeni znalci. 

ČíSi. 7073. 

Postup pohledávky mezi; manželi vyžaduje jen t!ehdy formy notář
ského spisu, když jest v postupu obsaženo uznání dluhu, který tímto 
postupem pohledávky má býti uhražen nebo zajištěn. 

Námezdní smlouva podle § 1151 obč. zák. nevzniká mezi rodiči, 
třebas nevlastními, a jejich, Uebijs i zletilými, dětmi o sabě tím, že děti 
konají v domácnosti práce, nýbrž jest zásadně ti'eba určitého projevu 
vůle stran, směřujíciho k založení onoho úplatného poměru. 

Návrh podle § 921 obč. zák. může věřitel uplatniti jen tenkráte, 
když od smlouvy odstoupí. Při odstoupení od smlouvy dlužno dodržeti 
postup podle § 918 obč. zák., jmenovitě dlužno stanoviti přiměřenou 
d<:datečnau lhůtu a zároveň prohlásiti odstup, nedodrží-Ii dlužník lhůty, 
lec že by dlužník vážně a konečné odmítl plněni. Prohlášeni odstupu 
stává se účinným teprve, když dlužník zmešká lhůtu. 

(Rozh. ze dne 18. května 1927, Rv I 105/27.) 

Žalobce domáhal se na manželce svého nevlastního syna zaplacení 
25.000 Kč za odstoupenou nemovitost. Žalovaná namítla protí žalobě 
mimo jiné započtením vzájemné pohledávky, postoupené jí manželem, 
jednak na zaplaceni 10.000 Kč, ježto její manžel pracoval po tři léta 
na žalobcově usedlosti, aniž co za to obdržel, a dále pohledávku na 
zaplacení 15.000 Kč jako výtěžek s polovice usedloBtí za tři roky, ježto 
žalobce nesplnil závazku k postavení kůlny na vozy. O b a niž š í 
s o u d y uznaly žalobní nárok po právu, uznaly však po právu též po
hledávky navzájem namítané započtenim, čímž žalobni nárok zanikl. 

N e j vy Š š í s o u d neuznal pohledávky namítané započtením za 
odůvodněné. 

Důvody: 

K námitce žalobcově, vznesené pod dovolacím důvodem § 503 čís. 4 
c. ř. s., že postup pohledávky manželem žalované na žalovanou byl 
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bezúplatný, nelze ovšem přihlížeti, kdyžtě žalobce v první stolici ná
mitky této vůbec neučinil, takže jde o nepřípustnou novotu (§ 504 
odst. 2 c. ř. s.). Není tudíž pro názor, že ve sporu šlo o bezúplatný 
postup, ve spisech skutkové opory, ano jest nižšími soudy toliko zjištěno, 
že Tomáš K. p-ostoupil svůj nárok proti žalobci žalované, své manželce .. 
Není-lí však prokázáno, že došlo k darovací smlouvě, není také opráv
něnou výtka, že smlouva vyžadovala ke své platnosti formy notářského 
spisu. Podle názoru vysloveného nejvy.šším so~dem již v roz~odnutí 
čís. 2015 sb. n. s. vyžaduje pOBtoupem pohledavky meZI ,mamelt j.e~ 
tehdy formynoUřského spisu, když jest v postupu obsazeno uznam 
dlubu, který tímto postupem zažalované pohledávky má býti uhražen 
nebo zajištěn. Že šlo -o takový postup, nebylo v řízení tvrzen,o. ~ůsled
kem toho neobstojí námitka, že ku platnosl! postupu zapoctemm na
mítaných vzájemných pohledávek bylo třeba notářského spisu podle 
§ 1 zák. ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. vůbec. 

Podle přednesu žalované požaduje její manžel, nevlastní syn 
žalobcův, na žalobci mzdu 10.000 Kč z důvodu, že po 3 léta (1921 až 
1923) pracoval na jeho usedlosti a neobdržel za to od něho ani halé!e. 
Je dále zjištěno, že manžel žalované konal v době té na usedlosl! za
lobcově všecky hospodářské práce jako první kočí, že neměl umluve
nou mzdu a jí nedostal. Jde o to, zda vznikl mezi žalobcem a manželem 
žalované úplatný poměr námezdní. Nejvyšší soud je názoru, že smlouva 
námezdní podle § 1151 obč. zák. nevzniká mezi rodiči, třebas nevlast
ními, a jejich, třebas i zletilými, dětmi již tím, že děti konají v domác
nosti určité práce, nýbrž že jest zásadně, třeba u~čitého' ~rojevu v,ůle 
stran, směřlljícího k založení onoho uplatneho pomeru. Nelll-h takoveho 
projevu vůle, jest poměr, kotvící ve" svazk~ rodinném,. pov~.~o~a,tI .z..a 
bezúplatný. Ze skutkového přednesu ~alovan:: Bkutkoveho zllsten~ ~!Z
ších stolic nelze však takový projev vubec VyCISl! a nelze proto take nCI, 
že konáním prací manželem žalované na usedlosti žalobcově po onu 
dobu vznikl mezi nimi úplatn.ý poměr námezdni podle § 1151 obč. zák. 
Postrádá tudíž vzájemná pohledávka žalované oprávnění. 

Rovněž nelze upříti oprávnění doV'olatelově výtce nesprávného práv
ního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vznesené proti nároku: jehož 
se domáhá manžel žalované a tato jako jeho postupmce prol! zalobcr 
částkou 15.000 Kč jako výtěžku z polovice usedlosti za tři roky (1921 
až 1923) z toho důvodu, že žalobce nesplnil závazku ~ P?stave;,í kůlny 
na vozy. Žalovaná soustředila skutkový pře~nes, na ne:nz zalozlla ,S~Uj 
nárok ve tvrzení, že její manžel mlUVIl se zalobcem preJ projednamm 
pozůs'talosti po jeho matce, dne 3. pl'Osince 1920 zemřelé, manželce ža
lobcově, že nechá žalobce hospodařití na usedlosti ještě 3 roky a že 
žalobce mu za to postaví kolnu na vozy a vzdá se nároku na zákonný 
podil po zůstavitelce, že žalobce celá tři léta usedlosti užíval, kolny 
však nepostavil, takže, nesplniv závazku k postavení ko~ny ~a vozy; 
neměl nároku na čistý výtěžek z polOVIce usedlosh, manzelt zalovane 
připsané, činicí 15,.000 Kč a jest jej povinen vrátiti. Dle toho domáhá se 
žalovaná na žalobci z toho důvodu, že tento nesplnil úplatnou smlouvu 
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s jejím manželem uzavřenou, tak jak bylo umluveno, vrácení úplaty 
druhým smluvníkem (jejím manželem) na základě smlouvy jemu po
skytnuté a jím také přijaté. Uplatňuje tudíž žalovaná nárok Podle § 921 
obč. zák. Avšak nárok ten může věřitel uplatniti jen tenkráte, když od 
smlouvy odstoupí. Plyne to zřejmě z Dohoto ustanovení zákolla. Aby 
však odstoupení od smlouvy, jež jest podle § 918 obč. zák. dovoleným, 
nesplní-li jedna strana úplatnou smlouvu bud' v náležité době nebo na 
náležitém místě, nebo tak, jak bylo umluveno, bylo účinným, musí bdělý 
smluvník důdržeti zákonný postup § 918 obč. zák., totiž poskytnouti 
liknavé straně přiměřenou dodatečnou lhůtu a zároveň prohlásiti, že 
odstupuje, nedodrží-Ii dlužník lhůtu. Stanovení této lhůty zákon vý-" 
slovně nařizuje a tato odpadá jen tehdy, když dlužník vážně a konečně 
odmítl plnění (rozh. čís. 5211 sb. n. s.). Teprve, když dlužník zmešká 
lhůtu, stává se prohlášení odstupu účinným, uhasnou nároky na vzá
jemné plnění a vznikají pro smluvníka, který nebyl v prodlení, nároky 
podle § 921 obč. zák. Že by manžel žalované byl zachoval proti likna
vému dlužníku (žalobci) onen' postup zákonem předepsaný, že by mu 
byl zejména poskytl dodatečnou lhůtu ku plnění a prohlásil k němu, 
že od smlouvy odstoupí, nedodrží-Ii žalobce lhůty, aneb že by tento byl 
vážně odmítl plnění, žalovaná ani netvrdila. Nemohl tudíž nárok, jejž 
žalovaná opírá o ustanovení § 92f obč. zák., již podle jejího vlastního 
skutkového přednesu vzniknouti. 

čís. 7074.' 

Odmítl-Ii rekursní soud rekurs proto, že stěžovatelé neměli práva 
k opravnému prostředku, nem()hl přezkoumávati z úřadu rmhodUtrtí 
prvého soudu a t() ani v tom případě, šlo-Ii dle jeho názom o zma
tečnost. 

Věřitel, jemuž bylo povoleno oddělení pozůs,talosti podle § 812 obě. 
zák., jest účastníkem pozůstalostmbo řízeni a může činiti návrhy na 
doplnění a Opravu inventáře a podatli stižnost do usnesení vydaného 
podle § 109 nesp. říz. Pozůstalostni soud není oprávněn oddalovati 
vyřízení návrhu podle § 812 obč. zák. a postupovati mezi tím v řízeni 
beze všeho zřetele na zájmy věřitelů, učinivších návrh podle § 812 
obč. zák. 

Zřízuje inventář není pozůstalostui soud vázán jen na údaje osob po
volaných za dědice, nýbrž může a má přihlížeti k údajům jiných OSIOb 
(nepominutelných dědiců, oďkazovniků a zůstavitelových věřitelů, kte
rým bylo povoleno oddělení jmění podle § 812 obč. zák.). 

Podání návrhu na oddělení jmění podle § 812 obč. zák. nedo(Jýká se 
soudních usnesení, týkajících se správy pozůstalosti, jen když usne
sení ta byla pravoplatná v době návrhu na oddělení jmění. 

(Rozh. ze dne 19. května 1927, Rl 7/27, Rl 8/27.) . 

Usnesením ze dne 9. září 1926 schválil s o udp r v é s tol i c e 
smlouvu ze dne 9. srpna 1926 ohledně zemřelého pozůstalostně a ohledně 
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jeho nezletilých dětí jako povolaných zákonných spoludč?ÍCů I:0ru-
tensky; touto smlouvou vstoupIla zu~tavltelka vdov,a na mlsto ,zusta
vitele jako nová spo,lečnice do sp?lecnostr s, ruče11lm o,bmezenym, F., 
současně se smlouvou tou byla zustavltelovy11l nez1. detem, ktere se 
k předlužené pozůstalosti nepřihlásily, zajištěna do ;,budoucnosti majet
ková výhoda. Usnesením prvého soudu ze dne 1 ~ ... rI]na 192.6byly ;ůz
klad věřitelů pozilstalosti do usnesení ze dne 9. zan 1926 a ]ejlch navrh 
na doplněni pozůsta!ostního }nve~~áře o pro nedost~tek legltrm~:~ od
mítnuty. Rekursy pozustalůstnlch ventelu do usnes~11l ze ?ne ? zan. ~ 926 
a ze dne 19. října 1926 rek u r sní s o u cl od~nlt1, ZI~USrl vs.ak z uraciu 
dosavadní projednání pozůstalosti jako zmatečne a ul oZll prv~mu soudu, 
by znovu provedl projednání pozůstalosti. D ů vod y: Vyda:"aje usne
sení ze dne 9. září 1 926, nebyl soud povll1en, by z mocI urad~ dbal 
zájmů věřitelů, neboť podle § 811 obč. zák. nestará se soud o JIch za~ 
jištění a uspokojení. Tenkráte ne~~lo tu, přimě!ených návr~? rekuren!u 
po zákonu přípu'stných. Jako ZajlS_tov~CI p:ostrede,k pro ~er!te~e pozu~ 
stalosti dává § 812 obč. zák. oddele11l pozustalostr od ]mem dedlcov,a, 
teprve po jeho povolení nabývají věřitelé nároku, aby k m~, byl~pn~ 
hlíženo, jakž vysvítá z § 95 n,esp; Iiz.; ta~, se u~ta:,~vuJe, ze k znzem 
inventáře pozůstalostního majl bytr ůbeslam take ventele, kterym snad 
bylo povoleno uvedené oddělení dědictvÍ. Stěžovatelé učinili však návrh 
na povolení separace (na doplnění inventáře) teprve po vydanl napa
deného usnesení a po zřízení inventáře, stěžovatelé pod 1. b) jm::,no
vaní dne 29. září 1926 a stěžovatelka pod 1. JInenovan~ dne 23;,'IJna 
1926 a oddělení dědictví dosud povoleno nebylo. Chybl tedy stezo':.a~ 
leWm 'oprávnění k stížnosti (k rozkladu), j,akož i k ,návrhu na,doplnem 
inventáře, pročež jejich stížnosti bylo odmltnoutr (S 9 nesp. nz. a § 1 
prvý odstavec nesp. říz.). 

Provedené projednání pozLlstalosti musilo však býti zrušeno pro 
zmatečnost z moci úřadu a nařízeno, by pozůstalost znovu byla. pro
jednávána. Nezletilé děti zůstavitelovy jako, půvolaní zákonní dědl~ové 
byly zastupoviny při projednání. zvláštním opatrovníkel;' Antomnem 
W-em. Antonín W. jest jediným majitelem protokolovane fIr~y H. ,a 
společníkem, pravděpodobně také jed~atelem sh,02'a ]n;enovane ,sp~lec
nos ti. Na obou těchto podmclch byl zustavltel sucastnen, j~ho pudIl na 
nich byl v pozůstalostním inventáři označen Jako bezcenny; jest za to 
míti že rozsah těchto podniků není malý. Podle § 271 obč. zák. nebyl 
Ant~nín W. pro rozp'ór zájmů vhodným opa;r?vníkem pr~ děti, tyto 
neměly tedy v řízení zákonitého zástupce, procez proj,;dnam takto pr?~ 
vedené jest ve smyslu §u 2 čís. 2 nesp. říz. zmatečnym a musIlo by tl 
zrušeno. . o 1 ' 

Do usnesení rekursního soudu podali dovolací rekurs pozusta ostm 
věřitelé a p<ozůstalá vdova. N e j v y Š š í s o II d dovolacím r;kursům 
věřitelů vyhověl v ten rozum) že usnese~í rek~rsního v~ouduJ Jako~ I usne~ 
sení prvého soudu zrušil a soudu prve stohce _ UIOZI!, by o n~~rhu n~ 
schválení smlouvy ze dne 9. srpna 1926, Jakoz I navrzlch stezov,atelu 
na doplnění neb opravu inventáře dále jednal a znovu :oz11odl; oovo
lací rekurs pozůstalé vdovy poukázal na toto rozhodnutI. 
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Dúvody: 

Reku;'su pozůstalé velovy by bylo. kdyby zůstala v platnosti l.. část 
napadeneho usnesení (odmítnutí rekursů) zásadně vyhověti. Ke zmateč
nos~1 ~ůže vyšší ~tolic: podle §u 9 a 18 nesp. říz. příhlížeti jen tehdy, 
kdyz vee na ;11 dosl a p rl p U s t n y m opravným pmstředkem. Odmítl-li 
te.dy rekurs~1 soud rekurs proto, že stěžovatelé neměli práva k oprav
nem~ prostredku, jest to tak, Jako by opravný prostředek nebyl podán. 
Nemel tedy, rekurs~í soud z moci úřední přezkoumávati usnesení prvé 
st~hce ve vecl same a to am v toOm případě, šlo-Ii dle jeho názoru o zma
tecno,st. Z uvedeného patrno, že není dán předpoklad, za něhož stěžo" 
~,:tele berou dO~?lac! r;ku~s zpět, i jest se jím obírati a to předem, 
jezto od jeho vynzem zavlsl rozhodnutí o dovoOlacím rekursu pozůstalé 
vdovy. 

, Dovolacímu re~urs~ věřitelů jes! přiznati oprávněnosti. Správno jest, 
ze pOdle,§ 811 obc. zak. nema pozustalostm soud o zajištění neb uspo
kOleTI! zustavltelo:Jý~h věhtelú p:~ova!i dále, než sami žádají. Jakým 
zpusobem se ma]! zustavllelovl ven tele domáhati ochrany svých práv 
stanoví především ,§ 812 obč. zák. Podle toho,to § může věřitel pozůsta~ 
lost~, obava-II se, ze by mo;hl býtj ohrožen ve své pohledávce sloučením 
pozustalosli se jměním dědicovým, před odevzdáním pozůstalosti žá
dati, by dědictví bylo od jmění dědicova odděleno soudně uschováno 
neb opatrovníkem spravováno a jeho narok na l1ěl~ poznamenán a za
praven .. Podle § 95 nesp. říz. jest ku sepsání pozůstalostního inventáře 
obeslalI i ony věřitele, kterým povoleno bylo oddělení dědictví od dě
dlc?va jmě~í. N:lze P?chY,bova!i, že věř!tel, jem,už povoleno bylo oddě
lem, lest ucastnd<em rlzenl pozustalostmho a muže činiti návrhy na do
plnem,~ opravu Illve~~áře ,a podati s!Í~nost do usnesení podle § 109 
nesp. f1Z; V tomto pnpade podali stezovatelé (věřitelé) návrh podle 
~ 812 obc. zak., ale soud prvé stolice, nevyřídiv tento návrh zamítl sou
casl~ě pOdan,Ý t~jich návrh,na doplnění a opravu inventáře, ježto prý 
pozu,stalostnl ventelc nema]! práva k takovému návrhu. Rekursní soud 
odm,ltl r,ek~:s těcht? stěžovatelú, ježto prý teprve po povolení separace 
nabyva]! ventele naroku, by bylo k nim přihlíženo. Ale v tom, že o ná
vrh~ podle ,§ 812 obč, zák. nebylo dosud rozhodnuto, spočívá vada ří
zen: a p'~rus,ena tím zásada § 2 čís. 4 a 5 nesp. říz. Pozůstalostní soud 
nem opr~vnen" by ,oddaloval vyřízení návrhu podle § 812 obě. zák., a 
b~,me~llim v nzem postupova'! beze všeho zřetele na zájmy takovýchto 
vent~lu'"Takto ?y v každém pozůstalostním řízení mohli býti pozůsta
lostm ventele pnpraveni o právo podle § 812 obč. zák. p1'Ostě lim že 
by se o Jejich návrhu až do vydání odevzdací listiny nero,zhodlo, P;oto 
bylo d~~olacím ,rekursům věřitelů vyhověti a usnesení rekursního soudu, 
p'0kud ]lm odnlltnuta byla stížnost do usnesení prvé stolice ze dne 19. 
njna 1925: pkož i toto rozhodnutí prvé stolice zrušiti a věc vrátiti po
zustalostnlm~ soudu, který nech!' předem rozhodne o návrzích podle 
§,~12 .obč. zak. ~ pak teprve rozhodne O návrhu těchto pozůstalostních 
ventelu na doplnelll a opravu Illventáře, při čemž podotknouti jest toto: 
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Podle § 97 nesp. říz. má býti inventář přesným a úplným seznamem 
všeho jmění, v jehož držení byl zůstavitel v čase úmrtí, a má udávati 
jeho tehdejší hodnotu. Jak již v rozhodnutí čís. 5662 sb. n. s. dovoděno, 
náleží zřízení inventáře k úřední povinnosti; podle § 98 prvý odstavec 
nesp. říz. může pozůstalostní soud k provedení tohoto úkolu použíti 
všech prostředků, jež mohou sloužiti k objasnění věci. Proto není po
zůstalostní soud vázán jen na údaje osob za dědice povolaných, může 
a má přihlížeti k údajům jiných osob, najmě nepominutelných dědiců, 
odkazovníků a zůstavitelových věřitelů, kterým povoleno bylo oddělení 
dědictví p·odle § 812 obč. zák. K tomu dlužno dodati, že podle § 109 
nesp. říz, může pozůstalostní soudce až do skončení pozůstalostního ří
zení inventář prozkollmati, tedy i doplňovati a opravovati; inventář sám 
o sobě není konečným účelem celého řízení a minul by se svým účelem, 
kdyby po prvém jeho sepsání nemělo býti dovoleno jej doplňovati a 
opravovati, když se v dalším řízení ukázalo prvotní jeho sepsání ne
úplným nebo nesprávným. Jest se nyní ještě obírati usnesením prvého 
soudu ze dne 9. září 1926, jímž byla smlouva z 9. srpna 1926 schválena 
ohledně zůstavitele pozůstalostně a ohledně jeho nezletilých dětí poru
čensky; touto smlollvou má vstoupiti zůstavitelova vdova na místo zů
stavitele jako nová společnice do společnosti s ručenímobmezeným, při 
čemž se současně zůstavitelovým nezletilým dětem, které se k pozůsta
lostí za dědice nepřihlásily, zajišťuje do budoucnosti majetková vý
hoda, Nelze pochybovati, že tu jde o úkon správy pozůstalosti (§ 145 
nesp. říz.), který po případě zmařiti by mohl účinky opatření podle 
§ 812 obč, zák. Především jest se tu vypořádati s §em 18 nesp. říz. 
SchvalovaCÍ usnesení učiněno bylo dne 9. září 1926, kdežto teprve dne 
29. září 1926 podali věřitelé návrh podle § 812 obč. zák. I když by tedy 
zásadně bylo věřitelům, jimž bylo povoleno oddělení dědictví od dědi
cova jmění, přiznati právo k rekursům do usnesení, jímž schváleno bylo 
převzetí zůstavitelova společenského podílu dědičkou, nemohlo by se 
vzhledem k § 18 nesl'. říz. jíti tak daleko, by se připustilo, by dodateč
ným podáním návrhu podle § 812 obč. zák, zvracela se soudní usnesení, 
jež podle stavu, za něhož byla vydána a za něhož nebylo lze o účastni
ckém právu oněch věřitelů ještě mluviti, nabyla již proti tehdejším účast
níkům moci práva. Když by soud před podáním návrhu na oddělení ode
vzdal dědici část pozůstalostního jmění do právní držby podle § 145 
druhý odstavec nesp. říz., nemohl by dodatečný separační návrh od
vrátiti nastalé již smísení faktické a zrušiti disposice dědicovy s ode
vzdanými movitými částmi pozůstalostního jmění a dotknouti se práv 
nabytých tím, že ono odevzdání do právní držby nabylo moci práva. 
Pravomoc tohoto opatření musila by býti posuzována podle tehdejších 
účastníků. Avšak v tomto případě přehlédli soudové nižších stolic, že 
usnesení ze dne 9. září 1926 ještě vůbec nenabylo mod práva, Podle 
spisů bylo toto usnesení vyhotoveno jen ve formě schvalovací doložky, 
kterou opatřen byl prvopis smlouvy z 9. srpna 1926, a tato smlouva 
byla doručena jen Dr. T -ovi, který podle protolmlů z 5. a ll. srpna 
1926 intervenoval jen jako zástupce pozůstalé vdovy; usnesení nebylo 
však vůbec doručeno tehdejšímu opatrovníku nez!. zůstavitelových dětí 
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Rudolfu W -ovL Když pak doručení toto se nestal,o ani do 29, září 1926, 
kdy stěžovatelé podali návrh podle § 812 obě. zák. a zároveň i rekurs 
do schvalovaciho usnesení a když do této doby nebylo tu pravoplatného 
usnesení prvé stolice, jest tu ohledně tohoto usnesení podobná situace 
jako ohledně usnesení ze dne 19. října 1926, I zde platí, že soud pozů
stalostní nes mi věřitele připraviti o právo k rekursu do tohoto usnesení 
tím, že oddálí vyřízení návrhu podle § 812 obč, zák. 

čís. 7075. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

S hlediska § 1 zák. nezáleží na tom, že nábradní byt nájemnlku na
bízený nevyrovná se jeho dosavadnímu bytu, nýbrž rozhoduje, zda jeho 
potřebě odpovídá čili nic. 

(Rozh. ze dne 19, května 1927, R I 407/27,) 

žádosti o odklad exekuce vyklizením s o udp r v é s t o I i c e vy
hověl, rek u r sn i s o u d žád'óst zamítL D ů vod y: Podle § I za
kona ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb, z. a n, dlužno exekuci vykli
zením odložiti, nemá-li povinný beze své viny jiné, potřebě odpovídající 
náhrady. Z tohoto ustanovení vyplývá,' že náhrada nemusí býti rovno
cennou s vyklizovanými místnostmi, nýbrž ,že stačí, má-li náhradní byt 
nezbytně nutnou zpltsobilost, poslouj.ltí rodinným a obchodním pomě
rům nájemníka (srv, čís, sb, n, s, 990), Vyklizovanému nájemníku byl 
dán pr-onajímatelem k použiti náhradní byt, jenž, právě tak jako byt vy
klizovaný, sestává z kuchyně a ložnice a má pouze o 5-6m' menší 
plochu, nežli vyklizovaný byl. Ježto rodina vyklizovaného nájemníka 
jest tříčlenná, a nájemník může v kuchyni náhradního bytu vykonávati 
obuvnickou živnost právě tak, jako to činil v kuchyni dosavadního bytu, 
jest náhradní byt způsobilý, by postačil potřebám nájemníkovým, pro
čež není žádost o odklad odůvodněna. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati. oprávnění a stěžovatel se pouka
zuje na správné odůvodnění napadeného- usnesení) jež nebylo vyvráceno 
vývody dovolacího rekursu, Stěžovatel se marně dovolává obsahu spisů 
okresního soudu, z nichž ovšem vysvítá, že náhradní byt stěžovateli na
bízený nevyrovná se dosavadnímu bytu stěžovatelovu. Na tom však ne
sejde, neboť, jak již rekursní soud správně vystihl, jest jedině rozhodúé 
podle § 1 zák ze dne 31. března 1925, čís, 51 sb, z. a n" má-li stěžovatel 
jiný jeho potřebě odpovídající byt čili nic. Podle zjištění rekursního 
soudu odpovídá náhradní byt potřebě stěžovatelově, nejsou tu tudíž 
předpoklady § 1 cil. zák, pro odložení exekuce. 
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Mezínárodní železniční doprava. , 
Bylo-Ii zboží naloženo na dráhu v přístavu Hamburském, 01,1tll0 po

měr s&an k železnici posuzovati nejen podle mezinárodní úmluvy že
lezniční, nýbrž i podle Hamburského pobřežního regulativu. 

Drába neručí podle čl. 29 M. Ú. Ž. ani za pobřežní správu Hambur
skou, ani za její lidi. 

Převzala-li dráha od pobřežní správy v Hamburku naložený vůz bez 
námitky, ručí straně sama za váhu a p'očet kusů, které byly na náklad
ním listě zapsány v okamžiku předání a to i tehdy, kdyžstram navrhla 
v nákladním listě převážení a přepočítáni zásilky, a dráha dodatečně 
zjistila, že údaje nákladního listu nebyly správné. 

(Rozh, ze dne 19, května 1927, Rv I 1563/,26,) 

Zboží, došlé žalobce z Hamburku, vážilo na stanici určení 4,933 kg, 
Tvrdě, že při vážení pobřežní správou v Hamburku vážilo zboží 5040 kg, 
domáhal se žalobce na československém eráru náhrady škody z úbytku 
zbožÍ. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. 
D ů vod y: Žalobce opírá svůj nárok o ustanovení § 84 žeL dOpL ř. a 
čL 395 obeh. zák., které ukládá žalobci povinnost, dokázati, že zásilku 
ve váze, kterou béře za základ, dráze k dopravě podaL Nákladním lístem 
je zjištěno, že strana navrhla převážení a přepočítání zásilky ve stanici 
odesílací í ve stacici určenÍ. Vážním lístkem jest zjištěno, že bylo loženo 
v Hamburku 142 blokll bankacinu ve váze 5.403 kg, vážním lístkem 
v Praze Masarykovo je zjištěno, že zásilka vážila 4,933 kg a čítala pouze 
139 bloků bankacinu, Jde nyní o to, zda vážení předsevzaté pobřežní 
správou v Hamburku jest úředním vážením. Betriebs und Oebilhren
ordnung jsou tarifními předpisy podle § 6 žeL dOpL ř., poněvadž v rámci 
tohoto a bernské úmluvy ze dne 14, srpna 1890, čís. 186 ř, zák. na rok 
1892 upravují mezinárodní dopravu železničnÍ. Podle § 2 K R (Kai
regulativ) provádí správa pobřežní naložení do vOZl1 a jest tedy zří
zence správy v tomto směru považovati za orgány dráhy podle § 5 žeL 
dOpL ř. Ostatně vydala pobřežní správa listinu nadepsanou Bahnge
wichtsliste, která byla přiložena k nákladnímu listu. Dráha sama pova
žovala vážení pobřežní správy za úřední, ježto sama, ač jí tak přede
psáno, již toho neučinila. V tom případě mu,sí si dáti líbiti, když toto 
vážení za úřední jest považováno. úřední zjištění váhy na dráze má ten 
význam, by stanoven byl objektivně správný předpoklad obou stran a 
pro-to odesílatel převážení obyčejně žádá, žádosti té jest dráha povinna 
vyhověti, ježto jinak spokojiti se musí s udáním odesílatele. Spokojila-li 
se dráha vážením pobřežní správy a svolila-li k tomu, by táž vydávala 
zápis o úředním železnič'l1ím vážení, nutno i váhu takto zjištěnou za 
úřední považ-ovatL Ježto byl zjištěn úbytek jak na váze, tak i na počtu 
kusů ve zjištění staníce odesílaci i stanice určení, ručí dráha absolutně 
podle § 84 žeL dOpL ř, .za tento úbytek. O d v 0'1 a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdiL D ů vod y: Pro posouzení otázky právního 
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poměru státních drah německých s hamburskou pobřežní správou jest 
směrodatným především, jak správně odvolatel uvádí, Kai-Regulativ 
z 15. srpna 1888 J-jamburg. Gesetzsammlung 1888 Abth. I. No. 41. Podle 
něho děje se provoz na přístavních pobřežních kolejích sice výhradně 
podle nařízení pobřežní správy, ale potřebný personál a materiál dodá
vají též říšsko-německé dráhy. Poněvadž odesílatel podle ustanovení 
pobřežní správy nemůže - jak odvolatel sám přiznává - fakticky zá
silku sám nakládati, nýbrž podle Kai-Regulativu nakládají ji zřízeRci 
pobřežní správy - nelze pokládati pobřežní správu za zřízence ode
sílatele. Za zřízence žalobkyně bylo by lze považovati pobřežní správu 
jen tehdy, kdyby si ji byla žalobkyně zvolila dobrovolně za nakladače. 
Tuto však mocí zákona samotného jest ustanoven nakladač. Poněvadž 
tímto způsobem jest fakticky odňat straně vliv na osud zásilky a jest jí 
znemožněno, by mohla zjistiti, zda poškození nebo ztráta zásilky po
vstaly v oblasti pobřežní správy, či v oblasti dráhy - ustanovuje vý
slovně Eisenbahn-Kai-Regulativ v § 5 odst. 2, že nepozastavené pře
vzetí zboží správou železniční od správy pobřežní osvobozuje tuto od 
veškerého ručení. Jinými slovy, nepozastavené převzetí má za následek, 
že se posuzuje věc tak, jako by zboží bylo dráze řádně v plném počtu 
a v plné váze a nepoškozeno předátfo a jí převzato a může se proto ode
sílatel v tomto případě držeti dráhy a jest pak její věcí, by event. ve 
smyslu § 5 odst. 2 věta druhá, proti pobřežní správě (arg. slova: 
»d i e ser gegenliber«) své zájmy sama hájila. V souzeném případě 
převzaly říšsko-německé dráhy zboží od pobřežní správy bez námitky 
(aspoň žalovaná sama opaku nenamítala). Ačkoliv bylo jejich věcí, by 
se přesvědčily, zda jest skutečně naio,ženo 142 blokl! bankocínu, ba do
konce v nákladním listě bylo dráze zjištění počtu kusů nařízeno, ne
splnila tento výslovný příkaz - ba vzhled,em k rozdílu ve váze pobřežní 
železniční správou zjištěné, shodující se se zápisem v nákladním listě 
a onou dráhou konstatované, nesplnila dráha s ohledem na vlastní zá
jmy O dopravu ani samozřejmý příkaz opatrnosti. Nemůže se proto ani 
omlouvati tím, že vůz měl již olůvka a že byl jí převzat pouze symbo
licky. Železnice ručí za své lidi, že tito vykonávají při převzetí zboží 
k d'opravě svou povinnost - a když ji nevykonali, nemůže se v tomto 
případě dovolávati toho, že úbytek nepovstal po převzetí a jest proto 
nerozhodno při posuzování sporného případu, jakou váhu při vlastním 
vážení zjistila. Kdyby byla železnice při převzetí zboží od pobřežní 
správy dala neprodleně písemně zjistiti, v jakém pořádku je zboží, výši 
škody, pokud možno i příčinu úbytku, jakož i dobu, kdy nastal, mohla 
svému ručení předejíti. Za toholo stavu věci jest nerozhodno, zda jest 
pobřežní správa v Hamburku zřízencem dráhy a je-Ii t. zv. Kai-Regu
lativ tarifním předpisem čili nic, neboť stačí, že jest předpisem zákon
ným, kterého při dopravě zboží ze zámoří po lodi přicházejícího jest 

. dráha povinna dbáti a za správné provedení přepravy (k níž náleží 
i řádné převzetí zboží) ručí veškeré na dopravě súčastněné dráhy proti 
tomu, komu přísluší p,říkazní právo. Žaloba jest proto v právu a odvolání 
postrádá právního podkladu. Nezbylo pmto než rozsudek prvého soudu, 
oVŠem z důvodů poněkud odchylných, potvrditi, aniž bylo nutno řízení 
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doplňovati ve smyslu návrhu odvolatele důkazem znaleckým o tom, zda 
Hamburskou pobřežní správu lze považovati za zřízence dráhy, což jest 
ostatně otázkou čistě právnickou. ' 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po právní stránce dlužno předem zdůrazniti, ž: ~m,luvní, stran~ll, :' níž 
odesílatel ujednal nákladní smlouvu, nebyla pobrezm sprava, n,vbrz te~ 
prve německé říšské dráhy, které samy vyhskly na ~nan:enl hotov~ 
smlouvy na nákladní list denní ra~ítko :yprav;,y:" ~ale ze nakladm 
smlouva byla uzavřena, jak jest na nakladl1lm hste Ílsteno, podle meZI
národní úmluvy Bernské o železniční nákladní přepravě ze dne 14. řílna 
1890 čís. 186/'1892 ř. zák. a musí býti podle jejích předpisů vyložena. 
Tím' není však vyloučena platno'st a závamost pobřež,ního, regulativu, 
jenž jest platným zákonem na území, v němž byla nákladní sl:,.louva 
uzavřena. Již to, že pobřežní regul~Íl;r z rok~ 1888 ;,ebyl po ~nstupu 
Německa k mezinárodní úmluvě zmenen, nasvedčuJe, ze nem s m v roz
poru, nad tÚ' ustanovuje mezinárodní úmlu~a právě ,o otá~~e,' roz.ho~né 
pro souz,ný spm, v čl. 7, že právo a pov!nnost drahy, zJlst~:att va~u 
a počet kusů u zboží podaného ku přeprave, a le kontrolo~at, ndl ,:;e za
kony a předpisy jednotlivých států. N~lze so"uhlasltt s ~azorem, ze" r:o~ 
břežní regulativ upravuje jenom právnI pomer meZI drahou a pobrezl11 
správou. Ustanoveními, že jenom pobřežní správa smí ~a~ládatl .ž:le~
niční zásilky, že strana musí nákladní list odevzdatt pobrezm sprave, ze 
předání naloženého zboží a nákladního listu ž,:lezn!ci ~éje se p!ímo p?: 
břežní správou bez jakékoliv účasti strany" a ze ~reda"mm .Z?OZI PO?,111 
ručení pobřežní správy za jeho ztrátu a pos~oze".1 a prechazl na drahu: 
zasahují tak pronikavě v poměr stran ku draze,. ze n~lze ~o P?s;lzovatJ 
stroze podle železničního práva bez o"h~e~u k ~akonn!,m predpls~l". ~o
břežního regulativu. Ovšem není pobreznl sprava am podle pobrezmho 
regulativu pouhým pomocníkem dráhy, nýbrž. samo~t~tným. pod~ika:e
lem a její lidé nejsou lidmi železnice, anI l~dml, jlchz. zeleLmce pn .PEe: 
pravě používá, proto dráha neručí podle cl.. 29 m. ~. an: ::a. pobr.ezl11 
správu, ani za její lidi, a není také osvědče11l vydane pobrezm spra,::ou 
o váze zásilky a počtu kusů osvědčením dráhy. Z názvu tohoto osved
čení »Bahngewichtsliste« nelze pro ručení dráhy nic d"ovozo,:ati; 'přes to, 
že se jím osvědčuje, kolik zboží bylo nal'~ž:n? a k~ preprave. dr~ze?de
vzdáno, zustává pouhým potvrzením pobreznl spr~vy. Po prav~1 strance 
nemá pro P.oměr strany ku dráze významu, po shance sk.utkove je~t arCI 
důiež,itým důkazem, jimž by po přípa~ě mohla "byh vyvr~cen~. spr~vnost 
váhy zjištěné dráhou převážením zb.ozí. Podle. cl~ 30 m. u. r~cI dr~ha za 
ztrátu a pošlmzení zásilky .od okamzlku, kdy II prevzala k preprave, kte
rýž okamžik spadá podle čl. 8 rr;. ú. V Jedno .s ujed~láním ~ákladní 
smlouvy a vyznačUje se na naklad11lm liste denmm ;azltkcm vypravnr 
Razítkem opatřený nákladní list jest však jenom dukazem o smlouve, 
nerozhoduje datum razítka, nýbrž skutečné předání zboží s nákladním 
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1ist~m. Pod]~ §,,§ 4, a, ~ regu,!~tiv~ ~)ředává na!ožellé zboží dráze pobřežní 
s~rava, a P;I pred~~1 jS~U ureclnlcl obou správ povinni přezkoumati stav 
zasllk}" coz se muze statl jenom podle údajů nákladního listu,. do něho 
zap~~nych neb aspoň revidovaných pobřežní správou při nakládání 
zbozl, pa.k pO~le vážního lístku vydaného pobřežní správou, který v sou
zen~m pnpade byl podle nenapadeného zjištění prvního soudu přiložen 
k nakladnm;u I;stu; Re~ulativ nařizuje, by případné nedostatky a škody 
byly h~ed pn predavam drahou vytknuty, a ustanovuje, že převzetí zboží 
bez .~am2tky ~prošťuje pobřežní správu ručení za ztrátu a poškození 
zbozl a ze rucení přechází na dráhu, Míněno jest tu ručení odesílateli. 
To ply!,e zc,:la. n,epochybně z druh,ého a třetího odstavce § 5 regulativu, 
v mc~z pobrez?1 sprava jest zavazána nahraditi i při převzetí zásilky' 
bez n~I~ltky draze skodu, vznikla-Ii před předáním zásilky v přístavním 
a y~b:eznI~n obv?du, nebo převzala-Ii dráha vůz uzavřený plombami po
b:ezm spravy a skoda se ZJIstí po. otevření vozu, Pro 'tento případ jest 
vyslov.n~ stal1'~veno, že pobřežní správa nahradí dráze to, co tato musí 
z~platJtr strane, Ze všech těchto ustanoveni plyne, že ručení dráhy ode
sI!~,telI počíná okamžikem převzetí zboží od pobřežní správy, a že dráha 
rU~1 za onu v~hu a onen počet kusů, které byly na nákladním listě za
p~any ~ okamzlku předání. Pozdější převážení vozu dráhou nemá práv
n~~o ~yzna~;u, jednak proto, žc ztráta zboží v čase od předání do pře
vazem jde JIZ na,vrub dráhy, jednjk, poněvadž dráha jest pobřežním re
gula,trvem ,v mezlch, vyhražených článkem 7, m. úml. třetí odstavec do
macl,mu zak?l1odá:ství, zavázána, uznati při převzetí zho'ží bez námitky 
za :aklad nakla~J1J sm}~uvy váhu a počel kusů udané pobřežní správou 
v n,aklad1llll1 Irste, a mllZe se Jenom sama hojiti na pobřežní správě, když 
~dam ta byla nesprávná. V souzeném, prípadě ručí dráha odesilateli za 
sko(:~ 1~1ll110 t~ z toho d~lšího důvod~, že, ~dyž převážením zjistila 
rnenS,ly v~hu" nez byl~ na na~!a~mm liste vyznacena a pobřežní správou 
~a ,va~lllm llstku udana" nez]Istrla protokolárně úbytek váhy a výsledek 
~etreJ1J o:om provedeneho, a zanedbala tak povinnost uloženou jí ve 
cl. 25 m, uml. I toto op02"enutí, zavazuje ji k náhradě škody. Ani návrh 
odesll~t:Ie, by vaha ,a poce! kusu byly odesílací stanicí zjištěny, ani usta
n?velll ~1. 7 m. u., z,e kdyz odesílatel sám zbožl nakládá, nejsou udání 
nakladmÍJo lIstu o vaze a počtu kusů dClkazem proti dráze leč že dráha 
zbo~í převážila a přepočítala a poznamenala to v náklad~ím listě, ne
I~ajl proto pro tento spor významu, Nejvyšší soud uvážil pozsudek vrch
mho zemskeho, soudu v Kielu z 10, června 1925, jehož se žalovaná 
strana dovolava, ale nenašel mezi ním a nynějším vlastním rozhodnutím 
roz p,o ru, Skutkový: základ ?OOU I'ozhodnutí jest podstatně různý, V pří
pad." rozhodovanem vrch nIm zemským soudem v Kielu bylo nesporno, 
ze skoda vzmkla před předáním zboží dráze v přístavním obvodě a že 
byla s~mou p,~břežní spr~v,ou zj!štěna, po právní stránce šlo pak o to, 
zda draha rucI za pobrezTIl spravu, V souzeném případě mohla škoda 
~zTIJkn?ut, v d,obě mezi předáním a převážením zboží, a bylo nutno ře
SIÍl pravnl, otazk~, zda dráha ručí za váhu, jež byla při převzetí zboží 
v nakladmm lIste zapsaná, či za váhu, již později sama převážením 
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určila. Touto otázkou se Kielský vrchní zemský soud vůbec neobíral. 
Bylo proto rozhodnouti jak se stalo. 

čís. 7077. 

Vyjádřil-Ii se poddlužník o své újmě o zabavených ak vybrání při
kázaných důchodech dlužníkových, nenl vymáhající věři!el oprá,::něn d~
máhati se na poddlužníku žalobou podle cl. XLl~. uv. ~k. k c. r. s: ,I?~I-
8eŽného vysvětlení o zabavených duchodech dluzníkovych podrobne]Slm 
způsobem, než učinil poddlužník o své újmě. 

(Rozh. ze dne 19. května 1927, Rv I 519/;27.) 

Žalobě vymáhajícího věřitele, by bylo uzná~o práv~m" že P?ddlužník 
jest podle čl. XLII. uv, zák. k c. ř. s. povmen vsechny udaje, Jez JSou mu 
známy o důchodech dlužníka, u něho zaměstnaného, sděliti žalobci a vy
konati přísahu, že údaje ty jsou správné a úplné, p l' o c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl .dovolání. 

Důvody: 

Jak nesporno byla žalující straně jako vymáhající věřitelce }o~o,le~a 
k vydobytí vykonatelné pohledávky exekuce zabavenJl11 s pnkazanlm 
k vybrán"í jedné třetiny důch09Ů, příslušejí~í,:h dlužníku jako ~u:\ebník~ 
zaměstnanému u žalovaného, zalovany vYjadnl se jako poddluZJ1lk o sve 
újmě ° zabavených a k vybrání přikázaných důcho~e~h hude~?íkových, 
ačkoli to vymáhající věřitelka nenavrhovala a exekucTI! soud pnkazu po
dle § 301 ex. ř., nedal. Vymá~ající vditelka, :vr(1í~ toliko, že v~já~ře?í 
poddlužníka nem s dostatek presne a uplne a ze ma soukromopravlll za
jem na vyšetření důchodů dlužníka, domáhá se podle č!. XLII. ~voz, zák, 
k c, ř. s. rozsudku, že jest žalovaný povmen »v_sechn~ udaje" jez J~ou r:'~ 
o důchodech a jmění hudebníka u něho zamestnaneho znamy, zalu]1cl 
straně sděliti a přísahu o tom vykonati, že úd~je ty jsor: slrávné ~ 
úplné,« Odvolací soud právem ,tuto ožalobu zalmll a ,marne ,zalobkyHe 
napadá tento rozsudek dovolaclm duvodem ~espravneho p,ravmho lO
souzení věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s, Podle cl. XLII. uv. zak. k c, L s, 
možno jen ve dvou případech uložiti rozsudkem žalo;cané. s~raně, by ~Io
žila vyjevovací přísahu: L je-Ii žalovaný 'p~dle predplsu. o,bč~nskeho 
práva povinen udati jmě~í n:b? dluhy, 2, ma:lr po~le domne;Jl ~e~omos~ 
o- zamlčení nebo zataJem jmem, t. J. Je-II v duvodnem podezrem, ze bud 
sám jmění zamlčel nebo zatajil, nebo, že, aspoou ví o tak?vém ,zamlčení 
nebo zatajení. Podle toho, z jakéh? pravlll~o ~uvo~u Jest z.~lova!,o, bude 
zníti žalobní návrh k čís. 1.: aby zalovany, predloze po pnpade seznam 
jmění nebo dluhů, udal, co jest mu O tomt? jmění neb? o, těchto dluziC~ 
známo, k čÍs, 2,: aby udal, co jest mu znan;? o zan;lcenr nebo ~atajem 
jmění, a aby v obou případech vykonal pnsahu, ze jeho udaje JSou 

56' 
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spr~~né a,úplné. V su~zenén.l sporu nejde o připad čis. 1. Kdyby šlo 
o p~lpad Cl~. 2.) o ktery by JIh mohlo) protože zákon nerozeznává) zda 
:~a za!ovany y~dle domnění vědomost O zamlčení nebo zatajení vlastního 
CI clZlho j;"em, neodpovídá tomuto případu žalobní prosba, takže již 
z t?h?to d~vodu nelze ji vyhověti. Žalobě však nelze vyhověti také ještě 
z jl~.eho du~odu, jehoz I odvolací soud správně použil. Žalující strana 
sna~1 se doOS1CI na žalovaném poddlužníku přísežného vysvětlení o zaba
venych d~chodech dlužníkových podrobnějším způsobem, než to pod
dluz!"k uClml o ~vé újmě. Tomu cíli slouži však jedině předpis § 301 
ex. r. Podle vY,svethvek ke cl. ~LII. uv. zák. k c. ř. s. měl tento předpis 
P?skytn:ouh venteh P?mo~ I, v tech připadech. ve kterých neni zvláštnich 
predplsu pr~ vy!evem jmenl. Vysvětlivky poukazují na zvláštní předpisy 
o vyjevovacl pnsaze podle konkursního a exekučního řádu ale nemluví 
o ;,yjádření p,o~dl~žník~podle § 301 ex, ř., což jest vysvětlitelno, pro
tuze t?to ':YJadren~ nE,deje se, přísežně, Tolik však jde z vysvětlivek na 
jev?: z; vseobecny predpls cl. XLII. platí jen tam, kde není předpisů 
zvlastl1lch. ~takovým zvl~št~ím předpisem jest právě § 301 ex, ř. Nutno 
SI, z~se p~)vslml;ouh vysvethvek, které nejlépe objasňují, čeho zákono
darc; ,chteh doslcl. Vysvětlivky praví, že vymáhajícimu věřiteli, jenž si 
vym~ze zaba,v~ní pohledávky (důchodů), mnoho na tom záleži, by znal 
pr~vy sta~,ve,cI,. by, mohl ;,vážiti, jak má dále postupovati, a by mohl ze
jme~a uvazl tl, jakym zpusobe?, bl;, nejlépe došel uspokojeni ze zaba
ven,e pohledavky; ze dosavadm právo neposkytuje ani věřiteli ani soudu 
?:ozno,~tl, by Sl z~a~ost stavu věci zjednali; že věřitel jest v nejpřiznivěj
slm pnp,,;de odkazan na soukromé inlorn;race, protože dlužník nemusí 
mu takove, 1I110rmace dáti a že poddlužník podle dřivějšího práva rovněž 
nebyl ,povm~~.' by se o zabavené pohledávce vyjádřil, že tedy osnova 
~yh.raz,uje ,venteh oprávnění, by dal soudem vyzvati poddlužníka k vy
La~ren, o jsoucnosti pohledávky a ostatních pro vedení exekuce důle
zltych okolnostech; že takové okolnosti jsou uvedeny v § 301 ex, ř, a že 
pravdivé vyjádření poddlužníkovo bude zabezpečeno tím že zákon 
~kládá poddlužníko'vi ručení za škodu, Z těchto vysvětlivek jde na jevo, 
z~ zakan --: ~spoň v těch připadech, ve kterých by tu nebylo zvláštních 
predpo~lad:, cl. XLII. uvoz, zák. k c, ř, s" kterýchž žalobkyně neuvedla, 
Jak, spr~vne ,c:dv?laci soud podotkl - chtěl vydati pro vyjádřeni pod
d!uz~.I~u zvlastm normu a že v § 301 ex. ř. vypočetl pod čís. 1-5 ony 
?uleZlte: »~~olnostI«, a otázk.r' jichž znalost jest pro vymáhajíciho vě
ntele d~lezl,a a jlchz zodpovedení v této úplnosti nebylo by možno do
~lI1Íl am podle čl. XLII. Je lhostejno, z jakého důvodu vymáhajicí vě
ntel~a ,v tomto případě n~navrhla vyjádření podle § 301 ex. ř, (ona 
pravI, ze proto, hy nemusIla nahraditi poddlužníkovi útraty vyjádření) 
a zd~ pokládá d?b:ovolné vyjádření poddlužnikovo za úplné a přesné, 
Jakoz I }da poklada cestu sporu podle čl. XLII. za hospodárnější, než 
cestu predepsanou v § 301 ex. ř. Vše to jest v souzeném připadě Iho
stejllO, protože zákon ustanovuje ve čl. XLII. přesné předpoklady pro 
eXIstencI a rozsah vyjevovací p'Úvinnosti a těchto předpokladů žalob
kyně neuvedla. Jistě nestačí odůvodnění, jak je přednesla žalující strana 
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při ústním jednán! dne 2; ~erv~n~e.~926, že prý vze,šl~. ž~lovanému po
vinnost k přísežnemu udam jmen: jlz proto" ze o sve ujme zaslal soudu 
vyjádření, o němž byla žalobkyne vyrozumena. 

čis. 7078. 

Nezbytnou cestu podle zákona ze dne 7., července 1~96, ~is. 140 !. 
zák. nelze zřizovati pro účely provozu tovarny. Lhostejno, ze podn1k 
slot)Ží obecnému prospěchu. 

(Rozh, ze dne 19, května 1927, R 11169/27,) 

Návrhu na zřízeni nezbytné cesty ve prospěch poz~mků, na nich~ 
byly tovární budovy, s o udp l' V é s t o 1I c e vyhov:l, rek u l' s n I 
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle nesporného prednesu stran a 
podle nálezu při místním 'Ohledáni jest dům čí~, 99 zařízen j~ko továrna 
na dřevěné soustruhované zboží. Jest tu tedy treba cesty za učelem pro
vozu továrny a jest posouditi, zda zákon p~skytuje ~ak~ k ta~ovému~o 
účelu nárok na zřízení nezbytné cesty. MOÍlvy k vladl11mu,~avrhu za
kona praví § 1: »Pokud druhů nemovit?,sti se tÝ5e" pro nez, podle to
hoto zákona mŮže býti nezbytná cesta znzena, nec;m, se ;oz~~I, zda ne
movitostí jest pozemekpoužívatelný zp,ů~obem zemedel:kym c; budov~.« 
Jaký druh budov jest lím míněn, vychaz,l na jevo, zejmcna z techto: mlst 
motivů: »Zlo nedostávajícího se spojem s ~estam,l vyskyt~je se n~kohv 
jen při pozemcích zemědělsky používatelnych, nybrz I pn obytnych, a 
hospodářských budovách« a dále »Mů~e se proto, nyn~ (v ,navr~enem 
zákoně) jednati jen o takové, ,pro, ma]lt~le, nem?vltosÍl p,otreb~e sou
kromé hospodářské cesty, pro ]lchz opatrem nem v platnych zak?ne~h 
právního podkladu.« Rovněž ve zprávě právního. výboru poslanecke sne
movny k odůvodněni návrhu se uvádí: »Ned?statek cest n~;ys,kytuje se 
však jen u pozemků, nýbrž i u budov obytnych, a hospod,ar~kych.« Na
proti tomu ° budovách továrních a průmyslovycoh nezmmujl se ,moltv~ 
ani zprávy poslanecké nebo, panské sně?,ov~y vu~ec a, to al1l v'yslovne 
ani svým obsahem, Z toho jest patrno,. ze zakl~dmm pr~~po~laQem pro , 
použití zákona jest, že spojení cestoui jest potrehno k radnemu h?':PO-~ 
daření neb uživání pozemku, budovy obytné, nebo ,bud~vy h,~spo?arské. ' 
Podle toho, co uvedeno, nejedná se tedy v proJoecinav,,;ne,? pnpade o n:
movitost žádného z těchto jmenovaných druhu, klere zakonodarce mel 
na mysli. Z uvedených motivů jest však t~ké ~atrno, že zákon chce, vy~ 
hověti jen hospodářskému užívání ne,?ovltos~, a, proto nelze pok:adatl 
za řádné užíváni pn rozumu.§ 1 Cll. zako~a uZlva~l nemovltosÍl k ,lO;nU, 

by suroviny odjinud přivezené byly na 11l,PO tovarn,lcku zpracov~~any, 
Nemaji proto ustanovení zákona o ceste nezbytne v tomto pnpadu 
místa, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

Rekursn~ soud zcela sp:ávně do.vod.il, že nezbytnou cestu podle zá
kona ze 7. cervence .1896, CIS. 140!. zak. nelze zřiz-ovati pro účely pro
:,ozu tovarny. Zej~le~a zcela jasno vyložíl rekursní soud, co rozuměti 
je.st pod »hospod~re~lm« po rozumu § I zákona. I stačí stěžovatele od
~azal! .na spravne duvody napadeného rozhodnutí, které jsou ve shodě 
I s JudIkaturou bývalé~o nej~y~šího soudu ve Vídni (viz rozhodnutí ci
tovana v Hartmannovc.;,ydam »Nesporného řízení« svazek XVII. čsl. 
Komp~su str. .933). Stezovatel tvrdí, že podnik jeho slouží obecnému 
prospechu .. Av.sak okolnost tato není pro otázku, zda je zříditi cestu ne
zbyhou, zavazna. Nerozhodno jest též, že prý odpůrce svého času sou
hla~Ii s postavením továrny a sám dohodou se stěžovatelem a se svým 
zetem prenech.al jim k užívání část svého pozemku při továrně a že díl 
tento ;oyl oddelen plotem od

o 
ostatní části pozemku, takže zřízením ne

zbJ.tne cesty nevzmkne odpurci žádná škoda. Nárok na dodržení této 
stez~vatelem tvrzen~dohody nemůže nahraditi nedostatek podmínek, . 
mchz podle cltovaneho zákona lze cestu nezbytnou povoliti. za 

čís. 7079. 
Vyrovnací řád. " 
A~ do pra~?platného potvrzení vyrovnání ohledně veřejné obchodní 

s~olecnosti ?,u:e. vymáh~jí:í .věřitel nabýt, soudcovského práva zástav
mho ~ebo ukolncho na jmenl veřejného společníka do plné výše vyko
natelne po~ledávky z~ spol~<:ností. Avšljk i v tomto případě prospivá 
pravopl~(?e vyro:,n~~~, n~m-h ve. vyrovnání stanoveno jinak, takovým 
sp?lecmkum p~oh ve~ltelu~ .• sl?o~ecnost~ a nabyté zástavní nebO' úkojné 
prav~. pos!<yluje nada~e Za]lsten, a poradí pouze pro vyrovnací kvotu 
(v pnpade § 57 vyr. r. a čl. III. novely čís. 99/1923 ovšem pro celou 
pohledávku). 
•. článek 122 obcl1. záll. neplatí v případě § 60 druhy' O'dstavec vyr 
radu. ' ". 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, R I 364/27.) 

. S o lid P r v é s t o I i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
plOl! K~Illl T -O'VI exe~ucI zabavením a přikázáním k vybrání dlužníkovy 
pohl:davk~ za FranlIskem B-em. Rek u r sní s o u d exekuční návrh 
za.mltl. . D u vod y: Podle vyrovnacích spisů bylo na jmění veřejné spo-
lecnoslI fIrmy T. a B usnesením ze dne 18 říj'na 1926 h" .. . , "" . . ' za aJeno nzem 
vyrovnacI, v I;emz usnesením ze dne 28. února 1927 bylo vyrovnání po· 
tVlzen'o tak, :e. ~Iužník zaplatí věřitelům 41 % jejich pohledávek a to 
1?% do 6 meSlCU, 10% do 12 měsíců a 21 % do 18 měsíců počítajíc 
vzdy od; dne právoplatn9sti vyrovnání. Vymáhaná pohledávka' 16.234 Kč 
12 h. s utrataml sporu 4~3 Kč 18 h jest, jak ze spisů sporu patrno 0-

hledavkou za Jin,;ou, neboť odst. i. žaloby zní: Protolwlovaná li::na 
T:.~ B. dlu?~je nam za objednané a dodané dílo, zboží a práci ku 30. 
zan 1926 suctovanou úplatu a již splatnou 16.234 Kč 12 h a byli za ni 
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jako osobně ručící žalováni veřejní společ.níci. J~k z cit~ce prvního od
stavce žaloby jest patrno, vznikla pohledavka pred zaha]emm vyrovna
cího řízení a působí tudíž také na ni vyrovnání. Podle § 60 druhý od
stavec VyL řádu prospívají právní účinky.vfrovnání; P?,kud. ve vyro,::
nání není jinak stanoveno, každému spolecmku proh ventelum spolec
nosti. Jelikož pohledávka (její část) není podle obsahu potvrzeného vy
rovnání dosud splatnou, nemůže býti exekuce povolena (§ 7 druhý od-

stavec ex. ř.). 
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud neprávem zamítl návrh vymáhající věřitelky na exe
kuci k vydobytí vykonatelné pohledávky 16.234 Kč 12 h s 6% úroky 
a útratami sporu 453 Kč 18 h zabavením pohledávky povinné strany 
plus minus 25.000 Kč za Františkem B-em a přikázáním zabavené po
hledávky k vybrání. Ve vyrovnacím řízení byla toliko firma T. a B., ni
koli však také povinný Karel T; jako veřejný společník. I kdyby tedy 
vymáhaná pohledávka byla jen pohledávkou za společno,stí, nebránilo 
by ustan·ovení § 10 prvý odstavec a § 60 druhý odstavec vyr. řádu tomu, 
by nebyla vedel];a exekuce pw pohledávky za obchodní společností na 
soukromé jmění veřejného společníka (rozh. čís. 2523, 3183 a 5408 sb, 
n. s.). Vyrovnání společnO'sti, podle něhož měla zaplatiti svým věřitelům 
41 % a to 10% do šesti měsíců, 10% do dvanácti měsíců a 21 % do 
osmnácti měsíců ode dne pravoplatnosti vyrovnání, bylo potvrzeno usne
sením ze dne 28. února 1927, jež bylo veřejně vyhlášeno již téhož dne. 
Exekuce byla podle návrhu došlého na soud 10. března 1927 povolena 
usnesením ze ·dne 11. března 1927, tedy v době, kdy ještě nenastala pra
vomoc potvrzení vymvnání. DO' té doby však mohla vymáhající věři
telka nabýti soudcovského práva zástavního neb úkojného na jmění ve
řejného společníka do plné výše vykonateli1é p6hledávky za společností. 
Neboť už pravoplatné vyrovnání obchodní společnosti projevuje podle 
§ 60 druhý odstavec VyL řádu právní účinky i na prospěch ,osobně ru
čícího společníka, jenž byl jím v době zahájení vyrovnacíhO' řízení. Proto 
ne právem zamítl rekursní soud návrh vymáhající věřitelky s poukazem 
na § 7 druhý odstavec ex. ř. Ovšem ale pravoplatné vyrovnání obchodní 
společnosti prospívá, není-li ve vyrovnání stanoveno jinak, společníkům 
proti věřitelům společnosti i tehdy, kdy věřitelé nabyli před pravomocí 
vyrovnání sOlldoovského práva zástavního neb úkojného na jmění spo
lečníků pro celou pohledávku za společností. Neboť ustanovení čL 122 
obch. zák. tu neplatí (,rozh. čís. 3446 sb. n. s.), nýbrž zmíněný již před
pis § 60 druhý odstavec VyL řádu, podle něhož vyrovnání obchodní spo
lečnosti sprošťuje všechny ,osobně ručící společníky ze závazku, by vě
řitelům společnosti nahradili schodek. Nabyté právo zástavní neb úkojné 
trvá clo té doby jen za tuto' povinnost společníků z dluhu obchodní spo· 
lečnosti, poskytujíc zajištění a pořadí pro vyrovnací kvotu (rozh. čís. 
6376 sb. n. s.), po případě i pro celou pohledávku podle § 57 vyr. ř. a 
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čl. ..n~. ~?v. čís. 99/;23. Potud ovšem bylo by nesprávné tvrzení vymá
ha]1cI ventelky v dovolacím rekursu, že čl. 122 obch. zák. platí i na pří
pad § ?o druhý odstavec vyr. ř., poněvadž prý jest výslovně uveden též 
v druhem odstavcI § 61 vyr. ř. a poněvadž prý by byli věřitelé společ
nosÍl v onom případě na tom hůře než věřitelé společnosti v tomto dru
hém případě. Neboť jest podstatný rozdíl mezi prvým případem, kdy 
vJ.':ovnací řízení bylo zahájeno jen na jmění společnosti, a mezi druhým 
pnpadem, kdy bylo zároveň zahájeno vymvnací řizení na soukromé 
j,:,.ění sp:?lečníkovo, a záleží v Onom případě jen na věřitelích, by své 
zaJmy pn uzavírání vyrovnání dostatečně chránili, mají-li za to, že vy
rovnam s ohledem na značné jmění veřejných společníků není přimě
řené. Ovšem tvrdí vymáhající věřitelka, že jde v tomto případě 'O osobní 
pohledávky proti povinnému, poněvadž rozhodným jest prý tolíko vý
rok rozsudku a nikoli obsah žaloby a odůvodnění rozsudku, že pohle
dávka vznikla z dodávek pro soukromou továrnu povinného a že věři
telka přihlásila tuto pohledávku k vyrovnání společnosti jen z toho dů
vodu, poněvadž objednávka i Ýeškerá korespondence dála se mezi ní 
a společností. Naproti tomu tvrdí povinný, že se jedná o pohledávku 
pr?!i společnosti. Tím však není třeba zatím se zabývati, ježto jest to 
otazkou dalšiho postupu vymáhajicího věřitele při vedení exekuce. 

čís. 7080. 

Byl-Ii prozaÍli!rnlí zřízenec školní obce te služeb propuštěn vzhledem 
k prohlášení ministerstva školství a národní osvěty, že ustanovení jebo 
odporovalo § 12 zákona ze dne 24. červénce 1919, čís. 462 sb. z. a n., 
není přípustna žaloba podle § 1 zákona' ze dne 15. října 1925, čís. 217 
sb. z. a n. proti školní obci, že jeho propuštění ze služeb jest právně 
bezúčinné a že jeho zaměstnanecký poměr trvá dále po právu. Pokud 
nejsou slplněny předpoklady žaloby s hlediska § 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, Rv I 1913/26.) 

jmenovací listinou danou v J. dne 20. ledna 1922 byí žalobce usta
noven prozatímním zřízencem místní školní obce J. na dobu jednoho 
roku podle §§ 3, 6 a 7 zák. ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. 
pro rok 1920 pro obor šk01nické služby při obecné a občanské škole 
chlapecké s titulem školníka. Výno·sem ze dne 22. srpna 1922 rozhodla 
zemská školní rada, že propůjčením tohoto místa žalobci bylo porušeno 
ustanovení § 12 zákona ze dne 24. července 1919, čís. 462 sb. z. a n. 
o. propújčení míst legionářům, a výnosem ze dne 8. srpna 1922 prohlá
SIlo mllllsterstvo školství a národní osvěty podle § 14 tohoto zákona 
obsazení t.ohoto místa za neplatné. V důsledku toho byl žalobce ze slu
že~ místní školní rady propuštěn. I domáhal se žalobou, o niž tu jde 
poradem práva soudního výroku, že jeho propuštění ze služeb jest 
právně bezúčinné a že jeho zaměstnanecký poměr k žalované školní ObCI, 
založený uvedenou jmenovací listinou, trvá dále po právu. Kromě obran 
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ve věci samé namítla žalovaná obec i nepřípustnost pořadu práva. P ľ 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i C e zamítl námitku nepřípustnosti po
řadu práva, ve věcí samé pak žalobu pro tentokráte zamítl. O d v ~-
I a c í s o u d k odvolání žalobce napadený rozsudek potvrdIl. D u" 
vod y: Jde o žalobu určovacÍ. Předpo~la?em }akovéto ~a:obY.ie ,nejen, 
že žalobce má právní zájem na urcenI, )ehoz se domaha, nybrz I ~a 
tom, by určení to stalo se již nyní, pokud možno hl!ed. To?o'Ío po~lez 
zmíněného zájmu žalobce neprokázal a ta,ké ho ~ema. 0yl~ym Je naz,?r 
odvolatelův že rozhodnutí ministerstva skol stVl a take vysledek stIz
nosti na nejvyšší správní soud jsou pro tuto rozepři be~významny. ~o~
hodnouti o tom, zda nějaké místo bylo obsazeno .protI ~stanovem z";
kona legionářského čís. 462/1919 a p;?hlásiti ~bs~zem za neplat~e, 
náleží přfslušnénm ministerstvu, tedy uradu spravnlmu. R~zhodnutIm 
takovým je soud vázán, jelikož nejde tu o rozhodnutí o naroku sou
kromoprávním, třeba by rozhodnutí to v důsledcích svý:,h dotýkalo 
se soukromých zájmů dotyčného zří~ence. Soud~ moh?u o~~el~ ve spo
rech soukromoprávních rozhodovatI I o takovych predbeznych otaz
kách, jež jinak patří k příslušnosti správních ~~adů, avšak jen potud: 
dokud o otázkách těch příslušný úřad správní JIZ nerozhodl. Rozhodl-II 
jíž, nepřísluší soudu rozhodnutí to přez~oumáva!i. Bude~lí žaIobcov,,; 
stížnost nejvyšším správním soudem zamltnuta, ,;;ustan~ pn. rozhodnu:1 
minísterstva školství že obsazení onoho služebmho mlsta Je neplatne. 
O takové nezákonné' a právně neúčinné jmenování nemohl by však ža
lobce 'opírati nárok žalobou llplatňov~ný. Bu~e-Ii stížn~stí ;,yhověn? 
a rnzhodnutí ministerstva zrušeno, zusta.ne pn ]menoVapl zalobcove 
a žalobce bude se moci domáhati žalobou o plnění přidělení místa toho. 
Žalobce nemá tedy před rozhodnutím nejvyššího správního s·oudu o stíž
nosti onoho právního zájmu na bezodkladném urč~~í, jehož je třeb~ 
k žalobě určovací a neuvedl také a neprokázal zvlastm okolnostI, Jez 
by zájem ten odůvodňovaly. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Že věc patří na pořad práva, jest rozhodnuto způsobem dovol,:~í 
soud vížícím. Ve věci samé pokládá i dovolací soud žalobu za nepn
pustnou. Rozhodnutí ministerstva školství a nápodní o·světy nepodléhá 
dalšímu řádnému opravnému prostředku a jest proto právoplatné. Na 
tom nic nezměnila by okolnost, že žaiobce proti tomuto rozhodnutí podal 
stížnost na nejvyšší správní soud, neboť stížnost tato není řádným oprav
ným prostředkem, nemá také podle § 17 zákona ze dne 22. října 1875 
čís. 36 ř. zák. pro rok 1876 odkladného účinku a žalobcova žádost o přI
znání odkladné účinnosti byla zamítnuta. Přes to není přípustna žaloba 
určovací podle § 1 zákona ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a II., 

jelikož ministerstvo školství a národní osvěty, jak správně uznal JIŽ 
odvolací soud, nerozhodlo o nárocích soukromoprávnkh, třebas roz
hodnutí ve svých důsledcích dotýká se soukromoprávních zájmů žalob
cových, a mohla by tudíž v úvahu přijíti jen ještě určovací žaloba p0dle 
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§ 2~8 ~~ ř. S:' k,ter?u žalobce podie obsahu své žaloby také má na myslí 
a pn mz pravm zajem na tom, by právní poměr nebo právo co nejdříve 
byly na JISto postaveny soudním rozhodnutím, jest předpokladem ná
roku na právní ochranu, t. j. práva, žádati na soudě rozsudek určitého 
obs~hu., Zájem t~nto musí býti zcela nutkavý a právní postavení žalobce 
musI, byb. takove, by ~rzké, rychlé ur,čení bylo pro něho jediným žá
douclm ;,ychodlskem. Ze tomu tak nem v tomto případě, dolíčil správné 
odvolac~ s'o~d, ale plyne to I zř;jmé z ok?lnosti, že dovolání vytýká 
odvolaclmu nzem vadnost proto, ze odvolacl soud nenařídil podle § 190 
c, ř. s. přerušení soudního řízení až do právoplatného rozhodnutí v za
hájeném již řízení správním, čímž patrně míněno jest rozhodnutí dovo
lávaného nejvyššího správního soudu, takže žalobci vážně ani nejde 
o to, by o jeho právním poměru ke školní obci soudem bylo rozhodnuto 
co nejdříve. Nebyla-Ii však žaloba přípustna, nebylo, ani předpokladu 
pro řešení otázky, zda žaloba jest věcně odůvodněna, a právě proto 
nemuseli nižší soudové zjíšťovati, zda žalobce byl školnickou službou 
plně a trvale zaměstnán, ani, kdy žalobci byl doručen výnos ministerstva 
školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1922, a nelze tudíž důvodně 
vytýkati odvolacímu řízení vadnost proto, že tyto okolnosti odvolacím 
soudem nebyly zjištěny. Za toho stavu věci nebylo třeba, řešiti další 
otázku, nabyl-Ii žalobce podle § 7 zák. ze dne 17. prosínce 1919, čís. 16 
sb. z. a n. z roku 1920 soukromého práva na definitivní ustanovenÍ. 

čís. 7081. ' 

Bylo-Ii usnesením 0' pmllltimním opl!!ření uloženo manželi, by platil 
manželce zatímní výživné až do právoplatného rozhodnutí sporu o ffiZ

yod manželství Qd stolu a lože a o placení výživného, kterýžto spor byl 
rQ"hodnut procesním soudem prvé stolice v ten rozum, že se manželství 
r0'zvádí z viny Qbou stran, že se žaloba manželčina O' placení výživného 
za~ítá, ale že se manžel uznává povinným platiti manželce podle dvor
skehu dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. výživné penízem 
nižším, než bylO' s(ianoveno usnesením o prozatímním opatření, a na
padl-Ii rozsudek prvého soudu odvoláním, a to bez úspěchu, pouze 
manžel, nikoliv však i manželka, by! manžel opráměn domáhati se na 
manželce vrácení přeplatku výživného a to od doby, kdy uplynula lhůta 
k Qdvolání do rozsudku prvého soudu, pak-li platil i po této době omy
lem výživné větším pen,zem, stanoveným usnesením o prmlatimním 
opatření. 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, Rv J 1995/26.) 

. žalobě manžela proti manželce o vrácení přeplatku výživného p r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ža
lobu zamítl. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

O ů vod y: 
Dovolání uplatňující toliko důvod nesprávného právního posouzení 

věci podle §u 503 čís. 4 c. ř. S., jest oprávněno. Jak jest nespomo a 

:t 
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souhlasí se spisy Ck 1 20.1/;24 bylo nynější žalované jak~ žalobkyn~ 
v jejím sporu s manželem o rozvod manželství od stolu a loze a plac,en; 
výživného povoleno zatímní opatření ze dne 14. lIstopadu 1924, Jlmz 
bylo manželovi nařízeno, by platil manželce až do pravoplatného roz
hodnutí sporu zatímní výživné 300 Kč měsíčně. Tyto příspěvky byly 
na manže!Uv rekurs rekursním soudem sníženy dne 19. prosInce 1924 
na 250 Kč měsíčně, a byly manželem skutečně placeny až ,do kOEce 
března 1925. Mezi tím byl spor rozh'odnut rozsudkem prvlllho soudu 
ze dne 27. července 1925 v ten rozum, že se manželství rozvádí z víny 
obou stran že se žaloba manželky o placení výživného zamítá, ale že 
se manžel 'uznává povinným podle dvorského dekretu ze dne 4. května 
1841, čís, 531 sb. z. s. piatiti manželce na výživu měsíčně 150 Kč, po
čínajíc od 27. srpna 1924, t. j, ode dne žaloby (nikoli od 27. srpn~ 
1925, jak rozsudek soudu první stoliee na několika místech nesprávne 
tvrdí). Tento rozsudek byl doručen oběma stranám dne 30. července 
1925 a byl napaden toliko žalovaným. Jeho· odvolání bylo ,však odvo
lacím soudem pro opozděnost odmítnuto a toto odmltnuh bylo nej
vyšším soudem potvrzeno a dotyčné rozhodnutí bylo stranám dne 10. 
a ll. února 1926 doručeno. Manžel domáhá se nyní na manželce podle 
§§ 1431 a 1435 obč. zák. vrácení přeplatků po 100 Kč za měsíce září 
1925 až březen 1926 úhrnem 700 Kč po odrážce 100 Kč, které si dala 
manželka' dobrovolně sraziti. žalobce tvrdL že rozsudek v rozvodovém 
sporu nabyl 1110ci práva dne 13. srpna 1925, t. j. 14 dní po doručení 
ze dne 30. Července 1925, že tedy měl platiti počínajíc od 1. září 1925 
jen snížené příspěvky po 150 Kč měsíčně a že zaplatil více jen v do
nmění. že rozsudek ještě první moci nenabyl. Tato žaloba jest odů
vodněna. Podstatnou jest toliko otázka, kdy byl spor o rozvod a vý
živné pravopiatně rozhodnut, neboť jen do té doby měl manžel platiti 
zatímní výživné 250 Kč měsíčně, od té doby však již jen 150 Kč mě
síčně. Žalobce zastává názor, že rozsudek nabyl moci práva 13. srpna 
1925, žalovaná však a s ní oba nižší soudy míní, že se tak stalo teprve 
dne 11. února 1926, kdy bylo žalované doručeno usnesení nejvyššího 
soudu O' odmítnutí odvolání manželova. Ani tomu, ani O'Domu názoru 
nelze přisvědčiti, Nutno tu rozeznávati formální právní moc od mate~ 
rielní právní moci a lhůtu k plnění od obsahu rozsudku. Podstatn} 
omyl žalované záleží v tom, že tyto otázky směsuje. D~le dlužno ro,ze~ 
znávati nabytí právní moci proti manželce a proh m~nzelo~L Formaln~ 
právní moci proti manželce nabyl rozsudek uplynutrm Ih~ty odv?lacl 
včetně soudních prázdnin, tedy dnem 8. září 1925. Protoze manzelka 
odvolání nepodala, nabyl týmž dnem rozsudek proti ní také materielní 
právní moci, t. j. vázanosti na obsah roz sudkové ho nMezu. V její pro
spěch nemohl býti již rozsudek změněn, nýbrž mohl býti podle toho, 
s jakým osudem by se bylo setkalo odvolání manželovo, bud' jen po
tvrzen nebo v její neprospěch změněn. Proti manželovi nabyl ro'zsudek 

. formální právní moci rovněž dnem 8. září 1925, když bylo později roz
hodnuto, že jeho odvolání bylo opozděno a věc má se tedy tak, jakoby 
nebylo bývalo podáno. Takto byly obě strany vázány obsahem rozsud-
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kového nálezu a takto stal se výrok rozsudku o výši výživného a době, 
od které má býti placeno, právem mezi stranami. Netřeba se tu obírati 
otázkou, jaký vliv na práva stran měla okolnost, že v usnesení o za
tímním opatření í v rozsudku byl určen počátečný termín pro různou 
výší výživného od téhož dne, t. j. od 27. srpna 1924, neboť pro roz
hodnutí tohoto sporu stačí, že v době, za kterou manžel vrácení pře
platků žádá, t. j. od 1. záři 1925 do 31. března 1926, nebyl již povinen 
platiti výživné po 250 Kč měsíčně a že manželka v této době nebyla 
již oprávněna toto výživné žádati, že naopak byl manžel podle rozsud
kovéhonálezu povinen platiti již jen 150 Kč měsíčně a manželka byla 
oprávněna jen tyto nižší příspěvky žádati. Oč manžel platil více, platir 
bez právního důvodu a jde již jen o to, zda jsou tu předpoklady §§ 1431 
a 1432 obě. zák. o placeni nedluhu. I k této otázce jest při svědčiti. Ža
lobce tvrdí, že stále ještě platil vyšší výživné v domněni, »že pozsudek 
nenabyl ještě moci práva«. Ať platil z jakéhokoliv omylu, buďsi skut
kového nebo právního, vždy může podle § 1431 obč. zák. žádati zpět, 
oč přeplatil, jen když platil omylem, když platil s úmyslem splniti zá
vazek a když platil nedluh. Že by byl manžel platil dobrovolně více, 
věda, že k takovému plnění není povinen (§ 1432 obě. zák.), nebylo 
žalovanou namítáno a nelze to předpokládati vzhledem k napjatému po
měru obou manželů. Jest tudíž příjemkyně povinna přeplatky vrátiti. 
Důvody odvolacího soudu, z nichž žalobu zamítl, tom že prý zatímní 
výživné bylo manželce soudem vyměřeno,na slušnou výživu, že se podle 
toho mohla zařiditi, že není obohacena, že nelze na ní žádati, by na 
újmu nynějšiho jí vyměřeného výživnéljo něco vracela, co podle zatím
niho opatření po právu a poctivě zužila a že rozvodový a alimentační 
spor byl prav'oplatně skončen až 11. února 1926, spočívají veskrze na 
nesprávném právním posouzení věci. Odvolací soud zejména přehlíží, že 
v době, za kterou jsou přeplatky žádány, neplatilo již zatímní opatření, 
nýbrž rozsudek, a přehlíží dále, že manželka zvěděla o snížení výživ
ného doručením rozsudku k rukoum jejího právního zástupce, což se 
stalo již dne 30. července 1925 a že, nepodavši odvolání, již tehdy mu
siia věděti, že nezíská ve sporu více, než jí bylo v rozsudku přiznáno. 
Nezužila tudíž přeplatky po právu a poctivě (§ 1437 obč. zák.). Poukaz 
odvolacího soudu na zdejší rozhodnutí čís. 1271 sb. n. s. není na místě, 
protože v onom případě chtěl plátce kompensovati přeplatek na za
tímním výživném s výživným konečným, ačkoli ono zvýšené zatímní 
výživné platil jen podle zatímního opatření a do pravoplatného rozhod
nutí sporu, šlo tedy o jiný děj. 

čís. 7082. 

Vykořistění slabosti rozumu druhým smluvnikem podle § 879 čís. 4 
obč. zák. jest tu jen tehdy, byla-Ii druhému smluvnmu ona slaoost 
rozumu známa anebo musela -li mu býti z okolností patrně nápadnou. 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, Rv I 159/27.) 
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Žaloba o nález, že pohledávání žalované z dluhopisu ze dne 10, 
května 1916 není po právu, že notářský spis mezi žalovanou a Jose!em 
Š-em se zrušuje a že usedlost čp. 91 patří do pozůstalos~ )?sefa S-a, 
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o II C, Ne J v y s S 1 m s o u
dem z těchto 

důvodl!: 

žalobkyně, jíž byla odevzdána pozůstalost po jejím otci Josefu S-ov i, 
tvrdila k odů~odnění žalobního nároku, že notářská smlouva, kterou na
byla žalovaná vlastnického práva k usedlosti k. Č. 91, jakož i .prohlá
šení ze dne 10. května 1916 a dlužni úpis ze dne 20. ledna 1919 JSou ne
platny z důvodu § 879 čís. 4 obč. zák., ježto prodatel, její otec, byl při 
podpisu smlouvy v duševním stavu, ktery. hoO zba~?~al. samostatn~stI 
k volnému projevu vůle, a to následkem st~leho ~ozIvanr al~?holr:kych 
nápojlI, dále značného vlivu ž~lovane a )eJ:ch stalyc~ ,vyhruze~, ze ~d 
něho uteče a nechá ho samotneho, a znacnych bolestI zaludečmch, a ze 
cena kterou žalovaná dala za usedlost, 28.762 Kč, byla v nápadném 
nep~měru k její skutečné ceně 153.000 Kč. Byl,? t~díž na ní, chtěla-li ,se 
s úspěchem odvolávati na ustanovení § 879 obc. ,zak., by prokazala p.re
devším že smluvník žalované, její otec, byl v dobe pOdpISU smluv mdleho 
rozum~ a že žalovaná toho vykořistila. Odvolací soud dospěl ve shodě 
s prvním soudem na základěvýpovědi svědků" a výpovědi žalované ja~~ 
strany a konečně úvahy, že si nelze myshtI, ze by advokat nebo notar 
sepisoval listiny o dlrležitých právn!~h jednáních, s č!ovčkeIT~, v době 
té nepříčetným, aneho, že by soud overoval pOdpIS cloveka oplleh~, k za~ 
věru, že Jose! S. nebyl v době, kdy podpisoval smlouvy, am oprl->:m, .am 
nepříčetným, že nebyl také ovládán žalovanou, a nedal se k prav11lmu 
jednání pohnouti jejími vyhrůžkami a jejím nátlakem. Závěr tento v~
plývá logicky ze skutkových zjíštění nižších stohc a lze se .s mm stoto:,
niti. lest proto také uznati správným právní názor odvolaclho soudu" ze 
Josef S. nebyl při uzavírání právních jednání, o něž tuto jde, ~ takovém 
stavu duševním který by ho zbavoval schopnostr k samostatnemu a vol
nému projevu ~ůle. Uplatňovaný dovolací důvod § 503 .Čí~. ~. c .. ř. s. 
není tudíž v tom směru odůvodnčným. Nelze lake vytykatr, ze nzem od
volací trpí vadou neúplnosti řízení, protože odvolací soud neprovedl 
další důkazy žalobkyní nabídnuté o tom, že Josef S. nepodpIsoval h
stiny za předpokladu § 879 obč. zák. Po té .~t:án~e .~ta3í úplně p'0ukáz~ti 
na případné důvody nižších stolic, vyvracuJlcl vysÍlzne opravnenostoteto 
výtky. Nebyl-Ii podle zjištění napadené~o rozsud~u pro;re~en .dukaz 
o tom že na straně Josefa S. jako smluv11lka byla pn uzavrenr pravmch 
jedná~í o něž jde slabost rozumu, lze tím méně mluviti o tom, že by tu 
byl dalŠí předpok{ad § 879 čís. 4 obč. zák., totíž vykoři~tění tét? slabos,ti 
žalovanou jako druhým smluvníkem. Toto lze podle zakona pr.edpokla
dati jen tehdy, když druhému smluvníku byla ona slabost :nar;'a, neb 
musila mu býti z okolností patrně nápadnou (anal. § 871 obc. zak.). že 
by žalovan{ bylo známo, když uzavírala uved,:,?é smlouvy s Josefeu: 
S-em, že tento jest slabého ducha, aneb že by Jl to mUSIlo z okolnostI 
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patrně napadnouti, nebrlo žalobkyní ani tvrzeno, Nejsou-li, jak uvedeno, 
dány zmíněné předpoklady § 879.Čís. 4 obč. zák. (slabost rozumu a její 
vykořis!ění), nebylo již zapotřebí zjišťovati, zda jsou dány podmínky 
dalšího předpokladu tohoto ustanovení zákona, totiž patrný nepoměr 
majetkové hodnoty vzájemného plnění k hodnotě poskytnutého plnění. 
Stal se proto znalecký dúkaz nabídnutý žalobkyní o tom, jakou cenu 
měla usedlost s pozemky, prodaná Josefem S. žalované, pro rozhodnutí 
sporu nerozhodným (§ 275 c. ř. s.). Postrádá tudíž i dovolací důvod 
§ 503 čís. 2 c. ř. s. žalobkyní z toho důvodu uplatňovaný, oprávnění, 
když nejde o vadu řízení, zákonem míněnou. Poukazu}e-li dovolání k to
mu, že provedením důkazu o křiklavém nepoměru ceny ve prospěch ža-" 
lované byla by prokázána jedna z okolností, svědčících tomu, že Josef 
S. nebyl při prodeji normálního rozumu, že podléhal vlivu žalované a že 
tu bylo vykořistění, tu, nehledíc k tomu, že tato okolnost sama o sobě 
nepostačuje již podle zákona, ježto nepoměr vzájemných plnění nena
plňuje skutkovou povahu § 879 čís. 4 obč. zák. sám o sobě, nýbrž jen 
bylo-li ho docíleno využitím '~Iabosti rozumu druhé strany, takže toto 
využití musí dokázáno býti vedle nepoměm vzájemných plnění a ne te
prve z něho samého, brojí tím jen nepřípustně proti přesvědčení odvo
lacího soudu, který z výsledku ostatních důkazů, jež mu stačily, d-ospěl 
k závěru, že Josef S. byl v době, křY prodával svou usedlost, normálního 
rozumu a nepodléhal vlivu žalované. 

čís. 7083. 

Sudiště podle § 88, druhý odstavec j. n. Různost uvedeného místa 
splnišŮě a &udiště není na závadu, je-Ii sp,lniště v obvodu faktumího 
soudu. Nerozhmluje, zda smlouvu, o jejíž splnění jde, sjednal žalobce 
či jiná osoba, z níž potom, ať již z toho neb onoho důvodu přešly ná
roky na žalobce. 

Sudiště podle § 87 a) j. n. jest založeno, jde-Ii o prodej, bez ohledu 
na to, zda byla kupní cena pohledávkou žalobcovou již od původu, či 
nabyl-Ii jí postupem ať pohledávky nebo celé objednávky. 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, R II 146/27.) 

S o udp r v é s tol i c e (okresní soud v Hodoníně) odmítl ža
lobu, vyhověv námitce místní nepříslušnosti. Rek II r s 11 í s o II d ná
mitku místní nepříslušnosti zamítl. D ů vod y: Žalujícj strana opírá 
příslušnost okresního soudu v Hodoníně o § 88 j. n., odY'olávajíc se na 
faktury zaslané straně žalované, v nichž jest doložka >>splatno na čejči, 
žalovatelno v Hodoníně«. Prvý soudce žalobu odmítl, vyhověv námitce 
místní nepříslušnosti, poněvadž podle názoru prvého soudu vznikla 
smlouva zmocňovací mezi třetí osobou, totiž mezi P-em a stranou ža
lující, kterýžto poměr nijak netýká se žalovaného, proti němuž zůslal 
podle původní kupní smlouvy prodatelem Adolf P. Než prvý soudce pře
hlíží. že na fakturách zaslaných stranou žalující straně žalované jest v)'-
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slovně uvedeno a to na faktuře ze dne 14. července 1926, že obchod mezi 
P-em a žalovaným byl pravoplatně k přímému vyúčtování na základě 
uzávěrky postoupen žalobci. Žalující strana tvrdí, že tyto faktury záro
veň se zbožím zaslala straně žalované a že strana žalovaná tyto faktury 
také přijala. A ° t0111, že faktury tl' dostala, jako důkazú dovolává se 
strana žalující zejména také toho, že žalovaná strana na účtovaném ža
lobcem penízi také žalobcům platila, tedy musela fakturu 'Obdržeti a po
něvadž podle ní platila, také uznati, vždyť strana žalovaná ani netvrdí, 
že by faktury ty byla vrátila. Je-li tomu tak, jest rozhodnou ona po
známka »splatno na Čejči, žalovatelno v Hodoníně«. Tato poznámka po
dle názoru rékursního soudu úplně vyhovuje požadavku § 88 j. n., neboť 
Čejč leží v obvodu okresního soudu v Hodoníně, kterýž byl onou dolož
kou ustanoven jako soud procesní. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil usnesení rekuľsního soudu a uložil mu, 
by znovu rozhodl. 

Důvody: 

Stěžovatel pokládá rozhodnutí rekursního soudu za nesprávné proto, 
že nepřikládá důležitosti ve faktuře uvedené rúznosti místa splatnosti 

. a žaloby.' Míní, že soud faktumí není Odllvodl1ěn, je-li ve faktuře jako 
místo splatnosti uvedena Čejč a místo žalovatelnosti Hodonín. Ale ne
lze mu dáti za praVdu. Je-li splniště v obvodu soudu fakturního, pak 
různost oněch míst nevadí. Vždyť by jinak výhoda tohoto sudiště po
zbyla významu pro podniky, které nejsou v samém sudišti a to by od
porovalo účelu zákona. Plyne to také z doslovu prvního odstavce § 88 
j. n., jehož provedením jest druhý odstavec téhož paragrafu. A sice ze 
slov »u soudu toho místa, na kterém smlouva má býti splněna žalova" 
ným.« Rozumí se tedy podle toho, že místo sudiště mŮže býti jen ono 
místo, do jehož obvodu soudního patří splniště. Vyhledává se tedy je
nom, by splniště leželo v obvodu soudu fakturnil]o. Pro sudiště fakturní 
jest podle § 88 druhý odstavec j. ll. potřebí, by šlo o spor podle prvého 
odstavce tohoto paragrafu mezi osobami provozujícími živnost obchodní, 
by faktura byla opatřena zákonnou doložkou, zaslána zároveň se zbo
žím nebo před jeho dojitím a přijata bez námitek. Není sporu o tom, že 
jde ° splnění smlouvy ve smyslu prvého odstavce § 88 j. n. Nerozho
duje, zdali ji sjednal žalobce nebo jiná osoba, z níž nároky na žalobce 
potom přešly, ať již z toho, nebo z onoho dúvodu. To se již netýká 
otázky příslušnosti, nýbrž věcné stránky sporu. Rovněž není sporu 
'O tom, že jde o provoz obchodní živnosti, a že proti fakturám nebyly 
nneseny námitky. Také bylo shora ukázáno, že doložka faktu mí vyho
vuje zákonu. Spor je jen o to, zda žalovaný dostal faktury ještě před 
dojítím zboží nebo zároveň s ním. Aie této okolnosti rekurs ní soud ne
zjišťoval a stěžovatel to právem vytýká. Stěžovatel ovšem uvádí proti 
spisům, že faktury vůbec nedostal. Vždyť přiznal, že faktury obdržel, ale 
tvrdil, že teprve po dojítí zboží. Rekursní soud také zjislil podle toho 
příjetí faktur, ale nezjistil, kdy se to stalo. Bez takového zjištění není 
možno rozhodnouti o příslušnosti sudiště fakturního. 
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V důsledku svého stanoviska nezabýval se rekursní soud ovšem také 
tím, jsou-li splněny podmínky sudiště kupeckého podle § 87 a) j. n. 
O tomto sudišti prvý soud rovněž rozhodl a rekursem byla nesprávnost 
tohoto rozhodnutí rovněž vytýkána. Bylo tedy usnesení rekursního soudu 
zrušiti a naříditi nové rozhodnutí, po případě také ohledně sudiště kupců 
a teprve, kdyby nebyly shledány rekursním soudem podmínky ani to
hoto sudiště nebo jejich zjištěni, bude třeba zjistiti, kdy došly faktury. 
Podotknouti dlužno, že sudiště kupecké jest založeno, jde-li o prodej, 
bez ohledu na to, zda byla kupní cena pohledávkou žalobcovou jíž od 
původu, či nabyl-Ii ji postupem ať pohledávky nebo celé objednávky, 
tedy vstupem do smlouvy. O takovýto vstup by šlo, kdyby žalobci byla 
postoupena celá pohledávka i dodávka k přímému vyúčtování se sou
hlasem žalovaného. 

čís. 7084. 

Nárok společníků, by proti vůli společníka, jenž má většinu podílů 
nemovitosti, byla zřízena správcem nemovitosti třetí osoba, jest odů
vodněn pOluze tehdy, dokáží-li zvláštní závazkový důvod. Takovým zá
vazkovým důvodem není, že spoll),čník není způsobilým ku spravování. 
nemovitosti. 

(@ozh. ze dne 20. května 1927, Rv II 228/
'
27.) 

, 
Žaloba společníků jedné třetiny nemovitosti proti společníku, jenž 

měl spoluvlastnické pl;,\vo ku dvěma třetin·ám nemovitosti, by byl zřízen 
společný správce nemovitosti, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří 
s tol i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolatelé uplatňují jako dovolací důvody nesprávné hodnocení dů
kazů a nesprávné posouzení právní. Nesprávné hodnocení důkazů ovšem 
není dovolacím důvodem, neboť není uvedeno mezi dovolacími důvody, 
vypočítanými v § 503 c. ř. s., leč z provedení tohoto udánlivého důvodu 
dovolacího je zřejmo, že dovolatelům jde i tu o dovolací důvod podle 
čís. 4 §' 503 c. ř. s., neboť vytýkají druhé stolici, že nevzala zřetele na 
číslicemi a spisy prokázanou okolnost, že se žalovaný nehodí ku správě 
jejich společného, ze selské usedlosti pozůstávajícího jmění, tedy že 
nevzala zřetele na tuto hospodářsky prý vysoce důležitou a pro tuto ro
zepři rozhodující okolnost, jmenovitě že ji nepovažovala za »zvláštní dů
vod závazkový«, ačkoliv tento jest obsažen v závazku žalovaného ku 
rationelní správě společného statku, a že neusoudila, když se žalovaný 
nechce dohodnouti o 'osobě společného správce, že toho jediným mož
ným důsledkem musí býti soudní výrok, že má býti ustanoven společný 
správce. Dále spatřují dovolatelé nesprávné posouzení právní v tom, že 
druhá stolice neuznala, že musí býti učiněno zvláštní opatření ve pří
čině společného statku, poněvadž dosavadní chování nynějšiho správce 
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je rovněž v.ýjirnečné a příčí se účelům správy společného statku, ponč
vadž jde u něho o úplnou nezpúsobilost a o pokus, obohatiti se na útraty 
ostatních spoluvlastníků, což obojí vyžaduje podle jejich názoru mimo
řádného, žalobou z této příčiny vymáhaného opatření. Uplatněný dovo
lací důvod není opodstatněn. Podle § 833 obč. zák. přísluší držba a 
správa společné věci všem podílníků,? ,vespol~k. ,Ve věcech, týkají:ích 
se jen řádné sorávy a řádného užívan, hlavl11 veCl, rozhoduje vetsma 
hlasů, které se 'nepočítají podle osob, nýbrž podle poměru podílů účast
níků. Z toho plyne, že ve věcech řádné správy je dovolateli tvrzená okol
nost, že se žalovaný nehodí ku správě jejich společného, ze selské used
losti pozůstávajícího jmění, vůbec bez právního významu, neboť bylo 
zjištěno, že dovolatelé jsou vlastníky každý pouze jedné šestiny spor
ných nemovitostí, kdežto žalovaný jest vlastníkem dvou třetin těchže 
nemovitostí, tvoří tedy žalovaný sám o sobě většinu, rozhodující ve vě
cech řádné správy svou vlastní vůlí a, jelikož není zapotřebí, by hlaso
vání (§ 833 obč. zák.) provedeno bylo vždy také formálně, a menšina 
_ dovolatelé - za tohoto stavu ani nemusí býti dotazováni a jelikož 
dále podle § 836 obč. zák., má-li býti zřízen správce společných věcí, 
i o jeho výběru rozho-duje většina, a není-li jí, soudce, vystupují i tu do
volatelé proti žalovanému jenom jako menšina, ovládaná i po této stránce 
vůlí většiny. Při důležitých změnách však, které byly navrženy pro za
chování nebo lepší užívání hlavní věci, mohou podle § 834 obč. zák. 
přehlasovaní žádati zajištění pro případ budoucí škody, nebo, bude-li 
toto odepřeno, vystoupení ze společenství. Že by šlo o tento' případ, ne
bylo dovolateli vůbec tvrzeno. Domáhají-li se dovolatelé za tohoto stavu" 
by proti vůli žalovaného, jenž jest, jak bylo zjištěno, vlastníkem dvou 
třetin společné nemovitosti, zřízena byla cizí osoba za správce nemovi
tosti, tedy aby správa její byla žalovanému odňata, je na nich, aby do
kázali jsoucnost zvláštního důvodu závazkového - odvolací soud 
správně tu uvádí příkladmo smlouvu, opatření zůstavitele jako před
chůdce držebního a pod., - neboť jenom tento důvod byl by s to, zba
viti vlastníka dvou třetin společné nemovitosti jeho v § 833 obč. zák. 
uvedených práv ke společné věci. Dovolatelé míní, že takovým důvodem 
jest okolnost, že se žalovaný nehodí ke správě jejich společného, ze 
selské usedlosti pozůstávajícího jmění, poněvadž jde u něho o úplnou 
nezpůsobilost ao pokus, obohatiti se na útraty ostatních spoluvlastníků, 
leč odvolací soud rozpoznal správně, že něco takového není zvláštním 
důvodem závazkovým, ospravedlňujícím po zákonu žalobní žádání do- . 
volatelů. Takového prostředku ochranného zákon spoluvlastníkům spo
lečné věci neposkytuje. Jako správce společné věci jest spoluvlastník 
(§ 833 obó. zák.) povinen podle § 1009 obč. zák. k pilnému a poctivému 
obstarávání správy, jakož i jest povinen podle § 1012 obč. zák. nahra
diti škodu, kterou způsobil svým zaviněním, a předložiti účty při jed
nání se vyskytUjící, kdykoli je o to požádán, tato povinnost však nemá 
nic společného s obsahem a dosahem žalobního žádání, s nímž nemůže 
býti ztotožňována. 

Civiln! rozhodnuti iX. 57 
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čís. 7085. 

. Smlouva, jíž. se, kdo zavázal plniti třetí osobě za to, že se příjemce 
slibu vzdal dedlckých práv, nevyžaduje formy notářského spisu. 

(Rozh. ze dne 20. května 1927, Rv II 247/27.) 

Žalobě, jíž domáhal se žalobce na žalované, by byla uznána povin
nou dodržeti smlouvu, již ujednala s Františkem S-em a odevzdati ža
lobci do vlastnictví louku a za tím účelem podepsati žalobci vkladní H
stJpu, o ~ a níž š í s o u d y vyhověly, o d vol a c í SQ U d z těchto 
d u vod u: Žalobce nedovozuje ,nárok ze smlouvy žalobce se žalova
nou, kterážto smlouva by ovšem darováním byla, nýbrž ze smlouvy ža
lovan~ s Františkem S-em, která darováním není, protože plnění žalobci 
bylo uplatou za to" že se Frantíšek S. vzdal d'alších nároků na dědíctví 
po rodíčích a darování, o něž by s.e tu mohlo jednati mezi Františkem 
S-em a žal??cem, I;,;vyžaduje fonny, notářského spisu, pokud smlouva 
meZI sbbu]Icun a pn]emcem sJIbu, zalovanou a Františkem S-em není 
darovací slib hez skutečného odevzdání. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

v Mylným je názor cI'ovolatelčin, ž~ její ujednání s Františkem S-em vy
zadovalo formy notářského spisu, protože prý jde o tak zvanou smíšenou 
smlovu~u ve prospěch třetího. Dovolatelce hy bylo přisvědčiti, kdyby sku
tečne v~lo o smíšenou smlouvu ve prospěch třetího, jejímž důvodem by 
byl p:l~az k darování, takže by tu byl dvojí důvod závazku slibujícího, 
shbu]IcI by totiž plnil jednak z příkazu,jednak proto, by sám učinil da
rování. Než o takový případ ve sporu nejde. Zcela správně uznal odvo
lavcí soud, že žalobce odvozuje žalobni nárok ze smlouvy žalované s Fran
tiskem vS-em, ~kteráv darováním není, protože plnění žalobci bylo úplatou 
za to, ze se t ranÍlsek S. vzdal dalších nároků na dědictví po rodíČích. 
P;o dovolatelčin právní názor, že důvodem smlouvy ve prospěch žalob
C~::"byl přík~z Františka S-a k darování, není ve skutkových zjištěních 
mzslch soudu podkladu. Platí proto iýždůvod, jenž vedl smluvní strany 
- Frant!ška ?:a a žalovanou - k ujednání, též pro žalobce, jakoby sám 
brl na nem zucastněn. Nemá tudíž plnění dovolatelčino žalobci za'p'nlvnf 
duvod darování, nýbrž úplatu za to, že se František S. vzdal dalších ná
roků na dědictví po rodičkh, a nevyžaduje proto ani formy notářského 
SplW (srv. mzh.v č~s. 5?46 sb. n. s., tam udané prameny a mimo to Jar. 
Sedlačka Obllgacm pravo, obecná nauka z ť. 1925 str. 131 Č. 304). 

čís. 7086. 

v !3ylo-li vlastnicn:í k nemovítosti omezeno smlouvou v ten způsob, 
ze jest vlastník povmen odevzdati nabytiou nemovitost třetiosobě do 
vlastnictví, které jí, kdyby jí je vlastník nepostoupil za svého živobytí, 
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připadne z jeho pozůstalosti, jde o čekatelství, jež se rovná svým účin
kem Iideikomisámí substituci. K tomu, by toto omezeni vlastnictví na
bylo účinku proti třetim osobám, stačí, by bylo v pozemkové knize po
znamenáno. Pokud toto omezení jes,t z pozemkové knihy patrno, mohou 
třetí osoby použíti k uspokojení svých nároků jen případných práv po
žívatelových, nemohou však sáhnouti na podst.atu nemovitosti. Správce 
úpadkové nemovitosti nemůže vésti exekuci vnucenou dražbou na ta
kovou nemovitost úpadcovu, leč se souhlasem všech náhradných dědiců. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, R I 422/27.) 

K návrhu správce úpadkové podstaty povolíI s o u d I' r v é st?
I i c e exekuci dražbou domu úpadkyně. Rek u r sní s o II d zanlltl 
exekuční návrh. D ů vod y: úpadkyně jest vlastnicí domu, ohledně 
něhož byla navržena exekuční dražb~. Toto její právo jest však SI~,luv,ně 
omezeno tím, že jest povinna nemoV'ltoslI odevzdalI do vlastmctvl svym 
nezletiIým dětem. Kdyby za svého živobytí jim vlastnictví nepost'ouplla, 
připadne jim právo vlastnické z její pozůstalosti. Toto omezení jest také 
v pozemkové knize poznamenáno. Následkem toho omezení nepřísluší 
úpadkyni neobmezené vlastnictví d011lu, nýbrž má toliko postavení po
živatele po rozumu § 509, 613 obč. zák. Důsledkem toho je, že správce 
úpadkové podstaty může ohledně domu učiniti jen taková opatření, která 
podle onoho zvláštního právního poměru, bez újmy práv .č.ekatelů jsou 
možná a může tedy správce úpadkové podstaty vykonával! práva toliko 
jako poživatel, neboť užítky z domu připadají neomezeně do úpadkové 
podstaty. Naproti ('omu jest však vyloučeno zpeněžení dom,: dražbou. 
Pokud tedy napadeným usnesením povolena byla soudIlI drazba domu, 
o který jde, odporuje to ustanovení § 10 konk. ř. a nemůže usnesení to 
obstáti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu" 

Důvody: 

Stěžovatel napadá usnesení soudu rekursního pro nesprávné právní 
posouzení věci, jsa názoru, že podle trhové smlouvy ze dne 13. června 
1924 kterou úpadkyně dům koupila, jde o zákaz ZCizení podle § 364 c) 
obč. 'zák., jehož náležitostí pro působnost proti třetím osobám tu nenl; 
Ale je na omylu. Ujednáním trho,vé smvlouvy bylo Omezeno ~Iastmctvl 
úpadkyně ohledně domu v ten zpusoh, ze Jest ,povm~a,. nabyte nemovI
tosti odevzdati svým nezl. dětem do vlastmctvl, ktere JIm, kdyhy Jim Je 
za svého živobytí nepostoupila, připadne z její pozů,stal?~ti. Jde tu tedy 
o čekatelství, založené smlouvou, ktere se rovna svym ucmkem fJdelko
misární substituci (rozh. víd. nejv. soudu sb, VIII. Č. 2928). Toto ome
zení vlastnictví bylo v knize pozemkové poznamenáno, což pro nabytí 
účinku proti osobám třetím stačí (judikát víd. nejv .. soudu ze dne 16; 
března 1915 Č. 214). Má tudíž úpadkyně jak~ vlast~lce dO~lll, omeze~,a 
fideikomisární substitucí podle § 613 obe. zak. prava a zavazky POZ1-
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vatele, tedy s vyloučením práva na podstatu nemovitostí (.§ 509 obč. 
zák.). Důsledkem toho mohou třeli osoby, pokud toto omezení jest 
z knihy pozemkové patrno (§ 20 knih. zák.) k uspokojeni svých nároků 
použíti jen připadných práv požívatelových (§ 511 obč. zák.), nemohou 
však sáhnouti na podstatu nemovitosti, když ani úpadkyně jako omezená 
vlastnice není oprávněna ji zciziti. že pak jest stěžovatele považovati za 
osobu třeli, vysvítá z ustanoveni § 119 konk. ř., podle něhož jest správce 
podstaty oprávněn, navrhnouti, by věci do úpadkové podstaty patřící 
byly soudně prodány, a podle něhož mu přísluší v prodejovém řízení 
k jeho návrhu zavedeném postavení vymáhajícího věřitele, takže jako 
takový není a nemůže býti zástupcem úpadcovým. Nemůže proto stě
žovatel vésti exekuci na nemovitost, která jest předmětem čekatelství, 
neboť bylo by ji lze vésti jen se souhlasem všech náhradných dědiců, 
kterého tu není (plen. rozh. víd. nejv. soudu ze dne 24. března 1914, čís. 
6852 kniha judikátů 209). Nejde-li o zákaz zcizení podle § 364 cl obč. 
zák., není třeba zkoumati, zda tu jsou jeho náležitosti. 

Cís. 7087. 

Obnovu řízení podle §u 530 a násl. c. ř. s .. dlužno provésti mezi těmi, 
kdož byli stranami ve blavním sporu, třebas po skončeni hlavního s\Joru 
byla žalobní pohledávka pos(Joupena. 

Byla-li žaloba o obnovu z důvodu § 530 čís. 2 c. ř. s. podána dříve, 
než bylo zahájeno trestní řizení (nežli nabyl trestní rozsudek moci 
práva), příchází v úvahu pouze lhůta podle posledního odstavce § 534 
~~L . 

žalobu o obnovu pro některý trestný čin uvedený v § 530 čís •. 1-4 
c. ř. s. lze podati dříve ještě, než došlo·k pravoplatnému odsouzení. 

K důvodu obnovy podle čís,. 2 § 530 c. ř. s. se nevyhledává, by se 
rozsudek zakládal výhradně na křivé výpovědi svědkově; pro obnovu 
stačí, byla-li třeba kromě jiných důkazů též taková objektivně křivá 
výpověď základem rozsudku ve hlavním sporu. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, Rv I 98/27.) 
.~. . 

Josef B. žaloval Josefa V-a o obnovu sporu, v němž byl Josef B. 
k žalobě josefa V-a odsouzen ku placení. Pohledávku v hlavním sporu 
vysouzenou postoupil josef V. třetí osobě. Žalobu o obnovu opíral josef 
B. o to, že Emil V. vypovídal ve hlavním sporu křivě. Za sporu o obnovu 
byl Emil V. pravoplatně odsouzen pro křivé svědectví ve hlavním sporu. 
Žalobě o obnovu bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j
vy Š š í m s o ude m z těchto 

d Ů vod ů: 

S hlediska právních otázek, jež na námitky žalovaného přicházely 
v úvahu, jl",S!;lJ1ítá se opětně, že žalovaný není v řízení o. žalobě o obnovu 
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pasivně legitimován, poněvadž pohledávku, jež mu byla jako žalobci 
ve hlavním sporu přisouzena, později dále postoupil, takže žaloba o obe 
novu měla býti řízena proti postupníkovi, ježto řízení O této žalobě jest 
zcela novým· řízením, takže pro otázku, kdo má býti o obnovu žal-ován, 
rozhoduje stav v době podáni žaloby o obnovu. Než na nesprávnost 
tohoto náz-oru bylo již nižšími soudy zcela případně poukázáno: Řízení, 
skončené rozsudkem, může býti podle §u 530 c. ř. s. obnoveno jen meZi 
týmiž stranami, jež byly stranami ve h!avní'l11 sporu. jak~ zcizení po
hledávky, jež je předmětem sporu, nema podle §u 234 c. r. s. vhvu na 
rozepři, jest i okolnost, že po skončení hlav~1Ího sp?ru byla žalobní po
hledávka postoupena, bez významu pro zasadu, ze obnovu sporneho 
řízení sluší povoliti a provésti vždy mezi bývalými stranamI tohoto 
řízení. 

Též se namítá, že pro žal-obu o obnovu z důvodu čís. 7 ev. čÍs. 2 
§u 530 c. ř. s. nebyla dodržena konečná lhůta podle §u 534 c. ř. s., 
protože prý z trestního spisu vychází, že žalobci a jeho zmocněncI 
byly uclánlivě nové průvody, o něž se opírá žal~b,: o obnov,:, již dávno 
před podáním žaloby známy. Po~ud neb)rIy, vysetreny .a z]lsteny o,kol
nosti svědčící o době nabyté vedomos1t zalabce a jeho zmocnence 
o tvrzených nových průvodech, zůstalo prý řízení vadným ~e smyslu 
čÍs. 2 §u 503 c. ř. s. Avšak ani v tom ani v onom ohledu nem dovolatel 
v právu. Žaloba o 'Obnovu uváděla sice číselně důvod podle §u 530 
čís. 2 a 7 c. ř. s., v podstatě však šlo toliko o důvod obnovy podle čís. 2 
§ 530 c. ř. S., že totiž výpavěď svědka Emila W -a, na níž zejména spo
číval rozsudek ve hlavním sporu z,e dne 7. listopadu 1922 a ze dne, 16; 
června 1923, pokud svědek udal, že byl přítamen anas'louchal uzavren~ 
obchodu mezi B-em a W-em a seznal, že tito dva se shodit a podal! 
s,j ruce jest zřejmě nesprávná, že W. doznal též F-ovi, že křivě vypo
vídal Že učinilo tom trestní oznámení a že na konec i W. sám se u stát
ního 'zastupitelstvÍ 'Oznámil. jde-li jen o tento důvod 'Obnovy, počítá se 
konečná lhůta jednoho měsíce pro podání žaloby o ob~ovu padle §u 53~ 
čís. 3 c. ř. s. teprv od právní moci rozsudku trestmho souclU'., j:,hko~ 
žalob-a a obnovu byla podána dříve, než bylo zahájeno trestm nZ~I1l, 
nepřichází tato lhůta vůbec v úvahu, nýbrž jen lhůta podle posled11lho 
'Odstavce §u 534 c. ř. s. Nebylo prota potřebí vyšetřovatio a zji~ť~vati 
okolnosti o době nabyté vědomosti a nemůže dovolate] duvodne clmlI 
řízení výtku vadností, že se tak nestalo. , ' 

Dále se uvádí v dovolání, že v době, kdy byla podana zaloba o ob
novu z důvodu čís. 2 § 530 c. ř. S., nebylo trestní !ízení proti E,?llu 
W-ovi ještě vůbec ani zahájeno, neřku-I~ p:ávo~lat~,: skonč,:no. Pre~
pokladem tohato důvodu, obnavy, jest P:Y ~sak, ze jlZ sO,~d?:, bylo ZjI
štěno, že svědek, na jehoz vypovedl spaclva rozsudek v dnvejslm sporu, 
dODUStil se křivé výpovědi. Po právoplatném trestmm rozsudku ne~yla 
pr§ však podána nová žaloba o obnavu. Též tento názor nutno vyvratIlI 
jako mylný. V § 530 čís. 2 c. ř. s. není stanoven onen předpoklad, na
opak z ustanovení §u 539 c. ř. s. ply_~e jasně, že, žalobu o ob-n.ovu Pf? 
některý trestný čin uvedený v § 530 CIS. 1-4 c. r. s. lze podali I, kdyz 
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práv?platné odsouzení se posud nestalo. V takovém případě učiní pro
~e.sn! soud .opatření, by trestní řízení bylo zahájeno k vyšetření a zji
stem trestneho čmu a rok k ústnímu jednání o žalobě o obnovu nařídí 
se teprve po právoplatném shlončení trestního řízení, vedlo"-li ku právo
platnemu odsouzení pro trestný čin, jenž byl uveden k odůvodnění ža
lo.by o. obn?vu, nebo když trestní řízení nevedlo k odsouzení z jiných 
duvodu, nez pro nedostatek skutkové povahy nebo důkazů. 

Nesprávným jest též další názor dovolatelův, že ani odsouzení Emila 
W-a pro křivé svědectví nemůže nic změniti na rozsudku ve hlavní věci 
ježto tento rozsudek prý jen z nepatrné části spočívá na svědectví W-ově' "" 
opíraj-:. se ~Iavně o vý~ověd' svědka F-a a seznání dovolatelovo jak~ 
tehdeJslho zal obce. Nenl podle § 530 čís. 2 c. ř. s. třeba, by rozsudek 
se zakládal výhradně na křivé výpovědi svědkově, stačí pro obnovu, brla- Ir třebas kromě jiných důkazů též taková objektivně křivá výpověd' 
zakladem rozsudku ve hlavním spom. Bylo však zjištěno, že v důvodech 
~~h~tn rozsudku byla vedle iibých výpovědí svědeckých a udání sly
senych stran rozbírána též výpověd' svědka W -a a že soud při výsled
n~m h.odnocení všech těchto průvodů došel pak v základě svědeckých 
vypovedl F-a a W-a ve spojení s udáním tehdejšiho žalobce W-a ku 
přesvědčení, že tehdejší žalovaný B. koupil od W-a koně za 18.500 Kč 
a že jest zavázán, zaplatiti zažalovanou kupní cenu. 

čís. 7088. 

~yIO-1i ujednáno, že bude kupní cena splacena hotově při převzetí 
ZbOZI, nelze se domáhati zaplacení, dal-li pmdatel příkaz zasílateli by 
dodal zboží kupiíeH, to se však nestalo. V tom, že kupitel ne!lpo,,~mil 
prodatele, že mu zasilatel zboěí nedodal, a že kupitiel mlčel k výhradě 
zasílatele, by složil úhradu na kupní cenu předem nelze spatřovati zma
ření nebo oddálení splnění podmínl\y splatnosti 'kupní ceny kupitelem. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, R II 43/'27.) 

Žalobu o zaplacení kupni ceny za zhoží pro c e sní s o udp r v é 
s t O II c e zamítl, o d vol a c í s o u d zrušíl napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a 
rozhodl. D ů vod y: K posouzení otáz,Ký: zda žalovaná kupní cena je 
splatnou, ]e nutno zjístiti, která ze smluvních stran jest s plněním v pm
dlení a zda případné prodlení žalující strany zavinila strana žalovaná. 
K tomu účelu jest rozeznávati dVOjí časové období, do 9. června 1926 
a od 9. června 1926, t. j. od doby, )<:dy dle tvrzení žalující strany ode
přela žalovaná fírma bezdůvodně přijeti zboží, davši v dopisu pod
~ástupce žalující firmy z téhož data sděliti hlavnímu jejímu zástupci, 
~e SI nepřeje zaslání dalšího zboží. Nelze pochybovati o tOnl, že v prvém 
caso'vém období byla žalující firma v prodlení s odevzdáním zboží. Na 
odvolaCÍ důvody nutno odvětiti toto: Prodavatelka byla v prodlení/s ode
vzdáním zboží. Neboť pojem odevzdání nutno vyložiti podle předpisů 
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obč. zák., jenž odevzdáním rozumí uvedení věcí do svobodné držby ku
pujícího (§§ 1062 a 1047 obč. zák.), což se musí díti způsobem pro 
převod vlastnictví určeným (§§ 425,427,428,429 obč.zák.). žalobkyně 
nepřevedla zboží do držby žalované strany, nýbrž nechala je i nadále 
u zasílatelské firmy. Podmínkou smlouvy bylo odevzdání zboží žalo
vané firmě v P., od splnění této podmínky závisela splatnost kupní ceny 
a podmínku by musila žalobkyně přesně splniti (§§ 699 a 897 obě. zák.), 
chtěla-Ii by se ubrániti námitce nesplněné nebo řádně nesplněné smlou
vy (čl. 324 obch. zák. a § 905 obč. zák.). žalobkyně průtah ten i zavi
nila a není pravdou, že na něm má vinu žalovaná strana a že tato zma
řila neb oddálila splnění podmínky splatnosti kupní ceny tím,!. že ne
upozornila žalující firmu na omyl zasílatelské firmy B., záležející v tom, 
že oproti příkazu ji žalobkyní danému, neodeslala zboží do P., nýbrž 
zadržela je v pohraniční stanici Libavě a 2. že na výzvy firmy B. ze 
dne 20. dubna, 26. dubna, 30. dubna, 8. května a 19. května 1926, aby 
složila úhradu na kupní cenu předem, tvrdošíjně mlčela. Jest sice pravda, 
že se pokládá podmínka pravidelně za splněnou i tehdy, zmaří-Ii její 
splnění ta strana, která z nesplnění má prospěch. Tato fikce splněné 
podmínky platila již za římského práva a odpovídá i duchu nynějšího 
zákonodárství, poněvadž při výkladu smluv podle § 914 obč. zák. to 
odpovídá úmyslu stran, a poctivému obchodnímu styku. Neboť strany 
předpokládaly, že každá z nich řádně"splní svou smluvní povinnost, tedy 
že žalující strana skute,čně zboží do P. dodá a žalovaná že neodepře 
přijetí zboží bez důvodu. Žalující strana však nedodala a druhá strana 
neodepřela vůbec přijetí a nemohla je ani odepříti, poněvadž jí v P. 
zboží ani nabídnuto nebylo. Ani zákon ani obchodní zvyklosti (čl. 279 
obch. zák.) neukládají kupujícímu povinnost, by upozornil prodatelku 
na mylné plnění smlouvy, a nebyla proto ani povinna odpovídati na ne
oprávněné výzvy firmy B. Naopak žalující strana měla jednati s péči 
řádného obchodníka (čl. 344, 382 obch. zák.) a postarati se o to, by 
zboži řádně do P. došlo a nemůže se vymlouvati ani na speditéra (za
sílatele), jenž je jejím zmocněncem a jehož jednání jdou na její vrub 
(§ 1017 obč. zák.). Žalovaná strana není zákonným zástupcem žalob
kyně ani jejím sekvesirem, by se starala o řádné splnění jejích smluv
ních povinností. žalobkyně sama v odvolání doznává, že věděla o za
držení zbo,ží v pohraniční stanici. Ať se to již stalo z jakéhokoliv dů
vodu, bylo vždy její povinnosti přesvědčiti se, je-Ii tento postup správ
ným a, ne-li, odstraniti závadu. Není proto ani správným tvrzení odvo
latelky, že jí nebylo možno učiniti nápravu, poněvadž prý o zadržení 
zboži na hranici nevěděla. Odevzdáním zboží speditérovi (zasilateli) 
nesplnila, jak se odvolatelka snaží dovodí ti, podmínky smlouvy, třebaže 
"snad P. nebyl splništěm, nýbrž místem dodání, neboť nesplnila smlouvu 
tak, jak vymíněno (§ 918 obč. z,rk.). Z toho" že kupitelka nese zpravidla 
nebezpečí, které postihuje zboží za dopravy (čl. 345, odst. 1 obch. zák.), 
nelze odvozovati, že za každých okolností splnila prodalelka smlouvu 
řádně, odevzdavši zbo'ží speditémvi (zasílateli). V projednávaném pří
padě se o takové nebezpečí vůbec nejedná, neboť nejde o úbytek, po-
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škození nebo ztrátu zboží, a, i kdyby se o takové poškození jednalo, 
nejde k tíži žalované strany, poněvadž žalující strana je sama, jak shora 
řečeno, zavinila. V souzeném případě jde o nebezpečí postihující smlou
vu samu a sem se ustanovení čl. 345, prvý 'Odstavec obch. zák. nehodí. 
Žalující strana proto nedokázala (§ 1298 obč. zák.), že její průtah za
vinila strana žalovaná, a nedokázala také, že žalovaná strana byla v prů
tahu s přijetím zboží a že tím zmařila podminku splatllO'sti kupní ceny. 
Je proto nepochybno, že podle stavu věci do 9. června 1926, neměla 
žalovaná povinnosti kupní cenu platiti. Věc se ovšem změnila od toboto 
okamžiku. Jest totiž přisvědčiti odvolatelce v tom, že nemusí odevzdati 
zboží samo (věcná nabídka), nýbrž stačí nabídka slovná (§ 1052 obč. 
zák.), když kupitel před odevzdánim zboží bezdůvodně odepírá přijetí 
zboží, neboť nelze na pro dateli žád.ati, by si učinil výlohy s dopravou 
zboží, když předem ví, že kupitel zboží nepřijme a že ho k přijetí nutiti 
nemůže, jelikož je to jen jeho právem, nikoliv však povinností. Žalující 
vidí odepření přijetí zboží jednak v onom dopisu ze dne 9. Června 1926, 
jednak v tvrzení žalované strany v žalobní odpovědí, že není povinna 
zboží vůbec převzíti, poněvadž jde o obchod fixní. Tvoří-li tyto dvě 
okolnosti skutečně bezdůvodné odepření přijetí zboží, stačí projev ochoty 
žalující strany k dodání zboží do? bez skutečného dodání zboží a ža
lovaná strana musí kllpní cenu platiti, jelikDŽ je v prodlení s přijetím, 
kdežto žalující strana, trvající na primemím nároku (splnění smlouvy), 
svůj průtah v dodání zboží slovní nabídkou napravila. Pak ale nutno 
rozřešiti otázku, jde-li o obchod fixní, nebofv kladném případě odepírá 
žalovaná právem přijetí zboží. Z onol)ó dopisu nevysvítá, co vlastně 
žalovaná tím mínila, třeba uznala jeho správnost a pravost. Ani svědek 
to nevysvětlil, udav jen, že žalovaná strana pravděpodobně mínila jen 
sečkání s dodávkou až bude disponovati. Je proto třeba zevrubnějšího 
vysvětlení (§ 182 c. ř. s.) o obsahu dopisu a úmyslu žalované strany. 
Dokud tyto okolnosti nejsou zjištěny, nelze rozhodnouti, zda žalovaná 
je v zásadě povinna kupní cenu zaplatiti a zda splatnost kupní ceny 
nastala čili nic. Nelze proto žalobu ani pro tentokráte zamítnouti, jak 
odvolatelka pro nejnepřiznivější pro ni případ míní. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

O Ú vod y: 

Žalobkyně se domáhá zaplacení kup;;T~ceny za zboží, které žalovaná 
objednala v únoru 1926 a které mělo býti dodáno a žalované firmě v P. 
odevzdát>o v měsících dubnu a květnu 1926, při čemž bylo ujednáno, 
že bude kupní cena splatna hotově při převzetí zbožL Tyto okolnosti 
nejsou sporné. Žalobkyně přiznává, že dala svému zasílateli příkaz, by 
dodal zboží žalované do P., a připouští také, že se tak nestalo, nýbrž, 
že zboží zůstalo v pohraniční stanici Libavě. Usuzuje tudíž odvolací 
soud správně, že žalobkyně zásadně nemůže žádati zaplacení trhové 
ceny, pokud. není splatnou, t. j. pokud žalovaná nedostala zboží, ale 
také že není odúvodněna námitka žalobkyně,. že žalovaná firma zmařila 
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neb oddálila splnění podmínky splatnosti tím, že žalobkyni neupozor
nila, že zasí1atelká firma B. neodeslala zboží do P., a že na výzvu této 
firmy, aby složila úhradu na kupní cenu předem, žalovaná mlčela. V po
drobnostech stačí poukázati k důvodům napadeného usnesení. Tím však 
není ještě procesní látka tak vyčerpána, aby mohlo býti o žalobě ko
nečně rozhodnuto. Odvolací soud nemohl přejíti další námitku žalované 
firmy, že šlo o zboží sezonní a 'O obchod fixní, že tedy žalovaná není 
již vůbec povinna zboží převzíti a zaplatiti, když nebylo dodáno včas. 
Tím dala žalovaná firma zřejmě na jevo, že není již ochotna zboží pře
vzíti, i kdyby jí bylo žalobkyní podle úmluvy dodáno do P., tedy i kdyby 
jí bylo umožněno vzájemné plnění z ruky do ruky. Jest tudíž nezbytno 
řešiti také otázku, zda nedodání zboží včas zavinila žalobkyně a tím 
se octla v prodlení ve smyslu čl. 355 obch. zák. a zda se zachovala ža
lovaná firma podle čl. 356 obch. zák., by z tohoto prodlení mohla těžiti, 
či zda sešlo se včasného dodání zboží jen proto, poněvadž žalovaná 
přijetí jeho odepřela, jak žalobkyně dovozuje z dopisu ze dne 9. června 
1926 a z tvrzení žalované v žalohní odpovědi, že není povinna, by zboží 
převzala, poněvadž šlo o obchod fixní. Rekurentka vytýká, že dopis ze 
dne 9. června 1926 nemůže přijíti vůbec v úvahu, poněvadž nepochází 
od ní, nýbrž od zástupce žalobkyně, takže to, co jest v něm obsaženo, 
nelze pokládati za proj ev její vůle. Mimo to prý odvolací soud nesprávně 
vykládá obsah tohoto dopisu jako bezdůvodné odepření plnění se strany 
žalované firmy. Výtka tato není odůvodněna. I když z obsahu dopisu 
přímo neplyne, že žalovaná přijetí zboži naprosto odmítla, což ostatně 
ani odvolací soud nezjišťuje, přece jen zůstalo nevysvětleno, jak bylo 
míněno prozatimní zastavení c}odávek, totiž proč a na jak dlouho měly 
býti další dodávky odsunuty, neboť dle okolností mohl by míti tento 
sice prozatimní, ale časově neohraničený odklad význam konečného 
odmítnutí. Nevadí ani, že dopis nepochází od žalované. Odvolací soud 
jej oceňuje jen tak, jak se jeví, totiž jako zprávu zástupce žalobkyně 
o prohlášení žalované. Není tedy závadou, že odvolací soud nařídil do
plnění řízení za účelem zevrubnějšího vysvětlení obsahu dopisu a tím 
i úmyslu žalované strany. Nelze však přisvědčiti ani právnímu náwru 
rekurentčinu, že by otázka, zda jde o obchod fixní, mohla přijíti v úvahu 
jen tehdy, kdyby byla žalovaná toto stanovisko zaujala ještě před po
dáním žaloby a u:platňovala je jako důvod odepření zaplacení kupní 
ceny, kdežto prý, učinila-li tak teprve za sporu, z pOllhé procesní opa
trnosti, se nelze otázkou tou již obírati, jako nerozhodnou, když bylo 
uznáno, že žalobkyně nesplnila a že nebylo. zavinéného průtahu v plnění 
na straně žalované. K tomu dlužno předem uvésti, že uplatnění ná
mitký, že šlo o zboží sezonní, a o obchod fixní, v žalobní odpovědi ne
stalo se jen tak mimochodem a zjevně jen z pOllhé procesní opatrnosti, 
naopak námitka ta je provedena v souvislosti a organicky s celkovou 
obranou žalované firmy a zdůrazňuje se jí právě jednak prod·lení žalob
kyně v dodání zboží, jednak zbytečnost poskytnutí dodatečné lbůty 
a sproštění povinnosti k převzetí zboží na straně žalované. Okolnost, 
že·některá ze stran zaujala před žalobou určité stanovisko, nemusí míti 
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vždy nutně v zápětí, že by nemohla ve sporu s úspěchem uplatniti t~ké 
skutečnosti jiné, zvláště když s původním jejím stanoviskem nejsou 
v rozporu. Že pak námitka fixního obchodu v tomto sporu není neroz
hodnou, bylo již dovoděno. 

čís. 7089. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
. Výkladní skříň, ať trvale, ať přechodně upevněná na vnější straně 
domu, není mísťJností aniž součástí místností ve smyslu §u 30 zák. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, R II 1241.27.) 

Žalobce, nájemce obchodní místnosti, dal žalovaným podnájemní
kům výpověď z výkladní skříně. K námitkám žalovaných s o udp r v é 
s t o I i c e výpověď zrušil, maje za to, že podnájemní smlouva podléhá 
zákonu na ochranu nájemců. Rek u r sní (s p r á vně o d vol a c í) 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, dále o ní jednal. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovl;,l rekursu. 

Důvody: 

Po formální stránce vytýkají žal'Ovaní právem, že se rekursní soud 
měl zabývali odvoláním žalobce jako soud odvolací a nikoli jako soud 
rekursní, poněvadž rozhodnutí prvého' soudu bylo správně vydáno ve 
formě rozsudku. Námitka žalovaných, že jsou chráněni zákonem na 
ochranu nájemníků a že proto nelze žádati na nich vyklizení výkladní 
skříně bez soudního svolení, nebyla námitkou formální, nýbrž námitkou 
hmotného práva, která, kdyby byla důvodnou, způsobila by zrušení vý
povědi pro nedostatek věcného a právního podkladu. eS rov. sb. n. s. 
'čís. 3437 a 6465.) Než námitka tato není opodstatněna. Zákon o ochraně 
nájemníků, který určen byl původně toliko pro nájemce bytů, byl roz
šířen i na místnosti sloužící živnostem a obchodu, by vyhověno bylo 
potřebám produktivního hospodářství, takže platí nyní pro všechny 
místnosti jakéhokoliv druhu v nájmu nebo podnájmu se nacházející 
(§ 30 zák. na ochr. náj.). Vždy vztahuje se však toliko na budovy a 
na místnosti v budovách se nacházející, tedy pod střechou jsoucí a se 
všech stran ohraničené, poněvadž jen budov je nedostatek, který vedl 
k vydání zákona na ochranu nájemníků. Výkladní skříň, ať trvale nebo 
přechodně na vnější straně domu upevněná, není součástí takových míst
ností, uvnitř budovy se nacházejících. Není však ani »místností«, slou
žící živnostenským neb obchodním účelům. Zákon na ochranu nájem
níků neobsahuje ovšem vysvětlení pojmu »místnost«. Podle obecné 
mluvy, které proto musí býti použito, nutno ovšem rozeznávati mezi 
místností a prostorem. Výkladní skříň jest sice prosto tem se všech stran 
uzavřeným, jehož může býti použito k účelům živnostenským neb ob-
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chodnírn, leč není místností budovy, v níž by se mohl díti provoz ZIV

ností neb obchodu. Zákona na ochranu nájemníků nemůže býti proto 
použito na pronájem výkladní skříně, o kterou jde. 

čís. 7090. 

Zákon ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n., o státní pod
poře při zahájení soustavné elektrisace. 

Vlastník pozemku má nárok na výkup pozemku sama, přesahuje-Ii 
užíváni vyvlasť1ňovatelem požadované šest měsíců (dvě léta) ve smyslu 
§u 3 (3) zákona o vyvlastnění k účelům železničním ze dne 18. února 
1878, čís. 30 ř. zák. 

Služebnost obmezenou na dobu, dokud bude elektrické vedení v pro
vozu, dlužno pokládati za trvalou a odškodnění musí býti hrazeno ka
pitálem. 

Odškodnění záleží v rozdílu hodnoty, jakou měly pozemky, zatížené 
nyní služebností, před zřízením služebnosti, a hodnoty, jakou mají po 
zřízení služebnosti. Hodnotu jest počítati podle užitku, jaký poskyto
valy pozemky vyvlastněnému. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, R II 132/27.) 

Výnosem zemské správy politické byla zřízena ve prospěch S-ských 
elektrických podniků služebnost na majetku firmy K. po dobu, pokud 
bude elektrické vedení v provozu. S o udp r v é s t o I i c e stanovil 
původně odškodné, jež měly platiti S-ské elektrické podniky majiteli 
pozemku, jistinou. Rek II r Sll í s o II d usnesení toto zrušil, maje za 
to, že služebnost, o kterou se jedná, jest časově obmezena, a že proto 
jest odškodné stanoviti nikoliv jistinou,nýbrž rentou. V důsledku toho 
vydal s o li d P r v é s t o I i c e usnesení, jímž stanovil odškodné roční 
rentou. K rekursu firmy K. rek u r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. Ne j vy Š š í s o II d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 

Dllvody: 

Zákon ze cine 18. února i878, čís. 30 ř. zák., na nějž se § 13 zákona 
ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n. v § 13 (1) a (5) 00 do 
určení předmětu a rozsahu vyvlastnění a soudního řízení ve pHčině vy
šetření odškodného odvolává, rozeznává ovšem trvalé a přechodné vy
vlastnění, což obojí může se díti i ve způsobě zřízení služebnosti (§ 2 
čís. 3, § 3 odst. (1), (2), (3), § 8). Avšak jak si zákon rozdíl mezi 
trvalostí a přechodnosti představuje, plyne jasně z předpisu § 3 (3), 
podle něhož vlastník pozemku přenechaného k přechodnému užívání 
oprávněn jest žádati, by podnikatel pozemek vykoupil, trvá-li užívání, 
jež požaduje, déle než 6 měsíců po zahájení provozu podniku, nebo, 
nastalo-li odstoupení k používání teprv po zahájení provozu, déle než 
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dvě léta. Vlastník teely má právo na konečné uspořádání a skoncování 
poměru, a to dokonce výkupem pozemku sama (ne tedy pouze zapla
cením odškodného předem, tedy ve formě kapitálu na rozdíl od roč~í 
renty), pak-Ii jen užívání vyvlastňovatelem požadované přesahuje udané 
neveliké rozpětí časové. Tím spíše však bude míti právo na konečnou 
úpravu a skoncování poměru vyvlastněnec, když jde o užívání, jímž je 
i služebnost, mající trvati dobu neurčitou a nedohlednou, jako v pro
jednávaném případě. Stanoví-Ii tedy vyvlastňovací nález služebnost bez 
časového omezení, tedy trvalou, jest to částečné vyvlastnění trvalé, a 
není tomu pranic na závadu, že, jak rekLirsní soud na to důraz klade, 
bylo při vkladu služebnosti poznamenáno, že je omezena na dobu; 
pokud bude vyvlastňující podnik v provozu. Neboť rozhodným jest jen 
právoplatný vyvlastňovací nález, který váže obě strany tak dlouho, po
kud souhlasně nestanovily odchy'lku a který nemůž.e býti změněn ani 
jednostranným úkonem jedné z nich, když naň druhá nepřistoupila, ani 
samovolným opatřením vyv1.astňovacího úřadu. Avšak, i když se na 
řečené omezení knihovního zápisu lohled nevezme, nezmění se na tom 
nic, neboť i pak zůstává služebnost zřízena na dobu nedozírnou,· ba lze _ 
říci podle lidské předvídavosti věčnou (na kolik pozemské věci lze vůbec 
věčnými zváti), protože elektrisace země právě teprve je v počátcích 
a slibná budoucnost teprv jí kyne, nikterak však není možno počítati 
s tím, že by některé zařízení již zavedené zase bylo rušeno, spíše na
opak bude rozšiřováno a zvelebováno, takže to i o zařízení, jež jest 
předmětem sporu, docela jistě platí. Nélze tedy počítati s tím, že od 
provozu vyvlastňujícího podniku bude kdy upuštěno, a musí proto vy
vlastnění i dle své povahy - nejen tdly dle znění vyvlastňovacího ná
lezu - pokládáno býti za trvalé. Je-Ii však trvalým, musí odškodnění 
hrazeno býti kapitálem (§ 8 (I) cit. zák. že!.) a neprávem nižší stolice 
- prvý soudce ovšem jen z donucení podrobuje se nařízení soudu re
kursního - vyměřily odškodnění pouze roční rentou. K otázce, jak od
škodné vyměřiti, nutno odpověděti, že vyvlastněná firma musí míti i po 
vyvlastnění tolik, co měla před vyvlastn.ěním, jakoby se vyvlastnění 
bylo nestalo: v hodnotě jejího majetku, pokud jde o vyvlastněný před
mět, nesmí se vyvlastněním nic změniti. Musí se tedy určiti hodnota, 
jakou pro ni měly pozemky, nyní služebností stížené, před zřízením slu
žebnosti a jakou maji po zřízení služebnosti: rozdil bude představovati 
odškodněnÍ. Praví-Ii se, že se musí vyšetřiti hodnota, jakou zatížené 
pozemky měly pro ni před vyvlastněním, znamená to, že se nebude hle
dati obecná cena pozemků, jíž podle §u 305 obč. zák. byla by cena 
vypočítaná podle užitků, jež pozemky ty »obyčejně a všeobecně" po
skytuji, nýbrž musi se vyšetřiti hodnota počítaná podle užitků, jež po
zemky poskytovaly vyvlastněné firmě, byť se i ukázalo, že by jinému 
tolik nenesly, že tedy užitky firmou z nich těžené nelze nazvati »vše
obecně« poskytovanými, nýbrž jen individuelnimi. Tomuto hledisku ne
vyhovuje však odhad znalců, jenž vycházi z předpokladu, že se vyku
puje půda sama a nikoli zřizuje pouze služebnost, a nevyhovovalo mu 
ovšem ani rekursním soudem zrušené usnesení prvého soudce, jež nc-
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bylo ani dostatečně jasné a stanovHo cenu piochy služebností stížené 
pro dobu po zřízení služebnosti volným uvážením soudce, bez odhadu 
znaleckého, aniž by bylo vykázáno, že soudce sám má odborné vědo
mosti. 

čís, 7091. 

Byly-li nároky dítěte i matky z nemanželského otcovství smírem 
vyrovnány i proti dědicům a právním nástupcům nemanželského otce, 
s čímž souhlasil i poručník dítěte i nemanželská matk!li také vlastním 
jménem, smír pak byl schválen poručenským soudem po předchozím 
upozornění poručnika i nemanželské matky, že pozůstalost po neman
želském otci, která tehdy ještě nebyla přesně zjištěna, může býti po pří
padě i značně aktivní a že smírem se zříkají pro vždy jakýchkoliv bu
doucích nárol<ů, nebyl smír ujednán za předpokladu rebus sic stantibus 
a přešla na matku povínnost, by ze svého plnila, pokud by nestačila 
smírem ujednaná plnění na zvýšené náklady na výživu a výchovu dítěte. 

(Rozh. ze dne 24. května 1927, Rv II 50/27.) 

Dne 27. října 1920 ujednal dědic po nemanželském otci s matkou 
a pomčníkem nemanželského dítěte, narozeného roku 1913, smil', podle 
něhož se zavázal platiti na výživu dítěte měsíčně 250 Kč, od patnáctého 
roku dítěte 300 Kč a složiti na zaopatření dítěte 5.000 Kč. žalobou, o niž 
tu jde, domáhalo se nemanželské dítě na dědicích po nemanželském otci 
vzhledem k velkému pozůstalostnímu jmění po nemanželském otci, pla
cení výživného 1.500 Kč měsíčně, od patnáctého roku dítěte 2.000 Kč 
měsíčně. Pro c e s II I. s o udp r v é s t o I i c e uznal částečně podle 
žaloby, o· d vol a c í s o u d žalobu zamít!. 

N e j v y Š š I. s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vo dy: 

Dovolání, vytýkajíc i napadenému rozsudku pouze nesprávné právní 
posouzení (§ 503 čís!. 4 c. ř. s.), není opodstatněno. žalobce opírá ža
lobní nárok na zvýšení výživného proti žalovaným dědicům nemanžel
ského otce Františka S-a, o právní důvod, že nastala podstatná změna 
v pozůstalostním jmění, kterou v době ujednání smíru ze dne 11. října 
1920 nemohl jeho zákonný zástupce předpokládati, a že také nastala 
změna v poměrech žalobcových, v jeho osobních potřebách. Podle § 171 
obč. zá~. přešla na žalované dědice nemanželského otce Františka S-a, 
dne 23. ledna 1919 zemřelého, povinnost vyživovati a zaopatřiti jeho 
nemanželské dítě (žalobce). Smírem ze dne II. října 1920, ve formě 
notářského spisu sepsaným, byly však vyživovací a zaopatřo,:ací ná-
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roky nezletilého žalobce Otty Š-a i jeho matky Anny š-ové z poměru ne
manželského otcovství Františka S-a úplně vyrovnány i proti jeho dě
dicům a právním nástupcům, což poručník nezletilého žalobce jeho jmé
nem a matka Anna š-ová také vlastním jménem výslovně uznali a s tím 
souhlasili a poručník Antonín B. zároveil se vzdal veškerých jakýchkoli" 
nároků proti pozůstalosti Františka Sea a jeho dědicům s výhradou 
schválení smíru soudem poručenským, jehož se smíru dostalo usnesením 
okresního soudu ze dne 21. října 1920, po předcházejícím výslechu po
ručníka i matky žalobcovy, kteří schválení smíru výslovně doporučili, 
ač byli soudcem upozornění, že poztlstalost Františka S-a může býti po 
případě í značně aktivní a že smírem se zříkají pro vždy jakýchkoliv 
budoucích nároků. Přístoupila-Ii za těchto podmínek ku smíru matka ža
lobcova Anna š-ová a byli-Ii smírem dědicové nemanželského otce 
sproštěni veškerých závazků vyživovacích a zaopatřovacích k nezleti~ 
lému žalobci z důvodu nemanželského otcovství Františka S-a podle 
§ 171 obč. zák. na ně přešedších, dóvodil správně odvolací soud, že smír 
tento nebyl ujednán za předpokladu doložky »rebus sic stantibus« -
jak míní soud prvé stolice, -: nýbrž, že právě doložka tato měla býti 
zřetelnou vtrlí stran vyloučena a že smír neměl býti za žádných poměrů 
změnitelným. Nelze ani přisvědčiti dovolacím vývodům, že poručník dí
těte a matka jeho Anna š-ová byli při vyjednávání o smír uvedeni v omyl 
tvrzením právního zástupce po,zustalostních dědiců, že pozustalost bude 
předlužena, poněvadž touto otázkou se oba zabývali a o ní uvažovali 
i před nesporným soudcem a, ač jim bylo vyloženo, že pozůstalost, která 
v té době nebyla ještě přesně zjištěna, může býti značně aktivní, přece 
setrvali na schválení smíru, tak jak byl dojednán. Nešlo tedy o okolnost, 
kterou by před svým rozhodnutím nemáhli ani tušiti,. a není správným 
jejich tvrzení, že souhlas ku smíru dali jen za mylných předpokladů o po
zLJstalostním jmění. Schválením smíru poručenským soudem stal se smír 
smlouvou pro obě strany závaznou' a na matku dítěte přešla povinnost, 
by ze svého plnila, pokud by nestačila smírem ujednaná plnění, na zvýc 
šené náklady na výživu a vychování dítěte, na něž jest ovšem též použíti 
odbytného 5.000 Kč (§§ 170, 166 obč. zák.). Ostatně aní zvýšené po
třeby dítěte, rostoucí přirozeně s jeho věkem, nebyly okolností, na kte
rou strany při ujednání smíru pomysliti nemohly, naopak ji na zřeteli 
míti mě.Jy, a nelze ani tímto důvodem žalobní nárok opodstatniti. Okol
nosti, jimiž se snaží dovolání dolíčiti opodstatněnost nároku žalobcova 
na nutnou výživu, jsou nepřípustnými novotami, jimiž nelze se dovola
címu soudu obírati (§ 504 c. ř. s.) .. žalobce se sporem nedomáhal nutné 
výživy jako svého nezadatelného práva proti otci z důvodu, že práva 
tohoto nemohl pozbýti ani úmluvou o odbytném ani vzdáním se (judikát 
čís. 245), nýbrž žalovalo výživu, přiměřenou pozůstalostnímu jmění ne
manželského otce, a opíral tedy svůj nárok O jiný právní důvod, totiž, 
že jednak nastala podstatná změna v pozůstalostním jmění, jednak 
i změna v jeho osobních poměrech a že poměry takové nebyly předpo
kladem při smíru ze dne 11. října 1920 (srv. o rozdílech těchto nárokú 
plen. rozh. ve sb. n. s. čís. 4213). 

l -- Cis. 7092 --
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čís. 7092. 

Domáháno-Ii se na obci náhrady škody z nedostatečného uSlchování 
VYl.'lizeného nábytku, jest pořad práva přípustným, pokud se žaloba 
oplr~ o schovací ~mlouvu, nepřípustným však, pokud se opírá o opa
třem obce podle zakona ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, R I 339/27.) 

. , Ža!obkyně domáhala se na žalované obci v Čechách náhrady škody, 
Jezt:~ ~~Iovaná obec řádně a účelně nepřevezla a neuschovala nábytek 
patrlcl zalobkYIll, a opírala žalobní nárok jednak o to, že žalovaná obec 
~e uvolila dob,rovolně uschovati nábytek, jednak že odpovídá za tuto 
skodu podle zakona ze dne 31. března 1925, číSI. 51 sb. z. a n. Námitce 
nepřípustnosti pO'řadu práva s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a ža
lo~u odr~,ít1. Rek u r sní s o u d námitku zamítl. D ů vod y: Pro 
otazku pnpustnoslt pořadu práva přichází především v úvahu, z jakých 
okolností žalobkyně svůj nárok odvozuje a zdali se jedná o soukromo
prá~ní či ve!ejn'~p,rávní poměr. Při tom dlužno přihlížeti v prvé řadě 
~ prednes,u zal~JIcl strany v žalobě, pokud se týče při ústním jednání. 
~alobkyne zmllluJ e se ovšem v žalobě o tom, že žalo,vaná strana má za 
s~odu na nábytku žalobkyni způsobenou ručiti i podle zákona ze dne 31. 
brezna 1925, čís. 51 sb. z. a n., ohledně něhož v rozhodnutí sb. Vážného 
Čí~. 4154 )est vyslovenO', že se tu jedná o nárok z veřejnoprávního po
m.eru. Av~ak, p~d!e tvrzení žalobkyně uplatiluje se v žalobě nejen tento 
duv9d, ~ybrz pred;lesla žalobkyně výslovně, že žalovaná obec jest zod
povedna I proto, ze vzala na sebe předčasné a dobrovolné uschování 
ná?ytku .dříve, ne_ž došlo k nucenému sO'udnímu vyklizení z bytu a vy
svetluJe zal ob kyne to v odstavcí 2. a 3. žaloby v tom smyslu, že starosta 
?bce, radni ." člen, obecního zastupitelstva k ní přišli a jí činili nabídku, 
ze vykiI:ent, pro zal?bkym bu~e bezp}atně_ provedeno, vystěhuje-Ií se 
Ihned a. ze JI zalov~na obec k presldlem do Z. bezplatně poskytla povoz. 
Nehle~lc k ~omu, ze"v rozhodnutí sbi;kyVážného čís. 4834 prohlašuje 
se porad prava za pnpustny I k uplatnovaní náhrady škody na obci pro 
nedostatečné uschování vyklizených věci, jež jí byly dány v úschovu na 
základě zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a 11., nemůže býti 
popřeno, že se v žalobě žalující stranou tvrdí smlouva o uschování po 
rozumu § 957 až 970 obč. zák., a nelze tvrdití, že žalovaná obec zde vy
stupuJe Jako vykonatelka místn,[ policie, o níž mluví § 37 obecního zří
zení, zvláště když žalobkyně vůbec netvrdí, že žalovaná opominula po
ví.nnosti, tež jí ukládá. zákon o místní policii. Žalobkyně domáhá se proto 
nahrady skody I z duvodu čistě soukromoprávního a náleží rozhodnutí 
o tom soudům povolaným k tomu podle § 1 j. n. 

N e j vy Š š í s o u d změníl napadené usnesení potud, že obnovíl 
usn:,s,ení prvé?o .s?udu, pokud se žalobkyně domáhala náhrady škody, 
vzesle JI opatrel1lm obce podle zákona ze dne 31. března 1925, čís. 51 
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sb. z. a I;.; naproti tomu potvrdil napadené usnesení, pokud se žalobní 
narok oplral o dobrovolné vzetí nábytku žalobkyně v uschování žalo
vanou obcí. 

o ů vo d y: 

P~o otázku přípustnosti pořadu práva jest, jak správně poznal re~ 
kursl1l s~ud, rozhodujícím znění žaloby a přednes žalující strany. Podle 
tohoto ~;edn;su ~omáhá se žal:obkyně na žalované obci náhrady škody, 
ktcrou JI pry zpusob!la na nabytku nedostatečným jeho uschováním 
převzavši jej v úscl;ovu jednak dobrovolně a předčasně, jednak podl~ 
:;akona z~ dne 31. breZlla 1925, čís. 51 sb. z. a n. V prvém případě tvrdí 
zalobkyne scho,:atelskou smlouvou, porušení závazku z ní plynoucího 
podle §§ 957 az 970 obč. zák., tedy soukromoprávní důvod závazku 
o kt,;rél1l dlužno",roz~od?~ati, pořadem práv~ před řádnými soudy a jest 
tudlz v.tomto pnpade pr!slus~ost soudu o~uvodněna. V druhém případě 
Ide o. na?radu skody vzes!ouzalobkyl1l z pusobnosti obce v oboru veřej
nopravl1lm (bezpecnostm pohcle), o které mohou rozhodovati pouze 
úřad~ politické, jest tudíž pořad práva v tomto směru vyloučen. Otázku 
zda zalovaná obec skutečně uzavřela se žalobkyni schovací smlouvu' 
čili nic, nelze řešiti již v tomto období sporu kde jde pouze o zjištěni 
příslušnosti,. nýbrž na základě 'Provedených důkazů teprve rozsudkem 
ve věci same a JSou tudíž vývody dovolací stížnosti v tom směru před
časné. 

čís. 7093. . 
~J:edpi® § ~80 !1~tářského řádu 'nevztahuje se k vydobytí poplatků 

notaru za seplsovan1 soukromých listin. Odměny notářů za podání 
k úřadům se neupravují podle § 179 not řádu. 

Pokud nelze povoliti exekuci podle exekučního řádu na základě usne
sení, upravujícího v nesporném řízení poplatky notářů. 

(Rozh, ze dne 25. května 1927, R I 377 IP.) 

Na zá~ladč usnesení sborového soudu prvé stolice, jímž byly upra
veny notarske poplatky podle §§ 179 a 184 not. řádu domáhal se notář 
k jich vydobytí povolení exekuce. S o udp r v é ~ t o I i c e exekuci 
povohl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Usne
sení sborovéh? soud~ prvé st~lice? jímž byly podle § 179 n'ot. ř. určeny 
poplatky notare, llem exekučnuTI tItulem ve smyslu exekučního řádu ne
b,~ť s,e jím nezavazuje odpúrce k plnění, nýbrž určují se jím pouze' liOo

tarske poplatky co do výše. § 180 not. ř. stanoví, že vymáhání poplatkll 
notáře určených soudem děje se podle předpisů o dobývání poplatků za 
soud?í úkony. Nepl~tí proto ani podle § 180 not. ř. pro vymáhání těchto 
notarskych poplatku předpisy exekučního řádu, nýbrž předpisy § 104 
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nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 5. května 1897 čÍs. 112 ř. 
zák. (jednací řád) a výnosy vyd"né k tomuto nařízení. ' 

Ne i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

N~vrh notáře jako vymáhajícího věřitele na povolení exekuce k vy
dobytI »vykonatelné pohledávky« notářských poplatků opírá se o usne
sení sborového soudu, jímž byly upraveny notářské poplatky podle 
§§ 179 a 184 not. f, ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. zák. Usnesení 
jes,t opatřeno doložkou, že proti němu strana podala rekurs, že však 
urcenou sumu podle § 179 druhý odstavec no,t. ř. k soudu nesložila. 
Tvrdí-li tedy vymáhající věřitel v exekučním návrhu, že usnesení je 
»pravoplatné«, jest to v rozporu již s usnesením samotným, nehledě ani 
k dalšímu průběhu věci, podle kterého bylo usnesení prvního soudu re
kursním soudem za účelem doplnění řízení a nového rozhodnutí zrušeno. 
Rekurs!,í soud p~á~em zamítl exekučn~ návrh, třeba že s jeho důvody 
v te, vseobecnosÍ!, pk JSou v napadenem usnesení uvedeny, nelze sou
hlaslÍ!. Podle § 179 not. ř. má sborový soud první stolice za předpokladů 
tam uvedených určiti notářské poplatky, pokud se týkají úředních úkonů 
čistě notářských, t. j. takových, které vykonává notář jalm o,soba ve
řejnou vírou pověřená (§§ 1 a 171, pak 174 a 179 prvý odstavec not. r.). 
Podle § 180 not. ř, vymáhají se takto upravené poplatky podle předpisů 
o vymáhání poplatků za soudní úkony, tedy podle týchž předpísů, podle 
kterých jsou vymáhány poplatky soudní a poplatky notářů jako soud
níc~ komisařů (srv. §§ 104, 110 a III jed. ř.). Týmž způsobem vymá
ha]! se tyto poplatky take tehdy, když usnesení o jich určení není ještě 
pravoplatné, leda že by strana byla upravenou sumu složila k soudu. 
Jen v takovém případě má rekurs podle § 179 druhý odstavec not. ř. od
kladný účinek. Jak viclno z vysvětlivek k vládní osnově notářského řádu 
k §§ 173 a 174, které odpovídají nynějším §§ 179 a 180, chtěli zákono
dárci pro poplatky čistě notářské poskytnouti v zájmu urychlení a zjed
nodušeni jich vymáhání exekuci, jakoby šlo o poplatky soudnÍ, 

. Jinak jest tomu při poplatcích notářů, které jsou účtovány 1. za se
pIsování soukromých listin a 2. za po,dání k úřadům. K čís. 1. Ve pří
padě čís. I. upravují se poplatky podle §§ 179 a 184 a § 5 pátý odstavec 
not. ř. právě tak jako poplatky za úkony čistě notářské, ale s úchylkou, 
že tyto poplatky se nevymáhají způsobem v § 180 not. ř. uvedeným, Zá
kon praví v § 184 prvý odstavec not. ř., že předcházejících ustanovení 
»s výjimkou § 181« jest obdobn.ě použíti také ve příčině odměny, jež 
přísluší notáři za sepisování soukromých listin. Ale citace § 181 jest 
redakčním přehlédnutím a jde správně o § 180, což jest vidno' jak ze 
smyslu těchto předpisů, tak zejména z § 178 původní vládní osnovy, 
který odpovídá nynějšímu § 180 (v témž smyslu také poznámky k § 184 
not. ř. vydání Manzovit a vyclání Dra Josefa Kaserera). Netřeba tu ře
šiti otázku, zdali usnesení o určení no,tářských poplatků za soukromé li
stiny lze pokládati za exekuční titul podle exekučníhO' řádu a zda je 
možno vpraviti je pod některý z exekučních titulů vypočtených v § 1 

CivjJn[ rozhodnuti IX. 58 
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ex. ř. I kdyby tomu tak bylo a kdyby zejména bylo lze tato usnesení 
vpraviti pod předpis § 1 čís. 6 ex. ř. o nařízeních, jež se vydávají v ne
sporných právních věcech, platil by tu jednak předpis § 12 druhý od
stavec nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., že po p·odání re
kursu již se nesmí až do jeho vyřízení napadené usnesení vykonati a že 
jen ve případě nutkavého nebezpečenství mohou býti učiněna proza- ,. 
tímní opatření; jednak předpis § 4 čís. 3 ex. ř., že povolujícím soudem 
jest soud, od něhož usnesení vyšlo, pokud nebylo předloženo potvrzení 
o vykonatelnosti podle § 4 poslední odstavec ex. ř. K čís. 2. Ve příčině 
odměn za podání k úřadům jest dán jen předpis § 5 čtvrtý odstavec not. 
ř., že v nedostatku ujednání platí ustanovení IQ smlouvě námezdní, ~ 
ovšem, pokud jsou i o takových poplatcích vydány notářské sazby, tedý 
platí tyto. Při těchto odměnách tudíž předpisy § 179 a 184 not. ř. vůbec 
v úvahu nepřicházejí a v takových případech musí si notář vymoci ně
který z exekučních titulů vypočte"ých v § 1 ex. ř. (srv. také rozhodnutí 
čís. 6276 Ol. U. st. ř.). Z toho, co posud uvedeno, jest již zřejmo, že 
exekuční návrh v souzeném' případě musil býti za všech poměrLI zamít
nut. Exekuce podle § 180 nof. ř. a §§ 110 a 111 jed. ř. navržena nebyla 
a, pokud by ve vymáhané sumě byly obsaženy také poplatky za sou
kromé listiny a odměny za podání k úřadům (kteréžto úplaty podle účtu 
založeného ve spisech skutečně v upravené sumě obsaženy byly), by 
poclle zmíněných předpisu ani navržena býti nesměla. Žádána byla jen 
exekuce podle exekučního řádu a mčlo jí sloužiti za exekuční titul usne
sení sborového soudu o určení notářských poplatků. Ale ani tato ne
mohla býti povolena, a) když bylo z doložky na usnesení vidno, že strana 
podala rekurs, takže nastal odkladný účinek podle § 12 druhý ,odstavec 
nesp. říz., b) když podle § 19 ·třetí od·stavec nesp. říz. může býti vedena 
exekuce podle přeclpisů exekučního řádu jen na základě právoplatného 
rozhodnutí rnimosporného soudce, c) když v tomto případě usnesení 
toliko útraty notáře upravuje, ale žádnéh·o příkazu k plnění a žádné lhůty 
neobsahuje, takže chybí tu předpoklady § 7 ex. ř., d) když nebyl okresní 
soud pro povolení exekuce vůbec příslušný (§ 51 ex. ř.), jak bylo již 
shora vyloženo, takže by byl musil návrh příslušnému sborovému SOUC!U 

postoupiti (§ 44 j. n.) a konečně e) když nebylo z usnesení vidno, jaká 
částka z celkové sumy připadá na notářské poplatky za úřední úkony 
notáře, které mají býti vymáhány podle § 180 not. ř. a jaká částka na 
odmčny za podání úřadům, pro kterou chyběla jakákoli listina, jež by 
mohla býti považována za exekuční titul. 

čís. 7094. 

Stalo-li se usnesení, júnž byla povolena exekuce jinak, než bylo na
vrženo, pravoplatným, nelze je napotom zrušiti. 

Zpeněžení v exekuci na nárok dlužníkův proti obci na odstranění 
nouzové stavby, provedené dlužníkem na obecním pozemku, bylo by 
nejvýše možno provádě(ti bud' podle § 332 ex. ř. nebo podle § 333 ex. ř_ 
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Zabavil-li vymáhající věřitel takový pouze domnělý nárok dlužníkův, ne
může se domáhati zpeněžení jeho návrhem na zbourání stavby a na pro-
dej získaného materiálu. . 

(Rozh. ze dne 25. kvě!;Ja 1927, Rl 380/27.) 

Rek u r s II í s o u d povolil usnesením ze dne 20. listopadu 1926 
exekuci zabavením nároku dlužníka proti 'Obci K. na zbourání budovy 
a na odstranění materiálu, z něhož byla budova vystavěna, a na obno
vení dřívC'jšího stavu parcely. Vymáhající věřit~1 učinil pak za úč.etem 
zpeněžení zabaveného nároku n~vrh na ~boU1·al11 ,,~oIl1ku a ~rodeJ zlska
ného materiálu'. S o u cl p rve s t o I 1 C e zrusI1 exekUCI povolel;ou 
usnesením rekursního soudu ze dne 20. listopadu 1926. O II v o cl y: Ma-I~ 
nyní soucl rozhodnouti o zpeněžení, musí se zabývati otázkou jsouc,nostI 
zabaveného nároku a jeho právní povahy, by se mohl rozhodnouÍl pr~ 
určitý způsob jeho zpeněžení. Jest pravda, že dlužník, poněvadž .stavebnr 
pozemek od města K. pachtoval výslovně za účelem po,stavenr l~omku 
a s vědomím a schválením vlastníka pozemku tento domek na nem n~ 
svůj náklad postavil, jest oprávněn d~'l1:ek, kdy se mu zlíbí, strhnout!. 
Toto právo dlužníkovo uznává patrne ,.:obec K. (vlastn!k pO,zem~u), 
která proti povolení exekuce nepo~ala stlZl:O~h; TO,to opravnem,)ez ,po 
skončení pachtovní smlouvy se, zl~e111 v ?luznI~U,V zavaze~, J~st vsak ,'va
záno na osobu dlužníka a nem prenosne. Dluzmk postavJl Sl stavem n~ 
cizí půdě, by mohl bydleti, nikoliv a?y vymáhající věřitel na ::áklade 
exekuce na nárok dal stavení strhnoutI a tak ne z ohledu na to,..,ze exe
kucí niČÍ se hodnota (domek), uspokojil svou pohledávku a~pon z ma
teriálu zbořením rovnčž částečně neb úplně znehodnrOceneho. Podle 
nárokl; soudu nemůže vymáhající věřitel za dlužníka nak.ládati nyní 
domem způsobem, který, intencím dlužník~. zřejn:ě ~d?orute" hodnoty 
ničí a který jedině dlužník sám by mohl volit!. Opravncnr dluznrka zbou
rati domek jest čistě osobní, 0:1 libovůle, ~lIužník~ odvi~lé a nelz.e je 
proto zpeněžiti. Navrhovany zpusob zpenezem ma za ucel (za n.asle
dek) obejití ustanovení o exekuci na nemovltosh, )lch lla9r~zemJ)o
stupem, znamenajícím ,ničení hospodářsk5rch hodnot,. exe~ucn1mu ~adu 
úplně cizím, - to jest vynucenou př~měn?u nemOvl!~stt, na movltos~ 
a prodejem takio získaných r:lOvit·ost,'. Z~usob ,.zpel;e~en~ n~vrh~vany 
vymáhajícím věřitelem jest z techto duvodu i1cpnpusm~. Psnevadz p~k 
ani žádný jiný v §§ 332, 333, 334 a 340 ex. ř. ~veclcny, zp~s?b zpen~
žení není pro shora vyUčenou povahu zabaveneho opravnem pro~ed.l
telný, zrušil souc! exekuci podle §u 39, čís. 8,ex .. ř., ,n:~oť nelze oceka~ 
vati, že pokračování v ní poskytlo by vubec ne]a~y vytezek. ~ c k Ul s.n 1 

s o II cl usnesením ze dne 12. března 1927 zruSlI napadene usnesem a 
poukázal vymáhajícího věřitele s nárokem na zbourání b~dovy .a na 
prodej získaného materiálu, z něhož byla postavena, na porad prav~ ~ 
dodal, že o návrhu vymáhajícího věřitele, by bylo povoleno zbo.mal1l 
budovy a prod:ej ma teriáiu získaného zbourámm, bud~ soudem prve sto
lice rozhodnuto až podle výsledku onoho SpOrtl. O u vod y: Ve svem 
usnesení ze dne 20. li~topadu 1926 povolil rekursní soud exekUCI zaba-

5S' 
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vením nároku příslušejícíhO' podle tvrzení vymáhající strany povínné 
straně proti obci K. na zbourání a na odstranění materiálu, z něhož je 
vystavěna, pO' obnovení dřívějšího stavu téže parcely. Tím nebylo a 
nemohlo býti o tom rozhodnuto, zda nárok takový skutečně tu jest, 
poněvadž prostředky, jež jsou exekučnímu soudu pO' ruce pollle §u 55 
ex. ř. a mimo to i jeho postavení v exekučním řízení neposkytují mu 
možnosti, by vynesl dalekosáhlé zásadní rozhodnutí o jsoucnosti tohoto 
nároku. Toto stanovisko rekursního soudu došlo výrazu ve výroku výše 
uvedeném, jímž byla vymáhající strana odkázána na pořad práva, by 
tento nárok prokázala. Nemůže býti o tom pochybnosti, že tento zaba
vený námk má pro vymáhajícího věřitele materielní hodnotu v předč 
pokladu, že dojde k jeho zpeněžení, a proto jeví se předčasným úsudek 
napadeného usnesení, že lze očekávati, že pokračování v této exekuci, 
pokud jde o tento nárok, poskytne vůbec nějaký výtěžek (§ 39 čís. 8 
ex. ř.), poněvadž předpoklady tohoto úsudku, proveditelnost zpeněžení 
nároku, bude lze posO'uditi teprve podle výsledku dotyčného sporu. 
Soud prvé stolice tudíž nepi;ávem již nyní zrušil tuto exekuci podle 
§ 39 Č. 8 ex. ř. a proto bylo v tomto bodě odůvodněné stížnosti vyho
věno výrokem výše uvedeným. Poněvadž jsoucnost zabaveného nároku, 
jak již výše bylo rozvedeno, jest otázkou předurčující, řešitelnou pouze 
pořadem práva, bude lze o jeha navrhovaném zpeněžení rozhodnouti 
až podle výsledku onoho sporu, což bylo uloženo soudu prvé stolice. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu dlužníka změnou usne
sení obou nížších soudů zamítl návrh vymáhajícího věřitele na nařízení 
rozbourání domku a prodej získaného materiálu. 

Důvo'dy: 

K objasnění věci nutno si krátce zopakovati průběh dosavadního 
řízeni. Jak nesporno, pronajala obec K. povinnému pozemek za uzná
vací činží ročních 50 Kč. Povinný postaví! si na pozemku nouzový dře
věný domek se zděnou podezdívkou. Vymáhající věřitel navrhl, aby mu 
k vydobytí jeho vykonatelné peněžní pohledávky povolena byla kromě 
jíného také exekuce zabavením a přikázáním nároků, příslušejících obci 
k-ské proti povinnému na zbourání budo,vy a na odstranění stavebního 
materiálu, jakož i zabavením a prodejem tohoto odstraněného materiálu. 
První soud tento, návrh zamítl, protože exekuce může býti vedena jen 
na majetková práva dlužníkova a níkoli na majetková práva třetí osoby, 
tedy na nárok obce proti dlužníkovi. Rekursní soud však, přibrav na 
pomoc vývody rekursu, podle kterých prý chtěl vymáhající věřitel vésti 
exekuci na majetko'vé právo dlužníkovo (tedy opak toho, co bylo v exe
kučním návrhu žádáno), povolil exekuci »zabavením nároku přísluše
jícího dle tvrzeni vymáhající strany povinné straně proti obci k-ské na 
zbourání budovy a na odstranění materiálu, z něhož tato budova jest 
vystavěna«. Toto usnesení stalo se pravoplatným a nelze je pro do
mnělou zmatečnost zrušiti, jak si přeje stěžo,vatel, uvádéje, že bylo po
voleno něco jíného, než věřitel v ,exekuční žádosti navrhl. I když tomu 
tak bylo, není v tom zmatečnosti a přes to nabylo usnesení pravomoci, 
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když nebylo nikým, napadeno, Vymáhající věřitel učinil pak za účel~111 
zpeněžení zabaveneho naroku navrh na zbouram, domku a prodej Zl~
kaného materiálu •. První soud rozhodl o t,omto navrhu v ten rozum, ze 
zrušil exekuci z důvodu, že tento i jiný způsob zpeněžení zabaveného 
nároku jest nepřípustný. ~e~ursní soud však odkáz~1 vymáh~jícího .vě
řitele s nárokem na zbouram domku a prodej matenalu na porad prava. 

Usnesení rekursního soudu nemůže obstáti a právem dlužník v do
volacím rekursu tvrdí, že navrhované zpeněžení nelze povoliti. Jak již 
řečeno, byl zabaven domnělý nárok dlužníkův proti obci na z~ourán! 
budovy a odstranění materiálu, Exekuce jest ved<;na pO'dl,e predpIsu 
o exekucích na jiná práva majetková (§ 330 a nasl. ex; ;.), zde na 
nárok na odloučení nouzové stavby (kterou provedl dluzmk) od 1'0'
zemku (který jest vlastnictvím obce), tedy nárok, jehož zpeněžení bylo 
by nejvýše mO'žno prováděti bud' podle §u 332 ex. ř. nebo podle §u 33~ 
ex. ř. Domnělý nárok dlužníkův pr?ti .?~cí};a zbour~ní bm1,:v~ něm 
ještě zbouráním samým, neboť vymahaJlcI ventel nema exekucmho II
tulu na zbourání. Může si nejvýše vymoci zmocnění exekučního soudu 
podle §u 333 ex. ř., by mohl zabavený nár?k na, místě dlu.žníkově uel~t
niti protí obci týmž způsobem, jak by Jel. mo~1 uplatm!I, san~ dlu,zmk: 
Nemá-li dlužník takového nároku, pak Jej ovsem nemuze zIskalI a!ll 
vymáhající věřitel. Kdyb~ dlužní~nárok ~~1, ale mohl by jej prosa?iti 
jen sporem, pak by mUSIl tak ucmIII 1 ventel (§§ 333 a, 308 ~x. r.). 
Není tedy na místě odkazovati věřítele na pořad práva, Jak uč;ml re
kursní soud, neboť vymáhající věřitel nežádal dosud za zmocnem, b~ 
mohl zabavený nárok jménem dlužníkovým uplatniti, a, kdyby Sl takove 
zmocnění vymohl, byl by již také zmocněn k případné žalobě .a ~~po
třeboval by býti odkazován na. pořad práva., Teprve kdyby Sl, v,entel 
vymohl takovým zákonným zpusobem exekucm lItul. n;; zbouranI bu
dovy a na odstranění stavebního matenálu, byl by zIskan m,aJetek. na 
nějž by bylo možno vésti exekuci, jak ust~novuJe § ~33 dr~h~, o;Js~~vec 
ex. ř. K tomu však jest ještě daleko, nebo! dosud ma vymahaJIcI ventel 
zabavený jen domnělý nároF dlužníkův ,a, ni,c více: Z !o~o, co po~~~ 
uvedeno, jest zřejmo', že návrhu na zpenezem" J.ak Jej, ucullI vymahaJlcI 
věřitel, nemůže býti vyhověnO' a že mUSIl bylI zam;tnut, Ale Jen za: 
mÍtnut nikoli exekuce zrušena, když byla pravoplatne povolena a kdyz 
dův'Úd~ pro zrušení zde dosud nenÍ, První soud,použjI p!eGčasn~ §u ~9 
čís. 8 ex. ř. - třebaže lze tohoto předpIsu pouzIII pn vSéch zpusobed; 
exekuce pro peněžní pohledávky - neboť, dos~d je tu jen, z,aba:,.em 
nároku a není známo, zdali a jaký a Jak vynosny :l v exekucmm radu 
dovolený způsob zpeněžení vymáhající věřitel navrhne. P:oto nebylo 
111ožno prostě obnoviti usnesení prvního, sO'u~u .a bylo .Iz~ na~rhll d,!vo: 
12cího rekursu vyhověti jen potud, pokud cehl k OQ!1lIt!1uII (spravne 
zamítnutí) návrhu vymáhající strany. 

čís. 7095. 

Dražbu propachtu kostelních pozemků nelze pro~lásiti za ,~ep~at: 
oou pro nedostatek potřebného schválení, nerozhodl-h dQSud prlslusny 
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úřad o schválení. Bylo povinností správy kostelního jmění, hy dříve, 
než podala žalobu o neplatnost propachtu, předložila pro(lokol o pro
pachtování, jehož biskupská konsistoř neschválila, ministerstvu školství 
a národní osvěty. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, Rv I 1863/26.) 

Veře.inou obecní dražbou byl propachtován žalovanému zádušní po
zemek. Biskupská konsistoř neschválila dražební protokol jednak'z dú
vodLi formálních, jednak proto, že nájemné bylo příliš nízké, a uložila 
správci kostelního jmění, by provedl nový propacht. Správce kostel
ního jmění propachtoval potom pozemek Josefu H-ovi a, ježto se žalo
vaný zdráhal pozemek vrátiti, domáhal se na něm správce žalobou zji
štění, že žalovaný z vlastní viny jest v protiprávním užívání parcely, 
již vlastní kaple sv. Anny, že jest ·ve smyslu §u 1295 obč. zák. povinen 
správě jmění kaple sv. Anny nahraditi škodu rozdílem pachtovného, jím 
v neplatné sml·ouvě ze dne 24. srpna 1924 nabízeného a pachtovného 
Jas. H-em dne I. října 1925' podaného, biskupskou konsistoří ze dne 
12. února 1926 schváleného, takže zapraví za dobu od 1. října 1925 do 
30. září 1926 celkem 250 Kč a že jest povinen pozemek nejdéle do 
30. září 1926 bez jakýchkoli závad a výhrad vydati správci jmění kaple 
sv. Anny. Pro c e s II í s o u d JÍ r v'é s tol i c e žalobu zamítl. D ů
vod y: Formálně jest žádání žalobní nesprávné, neboť nemL1že tu býti 
řeči o vině žalovaného a o protiprávnÍI11.pžÍvání rolc, a když o náhradě 
škody, poněvadž ani žalobce sám žádnou vinu žalovaného netvrdí a 
nejsou tu podmínky pro náhradu škody,podle §u 1294 obč. zák. Správně 
jde v tomto sporu: 1. o zjištění, zda veřejná dražba, na jejímž základě 
žalovaný pozemek drží a užívá, jest po právu platná, 2. kdyby uznána 
byla za neplatnou, je-li povinen pozemek vrátiti a v jaké lhůtě, 3. jakou 
částku za užívání až do doby, kdy přestane, má záduší nahraditi jako 
přiměřenou. O těchto posledních dvou otázkách soud nerozhodoval, 
poněvadž se nejprve zabýval řešením prvé, a když toto řešení bylo vy
řízeno pro žalující stranu nepříznivě, odpadly další důsledky žalobního 
návrhu, Poněvadž skutkový podklad žalobního děje jest celkem mezi 
stranami nespoľn)r) jde pouze o právní posouzení 'Otázky, zda propach
tování zádušního pozemku veřejnou dražbou, provedenou oprávněným 
obecním představenstvem, jest platn)rlTI, proti žalovanému teprve schvá
lením konsistoře a Zemské správy politické, čili nic. Soud uvážil, že při 
dražbě bylo 'Obecní představenstvo splnomocněno ku propachtování 
obročí. Když tedy obecní představenstvo toto právo uplatnilo způsobem 
obvyklým a po mnohá léta před tin) provádčným, tak, že propachtování 
provedlo veřejnou dražbou, jest, pokud se týče zástupců obročí, míti 
za to, že obecní představenstvo jednalo v hranicích své plné moci. Pokud 
se týče těch, kdož při dražbě pozemek spachtovali, jest proti nim pro
pachtování veřejným úkonem obce (§ 28 obec. zřízení pro Čechy ze dne 
16. dubna 1864 čís. 7 z. zák.). Předsevzetí dobrovolných dražeb náleží 
v samostatný obor pllsobnosti obce a jest se při něm zachovati podle 
řádu dražebního vyhlášeného dne 15. července 1786 pod čÍs. 565 Sb. 
z. s, a dne 14. září 1815 pod čís. 101 sb. z. s. pol. Nešetření předpisů 
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\' tomto řádě daných mělo by za následek neplatnost Úk?I:U ~lražebníh'o 
(vide Pražák právo ústavní § 91 odst. 4). Z toho vysvlta, ze platno?t 
veřejné dražby mohla by býti jen tehdy vzata v oc:dpo:, k~yby ony za
konné předpisy při ní nebyly zachovany, - n,m~ze ~sak ,;alobc,;, plat
nost propachtování Fopíratí z důvodu, ze dle I1E)akych predplsu pro: 
pachtování stává se platným teprve tehdy, kdyz blsk~pska konslst:;r 
a Zemská politická správa je schválí, a tato podml~ka ze v tomto pn
padě nebyla splněna. Vždyť tato výhrada nC111 obsaz~n~ v p,odnllnkach, 
za nichž veřejná dražba byla provedena a Jest prokaza,no" ze propa,~h
tování dne 24. srpna 1924 stalo se za podnllnek, Jake vzdycky dnve 
byly a pokucl se svědci pamatují, nikdy dříve ,n:byla, pla~nost ~ropach
tování vyhražena zmíněnému schvalen!. Prave ,vereJlla drazba Je:t 
zvláštní privilegovaný způsob nabývání vlastI1lctvl, Jak tak:, § 367 ob~. 
zák. uznává, a když obecní představenstvo tak?v?u drazb~ P!OVa~l, 
musí žalovan\T b)rti přesvědčen, že ku propachtovam jest opľ~vn,el1o, ze 
propachtováríí provádí podle podmínek, představ,;nstvu ~n~mych; ve 
své vlastností jakožto obecní představenstvo a spravCe)me,111 k~ple sv. 
Anny, a neměl tedy žalovaný důvodu, by sta;al ,se ,o ,nepka dals! usta~ 
novení, která by snad ohledně propachtova111 zadus111ch pozemku mezI 
správou církevního jmění a obecním představenstvem ~yl~ smluven~, 
poněvadž právě dražba byla veřejnon. Uznal tedy soud,!e zalo?a sm(
řující na uznání neplatnosti pachtovní smlouvy prol! zalovanemu P: 
kožto pachtýři není odúvodněna (,rozh. n. s. ČIS. 8876(,1~87) .. ?staine 
není ani další důvod neplatností dražby, žalobcem ~vadeny, tot;z noes_?
žení kauce, opodstatněn, neboť jest pmkáz~no, vyslechem ,s,ve(~k~, oze 
starosta při provádění dražby ohlásil, že sloze111 kauce, s,e, pnSlUS?lk~m 
obce (a to žalovaní jsou) promíjí. K tomu byl_ obec111 urad opravne?, 

b t' o'le podmínek mohl vy' hradně on z nesloze111 kauce odvodIlI du
ne o , 'dč " ht' sledky. Vzhleciem k tomu, že soud nabyl presve, e111, ze pa~ OV111 

I a J
'est p"ávoplatná bylo žalobu jako bezduvod,nou zar111tnoulI. 

S111 ouv 1 - J ,v' , d'l k 
() cl vol a c í s o II d uznal, že žalovaný nepravem llZlva ľ ce po-zen: II 

čkat. 654 role, že jest povinen, správě jmění kaple sv. Anny z~st. sprav~ 
cem Josefem M-em odevzdati uvedený dílec pozemku do,~ dnu,_ zaplaht: 
za užívání pozemku za dobn od 1. října 1925 d,? 3~. ;zan 1,926 200 Kc 
do 14 dnů, D ů vod y: Ve věci samé nelze .rnsvedcrlI n~z?ru soud,u 
1. stolice, že stačilo ku platnosti propachtovám pozemku vcreJl10u dr,az
bou, když obecní úřad jako patron k~ple sv. A;'l1Y provedl, drazbu 
správně podle předpisú řádu dražebmho, vyhlaseneho 15. cervenc~ 
1786 pod čís. 565 sb. z. s. a 1~. září 181? pod čís: ~01 sb. z. pol· N~bo~ 
propachtování dobrovolnou vereJnou drazhou n~nt, Clt1~1l1 .o s,obc pravo, 
tvorným, nýbrž je právním jednáním, klere .zaklada p.rav111 nal:oky, kdyz 
isou tu všecky podmínky platn?sti tako~e~o pra;nt,ho jedl;a111 v torn 
kterém případě vyžadované. Pravnt Jednan,1 for;nah:e ~la~ne nenabude 

, 'p'latnosti á účinnosti když mu schazr nepka nalezltost, kterou 
pravnt , , d' ( . § 865 
hmotné právo k účinnosti a platnosti jeho vyza uJe sr?vneJ , ,a 
867 'Obč. zák.). A právě takový nedostatek tu te, Jak z plsemnoslI sha
nou žalující předložených vyplývá a jak osta.tne a111 ne~1 sporno. Nebo~ 
jde tu nesporně o nemovitý majetek clrkevn!. O takovem majetku plal! 
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dos~~ zákonem ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. a zákonem ze dne 
28. fljna 1918, čis. 11 sb. z. a n. v platnosti zachované nařízení mini
s~ers:va spravedlnosti ze dne 20. června 1860, čís. 162 ř. zák., podle 
n.,:hoz te k uzavření smlouvy, jíž má býti církevní majetek značně za
h,z.en, ~reba schválení vlády, pokud se týče ministerské rady, púkud se 
tyc,; mll1lsterstva školství a nár. osvěty, pokud se týče biskupa a zemské 
spr~v~ pohtlcké - a pO'dle kterého je zatížení nemovitostí pokládati za 
znacne, když se propachtuje na dobu delší 3 let. Podle protokolu o pro
pachtu p~~,emkv ze dne 24. srEna 1924 propachtúval se pozemek na šest 
let ?d 1. r,IJna, 1924 do 30. zán 1930. Bylo tedy třeba podle oněch IJied
plSU schvalem bl,skupa a zemské správy politické - nebo, kdyby biskup 
nesou~lasrl, mlmsterstva školství a národní osvěty. Podle vyřízeni bis
kupske konslstoře ze dne 6. října 1925, jehož obsah byl žalovanému sdě
len, nebyl dražební protúkol schválen a smlouva pachtovní prohlášena 
za ~eplatno~ pro, nedost.atek, schválení nadřízenými úřady a podle vyří
zem ,zen;~ke sp~a:,y pohhck\, v Praze ze dne 27. října 1925 biskupské 
konslst,on prohlaslla se zemská správa politická vzhledem k zamítavému 
stano~lsku tamnímu,2a,nekompetentní k dalšímu projednávání věci. Ža
lov~ny nep,i'bkázal, ba ani netvrdil, že se toho domáhal, by zemská 
spra~a pohtlcká, záležitost ve ~~ci vyřídila a že protokol o propachtu 
s:hvahla. Schazl ,tu/edy podmll1ka platnosti smlouvy podle § 867 obč. 
zak. ,Okoln?st, ,že dříve obecní úřad jako správce zádušního majetku 
stejnym zpusobem po,zemky propachtov,ával a že nevyžadoval schválení 
bIskupské konsistoře a zemské správy politické nemůže na tom nic 
změ~iti, yrc:tože, nesplněon! podmínky platnými 'předpisý vyžadované 
v. pnpade nekterem nemuze v pochybnost uvésti působnost takového 
predplsu s mocí rozkazující pro případy jiné, byť i těchže nemovitostí 
se týkající. Také nevadí stanO'visku soudu odvolacího skutečnost, že 
v P?dmínkách ?ražebních v protokole dražebním ze dne 24, srpna 1924 
nem uvedeno, ze platnost pachtu závisí na schválení biskupské konsi
sto~e a zemské správy politické a že také tato podmínka nebyla před 
dr~zbou hlášena! pro~ože uvedené předpisy májí platnost zákona, jenž 
kazdeho zavazuje a jehož působnost nemůže býti činěna závislou na 
to,;" zdalsOU ,to!nu ú~astníku známy čili nic nebo mu byly před nebo při 
pravmm j,ed~am. oznam:,ny. ': tom směru tedy výtka nesprávného po
sudku pravmho jest oduvodnena a bylo proto vyhověti odvolání a ža
lúbní žádosti, ze které ovšem bylo vypustiti všechny věty a slova, po
kud }ich k určitosti výroku není třeba. Při tom se připomíná, že se lhůta 
osmIdenní k vydání předmětu pachtu opírá o § 573 c. ř. s, a že obě strany 
uznaly 200 Kč za přiměřené roční pachtovné, a bylo proto v této výši 
přIznati náhradu za užívání pozemku za rok od 1. řijna 1925 dO' 30. září 
1926 podle § 14470bč. zák Při svém právnim stan'Ůvisku neměl odvo
lací soud poJřeby zabývati se dalším důvodem neplatnosti smlouvy 
pachtovní stranou žalujíci tvrzeným, že žalovaný nesložil včas pachtovní 
jlstOtll. 

Ne j v yš š í. s o u dobnovil rozsudek prvého soudu s dodatkem, že 
se žalúba zamítá pro tentokráte, . 
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Důvody: 

Dovolání uplatňuje jen dovolací důvod ne'správného právního po
souzení věci ve smyslu čís. 4 § 503 c. ř. s. Spatřuje je předevšim v tom, 
že odvolací soud přehlíží, Že obecní představenstvo bylo zplnomocněno 
ku propachtování obročního pozemku a že tedy, když toto právo uplat
nilo způsobem obvyklým a po mnohá léta před tím prováděným, jednalo 
v mezích své plné mocÍ. Než odvolací soud uznal na neplatnost dražby, 
jíž propachtována byla žalovanému část pozemku Č, kat 654 patřícího 
ku jmění kaple sv. Anny, nikoli snad pwto, že představenstvo obce, 
spravovavší toto jmění, překročilo plnou moc, lIdělenou mu za účelem 
propachtování toh'Ůto po'zemku veřejnou obecní - správně dobrovol
nou - dražbou, nýbrž proto, že pachtovní smlouva neměla všech nále
žitostí, jichž bylo potřebí, by vznikla platná smlouva pachtovní, nebyvši 
schválena příslušnými úřady, Lichou jest také námitka dovolání, že pro
pachtování dražbou jevilo se v poměru k žalovanému býti veřejným úko
nem, jehož platnost byla a jest závislá pouze na tom, zda bylo šetřeno 
předpisů dražebního řádu. Okolnost, že pozemek nebyl propachtován 
z volné ruky, nýbrž dobrovolnou dražbou, a že dražba byla provedena 
obcí jako příslušnou vrchností (§ 1 draž. řádu ze dne 15. července 1786, 
čís. 565 sb. z. s, znova vyhlášeného dekretem dvorské kanceláře ze dne 
14. září 1815, čís. 101 sb, pol. z.) ničeho nemění na věci, kdežto okol
nost, že dražba byla vykúnána podle zákonných předpisů dražebního 
řádu, má pouze ten význam, že nebyla neplatnou z příčiny pOfllšení 
těchto předpisů, ale nebylo tím nahraženo pO'třebné schválení přísluš
ných úřadů, Pravdu má však dovolání v tom, že prohlásiti dražbu za 
neplatnou pro nedostatek potřebného schválení, není toho času možno, 
ježto schválení nebylo dosud příslušným úřadem ani uděleno, ani ode
přeno. Podle zásady § 865 obč. zák., jenž platí nejen pro smlouvy ne
zletilců, nýbrž obdobně i pro všechny smlouvy státu a jiných právni
ckých osob, při kterých se vyžaduje přivolení dohlédacího úřadu (srv. 
Krainz, Ehrenzweig ll. § 3 I 3, Ma yr ll. str. 47, Krasnopohki II. str. 88), 
jest schválení dražby pouze pr<'lvní podmínkou její platnosti, proto lze 
o její platnosti rozhodnouti teprve, až dojde rozhodnutí příslušného 
úřadu, že dražbu schvaluje nebO' neschvaluje, neboť do té doby je ne
jisto, zda podmínka nastala, čili nic. Zjištěný průtah ve vyřízení této 
věci - propachtování se stalo již v roce 1924 - nezpůsobuje sám 
o sobě neplatnost dražby, neboť, dokud žalovaný nevyzval druhou stranu, 
by se vyjádřila o schválení v přiměřené lhůtě, jest oprávnění, dražbu 
schváliti, zásadně časově neomezeno. Ostatně jde tenlo průtah na vrub 
žalobkyně, ježto povinnost zjednati konečně rozhodnuti nadřízeného 
úřadu o schválení, ať kladné, nebo zamítavé, náležela přectstavenstvu 
obce U. jakožto patronu a správci žalující kaple a, když se obec vzdala 
patronátu, pokud se týče správy jmění kaple, no'vému správci, neboť jde 
vždy o touž správu a nežaluje správce, nýbrž kaple, zastoupená správ
cem. Bylo tedy věcí žalobkyně, pokud se týče jejích zástupců, by, než 
podala tuto žalobu, předložila protokol o propachúování ministerstvu 
školství a národní osvěty, které z příčiny zamítavého stanoviska biskup-
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ské konsistoře bylo příslušné k dalšímu projednávání věci. (Min. nař. ze 
dne 20. června 1860. čís. 162 ř. zák., v platnosti zachované zákonem ze 
dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák., pokud se týče zákonem ze dne 28. 
října 1918, čís. 11 sb. z. a n.). To se dosud nestalo, a proto ministerstvo 
nemohlo ještě prohlásiti, zda dražbu schvaluje, čili nic, proto také není 
vyloučeno, že dražba bude ještě schválena, když žalobkyně napraví své 
opomenutí. Z toho plyne, že žaloba, pokud se opírá o neplatnost dražby, 
jest předčasná. Odvolací soud neposoudil věc po právní stránce správně, 
uznav za tohoto stavu věci na neplatnost dražby pro nedostatek potřeb
ného schválení a žalobě vyhověv. Bylo proto důvodnému dovolání žaloe' 
vaného vyhověti a změnou odvolacího rozsudku obnoviti, byť i z jiných 
dúvodú, rozsudek prvého soudu s tím, že se žaloba zamítá jen pro ten
tokrál. 

čís. 7096. 

Ustanovení čl. 322 obell. zák. platí i pro obor občanského práva. 
Jest otázkou případu, zda dodatek podmínky v nabídce neobsažený 

znamená podstatnou úchylku od nabídky. Doda(ek kupitelův, týkajíc! se 
způsobu a času zaplacení kupní ceny, kterou přijal podle nabídky, nelze 
pokládati za úchylku od nabídky pouze tehdy, nezměnilo-Ii se dodatkem 
tím postavení prodatelovo. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, Rv j 2009/26.) 

Žalobě o splnění kupní smlouvy o 'domu pro c e sní s o u cl p r v é 
s t o I i c e vyhověl, o cl vol a c i s o u d žalobu zamitl. D li vod y: 
Spolužalujfcí Karel P. vypověděl jako strana, že se dostavil dne 28. září 
1925 večer k žalovaným a že je také zastihl. Jeho dotaz, zda oni chtějí 
nemovitost opět prodati, že zodpověděl na prvém místě žalovaný tak, že 
není proti tomu, hy Se nemovitost prodala, ale že musí na tom něco vy
dělati. Na otázku jmenoval na prvém místě žalovaný jako kupní cenu 
165.000 Kč a dodal, že věc mus'í býti ohledně koupě - tak zařízena 
jako u H-a, podle čehož neměli by žalobci na převodních poplatCích 
z koupě zaplatiti více než asi 7.500 Kč. Potom, co na prvém místě žalo
vaný jmenoval kupní cenu 165.000 Kč, dodal také, by Karel P. šel domů 
a -o věci si promluvil se svými sourozenci. Karel P. nechal znáti, že 
ohledně výšky kupní ceny nebude překážek, a požadoval slib, že druhá 
strana bude mu po tři neděle státi se svou nabidkou ve slově, a že 
Karel P. během těchto tří neděl dá mu odpověď, zda žalobci dům koupí. 
Na' prvém místě žalovaný výslovně slíbil, že bude tři neděle státi ve slově. 
že je přece obchodníkem a že proto to platí. Rozmluva děla se v ku
chyni, v bytě Sch-ových (žalovaných) v přítomnosti na druhém místě 
žalované. Myslí, že byla přítomna po celou tu dobu. Je vyloučeno, že 
by na druhém místě žalovaná nevěděla, o 00 se jedná. Ona také na po
čátku rozhovoru pravila ke svému manželi, že nyní prodává opět nemO
vitost a že napřed ji chtěl mermomocí míti. K vyjednávání se žalovanou 
stranou a k eventue1nímu uzavření kupu že byl (Karel P.) oprávněn. 
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o době zaplacerií při tOI11 že se nemluvilo, ale že na prvém místě žalo
vaný se vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl míti peníze, že nemají býti 
na doniě zaknihovány. Soud odvolací proto nemá pochybností o těchto 
zjištěních souclu prvé stolice. Dopisem ze dne 5. října 1925 sdělili ža
lobci Josefu Seh-ovi, že nabídku v umluvené výši přijímají, že koupi, jak 
byla umluvena, uzavrou a že známý peníz v den uzavření koupě ihned 
hotově zaplatí, první polovici kupní ceny do 14dnú po uzavření smlouvy 
(I. j. po vyhotovení písemné smlouvy u notáře) a zbytek 'nejdéle do tří 
neclěl potom. Že tento způsob placeni bude dodržen, za to že ručí rovněž 
spolupodepsaná matka žalobců Žofie P-ová. Poněvadž podle výpovědi 
Karla P-a ze dne 28. srpna 1925 nebylo mluveno o době zaplacení kupní 
ceny, mělo se podle § 904 obč. ,zák. zaplacení státi ihned, to jest při uza
vření kupní smlouvy. Tento návrh však žalobci ve svém dopise nepři
pII tak, jak byl učiněn, nybrž s omezením, a proto považuje se podle 
~1. 322 obch. zák. platného rovněž podle § 7 a § 862 obč. zák. pro úb
canský zákon (Ehrenzweig str. 123, Mayr str. 43) jejich přijetí nabídky 
za odmítnutí spojené s novým návrhem. Tento nový návrh však žalovaní 
nepřijali ve lhůtě § 862 obč. zák. a proto je jako by nebyl. Na prvém 
místě žalovaný prohlásil mimo to Emilu P-ovi na jeho otázku výslovně, 
že již neprodá. Ochota vyjádřena teprve v dopise zástupce žalobců ze 
cine 10. října 1925 požadovaných 165.000 Kč zaplatiti, nemohla na tomto 
stavu věci nic vÍCe již změniti. 

Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce v podstatě správně, a 
proto stačí, připojiti k jeho důvodům vzhledem na vývody dovolacího 
spisu jen ještě toto: Nelze přisvědčiti názoru dovolatelů, Že ustanovení 
čl. 322 obch. zák. nemá platnosti pro ohor práva občanského a že tedy 
podle občanského práva nevadí hotovosti smlouvy přijetí nabídky s pod
mínkami neb výhradami. Nestanovíť čl. 322 obch. zák. v podstatě nic 
jiného, než § 869 obč. zák.; vždyť přijetí s podmínkou nebo výhradou 
podle čl. 322 obch. zák. znamená totéž jako přijetí za jiných podmínek 
podle § 869 obě. zák. Jde tedy jen o to, co dlužno rozuměti podmínkou 
nebo výhradou po rOZLImu těchto zákonných ustanovení. Je otázkou pří
paclu, zda d'Odatek podmínky v nabídce neobsažený znamená podstatnou 
úchylku od nabídky, tedy novou podmínku nebo výhradu. Při tom dlužno 
vycházeti ze zásady, že příjemce nabídky nemůže svými dodatky zhor
š,iti nebo změniti právní postavení nabízečovo, a to je právě důvodem, 
proč zákon nenechává vzniknouti smlouvu, když příjemce nabídky při
pojil dodatky, jež nejsou v souhlase s nabídkou a s úmyslem nabízečo
vým. Dodatek kupitelúv, tí,kající se způsobu a času zaplacení kupní 
ceny, kterou přijal podle nabídky, nebylo hy lze tudíž pokládati za 
úchylku od nabídky jen tehdy, kdyby se jím nezměnilo postavení pro
datelovo, kdyby se totiž onen dodatek pohyboval v mezích, v nichž by 
se dělo placení bez takového dodatku. V souzeném případě nebylo po-
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dle zjištění odvolacího soudu mezi stranami při vyjednávání dne 28. záři 
1925 mluveno o době zaplacení·kupní ceny za dům; mělo se tedy podle 
§ 904 obč. zák. plniti ihned, totiž bez zbytečného odkladu. V této pří
čině však nepřijali žalobci v dopise ze dne 5. října 1925 návrh žalova
ných tak, jak byl učiněn, nýbrž přijali jej s výhradou, prohlásivše, že 
nabídku v umluvené výši přijímají, že koupi, jak byla umluvena, usku
tečňují a sice že »známý obnos« zaplatí ihned hotově v den uzavření 
koupě, první polovici kupní ceny pak do 14 dnů po uzavření koupě, t. j .. 
podle výpovědi spolužalobce Karla P-a po vyhotovení písemné smlouvy 
u notáře a zbytek nejdéle do tří neděl poté, při čemž jako záruku za do
držení tohoto způsobu placení nabídli rukojemství své spolupodepsané 
matky Zofie P-ové. Tato výhrada žalobců ohledně doby zaplaceni kupní 
ceny jest však, jak odvolací sou(l správně uznal, závažnou úchylkou od 
nabídky žalovaných co do podstatné její části, takže sluší přijetí nabídky 
s takovouto výhradou podle zmíněných již zákonných ustanovení po
kládati za odmítnuti nabídky spojené s novým návrhem. Ježto pak žalo
vaní tento nový návrh nepřijali, ba prvžalovaný výslovně prohlásil spolu
žalobci Emilu P-o·vi, že di'tm již neprodá, nemají pozdější dopisy zá
stupce .žalobci't ze dne ID. a 19. října 1925, v nichž žalobci projevují 
ochotu, že zaplati za dům požadovanou cenu 165.000 Kč, pro tento spor 
již významu. 

čís. 7097. 

K platnému postupu pohledávky není třeba, by postupník měl za po
stupitelem pohledávku ve stejné vý~i jako jest postoupet1á pohledávka. 

Postup pohledávky k pouhému zajištění postupolkova nároku jest 
v exekuci proti postupiteli na pohledávku tu ochrániti žalobou podle 
§ 258 ex. ř., nikoliv podle § 37 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, Rv 1647/27.) 

Zalovaný čsl. erár vedl exekuci zabavením dlužníkovy pohledávky 
proh okresní správní komisi. Zalobce, tvrdě, že nabyl zabavené pohle
dávky postupem od dlužníka, domáhal se na žalovaném eráru zrušení 
exekuce. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
~ d vo' I a c í s o u d žalobu zamítl. O ů vod y: Postup pohledávky za 
uplatu (a o takový šlo by podle právniho stanoviska žalující strany), 
predpokládá, by postupník dal postupiteli úplatu nebo se zavázal dáti 
ji způsobem takovým, že by převedl ze svého jmění nějakou hodnotu na 
postupitele. Nic takového však se nestalo zde mezi žalobcem a dlužní
kem ani podle. důkazních výtěžků ani podle skutkového zjištění prvního 
s?~du. I když tudíž tito dva jednali spolu o postup pohledávky a po
UZll! tohoto výrazu v předložených listinách, nemohli tím přivoditi platný 
postup této pohledávky a tudíž její přechod do majetku žalobcova, nýbrž 
podle zjištěného stavu věci šlo jim podle pravé Vůle očividně jen o to, 
by se pohledávka dlužníka za stavbu silnice stala žalobcí zámkou za 
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eventuelní újmy z ručení za úvěr manželce dlužníkově, což vysvítá ze
jména z okolnosti dokázané předloženou korespondencí, že se okresní 
~právní komise jako poddlužnice zavázala podle žádosti jeho i žalobcovy, 
ze bude veškeré platy Z· titulu stavby silnice konati na účet manželky 
dlužnika u Městské spořitelny, čímž právě mělo býti dosaženo by ani 
manželka dlužníkova ani žalobce nevzali újmy z financování dlužníka. 
Žalobce nestal se tudíž na základě postupu majetníkem pohledávky, kte
rou vyl~ču]e z exekuce vedené erárem proti dlužníku, a není tedy žaloba 
opravnena. I 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O Ů vod y: 

Dovolání uplatňuje dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. Přisvědčiti 
jest dovolateli, že podle § 1392 obč. zák. není k platnému postupu po
hledávky třeba, by postupník měl za postupitelem pohledávku v téže 
výši, jako je pohledávka postoupená. Zato v dalším nelze s do,volatelem 
:,ouhlasiti. Oovolatel uvádí, že postup jest jen »formálním aktem«, a že, 
je-I! postup proveden formálně správným způsobem, nemůže soud tento 
formální úkon neuznati z důvodů založených v právu hmotném. Věc má 
se jinak. Při žalobě podle § 37 ex. ř. nejde jen o průkaz formálních 
úkonů, nýbrž o to, zda žalobci po hmotněprávní stránce přísluší takové 
právo, které by nedopouštělo výkonu exekuce. Proto se odvolací soud 
zcela správně obíral hmotněprávní stránkou práva žalobcem tvrzeného 
a došel ze zjištěných okolností ke správnému právnímu závěru, že jde 
tu len o postup pohledávky k pouhému zajištění žalobwva nároku na 
náhradu újmy, která mu snad vzejde ze závazku rukojemského. V tomto 
směru stačí dovolatele pl'ostě odkázati na správné důvody napadeného 
rozsudku. Zajišťovací postup jest pak, pokud jde o jeho uplatnění proti 
exekuci na postoupenou pohledávku, stejně posuzovati jako zajišťovqcí 
převod práva vlastnického. Již předpisy § 10 (3) konk. ř. a § 10 (3) 
vyr. ř. posuzují jak zajišťovací převod vlastnictví, tak i zajišťovací po
~tup pohledávky stejně. Pokud jde o zajišťovací přeV'od vlastnictví, bylo 
v plenárním usnesení tohoto nejvyššího soudu ze dne 9·. května 1925, 
čís. pres. 1385/124 (čís. 5026 sb. n. s.) dovozeno, že vlastnické právo 
ku zajištění může býti v exekučním řízení chráněno jedině žalobou podle 
§ 258 ex. ř., tedy nikoliv žalobou, kterou má býti exekuce sama v celé 
své podstatě a se všemi svými účinky, tudíž i se soudcovským právem 
zástavním exekucí touto podle § 256 ex. ř. získaným prohlášena za bez
účinnou nebo nepřípustnou, nýbrž pouze žalobou, jíž se má uplatniti ná
rok na to, by podle pořadí úkojového práva byla pohledávka toho, v je
hož prospěch stal se zajišťovací převod vlastnictví, uspokojena z vý
těž~u před vymáhajícím věřitelem. Stejný poměr jest pak i při zajišťo
vaClm postupu pohledávky. Tento postup nezakládá právo, které vylu
čuje vedení exekuce na pohledávku. Aby dosaženo bylo účelu, k němuž 
se pravá vůle stran při zajišťo,vacím postupu pohledávky nese, není 
třeba zrušovati exekuci, nýbrž stačí zajistiti ochranu přednostnímu úko
jovému právu, které fiduciárnímu postupníkovi přísluší, teprve při vlast-
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ním provedení exekuce. Jelikož jde tu () exekuci na peněžitou pohle
dávku, přijde tu po případě k platnosti předpis § 307 ex. ř., podle něhož 
jest poddlužník, činí-li na pohledávku přikázanou k vybrání nebo na 
místě placení kromě vymáhajícího vělitele nárok i jiné osoby, oprávněn 
a v určitých případech i povinen pohledávku k soudu složiti. Při roz
vržení této podstaty, což státi se má podle zásad § 283 až 287 ex. ř. 
(srovnej rozhodnutí čís. 5042 a 6141 sb. n. s.), může pak postupnik 
uplatiíovati, že mu přísluší úk,ojové právo) mající vřednost před zástav
ním právem vymáhajícího věřitele. Nemohlo proto bSrti dovolání vy
hověno. 

čís. 7098. 

Smír, jímž se zavázal manžel. platiti manželce výživné, jest podle své 
právní povahy smlouvou, a .iest manžel zavázán plniti podle smíru tak 
dlouho, dokud nebyl buď srovnalou vůlí stran nebo soudcovským vý" 
rokem zrušen. účinek zrušeni smlru soudcovským výrokem pro' napo
tomní okolnO'sti vztahuje se zpět na dobu, kdy byla u příslušného soudu 
podána žaloba o zrušení smíru, nikoliv až na dohu, kdy vznikly skuteč
nosti, o něž byl žalobní nárok opřen. 

q 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, R II 159/27.) 

Návrhu dlužníka na odklad exekuée k vydobytí výživného s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů
vod y: Žaloba povinného proti exekuci podle § 35 ex. ř. o nepřípust
nost exekuce zamítnuta byla nejvyšším soudem rozhodnutím ze dne 13. 
ledna. 1927 Rv II 709/26 (čís. sb. 6695), při čemž byl'o vysloveno, že, 
dokud smlouva trvá a nebyla zrušena bud' srovnalou vůlí stran nebo 
SOudcovským v.ýrokem, dotud trvá povinnost manžela, by smlouvu plnil. 
Podle tohoto prohlášení nejvyššího soudu a z úvahy, že ani žaloba nec 
působí na výživné ~ byť i také novací podle §§ 1376 a 1379 obč. zák. 
změněné v nárok smluvní - pro minulost, nemůže se státi zrušení ex0i
kučního titulu t. j. smíru ze dne 23. ledna 1922 od tehdejška, nýbrž je
dině od nynějška, kdyby také vyhověno byio žalobě podané u zdejšiho 
soudu dne 18. března 1927 o neplatnost soudního smíru. Není zde tedy 
důvodů, by byl povolen odklad exekuce podle §§ 42 až 46 ex. ř. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Manželka vymáhá na rozloučeném manželi podle soudního smíru mě
síčně splatné výživné po 320 Kč za dobu od 1. března 1926 do konce 
března 1927 celkem osmi mobilárnírni exekucemi. Manžel navrhl dne 
14. března 1927 odklad exekucí, vykázav podací rubrikou, že podal dne 
8. března 1927 na manželku žalobu o »neplatnost« soudního smíru. 
V návrhu na odklad uvedl dlužník, že podal žalobu ° »zrušení" exekuč
ního titulu, a v dovolacím rekursu praví, že se domáhá soudcovského 

; 
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v,ýroku, »aby smír o alimentech hyl prohlášen za bezúčinný utl 1. dubna 
192,6 fsprávnč .od 1. března 1926).« Z procesních spisu je zjevno, že se 
d1uznlk nedomaha rozsudku o prohlášení neplatnosti smíru hned ocl pů
vodu (§ 1382 a cla\. obč. zák.), nýbrž že se domáhá prohlášení smíru za 
zrušený nebo již za neúčinný, že tedy žádá odstranění exekučního titulu 
z dů'Jo,~u, že prý po smíru nastaly okolnosti, za kterých jest považovati 
Jeho .~YZIv?vaci závazek za uhaslý. exekuční titul tecly stále ještě trvá 
a.,muze byy podkladem pro vymáhání výživného. Jak bylo vysloveno 
JIZ ve ZdejSII11 rozhodnutí ze cine 13. ledna 1927 Rv II 709/26, čís. sb. 
6695 ve sporu týchž stran, jest smír o výživné podle své právní povahy 
smlouvou, p~dle které musí manžel tak dlouho plniti, pokud nebyla bud' 
srovnalou vuh stran nebo soudcovským výrokem zrušena. Jde jen 
o otázku, od které dob)' může takové zrušení býti účinným. do které 
doby jest cllužník povinen podle smíru plniti. Dlužník žádá tak již s účin
ností od 1. března 1926, ocl které doby prý přestal výžívné pla·titi. Toho 
však docíliti nemlHe. Jak již řečeno, domáhá se žalohce zrušení smíru 
následkem okolnosti, které později nastaly. I kdyby měla žaloba úspěch, 
vztahovaiy by ~~ právní ~činky rozsudku zpU jen k onomu dni, kdy se 
bylo rozsudku radnym zpusobem u'soudu domáháno, tedy kdy byla ža
loba u příslušného soudu podána. Naproti tomu nepůsobil by rozsudek 
na dobu před podáním žaloby, zejména nikoli na dobu, kdy vznikly sku
tečnosti, o něž byl žalobní nárok opřen. Nezáleží Tudíž na t0111) od které 
doby se mohl dlužník domáhati zrušení exekučního titulu. Proto nemůže 
J1~ př. ?tec n~bo 111~nžel žádati o snížení nebo- sprošt(~l1í vyživovací p'o
Vlll110StI do ml11ulosh od doby, kdy vznikly skutečnosti, o něž sn.Ížení nebo 
sproštenÍ opírá, u}rbrž jen do budoucnosti s účinkem ode cine podání ža
loby. Jinak by mohl povinný nejen odpírati plnění výživného v minulosti 
J'iž splatného, ale nezaplaceného, nýbrž důsledně Žádati i vrácení za
placenéhy výživného. od,,"doby, kdy dotyč~é skutečnosti vznikly. Tak 
daleko vsak nejde am s!ezovatel. Tomuto nazom svědčí plně také před
pis § 42 ex. ř. o odiožení exekuce, který slouží právě tomu, by účinek 
rozhodn~tí o.žalobách a jiných návrzích byl pro případ jejich úspěchu 
zabezpecen JIŽ pro dobu ode dne jejich podání. Podle toho, co posud 
uvedeno, bylo by zbytečno, by byla exekuce k vydobytí výživnéhosplat
ného až do podání žaloby o zrušení exekučního titulu a manželkou vy
máhaného odkládána. Netřeba se tudíž obírati dalšími zákonnými před
poklady odkladu exekuce podle § 44 ex. ř. 

Čís .. 7029. 

Při spoluvlastnictví veřejné porážky dobytka, jejímž hlavním vý
nosem jest jatečné, k(ieré platí řezníci a hostinští ze zabitých dobytčat 
nejde jen o poměr spoluvlastnický ve smyslu § 825 a násl. obč. zál,.' 
nýbrž i o poměr společenský podle § 1175 a násl. obě. zák. Dobu k~ 
kladení účtů a rozděleni zisku lze stanoviti i činem konkludentním (do
savadním posTupem). 

(Rozh. ze dne 25. kvěina 1927, R II 164/27.) 
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Žalobce, žalovaný a manželka žalovaného byli spoluvlastníky ve
řejné porážky dobytka, žalobce jednou ideelní třetinou, žalovaný "/., a 
manželka žalovaného jednou ideelní šestinou. Hlavním příjmem z po
rážky bylo jatečné, jež platíli řezníci a hostinští ze zabitých dobytčat. 
V roce 1926 vedl žalovaný správu a účtování příjmu a vydání ze správy 
porážky. Mezi stranami (společníky a spoluvlastníky) porážky nebylo 
společenské smlouvy, zejména nebyla dojednána úmluva o tom, kdy 
se vyúčtování z tohoto poměru spoluvlastnického má státi. Žalobě na 
vydání výtěžku 1.761 Kč 34 h za % roku 1926 od 1. ledna do 30. září 
1926 pro c e sní s o u tl p r v é s tol i c e vyhověl co diO 1.317 Kč 
26 h po srážce započtením namítaných 444 Kč 08 h, odůvodniv své 
rozhodnutí §§ 833~--842 obč. zák. a §§ 1188 a 1198 obč. zák., poně
vadž prý, ježto nebylo mezi spoluvlastníky porážky úmluvy o správě 
spoluvlastnictví a rozdělení (výplatě) zisku a době této výplaty, může 
společník žádati vyúčtování a vyplacení zisku kdykoliv. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl. D ů vod y: Právnímu ná
zoru prvého soudu nelze přisvědčiti. Přichází v úvahu § 1199 obč. zák., 
dle něhož konečný účet a rozdělení výtěžku nebo ztráty nemůže býti po
žadováno před uplynutím společného obchodu. Jedná-li se však o ob
chody, které se pmvozují po více let a vykazují rooní užitky, mohou 
společníci, pokud hlavní obchod tím netrpí, ročně nejen účet, nýbrž 
i rozdělení výtěžku pohdovati, ovšem může každý ze společníků kdy
koliv na své útraty do účtu nahlédnoúti. Podle tohoto zákonného' usta
novení, nebylo-li vůbec ujednáno nic o tom, kdy a za jaké období mají 
se účty skládati a rozdělení zisku provésti, má se tak státi ročně. Podle 
§ 863 obč. zák. může však vůle potřebná k uzavření smlouvy projevena 
býti nejen výslovně, nýbrž i mlčky takovými jednáními, o kterých nelze 
pochybovati, že pravý projev vůle poskytují. Tvrdí-li strana žalovaná, 
což stranou žalující ani popřeno nebylo, že dosud bývalo účtováno půl
letně, to jest vždy po 1. lednu a 1. červenci a že s tímto účtováním 
společnici· neprojevili nesouhlas, naopak rozdělení zisku připustili a 
přijali, bylo by v tom možno shledávati po případě mlčky docílené ujed
nání ve smyslu § 863 obč. zák., že o tomto spo,lečném obchodě mají 
se skládati účty půl1etně a rovněž tak i výtěžky rozdělovati. Nebylo-li 
by prokázáno nic jiného, naopak bylo-li by zjíštěno to, w žalovaná 
strana tvrdí, že Se mlčky stala dohoda o skládání účtu a rozdělení zIsku 
půl1etně vždy po uplynutí půl1etí a po uplynutí roku, pak ovšem nebyl 
by žalobce oprávněn požadovati rozdělení a výplatu zisku za dobu od 
1. ledna 1926 do 30. září 1926, nýbrž nejvýše za první pololetí 1926 
do konce června 1926. Poněvadž však prvý soudce vůbec nezjistil, které 
společné příjmy staly se do 30. června 1926 a které připadají na d~bu 
od 1. července do klonce září 1926, jest jednání v tomto směru kusym, 
neboť bylo věcí prvého soudu, by ve smyslu § 182 c. ř. s. strany pří
padnými dotazy přiměl k objasnění těchto pro rozhodnutí důležitých 
oko,lností. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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Důvody: 

Rekursu nelze přiznati oprávnění. Nejvyšší soud souhlasí v podstatě 
s odůvodněním, které uvedl pro své zrušovaCÍ usnesení odvolací soud, 
a dodává k němu vzhledem na vývody rekursu jen ještě toto: V sou
zeném případě jde ovšem o poměr spoluvlastnický dle §§ 825 a násl. 
obč. zák., avšak z nesporného přednesu stran, podle něhož jsou žalobCe, 
žalovaný a manželka žalovaného spoluvlastníky veřejné porážky do
bytka, jejímž hlavním výnosem jest jatečné, které platí řezníci a hostinští 
ze zabitých dobytčat, plyne, že nejde jen o pouhé spoluvlastnictví podle 
§ 825 obč. zák., nýbrž i o poměr společenský podle § 1175 a násl. obč. 
zák., o výdělečnou společnost, která může býti ujednána též mlčky, 

jak se stalo v tomto případě, kde mezi stranami není výslovné spole
čenské smlouvy. Platí tu tedy ustanovení § 1199 obě. zák., podle i1ěhož 
mohou členové společnosti, provozující obchody, které trvají několik let 
a mají dávati každoroční užitek, žádati každoročně, aby byly složeny 
účty a aby byl rozdělen zisk. Od tohoto práva společníků liší se jejich 
nárok, přesvědčiti se kdykoliv osobně o chodu společenských záleži
tostí a nahlédnouti kdykoli na vlastní náklad do účtů. Nelze tedy stě
žovateli přisvědčiti, že, když mezi společníky porážky nebylo ujednáno, 
kdy se má účtování provésti, může žalobce toto účtování a rozdělení 
výtěžku žádati kdykoli. Pravdu má naopak odvolací soud, poukazuje 
na ústanovení § 863 obč. zák., podle něhož lze vůli potřebnou k uza
vření smlouvy proje'(iti nejen výslovně, nýbrž i mlčky takovými úkony, 
které, uváží-li se všechny okolnosti, nedopouštějí rozumného důvodu 
pochybovati, že vůle jest. S tohoto hlediska dlužno posuzovati tvrzení 
žalovaného, že dosud bylo mezi společníky účtovál1'O vždy půl1etně, 
vždy po 1. lednu a po 1. č'ervenci každého roku, kteréžto tvrzení žalobce 
teprve nyní ve svém rekursu výslovně popírá. To by nasvědčovalo, jak 
>odvolací soud správně do'vozuje, že mezi společníky mlčky podle § 863 
obč. zák. bylo ujednáno, že účtování o společném obchodu a rozdělení 
výtěžku má se díti půl1etně pokaždé v době právě uvedené. Tomu-li 
tak, nebyl by žalobce oprávněn, požadovati výplatu zisku na něho při
padajícího za dobu od 1. ledna 1926 do 30. září 1926. nýbrž jen za 
prvé pololetí 1926. Ježto pak nebyly prvým soudem zjištěny příjmy 
a vydání společné porážky za tuto dobu, totiž za dobu od 1 ledna do 
30. června 1926, jest řízení neúplným, pročež byl rozsudek prvého soudu 
právem zrušen. Neprávem dovolává se stěžovatel ustanovení § 406 
'co ř. s., podle něhož lze k plnění odsouditi, když dospělost nastala 
alespoň v čase vyhlášení rozsudku. Ježto rozsudek prvého soudu byl 
vyhlášen dne 11. ledna 1927, tedy v době, kdy žalovaný i podle vlast
ního tvrzeni byl povinen dáti žalobci vyúčtování též za' druhé pololetí 
roku 1926, dluží prý žalovaný žalobci podíl na zisku ze společné po
rážky za celý rok 1926. Žalobce přehlíží, že se v žalobě domáhal vý
slovně jen vyplacení připadajícího naň zisku za tři čtvrtě roku 1926, 
totiž za dobu od 1. ledna do 30. září 1926, nikoli též za poslední čtvrt
letí tohoto roku, tedy za celý rok 1926, a že žalobu v tomto směru ne
rozšířil. 

Civiln! rozhodnutí lX. 59 
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Podán-Ii návrh nemanželského dítlěte proti nemanželskému otci o za
opatřeni sice ještě za nezletilosti dítěte, nelze o něm rozhodovati v ne
sporném řízeni, stalo-Ii se dítě za řízení zletilým. Lhostejno že rekursní 
SIOud stanovil příslušnost nesporného řízení pro nedosi:at~k podmínek 
§u 2 čís. 7 nesp. říz. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, R II 178/p.) 

Návrh nemanželského dítěte proti otci o složení zaopatření s o u d 
p r v é s t o I i c e v nesporném řízení zamítl, rek u r sní s o u cl ná-" 
vrhu vyhověl. N e j v y Š š í s O u d zrušil k dovolacímu rekursu usne
sení ~~ou nižších soudu i s předchozím řízením a odmítl návrh, by byl 
nemanzelský otec přidržen ku složení příspěvku na zaopatření. 

'Duvody: 

Usneseními obou nižších soudů bylo rozhodnuto o návrhu Františka 
M-a, prnti jeho nemanželskému q;tci Vilému O-ovi, by tento pro něho 
za ucelem Jeho zaopatření, pokud se týče dalšího výcviku v řemesle 
složil buď najednou 3.600 Kč anebo je zaplatil v měsíčních splátkách 
po .150 Kč. jde tedy o nárok nemanželského syna proti nemanželskému 
?tC1 p? rOzumu §u 166 obč. zák. O nárocích tohot~ druhu přísluší arciť 
Jednatr ~ rozhodovati soudu poručenskému (opatrovnickému) v řízení 
nesporn~:n, ,leč Jen potud, pokud osoby takovýto nárok uplatňující jsou 
pod zvlastm ochranou soudu (§ 21 obč. zák.), neboť jen v této zvláštní 
ochraně spočívá důvod pro tuto pravomoc nesporného soudu k rozho
dování o těchto nárocích (srv. rozh. čís. 3676 a 4625 sb. n. s.). Králce 
potom, když soud první stolice následkem rozhodnutí rekursního soudu 
ze. dne 16. července 19260' tomto návrhu řizení zahájil, dovršil František 
M. 2ltý rok svého. věku a stal se svéprávným (§ 21 obč. zák. a § 1 
zakona ze dne 23. cervence 1919, čís, 447 sb. z. a n.). Tím okamžikem 
vysto~pil žadatel ze zvláštní ochrany soudu, již dosud poručenský soud 
nad mm podle §u 187 a 251 obč. zák. a § 181 nesp. říz. vykonával a 
přest,:'la zároveň tato pravomoc soudu poručenského; předpis § 29 j. n. 
ve zretel nephchází. K této skutečnosti měl soud poručenský podle 
§ 42 j. n. přihlédnouti a se pro tento nedostatek zákonné pravomoci 
zdržet~ dalšího říz;ní a rozhodování o tomto návrhu svéprávného již 
Franhska M-a. Dusledkem toho JSou rozhodnutí obou nižších stolic 
i s, řízeníu: jim předcházejícím, pokud bylo předsevzato po nabytí své
pravnosÍ1 zadatele, zmatečna a bylo je k dovnlací stížnosti zrušiti, aniž 
Je tomu na závadu shora citované rozhodnutí rekursního soudu, neboť 
rozhodnut~ to vydáno bylo ještě v době, kdy žadatel byl pod poručen
skou mnC1 soudu a rozhodnutím tím byl vysloven pořad nesporného 
so~d~ictví jenom z nedostatku předpokladu §u 2 čís. 7 nesp. říz., tedy 
z ]111eho skutkového a právního základu (§ 42 třetí odstavec j. n.). 
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čís. 7101. 

Byly-Ii pohledávky postbupeny pouze k zajištění pohledávky postup
nikovy proti postupiteli, přecházejí postoupené pohledávky z postupitele 
na postupnika s tím účinkem, že pouze tento jest nadále oprávněn je 
vybrati a vymáhati na postoupených dlužnících, jakmile byli o postupu 
zpravení, kdežto p,ostupitel pozbyl postlupem práva k jich vybrání a ke 
každé disposici jimi. Postupník má vybrané pohledávky odepsati ze své 
pohledávky proti postupiteli, kdežto tento jest povinen zapraviti nedo
platek jenž snad zbyde po inkasování těchto pohledávek z původního 
dluhu.' Povinnosti postupnikovou jest, by složil o výsledku vymáháni 
postoupených pOhledávek postupiteli účty a by mu zpět postoupil po
hledávky, kterých nevymohl. Do té doby jest splatnost původní pohle
dávky postupníkovy proti postupiteli odložena, poshověna. 

(Rozh. ze dne 25. května 1927, Rv II 527/26.) 

Proti žalobě o zaplacení pohledávek namítl žalovaný, že postoupil 
žalobci své pohledávky ku zajištění zažalovaných pohledávek. P r '0-

ce sní s o u d pr v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í 
s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhnvěl dovolání žalobcovu. 

Důvody: 

Nesporno jest, že postup pohledávek se stal nikoli na úhradu, na 
místě zaplacení pohledávek příslušejících postupníku (žalobci) proti 
postupiteli (žalovanému), nýbrž pouze za účelem zajištěnI. Stane-Ii se 
postup pohledávek na místě placení (k úhradě), zaniká tímto postupem 
pohledávka postupníkova, k jejíž úhradě postup má sloužiti a ruči pak 
postupitel postupní ku pouze podle §u 1397 'Obč. zák. Děje-li se vša~ 
postup pohledávek pouze k zajiště,lí pohledávky postupníkovy protr 
postupiteli, jako v tomto případě,!pIecházejí postoupené .pohledáv~y 
z postupitele na postupníkas tím účinkem, že pouze tento Jest na dale 
oprávněn je vybrati a vymáhati na postoupených dlužnících, jakmile 
o postupu byli zpraveni, kdežto postupitel pozbyl postupem práva k jich 
vybrání a ke každé jiné disposici s nimi. Právní poměr mezi postupitelem 
a pnstupníkem je ten, že postupník má vybrati postoupené pohledávky 
u postoupených dlužníků, přijaté takto peníze odepsati ze své pohle
dávky proti postupiteli, kdežto tento jest po'vinen zaplatrtr nedoplatek, 
jenž snad zbyde po inkasování těchto pohledávek z původního dluhu. 
Povinností postupníkovou pak jest, by složil o výsledku vymáhání po
stoupených pohledávek postupiteli účty a aby mu zpět postoupil po
hledávky, jichž nevymohl. Do té doby jest však splatnost původní po
hledávky příslušející postllpníku proti postupiteli odložena, poshověna, 
neboť by jinak neměl postup pohledávek k zajištění praktického účele 
ani významu, zejména kdyby směl postupník bez ohledu na. postup po
hledávek postupitelových svou puvodní pohledávku beze vseho obme-

59' 
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zení kdykoli na postupiteli vymáhati (viz rozh\ ... nejv. vídeň. soudu ze 
dne 25. ledna 1905, čís. 289, Ol. U. čís. 2935»)Postoupil-li tedy ža
lovaný žalobci ku zajištění zažalovaných porledávek své pohledávky 
prol! .svým dluž~~ků~, které, j;'k nesporno,./převyšují pohledávku po'
stupmkovu, a pnjal-h postupmk postup těchto pohledávek ke svému 
zajištění s tím, že jich výtěžek bude postupiteli připisovati k dohru 
jakž i dosud činil, poskytl tím postupiteli poshovění, čímž byla splat~ 
nost jeho pohledávky proti postupiteli na tak dlouho odlo'žena dokud 
s; ~ ním nesúčtoval o výsledku svých kroků proti postoupený:n dluž,
mkum a dokud mu nevydobyté pohledávky zpět nepostoupil. Právem 
proto odvolací soud pokládá žalobu, dokud se toto zúčtování a zpětný 
postup nestaly, za předčasnou a právem tudíž žalobu pro tentokráte 
zami!!.. To.mu není nikterak na závadu, že žalovaný hned při postupu 
n~~de~l presnou výši postoupených pohledávek, jelikož, jak bylo již 
vyse rečeno, žalobce pohledávky i s touto přibližně udanou výší ke 
svému zajištění přijal a je i vydobýval, oznámiv dlužníkům těm, že po
stup jest pravoplatným a neodvolatelným. 

čís. 7102. 

K tomu, by počala běžeti šestiměsíční lhůta § 6 zákona o automo
bilech (tři1etá lhůta § 1489 obč. zák.) se vyhledává ,taková znalost 
škody, jež by vystačila k podání žaloby. Podáním žaloby přetrhuje se 
promlčení jen pod podmínkou, že bude ve sporu řádně pokračovánio. 
Pokud nelze v tom, že řízeni bylo ponecháno v klidu spatřovati řádné 
Pokračováni ve sporu. ' 

Úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
ř. zák. na rok 1888). 

Soud jest vázán výrokem úrazové pojišťovny (rozhodčího soudu 
úrazové pojišťovny), že jde o úraz podnikový. 

Úrazová pojišťovna jest oprávněna domáhati se na třetí osobě (§ 47 
zák. o úraz. poj.) nejvýše toho, co smí dělník požadovati na třetích 
osobách na ušlém výdělku podle předpisů občanského zákona. Vymě
ření důchodu správním výborem úrazové pojišťovny nenahražuje dů
kazu o zjištěni toho, co dělniku skutečně na výdělku ušlo. Platila-Ii 
pojišťovna děln/ku více, než mu ušlo na výdělku, nemůže tato okolnost 
rozšířiti ručebni p'ovinnosiJ třetích osob. 

Nemocenská pokladna, jež uplatnila nárOk podle § 65 (I) zák. o ne
mocenském pojištění proti úrazové pojišťovně, nemůže týž nárok uplat
ňovati proti třetím osobám (§ 65 (2) zák. o nem. poj.). 

(Rozh. ze dne 27. května 1927, R I 410/27.) 

Žalující úrazová pojišťovna dělnická domáhala se náhrady škody na 
majiteli automobilu a jeho řidiči, jež prý jí vznikla tím, že byl auto
mobIlem zachycen a poraněn pojištěnec, jedoucí na kole z práce. P r 0-
c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d 
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zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravo
moci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů V,o d y: Žalobou uplatňuje úra
zová pojišťovna dělnická pro čechy náhradní nárok proti osobám »ji
ným« ve smyslu § 47 úr. zák. Tento § praví v prvém odstavci, že jiné 
osoby (a contrario podnikatele podle § 46 Úr. zák.) ručí za následky 
úrazu, jejž přivodily úmyslně nebo zaviněnim, dle platných předpisů. 
Podotčeno budiž, že do českého překladu říšského zákonníka vloudila 
se nesprávnost, že totiž autentický německý text »durch ein Verschulden« 
přelo'žen byl »hrubým zaviněním«. K předpisům těm patří netoliko usta
noveni 30. hlavy obč. zák., nýbrž i jiné zákony a předpisy, které upravují 
náhradní povinnost při tělesném zranění a usmrcení, tak zejména zákon 
o jízdních silostrojích ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. To vychází 
přiro'zeně z úvahy, že zákon právě uvedený, ukládající obzvláště přísné 
ručení, poskytoval by právě .osobám v jeho § I uvedeným zvláštní vý
bodné postavení v tom směru, že by nebyly povinny hraditi tu část škody, 
již nahradila pojišťovna důchodem úrazovým. Může tudíž i úrazová po
jišťovna opírati svůj náhradní nárok o přísné ručení žalovaných podle 
zákona právě vytčeného. Jak dále vyplývá z druhého odstavce § 47 úro 
zák., jest náhradní nárok úrazové pojišťovny vlastním jejím nárokem, 
nikoli námkem odvozeným od nároku osohy pojištěné a nelze tu tudíž 
mluviti o nějakém zákonném postupu. Žalující pojišť'Ůvna sice označuje 
svou žalobu jako žalobu »0 náhradu škody podle zák. ze dne 9. srpna 
1908, čís. 162 ř. zák. a zák. ze dne 28. prosince 1887, ř. zák. čís. 1 na 
rok 1888« a také rozsudek posuzuje nárok žalobní s hlediska §§ 1, 2 
aut. zák., čemuž nasvědčuje, že rozsudek mluví o osvobození obou ža
lovaných podle § 2 téhož zákona. Kdyby náhradní nárok strany žalující 
posuzován byl jedině podle zák. aut., platila by ovšem lhůta promlčecí 
stanovená v § 6 téhož zák., nikoli, jak soud první stoHce míní, lhůta 
stanovená v § 1489 obč. zák. A tu by náhradní nárok stran.y žalujfcí byl 
promlčen. Neboť podle zjištění rozsudku zvěděla strana žalující o škodě 
dne 20. září 1924 z oznámení podnikatelstva staveb Tomáš D. Oznámení 
to dle svého zevrubného· a přesného obsahu poskytovalo žalujíci straně 
možnost, by ihned výši škody zjistila. Běží tudíž šestiměsíční lhůta pro
mlčecí od 20. záři 1924 a vypršela dnem 20. března 1925. Byl tudíž ža
lobní nárok, pokud se zakládal na přísném ručenf žalovaných podle §§1, 
2 aut. zák., v den podání žaloby (10. května 1925) promlčen. Není nvšem 
odůvodněna námitka promlčení, pokud žalovanf uplatňuj!, že v žalobě 
nebylo řádně pokračováno, neboť nebylo řízení pone.cháno v klidu po 
celou dobu promlčení (šest měsíců). Klid řízení nastal 4. května 1926 
a návrh žalující strany na pokračování v řízení došel na soud 20. září 
1926. Leč z obsahu přípravného spisu jest zřejmo, že žalující strana 
opírá svůj žalobnÍ nárok též o ustano'vení občanského zákona. Tvrdí vý
slovně, že »nehodu zavinil výlučně žalovaný řidič antomobilu«, uvádí 
skutečnosti tvrzení to podporující a nabízí o nich důkazy. Nutno tudíž 
nárok žalobní posuzovati též podle ustano,vení všeobecného občanského 
zákona a tu nelze námitku promlčení uznati za oprávněnou, ježto lhůta 
promlčecí tří let (§ 1489 obč. zák.) nevypršela. Při posuzování nehody, 
o niž jde, podle občanského zákonníka nutno vyšetřiti, stíhá-li žalovaného 
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říd,iče zavinění ~e smyslu §§ 1297, 1299 obč. zák. Pokud jde o objem 
zazalovaneho nahradního nároku, vychází z § 47 úr. zák. že dělnická 
~ojišťo.vna n;á samostatný přednostní nárok na náhradu t;ho, co podle 
ur!"zov,:ho zakona musí platití pojištěnému dělníku, co jest přes to, ná
le:;I, P?skoz,:nému .. Pr,ot~že, pojišťovna neplatí bolestné (§ 6 úr. zák.), 
mu ze jen poskozeny delmk zadah bojestné od majítele i řídiče auta. Nárok 
na bolest~é jest zcela mimo rámec náhradních nároků pojišťovny podle 
§ 47 9ruhy o~lstavec úr. zák. Bude tudíž na prvním soudu, by řešil otázku, 
z~a zalo~an: jS?lI pOVIllIll, by hradili žalující pojišťovně zažalované 
častky, pn cenlZ bude nutno zkoumati, zda podle platných předpisů 
(~,1325 obč. zák.) žalovaní jsou povinni k náhradě ušlého výdělku v té 
VySl, jakou požaduje žalující pojišťovna. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany. 

Důvody: 

, Jde ~ náhradní, n~rok žalující pojišťovny podle §u 47 úraz. zák. proti 
zalovanym jako trehm osobám za úraz ručícím. Odvolací soud zcela 
sprá~ně.již podle obsahu žaloby dovodil, že nárok tento opřen jest též 
? rucelll podle XXX. hlavy obča)lského zákona. I stačí v tom to směru 
zalov~nou stranu odkázati na důvody napadeného usnesení. O předpis 
§ 1 zako~a automobrlového nelze žalobní nárok opříti, j ežtq nárok podle 
tohot.o zakonného předpisu jest promlčen. Podle § 6 aut. zák. promlčuje 
se narok na nahradu skody podle § 1 téhož zákona v šesti měsících 
ode ,dne, kdy se poškozený dozvěděl· o škodě a osobě náhradou po
vll1~e: P.odobný doslov má také předpis § 1489 obč. zák. Podle ustá
lene ]udlkatu:y tohoto nejvyššího soudu (srov. na př. rozh. čís. 2607, 
30~2',34!?, .~0~8 a 5409 sb. n. s.) jest k tomu, by počala lhůta pro
mlcecl ~eze!t, treba takové znalosti škody, by vystačila k podání ža
loby. Teto zl~alosh nenabyla žalobkyně již dne 20. září 1924 z ozná
mel1! urazu, jak 'Odvolací soud míní, ježto tehdy ještě nevěděla iak 
velkou neschopnost k výdělku úraz přivodí. Vyšetření úrazu stain· se 
I? proslllce 1924 a týmž datem opatřen jest i lékařský posudek že 
nasledkem úrazu jest 20%ní ztráta schopnosti výdělečné. Tento' po
sudek došel k vědomosti žalující strany v dohě mezi 10. prosincem 
1924 a,8. lednem 1925. 2alaba, o niž jde, hyla podána 16. května 1925, 
tedy pred uplynutím šesti měsíců, i kdyby se vycházel,o z data 10. pro
sl~ce, 1924. ~Ie, podáním žaloby nastává podle § 1497 Dbč. zák. pře
trze,l1! ~.romlce11l jen pod tou podmínkou, že bude ve sporu řádně po
kr~covano, jak podrobně bylo dolíčeno v rOzhodnutí čís. 4180 sb. n. s. 
Tet,o podmínce zde vyhověno nebylo. Jednání ponecháno bylo dne 
4. květn,a 19?? v klidu. Nesporno jest sice, že se to stalo proto, že zá
stupc,e zalu]lCI str,any, následk;11I, nehody,při jízdě automobilem přijel . 
po~de, ale nelz; pr~hlednou!t, ze zalobkyne nejen nežádala podle §u 146 
c', r., s. o ?~vracel1! k stavu předešlému, nýbrž že jednání obnovila po
dal1!m ~.os!~m na soud až 20. září 1926. Tu nelze již říci, že bylo ve 
sporu radne pokračováno, pročež nenastalo přetržení promlčení, na
'Opak bylo promlčení, pokud jde o ručení podle § 1 aut. zák., dokonáno:. 
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Při ručeni podle XXX. hlavy občanského zákona plati podle § 1489 
obč. zák. tříletá promlčecí lhůta, která ani do dne 20. září 1926 ještě 
neuplynula. Při tomto dúvodu žalobním jest věcí žalobkyně, by doká
zala zavinění řídiče, za jehož zavinění pak podle § 8 aut. zák. ručí i vlast
ník silostroje. Odvolací soud správně po rozumu § 496 čís. 3 c. ř. s. 
poukazuje na to, že nebyly vzaty na přetřes všechny okolnosti závažné 
pro roz~odnutí o zavinění šoférově. Nelze prot~ přisyědčiti }~lovaným, 
že nebyla třeba z tohoto dúvodu rozsudek prve stoltce zrUSltl. 

Ale s druhé strany nelze zase přisvědčiti žalobkyni, že není třeba 
zjistiti, zda podle platných zákon~'jch přecl~isú jsa:! ŽaJo.vaní .. P?vinni 
k náhradě ušlého výdělku v té VySl, pk pozaduje zalu]lcl pOjlstovna. 
Jest pravda, že výrokem úrazové pojišťovny po případě výrokem ro~
hodčího soudu úrazové pojišťovny v otázce, zda jde o úraz podnlkovy, 
jest soud vázán (srov. rozh. čís. 3323 a 4627 sb. l]j. s.). Bylo ovšem 
rozhodováno o této otázce bez účasti žalovaných. Ale tO' nevadí, neboť 
nelze- jim pro toto řízení přiznati postavení účastníků, ježto se neroz
hoduje o jejich závazcích; to nastává teprve při jednáuí o postihu podle 
§ 47 úraz. zák., ale tu již jedná se před soudem V řízení sporném. Podle 
prvého odstavce tohoto § řídí se pak ručení třetích osob platnými zá
konnými předpisy. Podle druhého odstavce téhož § přísluší nárok na 
,odškodnění z tohoto ručení úrazové pojišťovně toliko do výše, do níž 
pojišťovna podle tohoto zákona (úraz. zák.) k náhradě .škody jest za
vázána; přebytek náhrady patří pojištěnci. Tomuto předp~su n,elze p~dle 
§ 6 obč. zák. přiložiti ten smysl, že všecky nároky, ktere poskozenemu 
z úrazu vznikají, tedy nejen ušlý výdělek, nýbrž i nárok na bolestné, 
za poškození šatů a pod. mají se číselně zjistiti a sečísti a že z této 
úhrnné sumy zapraviti jest přede~l to, co pojišť~vl1a fakticky l~oško
zenému hradila. To zákon nepravl. Naopak poukazah jest na predpls 
§ 6 úraz. zák., podle něhož úrazová pojišťovna hradí t.?liko .uš!ý pra
covní výdělek uvedenou tam kvolou, a tedy take jen us ly vyc1elek do 
výše oné kvoty mŮže na vinnících postihovati, kdežto bolestné a jinaké 
nároky jsou mimo rámec řečené !<voty ~ může j:. ~oškozený ,v~máhati 
samostatně proti osobám za škodu z urazu rUClclm. Zbytecne poroDo 
žalobkyně uvádí, jaké bolestné by bylo poškoz,enému přis?~~iti; otá:;~a . 
bolestného a jelto výše nemá pro tento spor vyznamu. POJlstovna muze 
dostati nejvýše tolik, co na ušlém výdělku smí dělník podle »platných 
zákonných předpisů«, v tomto případě ~odle XXX: hlavY,občansk,:ho 
zákona, požado·vati na třetích osobach. Jezlo paktu jde.o resem pon;eru 
soukromoprávního a nároku prýštícího z hmotneho prava soukromeho, 
přísluší soudu právo, by přezkoumával dobu, po kterou poškozený po
žíval úrazovou rentu, jakož i její výši.. Vyměření výše úrazové rel;ty 
a stanovení doby, po kterou jest ji platiti, provedené usnesením sprav
ního výboru žalující strany, nenahražuje důkaz a zjištění toho, 00 děl
níku po řečenou dobu na výdělku vskutku ušlo. Platila-Ii snad pojíšťovna 
na základě usnesení svého správního výboru více, než dělníku na vý
dělku ušlo nemůže tato okolnost J"O.zŠířiti ručební povinnost třetích osob 
podle předpiSŮ občanského zákona. Právem proto odvolací soud nařídil 
doplnění i v tom směru, zda podle platných zákonných předpisů jsou 
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žalovani povinni k náhradě ušlého výdělku v té výši, jak požaduje ža
lující pojíšťovna. Procesní soud béře sice za zjištěno na základě výpo
~ědi poškozeného, že tento má od I. září 1924 týž výdělek jako před 
urazem, ale zjišťuje dále, že tento výdělek je o 20 Kč menší než kočů 
stejně s ním zaměstnaných, ale k těžké práci schopných. Těchto 20 Kč 
týdně by bylo přibližně rovno měsíční úrazové rentě 86 Kč 47 h, jejíž 
náhrady se žalobkyně domáhá. Ale zjištění toto nebylo dosud odvolacím 
soudem převzato, a proto není závady, by podle stavu věci v novém ří
zení nebyly tyto okolnosti znovu vzaty na přetřes, zejména, by žaIované 
straně nebyla podle.§ 182 c. ř. S,. poskytnuta možnost, by nyní po vy
jasnění věci po právní stránce mohla k této okolnosti po skutkové 
stránce zaujati stanovisko. 

J(;onečně jest se i vypořádati s § 65 zákona o nemocenském poji
štění, ježto žalovaná strana dovozuje, že vzhledem k tomuto předpisu 
není povinna k náhradě do rukou' žalující pojišťovny. Podle § 6 zákona 
o nemocenském pojištění přísluší osobám v § 1 jmen'Ovaným, trvá-Ii ne
moc déle tří dnů a je-Ii nemócný neschopen výdělku, tak zvané nemo
censké. V této podpoře jest tedy zahrnuta také náhrada za ušlý výdělek. 
V § 65 (1) zák. o nemocenském pojištění jest pak stanoveno, že nemo
censké pokladny jsoll povinny poskytovati tuto podporu i tehdy, je-Ii 
nemoc následkem úrazu podniloového, ale že v tomto případě přejde pac 
J1štěncův nárok na úrazovou renlu až do výše podp'Ory nemocenskou 
pokladnou poskytované na tuto pokladnu; v druhém 'Odstavci téhož § 
Jest pak dále stanoveno, že, poskytla-li' nemocenská pokladna podporu 
za nemoci, po kterou má pojištěnec nárok na náhradu proti některé 
osobě třetí, přejde i tento nárok do výše poskytnuté podpory na nemo
censkou pokladnu, což jest obdobný" předpis jako předpis § 47 druhý 
odstavec úrazového zákona. Samozřejmo jest,že nemocenská pokladna 
uplatní-li onen postižní nárok proti úrazové pojišťovně, nemůže uplat
ňovati týž nárok proti třetím osobám, neboť by se jí pak dostala náhrada 
dvakrát, kdežto úraz'Ové pojišťovně nedosta:lo by se ničeho. To by se 
nedalo mluviti o harmonickém sp'Olupůsobení všech faktorů, činných při 
úrazovém a nemocenském pojištění dělníků, jaké má na mysli výnos 
ministerstva vnitra ze dne 6. února 1894 čís. 3092, uveřejněný na str. 
116 a násl. tak zvaných "Úředních zpráv ministerstva vnitra týkajících 
se úrazového a nemocenského pojištění dělníků.« Když tedy okresní ne
mocenská pokladna rozhodlase přípisem ze dne 23. srpna 1924 k tomu, 
že bnde uplatňovati postižný nárok podle § 65 (1) zák. 'O nem. poj. proti 
úrazové pojišťovně a podala úrazové pojišťovně t. zv. >>notu prokazu
jící postižné nároky podle § 65 zák. o nem. p'Ojištění,« nemůže již na
potom uplatňovati týž nárok do té výše, do které bude úrazová poji
šťovna postih podle § 47 úraz. zák. vykonávati, přímo proti osobám za 
škodu z úrazu ručícím. Nelze tedy za daného stavu z § 65 zákona o ne
mocenském pojištění nic dovoditi ve prospěch žalované strany. 

čís. 7103. 

Řád úpadkový a vyrovnací. 
O )}neschopnosti k placeni« ve smyslu § 68 kom. ř. a § 1 vyr. ř. lze 
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mluviti pouze (ehdy, není-Ii dlužník s t~, nemaj~ .poh.otových p~at~~?ích 
prostředků, by dostál splatným ~vazk~, na !~Jlchž zapl~cen~ ventelé 
naléhaji. Pouhé přechodné váznuh platu nes!acl. Rozhod13y?t lest oka: 
mžik vyhlášení úpadku (vyrovnáni). Lh~telno, zd~. dl~z?,k Jest take 
předlužen, či zda má vice jměni než dlu~u. Pok1!d pnchazl pn 'p,os~o: 
vání neschopnosti dlužníka k placení v uvahu, ze byl zbaven castecne 
svéprávnosti pro duševní chorobu. 

(Rozh. ze dne 27. května 1927, R II 140/27.) 

S'O udp r v é s t o I i c e potvrdil vyrovnání, rek u r,s II í s o u .ci 
odepřel vyrovnání potvrditi. r; ů vod y:. po::le ~stanovem § 1 vy;. r. 
může dlužník žádati o zahájem vyrov'naClho nzenl, Jsou-h tu podm1l1ky 
pro zahájení úpadkového řízení. Podle ustanovení §§ 68 a 69 konk. r. 
jest předpokladem pro vyhlášení úpadk,u, že. d~užník jest nescho~en pla
cení. Neschopnost platební tu Jest, kdyz dluzmk, ne~laJe platebm~h pro: 
středků, nemůže zaplatiti své do,spělé dluhy. Ne';l0zn?st p'lat,;bn; nesml 
se však posuzovati podle jednostranného tvrzem dluzl11ka,. nyborz podle 
všech okolností, z nichž jest zřejmo, že dlužník ne,:,á prostred.ku p}ateb
ních a že se nejedná jen o přechodný nedostatek techto' prostred,~u. Po
dle bilance jmění dlužníloova činí aktiva dlnž~íkova •. l,062.233 Kc.40 h, 
pasiva 494.950 Kč 12 h, takže přebytek na akhvech C1l11 567.282 Kc 49h. 
Podle údajů opatrovníka dlužníkova jsou v akhvech zahrl11.'ty reahty 
penízem 291.896 Kč 50 h a v Berlíně 550.000 Kč. Podle zpravy vyrov
nacího správce činí cena tuzemské nemovitosti 1,033.793 Kč a cena ber~ 
línské reality 830.000 GM a musela by se některá ne!"ov~tost pr?dah 
nebo peníze na ni vypůjčiti, by se dluhy zapla:,ly, p.on,evadz hot~~e ~e: 
níze a zbo'ží ku krytí dluhů nestačí. Opatrovmk dluzntka, ud~l pn stam 
5. ledna 1927, že dlužník se pokusil '0 prodej nemovItostI a ze m~ bylo 
nabídnuto' za tuzemskou nemovitost 800.000 Kč a za ber1111sko~ 
1,000.000 Kč. Z tohoto zjištěného děje ~ycház! na jevo, :e. se tu ,neJedna 
o nemožnost nel10 neschopnost placem, ponevadz prodej Je.dne nemo
vitosti by stačil, aby dlužník veškeré své ~luhy. z~plahl. \n tom J~st 
zcela nerozhodno, zda prodej by se stal vyhodne CI se ztratou. Ztra!a 
při prodeji, který je možný, nemůže býti důvodem pro zkr~cení práv ~e
řitelů kteří mají býti soudním vymvnáním nucem ztrahh moky ze svych, 
pohl~dávek a povóEti splátky. Jelikož není tu před~?kladu ~ro potvrz~em 
vyrovnacího řízení (§ 50 čís. 1 vyr. ř.), mllselo shznosh byh vyhovello 
a jak shora rozhodnwto (§ 56 čís. 2 vyr., ř.) .. 

N cj v Y š š í s o u d obnOVIl usnesel11 prveho soudu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud odepřel schváliti vyrovnání, uzavřené dne 5. ledna 
1927 mezi dlužníkem a jeho věřitelstvem z toh? důvodu,.že nej,de u ~luž
níka o neschopnost k placení, an jeho cell<ovy stav maJetkovy pozusta~ 
vající z aktiv, v nichž jsou zahrnuty i nemovitosti v částce 1,062.233 Kc 
40 h a pasiv v částce 494.950 Kč 91 h, vykazuje přebytek na aktivech 
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567.282 Kč 49 h, takže by stačil prodej jedné nemovitosti, by dlužník 
zaplatil veškeré své dluhy. Právem napadá dlužník tento názor jako 
právně mylný. Zákon v § 1 vyr. ř. dovoluje zahájeuí vyrovnacího řízení, 
jsou-Ii tu podmínky pro vyhlášení úpadku (§ 68 a 69 konk. ř.) a je-li 
tedy dlužník neschopen k placení. Otázky, co jest neschopnost k placení 
zákon neřeší. O ní lze však podle shodného názoru vědy (Bartsch Pol
lak I. str. 452-453, Lehmann I. str. 263) mluviti jen tehdy, když dluž
ník není s to, nemaje hotových platebních prostředkú, by zaplatil do
spělé závazky, na jichž zaplacení včřitelé naléhají. Při tom jest vedlejším, 
zda dlužník jest také předlužen, či zda má více jmění, než dluhů a je~t 
proto 'otázku o neschopnosti k placeuí posuzovati podle poměrů případu 
a podle celkového postavení a všeobecného chování dlužníkova (viz 
rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 6463 sb. n. s.). Rozhodným pro po
souzení otázky té jest 'okamžik, kdy bylo usneseno vyhlášení úpadku po 
připadě vyrovnacího řízení. Neschopnost k placení nelze ovšem zamě
ňovati s uváznutím platů, kf,ré značí toliko přechodnou neschopnost a 
tíseň platebni na straně dlužníka, kdy jest tomuto možno· zaopatřiti si 
platební prostředky C'Ů nejdříve. Je otázkou, zda v projednávaném pří
padě jde u dlužnika o neschopnost k placení či jen o přechodné váznutí 
platů. Uvážiti jest tyto okolnosti;, Podle zprávy vyrovnacího správce ne
má dlužník tolik hotových prostředků, hy mohl zaplatiti dospělé zá
vazky. četné žaloby a exekuce proti dlužnikovi jsou dllkazem, že věřitelé 
naléhají na zaplacení dospělých pohledávek. Jest zjištěno, že vyrovnací 
dlužník byl usnesením okresního soudu ze dne 3. prosince 1926 zbaven 
pro duševní chorobu částečně svéprávnosti a že již usnesením téhož 
soudu ze dne 28. srpna 1926 byl mu 'podle § 8 řádu o zbavení svépráv
nosti ustanoven prozatimní opatrovník. Podle zprávy vyrovnacího správce 
byla duševní choroba, II dlužníka vypuknuvší, hlavni příčinou jeho 
úpadku, neboť byl nucen pro ni vzdátí se obchodu. Nelze tedy řici, že 
se v době zahájeného vyrovnacího HzcnÍ dalo očekávati, že s{; dlužník 
v brzku jako úplně zdravý ujme zase obchodu a že tím tak Odpadne 
Jedna z hlavních příčin, které zamezily příliv hotov)'ch platebních pro
středkú do majetkového stavu dlužníkova. V době, co byl dlužník zbaven 
částečně svéprávnosti, byl prodej jeho nemovitostí proveditelný jen 
v mezích zákonných ustanovení, která jsou vydána na jeho ochranu, a 
nelze proto souhlasiti s názorem rekursního soudu, že jest zcela neroz
hodno, z.da by se prodej stal výhodně či se ztrátou. Dlužník zbavený čá
stečně svéprávnosti jest osobou, která podle § 4 a 5 řádu o zbaveni své
právnosti a § 21 obč. zák. jest pod zvláštní ochranou zákona. Prodej 
Jeho. nemovitostí mohl v době pro posouzení věci rozhodné býti prove
den Jen za souhlasu opatrovnického soudu (§ 233 obč. zák.) šetříc před
pisů § 232 obč. zák. Avšak nedosti na tom, potíže spojené s realisací ne
movitého majetku dlužníkova byly zvýšeny ještě tím, že není jeho jedí
ným vlastníkem, nýbrž pouze spoluvlastnikem do určité Msti. Třeba by 
prodej jeho spoluvlastnictví byl sám o sobě možným, byl by přece už 
podle povahy věci nesnadně proveditelným. Prodej některé celé z ne
mOVitostí dlužníkovi do spoluvlastnictví patřících nelze pak bez sou
hlasu druhého spoluvlastníka (manželky dlužníkovy) provésti (§ 828 
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obč. zák.), jinak jest tento oprávněn brániti se námitkami v § 830 obč. 
zák. mu vyhraženými. Podle toho nelze za to míti, že by aktiva dlužní
kova bylo lze co nejdříve V dohledné době zpeněžiti. úvahy tyto opráv
ňují tudíž závěr, že u dlužnika nešlo jen o přechodné uváznutí platů, 
které bylo lze co nejdříve odstraniti, nýbrž že se jednalo o neschopnost 
k placeni, jakou má na mysli ustanoveni § 68 konk. řádu. 

'čís, 7104. 

Nelze povoliti exekuci zabavením pohledávky dlužníka proti eráru, 
jež není dosud likvidní a veřejnou pokladnou poukázána. 

Zástavní právo rwmůže samo o ®obě býti předmětem exekuce. 

(Rozh. ze dne 31. května 1927, R I 387/27.) 

Z nejvyššího podáni docíleného při vnucené dražbě domu dlužníkú 
přikázán byl eráru v pořadí výsadním převodni poplatek 46.900 Kč, 
který podle platebniho rozkazu ze dne 28. prosince 1925 vyměřen byl 
z převodu práva vlastnického k domu Václavu N-ovi k zaplacení neroz
dílnou rukou s dlužníky Janem a Anežkou R-ovými. Poněvadž prý ře
čený poplatek z rozdělované podstaty byl zapraven, ačkoliv prý jej dle 
tržní smlouvy kupující manželé Václava Antoníe N-ovi mají sami platiti, 
přísluší nyní dlužníkům podle názoru vymáhajícího věřitele nárok na 
vydání 46.900 Kč, až je manželé N-ovi bud' dobrovolně nebo nuceně 
eráru zapraví. Opíraje se o tento skutkový děj navrhl vymáhající věřitel, 
aby mu byla povolena ku vydobytí peněžité pohledávky exekuce zaba
vením pohledávky 46.900 Kč, která prý přísluší dlužníkům proti řeče
nému poddlužníku. Kromě toho navrhl vymáhající věřitel povoleni exe
kuce zabavením nároku příslušejícího prý povinné straně proti poddluž
níku, poplatkovému eráru na postoupení práv zástavních nabytých podle 
zájemního protokolu okresního soudu k jednomu autobusu proti Václavu 
a Antoníi N-ovým k vydobytí téhož převodního poplatku 46.900 Kč, 
který prý od dlužníka za ně byl zaplacen, a proto prý po.vinné straně 
přísluší proti nim nárok na jeho náhradu a proh eráru námk na postou
pení práv zástavních nabytých k vydobytí téhož solidál11ě splatného· po
hledávání proti Václavu a Antonii N-ovým, jako skutečným a pravým 
dlužníktlm. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povoHl, rek u r sní 
s o u d k rekursu poddlužnika exekuční návrh zamítl. D ú vod y: Za
baveni domnělé pohledávky dlužníků odporuje předevšim předpisům 
dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. zachovaného 
v platnosti článkem IX. uvozovacího zákona k exekučnímu řádu, podle 
nichž nepřipouští se vůbec obstávka aniž soudní zabavení pohledávek 
ještě nelikviďních a u veřejných pokladen ještě nepoukázaných. Nehledíc 
však ani k těmto předpisúm jsou při oboustranných smlouvách podle 
§ 68 čís. 3 zákona ze dne 9. února 1850, čis. 50 ř. z. obě strany zavá
zány solidárně zaplatiti poplatek ze smlouvy. Když tedy dlužníci tento 
poplatek sami zaplatili, platili vlastní dluh plníce svou zákonnou POVlll-
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nost, a ~emůže ji~. proto vůbec vzejíti nárok pmti eráru na vrácení po
platku, I kdyby jej dodatečně snad i manželé N-ovÍ zaplatili; neboť 
v tom p.řípadě příslušel by nárok na vrácení poplatku dvakráte zapra
v~né~o jedině tom,u, kdo zaplatil, když již poplatek, byv druhým soli
dar,mm spo'ludlužmkem zapraven, nebyl po právu. Nepřípustnost povo
lem exek~ce vyplývá posléze i z toho, že pohledávky, které teprve v hu
doucnosŤI vzmknou, JSou nezabavitelny, pokud nejde o zabavení pravi
delných slu~ebních platů, Pohledávka, která má býti zabavena, musí 
te,dy alespon podle udání exekučního návrhu býti již existentní, čemuž 
vsak v tomto případě tak není, ježto povinnosti eráru ku vrácení poplatku 
v ~obě povolení exekuce zde vůbec ještě nehylo a vymáhající věřitel 
v tet;, příčině sám uvádí jako předpoklad pro vznik nároku strany po
vmn~ prolI eráru na vrácení poplatku teprve případné hudoucí placení 
m,anzely, N-ovými. Ujednali-Ii dlužníci s manželi N-ovými, že tito sami 
prevodm poplatek zaplatí, jde výhradně jen o vnitřní právní poměr mezi 
s~Iuvníky samotnými, z něhož proti (státu) eráru nároky odvozovány 
bylI~emohou., Nárok dlužníkův na postoupení soudcovského práva zá
st~vmho, jeho:' nabyl erár zabavením automobílu v exekuč'ní věci proti 
V~clavu N-ovl k vydobytí převodního poplatku u okresního soudu není 
vu?e,; opodstatněn, ježto není zákonného předpisu, který by opravňoval 
soh~ar~lho d}užn}ka žádati na věřiteli, by mu postoupil po, zaplacení na
byte zastavm pravo k věcem druhého solidárního spoludlužníka' neboť 
soli,~ární ~}~žníci neplatí cizí dluh, nýbrž svůj vlastní dluh, a n~lze zde 
tudlz pouzllI ustanovení § 1358 obč. zák., které by jedině mohlo přijíti 
v uvah;1. Poněva~ž ,tedy ,nepřípustno~texekuce v uvedených bodech již 
ze sa,meh;, exekucmho, navrhu byla zrejma, a p'Ovolení exekuce pmtizá
k~~ne erar zatěžuje a jemu neoprávněné příkazy udílí, slušelo důvodné 
slIznoslI vy~o:,~ti, a napadené usnesení změniti, jak se stalo. 

N e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

, Dovolací rekurs není opodstatněn. Rekursní soud právem k rekursu 
statu jako poddlužníka zamítl návrh dovo1acího rekurenta na exekuci 
zabavením, pokud s~ týče plateb~í zápovědí ohledně pohledávky 
46.90? Kč, kterou pOVInUI Jan a Anezka R-ovi budou podle tvrzení do
volacl~o ,re~urenta, zaplativše převodní poplatek z trhové smlouvy 
~ manzeh VacIavem a Antonií N-ovými, prý míti pr'Oti eráru v případě 
ze manželé N-ovi podle převzatého závazku dobrovolně nebo na exekuci 
zapla~í berním,u úřadu doty~ný poplatek, a také právem nevyhověl re
~urosU! soud navrhu dovolaclho rekurenta na zabavení nároku prý man
zelum R~ovým proti eráru příslušejícího na postoupení zástavního práva, 
vydobyteho efarem exekučně při vymáhání zmíněného převodního po
platku na nemovitostech manželů N-ových. Pokud jde 'O zabavení a 
s ním související platební zápověd' ohledně pohledávky 46.900 Kč ná
roku na vydání této částky, což znamená totéž dostačí k odůvodně;í za
mít~u,tí , dotyčného návrhu nesporná okolnost: že udánlivá pohledávka 
dluzmku R-ových proti eráru ještě ani nevznikla, natož aby byla likvidní 
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a byla u státní pokladny poukázána k výplatě. Pohledávka, jíž zde není, 
nemůže býti předmětem exekuce a podle předpisů dvorského dekretu ze 
dne 21. srpna 1838, čís" 291 sb. s, z, zaéhovaného v platnosti čl. IX. 
čís, 5 uvoz, zák. k ex, ř. není u pohledávek nelikvidních a u veřejné po
kladny nepoukázaných zabavení aniž .obstávka přípustna, ~amí:n!"v, tedy 
z těchto důvodů návrh dovolacího rekurenta na zabavenI zmInene po
hledávky, rekursní soud nepochybil a dovola~ímu ~ekur~u do té,t~ část! 
napadeného usnesení nebylo lze již z uvedenych duvodu vyhovelI, anIZ 
bylo třeba zabývati se ještě dalšími rekurs ním soudem pro zamítavé roz
hodnutí uvedenými důvody. 

.'0 Právem zamítl rekursní soud i návrh na zabavení nároku na postou
~pení zástavních práv dobytých erárem na movitostec~ manželů ~-ovýc~; 

Zástavní právo není majetkovým právem samostatnym, a nemu:e tudlz 
samo o sobě býti předmětem zvláštní exekuce (srovnej OU u c, 271); 
Exekuce na pohledávku, pro kterou zástavního práva bylo nabyto, nem 
vedena a proto podle uvedeného nebylo lze povol~ti exekuci ,jen~a sa
motné právo zástavní vedenou. Když tedy rekursm soud, by: I z JIného 
důvodu, dotyčný návrh zamítl, stalo se tak právem 3' do'volacl rekurs am 
do této části napadeného usnesení není opodstatnen. 

čís. 7105. 

Prohlášení při dobrovolném rozvodu manželství od stolu a lože, že 
manželé jsou dohodnuti 'O majetkových po.měrech a výživném, dlužno. 
učiniti ústně při roku, jeuž byl natiwn k vyšetřeni tohO'. Vyžaduje se, 
by prohlášení manželů, že jSo.U dohodnuti, bylO pravdivé. 

(Rozh. ze dne 31. května 1927, Rl 466(27.) 

s o udp r v é s t o. I i c e zamítl návrh manželů, by jim byl povolen 
dobrovolný rozvod manželství od stolu a lože. Rek u r sní s o u d na
padené usnesení potvrdiL D ů vod y: Stížnosti nelze p'řizn.ati oprávně
nost. Stěžovatelka odvolává se na ustanovení § 105 obč, zák., ale usta
novení toto, neodůvodňuje její stížnost, poněvadž při smírčím roku dne 
1. března 1927 nepotvrdili oba manželé př-ed soudem, že jsou vzájemně 
srozuměni i o rozvodu i o podmínkách OD do, jmění a výživy, nýbrž man
žel František Č, prohlásil, že se dohDda o majetkových jejich poměrech 
sice stala, že se však neuznává za platnou pro nedostatek notářského 
spisu a že není ochoten úmluvu notářským spisem dáti sepsali, kdežto 
manželka Františka č-ová tvrdila, že se dohoda o majetkDvých pomě
rech stala 10, února 1927 platným způsobem, doznává však, že se to 
nestalo notářským spisem, Z tohoto prohlášení ze dne 10. února 1927 
vychází jasně na jev-o, že manželé č-ovi o majetkových sv~ch poměrech 
nejsou bezpodmínečně vyrovnáni, že také soudu nep?n:rdllI, ze vyrov~ 
náni jsou, když jeden z nich dohodu uznaŤ! se zdraha, a proto prvy 
soudce zcela správně ve smyslu § 7 nařízení min, sprav, ze dne 9, pro
since 1897, čís. 283 ř, zák. jejich žádost za dobrovolný rDzvod manžel-
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stvi od st'?lu ~ l.ože zamítl, ježto nemůže se připustiti výhrada dalších 
s~udn.lch ]edI~an~ o rozdělení společného jmění a o jiných vzá]'emny' ch 
naroclch manzelu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. P05He § 105 ?bč. zák. mají manželé žádající o dobrovolný rozvod 
byh predvolalll pre,: soud a tu, před soudem potvrditi, že jsou dohodnuti 
o :,;aJetkovych pomerech a vyzlvnem (roz. manželčině). Obě strany sice 
~ zadostI ,udaly, že se dohodly, ale, když byly předvolány k soudu, man
:el prohlaSII, ze dohodu tu neuznává za platnou, v čemž je prohlášení. 
:e on dohodnut ne.';Í. To není f?rmalismus, když se ta podmínka taJ?' 
klade; ,SIC,e I p!'ohlase11l v soudnlm podání, že jsou dohodnuti, bylo by 
p:ohlase;mn pred soudem, ale zákon žádá výslovně, by prohlášení to 
UCIlllh, pred soudem,. k~yž k ně~lll, k vůli tomu byli osobně předvoláni, 
a ~;USI to tedy učmIII vzdy ustnc pred soudem při roku k vyšetření toho 
naľ!z?l1:rn; to ,znamená, ~e k,dyž se úmysl té neb oné strany v mezičasí 
zme11l, ze pla!I tento a lllkoh prohlášení dřívější, od něhož upustil: do
hoda mUSI bylI potvrzena, když soud rozvod povoluje a nestačí, po
tV,r:e~a-II)e Jen pro dobu, když manželé o rozvod žádali. Zákon to bere 
vazne a zadá spln~nf podm,ínky v přítomnosti. Mohla by se sice zdáti 
pro moderm nazI5a,Dl podmlllka, aby manželé o majetkových poměrech 
bylI dohodnutI, prezltkem, avšak když při sdělávání zákona rozlukového 
predpls ten neb~~. škrtn~t a platfnezmč";čně dále, nezbývá, než~y se 
s nÍ1~ v~t,rany s1TI?nlY'r Knvda se Jl111 nedcJť, nebof, praví7~~;~~ť~jím 
s,o,uzIII nesneslteln,: (rozvrat), bude "jím, když to dol~\l\)u, povolena 
trebas I rozluka, aI;Iz by o maJe'ku a výživném musili býti dohodnuti, 
S, tohoto h:ed~ska zrejrn?: .že .otázka, zda je ku platnosti tvrzené dohody 
tr~b~ notars~c,ho SpISU Cll! l1lC, Jest zcela vedlejší a nepřiíde na ni. Nic
men~ J,;st Jeste podotknouti, .že, )akkoli § 105 obč. zák. žádal pouze, by 
manzele,pred soudem potvrdIlI, ze JSou dohodnuti o majetku a výživném 
a s~ud ze Jlll~ b,ez dalšího vyšetřování má mzvod povoliti, toto ustano
vcm bylo Zllleneno a p'odmínka ,učiněna vlastně přísnčjší, neboť dvorní 
dekret ze, dne 25. srpna 1819, ČIS~ 1,595 sb. z. s, v § 8 a PQ jeho vzoru 
~ mm. nar. ze dne 9. proslllce 189" CIS. 283 r, z. v § 1 stanoví výslovně, 
ze dobro~o,lny ro:v?d ne!:e P?vol}ti, ~ejsou-li obl' strany o uspořádání 
ma]et~ov~ch pon;eru a vyzlvnem uplne a bezpodmínečně vyrovnáni, což 
Je Jl~e ne~ podmlllka: ab~ to pouze,:~I?otvrdilÍ«, že vyrovnáni jsou, t. j. 
mUSI, to bY:I pravdlve, coz I neJnoVe]SI nauka ještě docela přehlíží; tak 
plavl na pr. Kralnz-Ehrenzweig, Pam. R. 1911 str. 74 výslovně, že se 
soud I~USI sgokoplI ! s nepravdivým tvrzením manželů, že se vyrovnali. 
V d~n~m pnpa~e, vsak to ani potvrzeno není, nýbrž manžel výslovně 
tvrdl, ze vyrovnam za platné neuznává, že ho tedy není. 

čís. 7106. 

Zákon O silostrojích ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák. 
Uplatňován-Ii náhradní nárok též na zákl~dě jiných zákonných usta-
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novení, než § 1, 2 a 3 poslední odstavec zákona nebo jen na základě ji
ných předpisů zákonných, neplatí promlčeci lhůta § 6 písm. a) zák., 
nýbrž promlčecí lhůta podle příslušných zákonných ustanovení. 

(Rozh. ze dne 31. května 1927, Rv 11232/26.) 

Žalobě '0 náhradu škody z úrazu automobilem proti řídiči automobilu 
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u
dem z těchto 

důvodů: 

Dovolání, jež napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné 
právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), jež spatřuje v tom, že od
volací soud neuznal žalobní nárok na náhradu škody vzniklé žalobci 
z automobilového úrazu za promlčený, jak bylo žalovaným namítáno, 
není opodstatněno. Podle § 6 písm. a) zákona ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák., o nějž žalovaný opírá námitku promlčení, promlčuje 
se nárok na náhradu škody z automobilového úrazu ve lhůtě 6 měsícú 
počítajíc ode dne, éo poškozený zvědělo škodě a o osobě náhradou 
povinné, ale jen tehdy, zakládá-Ii se náhradní nárok na ustanovení §§ 1, 
2 a 3 poslední odstavec uvedeného zákona. Uplatňován-li náhradní 
nárok též na základě jiných zákonných ustanovení nebo jen na základě 
jiných předpisů zákonných, neplatí kratší promlčed doba § 6 písm. a) 
zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., nýbrž má místo promlčení 
podle dotyčných jiných zákonných ustanovení, najmě, uplatňován-Ii 
nárok na náhradu škody podle občanskéhO' zákona, platí tříletá lhůta 
promlčecí § 1489 obč. zák. To plyne netoliko z doslovu úvodní věty 
§ 6 zákona ze dne 9. srpna 1908, čis, 162 ř. zák., nýbrž a zvláště z § 7 
tohoto zákona, dle něhož dále jdoucí ručení, podle jiných zákonů a podle 
občanského zákona není při automobilových úrazech vyloučeno, a plyne 
to, pokud se týče ručení podle občanskéh'0 zákona, i z § 8 uvedeného 
zákona, neboť v tomto paragrafu se mluví a poukazuje též na občanský 
zákon jako, na zákon, který při náhradních nárocích z automobilových 
úrazů také přichází k použití (srov. Randa: Schadenersatz, 3. vydání 
str. 170, rozhodnutí 01. U. n. ř, čís. 5081, 5111 a 5806). V souzeném 
případě domáhá se žalobce náhrady za ušlý výdělek a za zmenšenou 
způsobilost k povolání na žalovaném jako řidiči automobilu při nehodě 
ze dne 2. dubna 1923, při níž přišel k úrazu, z něho·ž mu vzešla poža
dovaná škoda, jednak odvolávaje se na ustanovení § 1 zákona ze dne 
9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., jednak s odvoláním se na to, že žalovaný 
nehodu zavinil. Uplatňoval tudíž žalobce také ručení žalovaného· podle 
všeobecného zákona občanského. Nižší soudy na základě provedených 
důkazů uznaly, že žalovaný nehodu zavinil, protože nedbal výstražného 
upozornění žalobcova a jel na zatáčce neopatrně. Tento výrok nižších 
soudů o svém zavinění žalovaný nenapadá. Tím jest dán případ ručení 
podle občanského zákona, jak uvedeno, též žalobcem uplatňovaný a platí 
podle toho, co shora řečeno ohledně promlčení náhradních nárokú ža-
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lobc?v'ý~h tříletá promlčecí lhůta podle § 1489 obč. zák. Protože do 
podant zaloby ze dne 28. května 1925 tříletá lhůta již, hledíc k době 
neho~y, ne~ply~ula, není žalobuí nárok promlčen a odvolací soud prá
ve~ zalobcuv narok za prontlčený neuznal. Dovolací důvod § 503 čís. 4 
Co r. s. dle toho není opodstatněn. 

čís. 7107. 

K nicotnosti smlouvy podle § 879, dnlhý odstavec čís. 2 obč zák 
dlužno př~~lédnou~ z. úřa?u. Pok~~ s~ nepříčí předpisu § 879, druhÝ 
<:?sta~ec CIS. 2 ~~c. zák. umluva, jlZ klient postoupil právnímu zástupci 
clselne určenou cast svého nároku zálohou na zástupčí útraty. 

(Hozh. ze dne 31. května 1927, Rv I 1570/26.) 

)osef B. by.1 Pojišt~n už.a!ované p~jišť?vny proti požáru. Když vy
~orel, uznala zalovana pOjlstovna pozarnl škodu penízem 16.800 Kč. 
Zalabce za;;!upoval Josefa B-a ve sporu proti pojišťovně a dal si jím 
p0.stoUP!li. cast jeho. ~ohledávky (15.000 Kč) proti žalované pojišťovně 
k uhrade.~t,rat, Jakoz I hotovýchyýloh a jako zálohu na budoucí palmár. 
Spor P~~llsto~ny s j?s,;fem B-el~. !ýkal se bezúčinnosti a neplatnosti 
rozhodclho vyl oku, J!mz byla pO]lstovna uznána povinnou zaplatiti Jo
sefu B-ovl 31.~32 Kc 40 h. Josef B. ve sporu proti pojišťovně zvítězil. 
~~Iob?u, o I1!Z tu 1ge, domáhal se žalující advokát na žalované poji
stovne. zaplacel1l b.OOO Kč postoupených mu Jo,sefem B-em. P r o
e e s n I s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl o d vol a c í s o u d 
uznal poodle žal?bž- D ů vod y: Prvý soud zamítI žalobní nárok jedině 
z toho du~od~, ze zalobc?va smlouva s Josefem B-em jest nicotna podle 
§ 879 obc. zak. a tedy zalovanou stranu neváže. Leč při tom přehlíží 
prvy soud tyto podstatné oI<olnosti: 1. že část pohledávky josc!a B-a 
za za~ovanou stranou nebyla vlastně spornou, neboť do výše 16.800 Kč 
brl a zal?van.ou stranou uznána, takže tato v podstatě nesporná pohle
davka preVJ;sova~a su~u postoupenou žalobci. Nebyla tedy vlastně po
stoup'en~ čast predmetu sporu; 2. že nárok na náhradu sám o sobě 
nebyl vubec spo~ntm, nýbrž ,jen výše ~áhrady a že o tuto výši nebyl 
veden spor,. ny~rz z~ slo o lep stanovem rozhodčím. Výše škody nebyla 
!edy. vlastnc. predm';'tem sporu před. soudem a nelze říci, že postupem 
ca~tr P?hle~avky preyed.en byl na zalobee předmět sporu (jeho část); 
3. ze p~edmetel"; sp.or.u p.red soudel"; nebyla pohledávka Josefa B-a z ná
hrady skody, nybrz ze slo o určel1l pravního pomčru k žalobě podané 
na Josefa. B-a, 4 .. že žalobce dal si část pohledávky B-ovy za žalovanou 
pOS~OUpltr Jako zaloh;.' na .svou palmární a expensní pohledávku, že tedy 
neprevedl n~ seb,; predmet sporu, by se snad obohátil lepším jeho v'f
sledk~m: n,:,; laky. mohl klIent očekávati, nýbrž že je tu: vlastně zcela 
normal~~ pnpad zalohy poskytnuté advokátovi, jelmm že ve forml' po
stupu ea~tl pohl~.davky, kterou má klIent za svým odpůrcem. To vy
stupuJe tun jasne]I v souzeném případě, kde postoupena byla suma čí-
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selně určitá, tedy číselně určená záloha, na niž konečný výsledek sporu 
nemohl míli vůbec vlivu a kde tedy bylo vyloučeno poškození strany 
jejím advokátem, hledíc k pravděpodobnému výsledku sporu, to tím spíše, 
když žalobce musí se se stranou teprve o postoupené části súčtovati. 
Prvý soud neuvědomuje si úplně účel předpisu § 879 obč. zák., smě
řující k tomu, by advokát,předstíraje straně větší obtížnost nebo méně 
příwivý výsledek sporu, nedal si sporný předmět nebo část ·na sebe 
převésti, tedy tak převésti, by kone,čný výsledek šel v prospěch advokáta, 
nikoli však strany. Dá-li si však advokát postoupiti číselně určenou 
část nároku zálohou na svůj palmární a expensní účet, jest taková obava 
vyloučena a není tu tedy dána ralio legis. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Z uplatňovaných dovolacích důvodů čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s. není 
žádný opodstatněn. Mínění žalobcovo, že žalovaná není oprávněna, by 
namítala neplatnost postupu podle § 879 čís.' 2 obč. zák., jest ovšem 
mylné. Smlouvy, příčící se ustanovení § 879 čís. 2 obč:. zák., jsou ni
cotné, absolutně neplatné, z nich nemůže nikdo nabýtí práv a muselo 
by se k neplatnosti smlouvy hleděti z moci úřední, i kdyby nebyla 
namítána. Avšak dovolací soud sdílí názor soudu odvolacího, že postup 
pohledávky, o který jde, nepříčí se ustanovení § 879 čís. 2 c. ř. s., ježto 
bylo odvolacím soudem zjištěno, že josef B. postoupil žalobci určitou 
část svého nároku zálohou na zástup čí útraty žalobcovy, o níž se tento 
musí s Josefem B-em súčtovati, takže žalobce obdrží jen náhradu útrat, 
která mu náleží, a nemuže dojíti k poškození jeho klienta, jemuž za
brániti jest právě. účelem zákazu § 879 čís. 2 obč. zák. Že takovéto 
právní jednání mezi advokátem a klientem nelze stotožňovati s převe
dením sporné věci na sebe, jaké mají na mysli předpisy, které zakazují, 
by advokát nepřevedl spornou věc na sebe, vyslovil nejvyšší soud již 
ve svém rozhodnutí sb. n. s. čís. 3694 a neshledává příčiny, by se' od
chýlil od stanoviska, které v tomto rozhodnutí zaujaL 

. čís. 7108. 

Vymáhající věřitel nabývá exekučního zástavniho práva k movito
stem tím, že je výkonný orgán sepíše a popíše v zápise a že SIe do zá
pisu pojme prohlášeni, že sepsané předměty byly zabaveny pro vyko
natelnou pohledávku věřitelovu. K nabyti exekučního zástavního práva 
se nevyhledává, by výkonný orgán připevnil na zabavené věci známky. 

Zánik exekučního zástavního práva nenastává tím, že se výkonný 
orgán později nemůže rozpomenouti, co zabavil, a nelze jedině z tohoto 
důvodu zamítnouti žalobu podle § 37 ex. ř., domáhajíci se vyloučeni 
zabavených předmětů z exekuce. 

(Rozh. ze dne 31. května 1927, Rv I 448/127.) 
Civilu! rozhodnuti IX 60 
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Ža]ujicí firma domáhala se žalobou, o niž tu jde, by z exekuce ve
den€ ~alo~anou bankou proti dlužníku Josefu F-ovi byly vyloučeny za
bavene predměty (konfekční zboží), jež prý jsou vlastnictvím žalob
kyn,č, a by exeku.c:; ,n,a předmětyc v žalobě )ednotlivě uvedené, byla 
zru~~na. O b a n I z s I S o u d Y zalobu zamltly, N e j vy Š š i s o II cl 
zrusll rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by dále 
jednal a znovu rozhodl. 

o ů vod y: 

Oov,olatelka llpl~tňuje dovo,lací důvody čís. 2 a 4 §ll 503 C. ř. s, 
a to pravem. Jde o zalobu podle § 37 ex. ř., která byla zamítnuta z toho 
dtlVodu, že výkonný orgán Ladislav· H., zabaviv dne 8. července 1925 
pm pohledávku žalované ba,nky a současně pro pohledávku dalšího vě
řitele u dlužnika Josefa F-a konfekční zboží v ceně asi 230.000 Kč (dle 
oceněnoí, výkonného orgánu), "neopatřil jednotlivé předměty nálepkami 
a nemuze dnes udati, co vlastně zabavil. Soudové nižších stolic vzavše 
~uto okolnost za zjištěnu na základě výpovědi Jaroslava H-a, ,IOVOZll'jí, 
ze pry, za. tohoto stavu věci jest nemožným, by žalobkyně dokázala, 
ktere ,vecI JSou zabaveny, takže v.1ůsledku toho nemůže prý ani doká
zatI, :~ zabavené VČ,ci jsou jeho vlastnictvím. Oovolatelka spatřuje vad
nost nzem v tom, ze nebyl proveden důkaz výslechem svědků Jo,""la 
a Zdenky F-ových a místním ohledáním O totožnosti zboží a shodnosti 
je,ho ;e}božím, popsaným v zájemním protokole. Oovolatelce jest plně 
pns~edclt1. Nelze souhlasiti se sondy nižších stolic, že jedině výkofný 
organ Jest povolán k tomu, by soudu označil, které předměty isou nba
veny. Soudy nižších stolic, vyslovujíce tuto zásadu, chtějí viastně dci 
že ~ro zjiš,tě.ní, které věci byly zabaveny, může býti podkladem PO\1Z~ 
a vyhr;adne Jen výpověď výko,nného orgánu, tak totiž, že jest všechny 
o~tatm ,nabízené důkazy a proti důkazy pominouti a je vůbec neprová
detl, a ze rozhoduje jedině výslech výkonného orgánu jako svědka a to 
v so,:dní síni před procesním soudem provedený. Ale postup tento nelze 
oznaclt; za správný. Vždyť není vyloučeno, že výkonný orgán sám by 
se - treha ohledně některých předmětů - na věc rozpamatoval, kdyby 
mu bylo předestřeno to, co vypoví ostatní svědkové k důkazu ncbo 
k proti důkazu vedení, a zejména kdyby výpověď svou učinil teprve po 
provedenem místním ohledání a na jeho základě. Z toho, jest patrno, 
že měly býti prováděny důkazy, vedené žalobkyní o vlastniciví k 1a
bav~ným věcem, v čemž zahrnut jest důkaz totožnosti věd zabavených 
s vecml Josefu F-ovl s výhradou vlastnictví nebo do komise daných; 
ale též měly býti provedeny pmtidůkazy žalovanou stranou nabízené. 
Tím .stalo se řízení vadným podle §u 503 čís. 2 c. ř. s. a bylo rozhod
nouÍ! tak, lak se stalo (§§ 496 čís. 2, 513, 510 c. ř. s.). K vyjasnění 
věCI podotknouti dlužno ještě to'Ío. I žaloba podle §u 37 ex. ř, musí býti 
0F:řen~, o hmotněp;ávní pOdkla,d, te~y v ton:to případě o to, že žalobkyni 
pnslusl vlastmctvl k zabavenym vecem, dusledkem čehož nemohla ža
lovaná n~býti vnuceného práva zástavního k nim na základě titulu proti 

I 
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J f F-ovi zněJ·ícího. Podle §u 253 ex. ř. jest zabavení hmotných v"ci ose u , .. " (" 
vykonáno tím, že výkonný orgán je sepise a popIse ~,zapl~e zajem: 

, protokolu) a že se do zápisu tohoto pOJ1ne prohlasem, ze sepsane 
mm, Id' k '''t I J" předměty byly zabaveny pro vykonatelno,u ~?h e av, u ve;1 e ov,u. IZ 

t ' (§ 256 prvy' odstavec ex. ř.) nabyva ventel prava zastavmho, a 
1111 k 'k" ani v§u 253 nebo 256 ex. ř. ani. v bod" 81 iustru ce pro vy, onne ,orga~y 
není nabytí soudního práva zástavního vázáno na ,to, b~ vyko,nny ?rgan 
připevnil na zabavené věci známky. Vnucené 'pra~o zastavm tr~~ r:ak 

dotud dokud nezanikne podle § 467 a násl. obc. zak. nebo ze zvlastnu::h 
dův,odů pro vnucené právo zástavní platících (na příklad; §§ 25~ ex. r;', 
12 vyr. ř., 12 úpad. ř. atd.) anebo zrušením exekuce:.Zamk pr:,va za
stavního nenastane však tím, že výkonný orgán pozdeJl se nemuze ro~
pomenouti, co zabavil. Při novém rozhodování sporu j~st proto vych~
zeti s právního hlediska, že zájem s~ršků se. stal, ale ze eostupem vy
konného 'orgánu jest nyn~ toliko, strzen? ZJlstrtr" kteroé predmety byl~ 
zabaveny a zda jsou totozny s vecml, zalobkynl z duvodu vlastmctvl 

vylučovanými. 

čls. 7109. 

Smlouva mezi republikou československou a ~epubli~ou Polskou 
o otlázkách právních a finančních ze dne 23. dubna i 925, elS, 56 sb. z, 
a n, na rok t 926. , 

Slezský pozemkový úvěrní ústav jest oprávněn ~omáhati se l10radem 
práva zap,laeenl hypotekár~i zápůjčky p,od ex:~ucl na rnzemske nemo
vitosti třebas vlastníkem Jich bylo larm obrocl v Polsku. , 

(Rozh. ze dne 31. května 1927, R II 15/;27.) 

Slezský pozemkový úvěrní ústavd?máhal ,se na ,farním obročí obce 
P. v Polsku zaplacem anUIt z pohledavky, vaznOUCI n~ nemo~ltostech 
žalovaného obročí v československé republice. Žalovane obročl vzneslo 
námitku nepřípustnosti pořadu práva, pm:o, že p'odl~ čl. 73" smlouvy 
česko polské uveřejněné ve sbírce zako~u a nanzem 'pod clslem 56 
z roku 1926 jest přislušnou k rozhodnuÍ1 sporu a k vykladu smlouvy 
smíšená komise po případě rozhodčí soud. S o u cl p r v:; s t o II CO e 
zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva a uznal p,odle zal?by. O~
vod y: Žalovaný vznesl námitku n~přípustnost~ poradu prava, maJ,e 
za to, že na sporný případ se vztahujI ustanoven! sml?uvyčeskopolske, 
vydané 29. dubna 19-26 pod čís. 56 sb. ,z. a n, a ze pry po~le ~l. 73 teto 
smlouvy jest přípustnou k rozhodnuÍ1 tohoto, sporu smls:ena komIse, 
v druhé řadě I'ozhodčí soud. Kdyby zavazene ncmovltosÍ1 zcela nebo 
z části byly na území republíky Polsk~, pa~ by ovšeI? vz~Iedem na 
ustanovení §u 55 cit. smlouvy b~lo o teto ,nan11t:e ~~~zov~t1. V tomto 
článku 55 je totíž ustanoveno', ze pohled~v~y zaluJlclh'O, ustavu, (ne
sporně dřívější rakousko-slezský ústav pro ~ver pozemk?vy)" ktere byly 
anebo jsou zajištěny hypotékou na nemovItostech na uzeml repubhky 

6:i'< 
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Pol~ké, .přejímá re~ublika Polská, po případě ústav k tomu cílí Hstano
v:,n~ vl~~o~ republIky Polské. Když nyní žalující ústav výslovně prohlá
sIl, ze. zada zaplacení pouze z nemovitostí, pokud jsou na území repu
bh~y Ceskos!?~e.nské - a zp;ávou evídence katastrů daně pozemkové 
v Ceskem Tesme ze dne 12. cervna 1926 je prokázáno, že nemovitosti 
ty JSou .skutečně ~a území repu~liky československé, tedy jíž z toho 
p~trno, ze uvede,:~ s;nlouva se. vubec n.emůže týkati zažalované pohle
davky, nebo,f se zada zapla~elll jen z tech nemovitostí v republice če
skosl?vens~e: pokud byla a. jest na těchto nemovitostech zajištěna. Dů
sledne nemuze se vztahovatI na tento spor ani ustanovení článku 73 této 
sml~uvy,. tak~e spor tento je obyčejnou hypotekární žalobou a nikoliv 
sP.OI~m, ).ehoz. podkladem mu byla uvedená českopolská smlouva, tím 
mene muze mlh tento spor vztah ku hlavě V. a tím i ku článku 44 této 
s,;,l?uvy, Jak n.~ t.o p.ouka;uje strana žalovaná, nehoť v hlavě té projed
nava s~ zcela Jlny predme!. O d vol a c í s o u d zrušil napadený roz
sudek I s předchozím řízením a odmítl žalobu. D ů vod y: Smlouvou 
~e dne 23. dubna 1925, Č. 56 sb. z. a n. na rok 1926 mezi repuhlikou 
Ce~kos!ove?sko:, a Polskou byla ujednána likvídace majetku země Slez
ske, obyval~ch zu~ Oravské a Spíšské, jakož í jíných samosprávných 
svazu a ~erejnopravních korporací, jejichž obvod neb okruh působnosti 
byl rozdelen novou .~i~ni~í mez; oběma republikami (čl. 34) a stano
veny v.e č~. 36--53 jlste zasady. V čl. 39 stanoví smlouva, že svazy sa
mospravne a korporace veřejnoprávní se mohou dohodnouti o likvidaci 
samy a, nedohodnou_Ii se nejpozději 'do šesti měsíců ode dne kdy 
smlo?va .. ~abude působnosti, předloží soupis veškerých aktiva 'pasiv 
podlehajlclch rozdělení likvidační komisi. Článek 48 nařizuje konečně 
ze podrobné zúčtování, pokud nebylo provedeno touto smlouvou neb~ 
sv~:y ~ebo ~orporacemi samými, provede podle výše uvedených zásad 
smlsena IIkvldačni komise československo-polská. Nastává tudíž otázka 
zd~ t~t~ ?stanovení o likvidaci majetku se vztahují i na majetek stran; 
c?z zavlSlna roz.hodnutí otázky, zda žalované strany jsou veřejnopráv
nImI kor~oraceml neb samosprávnými svazy (čl. 34). Smlouva se však 
vztahuje.1 na nadace veřejnoprávní, což patrno z toho, že v čl. 35 užívá 
slova: »u~tavy« a »fo~dy«, ~a něž. státní neb samosprávné úřady mají 
dozor, a .ze v čl. 47 vyslovne mlUVI o ~ozdělení nadaci. Je proto nepo
chybno,. ze. smlouva se vztahuje na veskeré právnické osoby rázu ve
ř;jnopravmho. ať typu nadace nebo korporace. Obročí jest ve smyslu 
~:rkevníh? m~jetko~eh~ práva souborem majetku spojeného s duchovním 
uradem, jeho~ nOSItel jest oprávněn majetek ten požívati (§ 46 zákona 
z~ ~~e 7 ... kvetna 187~, čís. 50 ř. zák.). Není vlastnictvím požívatele 
nyblZ.tvon samos.tatu(; neosobn~ účelové jmění, je samostatným právní~ 
f~dmetem a, po~ev~dz zde nen~ sdružených osob,. jest je považovati ve 

yslu § ?46 .obc. z~k. za na~~~1. Občanský zákon posuzuje obroči podle 
§. 357 ~bc~ zak.,. avsak obrocl je složeno ze živlů nejen soukromopráv
nIC~, nybrz I ver:'jnoprá~nich a sám zákon ze dne 7. května 1874 čís. 
50 r. zak. pos~zuje obročl tak jako jmění církevní v §§ 1-13 a l1ik~1i se 
st~~~vlska p:av~ m~jetkového; Zejména ku vzniku, změně a zániku ob
rocl je zapotrebl nejen spolupusobeni církevních úřadů, nýbrž i státních 
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úřadů (§ 20 ci!. zák.), jměni .zrušeného ~bročí .připadá náb?žens~ému 
fondu a podle § 1 zák. ze 7. kvetna 1874,čls. 51 r. zak. JSou clf~evm ob
roči povinna, přispívati na náboženský fond. Z toho patrno, ze se ob
ročí neposuzuje podle majetkového práva soukromého, nýbrž podle 
zvláštních předpisů veřejnoprávních a že obroči je veřejn'oprávní na
daci. Jmění obroči spadá tudiž do jmění uve~eného v čl. 35 s;nlouvy. To 
ostatně patrno i z čl. 52 smlouvy, kde se maj etek vrahslavskeho bIskup
ství vylučuje ze smlouvy, a ponechává se jeho rozdělení zvláštni dohodě. 
Vztahuje se proto smlouva na veškeren ostatní cirkevní majetek a tudíž 
i na obroči. Nezáleží proto na tom, zda žalující slezský pozemkový 
úvěrni ústav v Opavě založený slezským sněmem zemským, je veřejno
právnim ústavem a zda vykonává funkci veřejnoprávní, či zda jest pouze 
hospodářským podnikem veřejnoprávní korporace, s!ačí, kdy~ j<;dna ze 
stran je veřejnoprávní právnickou osobou. Tuto otazku nem vsak anI 
třeba řešiti, již proto, že smlouva sama v čl. 55, zejména o rozdělení hy
potekárních pohledávek tohoto ústavu, o níž se právě v souzeném pří
padě jedná, se zmiňuje a zásadu o rozdělení jich v tom směru vyslOVUje, 
že hypotekárni pohledávky na území republiky Polské přejímá republika 
Polská. Nelze proto pochybovati, že spornou pohledávku nutno po,su
zovati podle zminěné státní smlouvy a že musila podle čl. 39 cit. smlouvy 
buď předcházeti žalobě dohoda o likvidaci nebo že v případě nedohody 
byla k rozdělení majetku oprávněna líkvidační komise. Tato je ovšem 
vyloučena podle čl. 48 tehdy, když podrobné zúčtování bylo provedeno 
buď dohodou stran anebo smlouvou samou. Dohoda se nestala, nebylo 
to ani tvrzeno; natož prokázáno, a smlouvou samou nenastalo rozděleni 
majetku proto, poněvadž stanoví pro veřejnoprávní korporace pouze zá
sady rozdělovací (čl. 41-46), neprovádí však rozdělení samo, jak to
mu na příklad v případě čl. 46 ods!. 4 ohledně likvidace majetku ze~ě 
Slezské a bývalé obce Těšína. V čl. 43 a 44 jest ovšem vyslo'vena za
sada, že hypo'tekární pohledávka připadne té straně, na jejín-,ž území ::a
tížetiá nemovitost se nalézá, a naopak, že hypotekární bremeno pre
vezme ona strana, která převzala zatíženou nemovitost, při čemž roz
hoduje opětně zásada územ ni. Tim se však rozdělení ještě nestalo,. Ne
boť hypotekární pohledávka žalujicí strany 20.000 Kč je zajištěna na 
nemovitostech vl. Č. 13 kať. obce P., jež byla novou státní hranicí roz
dělena. A tu je třeba, by dluh byl podle znění čl. 44 rozdělen mezi obě 
části hranicí přeťaté nemovitosti v poměru k jejich ploše a výnosnosti 
zapsané do pozemkového katastru. A k vyjasnění, jaká část dluhu hy
potekárního padá na tl.! a onu stranu, jest třeba předchozího provedeni 
rozdělení dluhu, jak vysvítá z ods!. (2) čl. 44. Mimo to praví čl. 43 odst. 
(3) smlouvy, že pokud majetek, který připadl v podil jedné ze stran, 
představuje hodnotu větši, než jaká té které straně náleží podle rozdě
lovacího klíče, který musi podle čl. 42 čís. 2 stanoviti komise likvidační, 
započte se přebytek k dobru druhé strany. To vše se nestalo, nýbrž sdě
lila evidence katastru v čes. Těšíně pouze, které parcely zatížené nemoc 
vitosti připadly do oblasti československé republiky, a vyslovuje se ne
ml'itě, udávajicjen přibližnou výměru 9 ha 03 a. Rozdělení dluhů. hy~o
tekarních musí býti tak přesné, aby se dalo zapsati do pozemkove knIhy 
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(čl. 44 odst. (2) smlouvy). Je proto patrno, že rozdělení majetku stran 
nebylo pro~eden.o .a.nt Snt~ouvou ~nt dohodou stran a je k rozdělení tomu 
a stan~vem, Jaka cast zazalovane pohledávky žalujícímu ústavu připadá 
p.odl~ c~. 39 .. a 48 smlouvy povolána jediné likvidační komise. Je proto 
[[zem pred radným soudem podle § 477 čís. 5 c. ř. s. zmatečným a bylo 
proto .. ve s.'"yslu § 473 prvý odst~vec c. ř. s. a § 477 prvý odstavec c. 
r. s. nzel1l I napadeny rozsudek Jako zmatečný zrušiti. 
• N e J vy Š š í s o u d změnil usnesení odvolacího soudu v ten rozum 
ze v.otáz.ce přípustnosti pořadu práva obnovil usnesení prvého soudu: 
a vratll vec odvolacímu soudu, by znovu rozhodlo odvoliní žalovaného'. 

Důvody: 

Rekursu nelze upříti oprávnění. Smlouva mezi republikou českoslo
venskou a repu~likou Polskou ze dne 23. dubna 1925, čís. 55 sb. z. a n. 
z .ro!<u 19~6 ~en~Je lIkvidaci vzájemných poměrů týkajících se komu
~a~l1lho uvernlho ustavu země Slezské a Rakousko-slezského ústavll pro 
u~e!' pozemkový zvláštní část Vll. s články 54 až 59. Tato část nedovo
lava.se ustanovení části V. této smlouvy, která jedná o likvidaci majetku 
zeme Slezské, bývalých žup Oravšké a Spišské jakož i jiných korporací, 
a proto dl~zno P?s~zovati právní P2měry žalujícího ústavu, který, jak 
nes~orn.o) j,e totoznym s Rakousko-!::'lezqkým ústavem pro. úvěr pozem
k.ovy,. mkolIv P?dle .části V., nýbrž výlučně podle části Vll. smlouvy, to 
tll~ vI~e, JelIk?z,ve c!anku 54 (2) Je st~noveno, že likvidace vzájemných 
pravl1lch pOl11ť~ll, co clo uvedenSrch dvou slezských úvěrních ús.tavů pro
v:,de ~e podle cla llku 55 až 59. čl. 55 předpisuje, že pohledávky žalují
clho us!a~u, ktere byly anebo jsou zajištěny hypotékou na nernovito
s~ech ~a uzeml. republiky Polské, přejímá tato, rovněž jako podle čl. 56 
pn'Jn.11a protI zalobci břímě výplaty příslušné částky převzatého ohli
gacl1lho dluhu. Na .l.~~jch nemovitostech pohledávky žalujícího ústavu 
byly a1lebo JSou zaj1sleny, čl. 55 neuvádí a proto dlužno za to míti že 
set~}ubec nerozeznává a že články 55 a násl. platí také pro pohledávky 
zaJIs[e~e ~a nemovItostech knihovně připsaných lamímu obročí. Z do
~l~vu ,cl. ~5)e dále zřejmo, že má na rny~li také pohledávky žalujícího 
uSlavu: letere ,:aznou na nemovItostech: Jez byly rozděleny nov'ou státní 
hr~m~l mezI Csl. republIkou a republIkou Polskou. částí V. uvedené 
s~~tnl sml@vy byla tedy práva žalujícího ústavu jako hypotekárního 
ventele ,:,:,ezena pouze, pokud Jeho zástavní právo vázne na nemovito
~tech a ~astech nemo'yitostí v oblasti republiky Polské. Jelikož žalující 
ustav ma. sve Sl?lo v <;:sl. re~ublIce, nebylo nutno ani přípustno, aby byl 
obm.ezovan v. zastavl1lch pravech také co do tuzemských hypotek. Ta
~ove omez.em nelze dovozovati ani z části VIL státní smlouvy ani z je
.jIch osta~l1Ic~ ustanovení. V případě, o nějž jde, domáhá se žalující ústav 
zaplacelll zazalovaných anuit s příslušenstvím pouze pod exekucí na ne
movItostI v tuzemsku. Jak již dolíčeno, nebyl v tomto právu státní smlou
vou ze dne 23. dubn~ 1925 nikterak .omezen a proto nelze ho poukazo
vatI am na lrkvldačm komISI podle cl. 48 a násl. smlouvy ani na smí-
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šenou komisi a rozhodčí soud podle čl. 73 a násl. této sml·ouvy. Je-Ii 
tomu tak, přísluší žalujícímu ústavu, jali ~pr~vně již dolíčil. soud ~rvé 
stolice, oprávnění, uplatňovati soukromopravm naroky pralI zalovanemu 
farnímu obpod pořadem práva. Že odvolací soud řešil spornou, otázku 
s hlediska V. části uvedené státní smlouvy, je nesprávné již vzhledem 
na zvláštní předpisy její Vll. části. Jelikož prozatím jde pouze o námitku 
nepřípustnosti pořadu práva, není potřebí .zabývati se otázkou, j,:ký v/
mam má pro zažalovaný nárok okolnost, ze eVIdence katastru v ceskem 
Těšíně udala jen přibližnou výměru parcel, které z nemovitosti žalova
ného obročí připadly do oblasti čsl. republiky, a že dosud nenastalo 
přesné rozdělení hypotekárních dluhů mezi žalujícím ústavem a repu-

blikou Polskou. 

čís. 7110. 

Předpis § 54 čís. 3 ex. ř. platí zvýšenou měrou pro exekuční žádosti, 
v nichž se již navrhuje znění usnesenl a jež se povoluji razítkem. 

V návrhu na exekuci uhražovaci neoí obsažen návrh na exeliuci za.ii-
šťovací. 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, R I 381/27.) 

Návrhu na povolení exekuce pro vykonatelnou pohledávku s O U d 
P r v é s t o I i c e vyhověl, rek II r sní s o u d exekuční návrh za
mítl. D ů vod y: Podle § 1 čís. \ ex. ř. může exekuce k vydobytí vy
konatelného pohledávání býti povolena na základě rozsudku pouze ten
kráte, není-Ii alespoň pTopůjčen opravný prostředek, jenž by .exekuci ~a~ 
stavoval, a podle § 505 c. ř. s. staví se včasným vznesemm dovolant 
právní moC a vykonatelnost napadeného rozsudku v rozsahu dovolacích 
návrhů až do vyřízení opravného prostředku. Ježto proti rozsudku vrch
ního zemského soudu ze dne 18. listopadu 1926 podáno bylo dovolání, 
nenabyl rozsudek I. stolice posud moci práva a neměla .p.;o}o. býti ex~
kuce k vydobyti pohledávání povolena. O exekUCI ku zpstem pohleda-

vání nebylo židáno. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Napadené usnesení jest správně odůvodněno. K vývodům dovola
cího rekursu, které jsou v několika směrech v rozporu se SpISy, se do
dává toto: Dne 24. září 1926 žádala vymáhající věřitelka o' povolení 
exekuce zabavením, uscho'váním a prodejem movitých věcí k vydobytí 
vykonatelné pohledávky. Tato žádost byla zamítnuta,.protože pro!1 ro!~ 
$udku bylo podáno odvolání. Dne 7. ledna 1927 opeto,v~la vymaha]1cI 
věřitelka tutéž žádost, připojivši poznámku: »Reprodukovano po pravo
moci rozsudku.«1 tato žádost byla zamítnuta, protože bylo podáno do
volání. Konečně podala vymáhající věřitelka tutéž žár'lst po třetí dne 
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15. ledna 1927, připojivši dodatek na rubu žádosti, že žádá, by ji byla 
povolena exekuce zajišťovací. V textu žádosti, v nástinu usnesení, které 
navrhovala, byla vyškrtnuta slova »vykonatelné« a »prodejem«, ale bylo 
tam pon~cháno původní zněni »k vydobytí« a na rubru byla ponechána 
slo~a »~avrh na zabaveni, uschování a prodej«. První soud povolil exe
kucI razltkem »dle návrhu«, ponechav podání nezměněné. Exekuční soud 
pro~edl zabavení pro vykonatelnou pohledávku, tedy exekuci uhražo
vaC1, nevyškrtnuv v zájemním protokole ani na první ani na třetí straně 
slovo »vykonatelná«. Podle znění usnesení, které je jedině rozhodno, 
nemohl věci ani jinak rozuměti. Jest tedy tvrzení dovolacího rekursu že 
byl:: ,žádo"t p:oměněna »jak z kontextu jest zcela patrno« na exekuci 
~aj1stov.acl a ze bylo nah!~zeno. slovo »vydobytí« slo,vem »zajištění« a 
ze ~rvm soud povohl Zajlstovacl exekuci - vesměs v rozporu se spisy. 
C.htel:,h tak P?volující .soud učiniti, měl dříve vrátiti žádost k opravě, by 
predesel nutnym omyl um. Podle § 54 čís. 3 ex. ř. musí žádost obsahovati 
jasné oz~ač.ení způsobu exekuce a všechny údaje, které jsou důležité 
pro opat:em soudu. ~xekucl povolujícího nebo exekučního. To platí zvý
seno~u merou P~? za?iQsh, ve kterých se již navrhuje znění usnesení a 
ktere se povoluj1 razltkem, neboť pak se stane obsah navrženého usne
sení skutečným soudním rozhodnutím. Proto ukládá nařízení minister
s~va spravedlnosti ze dne 2:. června J914, čís. 41 Věst. v § 12, jak soud
c~m, :ak soud?í kanceláři za povinnost, aby důkladně zkoumali obsah 
navrhu ~o do uplnostt a souhlasného znění všech stejnopisů. Stěžovatel 
jest take na omylu, domnívaje se, že bylo ,povinností rekursního soudu, 
~J;' povolil aspoň exekuci zajišťovací, protože prý návrh na exekuci za
jlsťov.ací je.st obsažen již v návrhu na exekuci uhražovací. Podle vý
slovneho predplsu §§ 370 a 371 prvý odstavec ex. ř. jest i při exekuci 
zaj1šťovací třeba výslovného návrhu a tento návrh byl by musil býti po
jat do textu navrženého usnesení, což se nestalo. 

čís. 7111. 

Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Rozsah ručení podle § 2, druhý odstavec, zák. 
Ti?" že někdo byl ředitelem neprotokolované společnos(i a že jako 

takovy vystupoval, nelze o sobě nahraditi náležitost § 2 zákona že jed-
nal jménem společnosti. ' 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, Rv I 78/27.) 

žalují::í fir;na do.máhala se. na žalovaném Václavu H-ovi zaplacení 
30.000 Kc z duvodu jeho ručem podle § 2 zákona o společnostech s r. o. 
O ~ a niž š í 's o u d y žalobu zamítly, o d vola c í s o u d z těchto 
d~u vod ů: Odůvodněna jest výtka, že se první soud neřídil ve všem 
pn ~~z~odnuti sporu právními názory zdejšího zrušovacího usnesení, ač 
byl Ilml podle § 499 c .. ř. s. vázán. V tomto usnesení ze dne 18. červ!11l 
1925 vyslovil zdejší jako odvolací soud právní názor, jejž také bl!l!€ 

- čís. 71 1 1 --
953 

odůvodnil, "že smluvní poměr mezi B-em a Václavel~ H-em jest bez 
právního významu oproti žalující firmě.« Z. toho rlyn~, ze pr? tento st:0r 
jest nerozhodno, zda mezi nimI k faktrckemu znzem spolecnoslt doslo 
čili nic. První soud však přes to klade váhu na tuto okolnost a dOVOZUje 
z toho, že když jest nesporno, že ani k faktickému zřízení společnosti 
nedošlo a žalovaný Václav H. jen jako její ředitel listiny pod uvedeným 
označením podepisoval, proti němu nároky z ručení podle § 2 (2) zá
kona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. nelze uplatnovatl. Nazor ten('o 
jest mylným a příčí se právnímu názoru zdejšího u.snesení. První. s.oud 
se domnívá, že předpokladem ručení podle uvedeneho ustanovem jest, 
by bylo jednáno jménem společnosti skutečně již zříz.ené, v .o?chod~ím 
rejstříku však ještě nezapsané, a by bylo předstrrano, ze tam Jlz zapsana 
jest. S tímto výkladem předpisu § 2 (2) zák. o společnost~ch s r. o. sou~ 
hlasiti nelze. Podle prvého odstavce tohoto § jest ke vzmku společnostI 
nezbytno, by byla zapsána do obchodního rejstříku; Před zápisem 
o vzniku existenci a zřízení společnosti s r. o. nelze vubec mlUVItI. Jest 
také neddůvodněno s hlediska ručení podle § 2 cit. zák. činiti rozdíl 
mezi skutečným zřízením společnosti a právním vznikem jejím. Dokud 
není zapsána do obchodního rejstříku, nevznikla a neexistuje. Výklad, jejž 
dává první soud onomu zákonnému ustano'vení, jest p!íliš úzký, o.~rne~ 
zuje stanovené tam ručení jen na případy, kdy se ucastmcI o znzem 
společnosti s r. o. již dohodli, společenskou smlouvu mezI sebou do
jednali, ale společnost do obchodního rejstříku ještě zapsána nebyla. Ba 
první soud jde ve svém obmezujícím výkladu ještě dál:, klada_také po
žadavek, by osoba jednající za společnost předstnala, ze spolecn.~s: je~t 
již v obchodním rejstříku zapsána. Leč pro t~kovyto obme~UJlCl ":fY
klad neposkytuje opory ani doslov zákonneho predplsu, o ktery zde jde, 
ani jeho účel. Poukazuje-li soud první stoHce na slova »jménem spo
lečnosti«, dlužno jim rozuměti tak, že záloon míní jen společnost před
stíranou, ještě nevzniknuvší, ať se osoby za ni tednající.o jejím zříz~ní 
již dohodly nebo nedohodly. Dokonce pak nevyzaduje zak~n, by os0r:,y 
tyto ve styku s osobou třetí také ještě předstíraly, že předsltraná spolec
nost byla již do obchodního rejstříku zapsána. Podle názoru s~udu odvo
lacího postihuje § 2 (2) zák. o společnostech s r. o. jak pnpady, ~de 
někdo jedná za společnost, o jejímž zřízení vůbec nebylo an; jcdna.;"o, 
tak i případy, v nichž sice o tom jednáno bylo, ale k dohod: nedoslo, 
jako'ž i konečně i ty, kde společenská smlouva byla uskutecněna, ale 
společnost do obchodního rejstříku zapsána nebyla. Tento výklad o?
po'vídá také účelu zákona, by se třetím osobá~ dostalo. ochr~ny oso~ntn; 
a solidárním ručením jednajících osob za zavazky prevzate za pravn" 
neexistující a pouze předstíranou společnost. Nesprávnost výkladu prv
ního soudu objeví se nejlépe v případě, že za předstíranou společnost 
jednala vždycky jen jediná osoba sama. Tu by ovšem o :aktickém zří~ 
zení společnosti nemohlo býti řeči, takže by chyběla podmmka, jíž prvnl 
soud vyžaduje k ručení ve smyslu § 2 (2) zák. o spole~nostech s 1'. o., 
ačkoliv jest zajisté jasno, že by osoba takováto podle predp!su toho ru
čila. Ve shora cit. zdejším usnesení bylo také zdůrazn~no, že. osobně a 
nedílně ručí kdokoliv, jakmile jedná jménem nezapsane spolecnostI s r. 
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o. Ze všeobecného doslovu § 2 (2) cit. zák. dlužno dovozovati, že ručeni. 
toto stihá i osobu, která jednala za nezapsanou ještě společnost s r. o. 
jako její úředník. Stejně rozhodl již býv. nejvyšší soud (rozh. ze dne lB. 
června 1912 Rv 566/12 otištěné v Juč. Blatter z r. 1912 str. 35). Nebylo 
by tedy správné vylučovati ručení žalovaného Václava H-a z toho dů
v?du, že vystupoval a jednal za předstíranou společnost jen jako její ře
dItel a že podepisoval její o'značení s tímto dodatkem nebo přip'ojoval 
ku svému podpisu »V. z.«. Dále byl však ve zdejším usnesení vysloven 
požadavek, by žalobkyně prokázala, že Václav H. s ní uzavřel smluvní 
právní jednání a které, neboť může osobně ručití jen potud, pokud ža
lobkyne prokáže, že s ní uzavřel jménem společnosti právní jednání, 
z něhož plyne nějaký závazek. Bylo naznačeno, že jest nutno, by žalob
kyně uvedla určitě, který příkaz jí žalovaný Václav H. dal a kolik má 
z vyplnění tohoto příkazu k pohledávání. Žalobkyně uvedla v příprav
ném spise na odůvodnění žalobou vymáhané pohledávky, obmezené na 
30;008 Kč 49 h tyto tři polož.ky: I. pohledávku oznámenou domnělé spn
lecnostl dopIsem ze dne 1. srpna 1923 ve výši 22.968.12 Kč, ll. pohle
dávku na skladném, dovozném do a ze skladiště a na vedlejších výlo
hách podle 21 účtů za dobu od 13. listopadu 1923 až do ukončení 
smluvního poměru 7.875.80 Kč, III. pohledávku na lombardních úrocích 
ze zápůjček na zbož{ u žalujíd strany uskladněném z dubna 1924 
4.284.15 Kč. Žalobkyni však se nepodařilo dokázati, že jí tyto pohle
dávky vzešly z příkazů udělených jí jen žalovall'{m Václavem H-em a 
z právních jednání s .nín~ u:zavře-ných jménem společnosti. Ze skutkových 
zjištění jest oprávněn úsudek, že žaiobkyně dala na jevc\ že za svého 
dlužníka pokládá a uznává jen B-a. 'Zabývati se ručením žalovaného 
Václava !-I-a také s hlediska předpisů 'čl. 85 a n. obch. zák. (§ 1175 obč. 
zák.), jak to učinil prV'nÍ soud, jest zbytečno, ježto, žalobkyně opřela ža
lobní nárok vS'hradně jen o ustanovení § 2 (2) zák. o společnostech 
s r. o., kterého se také jen v žalobě jaka právního dťrvodu žaloby dovo
lávala. To nyní í ve spise odvolacím znovu zdůrazňuje. Poněvadž však 
všechny předpoklady pro toto ručení žalobkyní dokázány nebyly, jest 
zamítnutí žaloby proti žalovanému Václavu H-ovi správným. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolatelka spatřuje nesprávné prosouzení právní, 1. v názoru druhé 
stolice o tom, koho lze považovati za jednající osobu podle § 2 záko·tfa 
ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z., 2. v názoru druhé stolice o rozsahu 
ručení podle § 2 citov. zákona, 3. v ná2)oru druhé stolice, že dovolatelka, 
mohouc nahlédnouti do obchodního rejstříku, musila věděti o neproto
kolaci a neexistenci společnosti, jakož i v posouzení významu B.-ova 
sdělení, že jest majitelem firmy, 4. v tom, že druhá stolice různá právní 
jednání žalovaného v prvé stolici dokázaná nepokládá za právní jed
nání, žalovaného zavazující. Ku bodu 1. a 2. tvrdí dovolatelka, že není 
nutno prokazovati jednotlívé příkazy Václava H-a, ježto týž již tím, že 
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vystupoval jako řiditel společnosti, jednal takovým způsobem, že pcdle 
§ 2 citov. zákona a podle všeobecných zásad ručí za veškeré pohledávky, 
které jí povstaly proti společnosti, poněvadž zákon ustanovuje výslovně, 
že ručí rukou společnou a nedílnou každý, kdo jedná jménem společ
ností. Že když žalovaný jednal jako ředitel společnosti a jako takový 
řídí! celý její podnik, ručí za celé pohledávání, které vzniklo z obchod
ního spojení, jelikož tím, že se vydával za ředitele společnosti s obme
zeným ručením, o které věděl, že není protokolována a že vůbec ne
existuje, uvedl druhou smluvní stranu v omyl, a že již z toho důvodu 
je zavázán k náhradě škody, způsobené jeho jednáním. Že pojem ručení 
rukou společnou a nerozdílnou je neslučitelným s právním názorem 
odvolacího soudu, vysloveným v jeho zrušovaCÍm usnesení, že při spo
lečném jednání za nezapsanou společnost s obmczeným ručením ručí 
každý vždy jen z jednotlivého úkonu a jednání, nikoli všeobecně za 
jednání, spočívající ve vedení podniku vůbec. Ad c) uv,;dí dovolatelka, 
že výklad odvolacího sondu by vl,bec znemožňoval rnčení podle § 2 
citov. zákona, kdyby ten, kdo se dovolává toholo ručení, musil doka
zovati, že, než j.ednal, nahlédl do obchodního rejstříku za účelem zjištění 
protokolace, a že přes to nevědělo nedostatku zápisu. Dále uvádí, že 
je také mylnSrm právní závěr druhé stolice, odvozený z B-ova sdělení, 
že je majitelem firmy. Dovolatelčinu názoru, že není nutno prokazovati 
jednotlivé příkazy Václava H-a, ježto týž již tím, že vystupoval jako 
ředitel společnosti, jednal takovým způsobem, že podle § 2 citov. zá
kona a podle všeobecných zásad ručí za veškeré pohledávky, které jí 
povstaly proti řečené společnosti, nelze přisvědčiti. Tím, že byl Václav 
H. ředitelem neprotokolované společnosti a že jako takový také vystu
poval, nelze o sobě nahraditi náležitost § 2 cit. zákona, že musí jménem 
společnosti jednati, to jest, jak citace čl. 55 ob ch. zák. v řečeném zá
koně ukazuje, zjevně právní jednání »jménem společnosti« uzavírati. 
Proto odvolací sond požaduje právem, by žalobkyně, která jedině 
o předpis §u 2 (2) cit. zák. opírá proti Václavll H-ovi žal·obní nárok 
podle § 226 c. ř. s. jeho zákonité náležitosti dokázala, tedy v tomto 
p'řípadě, že Václav H. s ní uzavřel určité právní jednání jménem spo
lečnosti a že jí z těchto určitých právních jednání vzešla určitá, touto 
žalobou vyrnáhaná škoda. Na tom -nemění ničeho další ustanovení zá
kona, že více osob takto jednajících ručí osobně rukou společnou a 
l1edílnou. Nelze odv>ozovati z tohoto llstanovení, že, když majitel pod
niku B. jednal za řcditelování žalovaného Václava H-a, že Václav H. 
pouze z tab o důvodu, že jako ředitel řídil celý podnik, ručí solidárně 
s majitelem podniku za právní jednání tímto uzavřená, na kterých však 
není účasten, Pokud má dovolatelka na mysli svými vývody H-ovo ru
čení podle S 1009 obl'. zák., sluší uvésti, že nebylo žalováno na tomto 
,Rrávním základě. Pokud tvrdí dovolatelka ad 4., že druhá stolice různá 
·právní jednání žalovaného, v prvé stolicí dokázaná, nepnkládá za právní 
rednání zavazující žalovaného, neprovádí uplat";ěného do~olací~o, ~LI
vodu po .zákonu, neboť se těmit,o vyvody rozchazl s odvolaCl1)1 z]1stemm. 
Poznámka napadeného rozslldku, že se dovolatelka mohla snadno pře
svědčiti nahlédnutím do obchodního rejstříku o protokolaci a že ji ne-
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omlouvá neznalost zákona (§ 2 obč. zák.), nemá významu v dovola
telčině doprovodu jí přikládaného, neboť jí v tomto smyslu nebylo po
užito druhou stolicí. Dostalo se tedy v napadeném rozsudku sporné věci 
právního posouzení správného. 

čís. 7112. 

Smlouva o inserci jest smlouvou svého druhu (nepojmenovanou), 
jejíž právní účinky nutno především posuzovati z jejího obsahu, a v dalm 
řadě, pokud strany neujednaly jinak, podle zákonných předpisů, 
o smlouvě o dílo. 

Bylo-Ii pro případ včasného neodebrání všech inserátů ujednáno, že 
po uplynutí odebíraci lhůty se' neodebrané místo pro inseráDy zařadl 
do účtů bez nároku na dodatečné uveřejnění, byl podnikatel oprávněn, 
nebyly-Ii inseráty odebrány ani ve zvláště umluvené odkladné lhůtě, 
domáhati Se i zaplacení neodebraných inserátů a to i bez jejich uve-
řejnění. 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, Rv I 237/,27.) 

Žalovaný, továrník, objednal u žalujícího, majitele tiskárny, 78 inse
rátťi. Objednací 'lístek ze dne 9. ledna 1922 zněl v ten rozum, že žalo
vaný objednává 78 oznámení během 3 roků po 168 korunách podle textu, 
že podle předlohy zhotoví žalobkyně kliše, změna textu že jest dovo
lena, že nepřebírá žalobkyně závazku za pravidelné zařadění inserátu 
a do určitých čísel, že měsíční obnosy za inseráty mají se hned po 
obdržení účtu platiti, že po uplynutí lhůty odebírací neodebmné místo 
pro inseráty se zařadí do účtu bez nároku na dodatečné uveřejnění a že 
udělené objednávky nemohou býti odvolány. žalovaný objednal však 
pouze 16 inserátU, pročež se žalobce žalobou, o niž tu jde, domáhal 
na žalovaném úplaty za zbývajících 62 inserátů. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o II d z těchto d ů vod ů: Správně 
uvádí prvý S-Dud, že v souzeném případě. nejde o smlouvu .o dílo, nýbrž 
o smlouvu svého druhu, náležející ku nepojmenovaným smlouvám. 
A poněvadž podle vůl" stran sloužiti měla zájmům obou stran, jest 
úplatná a dvojstranná a dlužno ji posuzovati dle všeobecných pravidel 
o smlouvách úplatných. Žal'Dvaný zavázal se podle objednacího lístku, 
že odebere 78 ínserfttú a poněvadž jich odebral jen 16, je žalobkyně dle 
smluvených po,dmínek oprávněna žádati úplatu za zbývající inseráty, 
byť i uveřejněny nebyly, ježto jeho vinou se stalo, že inseráty uebyly 
odebrány, ač k tomu byl žalobkyní vyzván. Na tom nemůže nic změniti 
ani to, že žalovaný mnámil žalobkyni, že zastavil výrobu dříve in8e_ 
rovaných strojů, by od další inserce upustila, poněvadž jde o smlouvu 
oboustrannou, která váže obě strany a kterou jednostranně nelze odvo
lati. Stomo zbývajících inserátů povoleno nebylo, nýbrž jen pouhý od
klad k odebrání inserátů a proto nelze také mluviti O novaci podmínek, 
dle kterých byl by žalovaný jen povinen ku vyzvání žalobkyně speci-
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likovati text a způsob vycházení inserátů. Ku změně textu byl žalovaný 
již podle podmínek objednacího lístku 'Oprávněn, žalovaný však v tom 
směru vůbec návrhu neučinil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů vod y: 

Nižší soudy zjistily, že smlouva o inserci byla ujednána t"k, jak jest 
obsažena v objednacím lístku, a že nebyla později zrušena, jak žalovaný 
namítal že žalov"nému byl tolilw v listopadu 1924 povolen odklad 
v odbírání dalších inserátů na 14-Yz roku, načež měl žalovaný učinili 
nové disposice o textu a způsobu dalšího uveřejňování inserátů, měl 
v odebírání inserátů pokračovati, čehož však neučinil. Mylným jest ná
zor dov'Dlatelův že smlouva o inserci jest smlouvou o nájmu místa v ča
sopise, že tedy' měla žalobkyně ponechati v čas?pis; ~olné .místo a !e, 
když jí nebyla dána disposice, mohla Jen na udelem teto ~Isp~slce, za
lovati. Jak bylo již v rozhodnutí čís. 3429 sb. n. s. zevrubne oduv'Dden?, 
jest smlouva o inserci smlouvou svého druhu (nep:oJmenovanou), Jel':,~ 
právní účinky nutno především posuzovatI podle JeJlho obsahu ,a v d~lsl 
řadě, pokud by st",ny nic jiného nebyly Ujednaly, P?dle zakonnY,ch 
předpisů o smlouvě podobné, kterouž,iest sm~ouv~ o dllo. V ~o~ze:,em 
případě však strany přesně ujednaly učmky vcasneho ,neodebram vsech 
inserátů. Inseráty měly býti úplně odebrá,;y ve tř~ch letech, od 9 .. ledna 
1922 do 9. ledna 1925, a protože byla zalovanemu k Jeho dopISU ze 
dne 6. listopadu 1924, v němž oznamoval, ~e se vzdal výroby .hob!o
vacích strojů a žádalo rozmluvu v této veCI, povolena odkladna Ihuta 
k pokračování v inserování nejdéle na půl roku, m~ly býti všechny !nse~ 
ráty odebrány nejpozději do 9. července ! 92~" co~. se nestalo a ~o~ ma 
podle smlouvy za ?ásled~k, že. ž~lobkyn: m;,z.e zadat~ zapla~enI I ne: 
odebraných inserátu a to I bez JejIch uvereJnem. ProhlasIla-1I zalobkyne 
přes to za sporu ochotu uveřejniti zbývající inser~ty, ?u?e-Ii jí dod~n 
text, neděje se tím žalovanému křivda. ~a d?spelosh ,u~l~ty. se hm 
nic nemění. Ponechání volného místa pro mseraty neuvereJnene nebylo 
vyjednáno a bylo by bezúčelné, když žalovaný inserovati n;c,ht.ěl. a k~~~ 
ani do dne podání žaloby, do 20. lIstopadu 1925, vodeblfa~1 ms;raLu 
nepokračoval. Ponecháním prázdného míst~ v časopl~e bylo by byval~ 
leda čeleno nynější námitce, ale byla by byvala otev~ena ~esta k no~e 
námitce, že žalující firma zbytečně prázdné ~nIsto v casopls; pone~ha
vala. Lhůta kterou žalobkyně poskytla v lIstopadu 1924 zalovanemu 
k odebíránľ inserátů, prodloužila jen lhůtu, do které měla býti smlouva 
pod ujednanými následky splněna, ale nic nezměnila na původní smlou
vě. Bylo tudíž povinností žalovaného" by smlo~vu o mser~1 - J,:k? 
smlouvu úplatnou a dVOJstrannou, klera podle vule stran mela slouzl~1 
zájmům obou stran - úplně splnil (§§ 917 a 918 prvý odstavec obc. 
zák.). Neučinil-Ii tak, musí si dáti líbiti,. že z toh? ž,alob~yně vyvodila 
důsledky, jak bylo pro tento případ mezI stranamI uJednan'O. 
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Čís. 7113. 

Zněl-Ii exekuční titul na zaplacení proti vydání akcií, jest dlužník 
oprávněn domáhati se zrušení exekuce podle § 35 ex. ř., nabízí-Ii vy
máhajíc! věřitel pouze vydání prozatimnich listů. Lhostejno, že snad 
v době vzniku exekučního titulu nebyly akcie dosud vydány. 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, Rv I 399/27.) 

žal'obcc byl na základě rozsudku ze dne 30. říjua 1924 Ck VII 42/24. 
uznán povinní'm, aby zaplatil žalované straně Kč 144.000 s přísl. proti 
vydání 1.200 ku-sů akcií fírmy F. Na základě téhož rozsudku povolena 
žalované straně exekuce zabavením žalobcova platu. žalobce podal 
proti této exekuci, jakož i proti exekuci vkladem vnuceného práva zá
stavního na své nemovitosti a proti nároku žalovaných podle § 35 ex. Ť. 
námitky, tvrdě, že strana žaldvaná žalobci nesplnila anI nezajistila vzá
jemné plnění, k němuž jest podle rozsudku povinna, t. j. že nikdy nena
bídla žalobci jako vzájemné plnění 1.200 kusů akcií fy F. a že místo 
nich nabízí žalovaná strana žalobci 2 prozatímní listy na tyto akcie 
každý na 600 kusů akcií, jimiž se prý však žalobce nemusí spokojiti, 
ježto jde o jiné plnění. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří 
s t o I i c, N e j vy Š š í 01 S o ude m z těchto 

clltvodú: 

Odvolací soucl posoudil věc po st\'ánce právní v podstatě správně 
a clovolateika se marně pokouší vyvrátiti správné posouzení věci odvo
lacím soudem. Rozsudkem Ck Vll 42/24/15 byl žalobce odsouzen za
platiti dovolatelce 144.000 Kč s 5%ními úroky ocle dne 21. srpna 1923 0 

proti vydání 1.200 ku-sú a,kcií akciové společnosti »F.«. Z toho, že akcie 
tehdy ještě nebyly vydány, nelze usuzovati, že strany již tehdy věděly, 
že dodání akcií samých bude nemožné a že dovolatelka může tedy místo 
akcií dodati žalobci prozatímné listiny. Vždyť dovolatelka ještě v tomto 
sporu sama tvrdila, že akcie budou vydány, že vyjednává s firmou F. 
o vydání akcií a že dodání akcií dnes ještě není nemožné. Nelze tudíž 
pochybovati o tom, že když doV'olatelka před ukončením sporu Ck Vll 
42/24 při roku ze dne 30. října 1924 prohlásila, že jest ochotna vydati 
žalobci 1.200 kusů akcií firmy F., že měla na mysli akcie samé a nikoliv 
prozatímné listiny a že také slOud sám jinak tomu nemohl rozuměti. 
Byl-Ii pak v rozsudku dovolatelce uložen závazek, že musi vydati ža
lobci 1.200 akcií společnosti F., nelze tomu přikládati jiný význam, než 
že musí vydati žalobci akcie a nikoliv prozatímné listiny. V tomto směru 
prozatímné listiny nenahrazují akcie a právem již odvolací soud po
ukázal na rozhodnutí sb. ll. s. čís. 5757 a na komentář Staub-Pisko 
čl. 222. Dovolate·lka jest také na omylu, vytýkajíc napadenému roz
sudku, že tu není podmínek pm žalobu podle § 35 ex. ř., poněvadž ža
lobce již ve sporu Ck Vll 42/24 mohl namítati, že dovolatelka nemá 
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akcií. O to však nejde, neboť žalobce mohl předpokládati, že d'ovola
telka si bude moci je opatřiti a s tím dovolatelka sama pDČÍtala, jak 
již shora podDtknuto. V tomto sporu však žalobce tvrdil, že dodání akcií 
stalo se nemožn)rm následkem vyhlášení úpadku na jmění akciové spo
lečnosti F. a úpadek byl vyhlášen teprve 5. března 1925, tudíž po vyne
sení rozsudku Ck Vll 42/24. 

čís. 7114. 

žalobní odpověď obsahující popření žalobního děje a návrh na za
mítnutí žalobní prosby jest po!!tačujícínejen tlehdy, když žalovaný ne
chce dáti jiné žalobní odpovědi, nýbrž i tehdy, zneužívá-Ii tohoto even
tuálního návrhu k tomu, by mu byla pouze prodloužena lhůta k žaloboí 
odpovědi. 

(Rozh. ze dn.e 1. června 1927, R II 35/Q7.) 

S o u cl p r v é s t o I i c e odmítl žádost o prodloužení lhůty kža
lobní odpovědi a vrátil žalobní odpověď jako nehodící se k tomu, by 
o ní rok byl nařízen. V tomto směru uvedl v dl! vod ech: Podle před
pisu §u 243 druhý odstavec c. ř. s. má se odpověď na žalobu státi pří
pravným podáním. Náležitosti přípravného poditní jsou obsaženy v §u 78 
c. ř. s. Podaná žalobní odpověď neodpovídá těmto náležitostem, jelikož 
až na závěrečný návrh na zamítnutí žaloby s povinností k náhradě útrat 
jest úplně bezobsahovitá, uspokojujíc se s pouhým popřením žalobních 
údajů. Neobsahuje tudíž náležitostí podle §u 78 pod. 2., 3. c. ř. s. Jelikož 
tu Jde o vadu hmotnou a nikoliv o vadu formální. nebylo lze žalobní 
odpověď vrátiti k opravě, nýbrž slušelo se ji hned odmítnouti (arg. 
z §u 84 druhý odstavec c. ř. s.). Rek u r sní s o u cl nevyhověl re
kursu, pokud směřoval praii zamítnuti žádosti o prodloužení lhůty k ža
lohní odpovědi, vyhověl mu však, pokud směřoval proti vrácení žalobní 
odpovědi jako nevhodné k položení roku, zrušil tuto část napadeného 
usnesení a uložil prvémul soudu, by podání přijal jako žalobní odpověď 
a naložil s ní podle zákOna. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Jest sice pravda, že žalobní odpovělť tak, jak byla dána žalovaným 
ke konci jeho návrhu na prodloužení lhůty k podání odpovědi, nemá 
náležitostí přípravného spisu podle § 78 čís. 2 a 3 c. ř. s., že jest úplně 
bezobsahová, nicméně dlužno ji pokládati vzhledem k tomu, že obsa
huje popření děje žalobního a návrh na zamítnutí žalobní prosby, za 
postačující odpověď na žalobu z důvodů, které byly podrobně uvedeny 
v mzh. nejv. soudu ČÍ"S. 5889 sb. n. s., n:a něž se tuto poukazuje, které 
obsahem dovolacího rekursu nikterak nebyly vyvráceny. Důvody ty 
platí nejen v případě, když žalovaný doopravdy nechce na žalobu dáti 
jinou odpověď, než žalobní udání popříti a zamítnutí žaloby navrhnouti, 
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nýbrž i tehdy, když zneužívá tohoto eventuálního návrhu k docíleni 
toho, by mu byla pouze prodloužena lhůta k žalobní odpovědi, neboť 
civilní řád soudní neskytá prostředků k zamezení obcházení předpisů 
§§ 243 a 78 c. ř. s. Na tom nelze nic změniti ani poukazem k tomu, že 
by pak žalobní odpověď byla úplně zbytečnou, ježto by opakovala pouze 
prohlášení a návrh žalovaného, učiněné při prvním roku, neboť jak již 
bylo ve zmíněném rozhodnutí dolíčeno, jsou prohlášení zmíněná vy
loučena z přednesu při prvním roku. 

čís. 7115. 

Obmeziti exekuci podle druhého odstavce § 4 t ex. ř. lze, jakmile se 
objeví, že byla vykonána nad míru, třebaže různé exekuce nebyly ještě 
skončeny. Vymáhající věřitel nemůže však býti nucen k tomu, by se spo
kojil způsobem exekuce, jetlž pravděpodobně povede jen zdlouhavým 
způsobem k uspokojení jeho vymáhané pohledávky, na nús(lo exekuce, 
která mu slibuje uspokojení v době poměrně krátké. 

(Rozh. ze dne l. června 1927, R II 162/27.) 

V exekuční věci banky A. proti Janu a Marii č-ovým byla povolena 
vymáhající věřitelce exekuce zabavením pohledávky dlužníků a exekuce 
zabavením jich movitostí. K návrhu dlužníků omezil s o udp r v é 
s t o I i c e podle § 41, druhý odstav!"c. ex. ř. exekuci na zabavení po
hledávky a zrušil exekuci zabavením movitostí. Rek u r sní S'Ů U d 
zamítl návrh dlužníků na zrušení exekuce zabavením movitostí. D ů
vod y: Návrh na omezení exekuce na zabavení pohledávky a na zrušení 
exekuce zabavením movitých věcí odůvodňují povinní manželé tím, že 
vymáhající banka pro svou pohledávku 105.000 Kč se 6% úroky od 
1. srpna 1925 a útratami 501 Kč, 1308 Kč, 500 Kč, 131 Kč 26 h, 473 Kč 
48 h, jakož i dalšími útratami má dostatečné krytí v zabavené pohle
dávce povinných manželů. Jde o dvě různé exekuce vedené pod E 444/26 
a E 29/;27, tudíž odděleně u okresního soudu v T. jako soudu exekuč
ního. V takovém případě není na místě návrh, by byla zastavena jedna 
exekuce, hledíc k možnosti uspokojení v exekuci druhé, ježto se vymá
hajícímu věřiteli nemůže odepírati právo, by různým způsobem, který 
sám za vhodný uzná, postupoval k vydobytí své pohledávky a teprve 
po případném celkovém uspokojení v jedné exekuční věci bylo by možno 
domáhati se podle § 40 ex. ř. zrušení druhé exekuce. Nehledíc k tomu, 
nelze v této věci míti za to, že jest nade vši pochybnost jistota, že exe- . 
kuce povolená okresním soudem v T. usnesením ze dne 19. listopadu 
1926, č. j. E 29/:27-1, povede k částečnému neb úplnému uspokojení 
vymáhající banky. šetření provedené v tomto směru prvým soudem ne
přivedlo do věci plného jasna. Dle dopisu Státního pozemkového úřadu 
v Praze ze dne 25. ledna 1927 složili povinní manželé Jan a Marie .č-ovi 
na přídělovou cenu zbytkového statku B. jim přiděleného 254.866 Kč 
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41 h dne ll. prosince 1923 130.000 Kč a dne 19:,února 1925 91.?00_ Kč, 
takže byl nedoplatek 33.866 Kč 41 h. Podle dalslho, dSPISU tehoz urad~ 
ze dne ll. února 1927 byl příděl povll1ným manzelum Janu a Mam 
č-ovým zrušen a ohledně statku B. byly učiněny jiné disposice. Dle 
dalšího dopisu téhož úřadu ze dne 25. února 192? bude nutno, z uve~ 
dených peněz složených na přídělovou cen,u,odpOcIstr 30.670 Kc, ktera 
byla povinnému Janu č-ovi vyplacel2~ PO]1stovno~ Jako ,nahrada za vy
hořelou stodolu, ježto stodola po pozaru znov,u ~YDudovana n.ebyl~. Ko
nečné v dopisu ze dne 1. března 1927 bylo statnI~: P?zemkovym uraden; 
sdčicno, že bylo učiněno opatření, by bez !vlastmho pouk,~zu,. ktely 
kromě jiného bude závislým na zp:ávě prv,;hc: soudu o vynzem exe
kuční věci, o niž jde, z peněz složenych na pndelovou c,enu ,~!komu pia.· 
ceno nebylo. Z uvedených .dopisů Státníl;o pozemkoveho ,uradu nevy
cházi nikterak, zda a co povinným manželum Janu a Mam c~?vym ~tat .. 
ním pozemkovým úřadem má býti zpět splaceno, a jest,tudlZ d?ty,cnou 
pohledávku považovati za velmi nejistou. Nebylo tUd;z. na mIste, ?.y 
prvý soud s poukazem na exekUCI pod E ,29/27 po~deJ'1 ved:n~u dn
vější exekuci pod E 444/26 na movlte vecl povll1nych man7clu Jana 
a Marie č-o,vých zrušoval, to tím méně, ježto posléz,e uve~ena, ~xekuce 
daleko spíše a s urychlením může vésti k uspokOjenI vymah~jlCI ?:lllky 
než exekuce pod E 29/;27, když ještě II Státního pozemkoveho ~radu, 
jak vyplývá z jeho posléz uvede~éh? dopisu, .. am ..'ozhod~uto nem, zda 
a co povinní manželé Jan a Mane C-OVI mall ~p;t obdrz;h, .,a ,zda to, 
co snad na ně připadne, beze všeho bude poukaz ano vymaha]1cI bance. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Nelze ovšem souhlasiti s názorem rekursního soHdu, že nemůže vy
máhajícímu věřiteli býti odpíráno právo vésti r~zný!11i .způsoby e~eku~e 
k vydobytí jeho pohledávky podle tDho, J"k sam uzna .za v~odne"a ze 
teprv po úplném uspokojení pohledávky jedno,~ .exeku~l. m?zn.o pnkro~ 
čiti ke zrušení druhé exekuce. TentO' názor pnČl s'e zrc)me llstannvem 
druhého odstavce §u 41 ex. ř., podle něhož má býti exekuce obmezena, 
úkáže-li se po povolení několika exekučních způsobů, že exekuce byla 
vykonÁna nad potřebu. Ale správně zamít1rekursní soud návrh ~a ob
mezení exekuce, poněvadž není ještě zce!a j!sto, .zda bude P?VI~,nym vy
placen celý zabavený peníz 190.330 Kc. Stat~l poze~k~vr ur~(~ udal 
původně, že povinným nepřísluší žádná pohle~avk~.'~ybrz ze J:,ste m~jl 
na přídělovou cenu dopláceti, pak oznámrl, ze pndel byl zrusen a ze 
povinným přísluší 221.000 Kč, později odip~četl !' ,toI10,,30.670, Kč_a 
není naprosto vyloučeno, zda nebudou pO'Zdejl je~te dals!. od:eoc~y Cl

nčny za užív;iní statku, za případné škody špat~ym ho'spo~,:renlm ~o 
dobu užívání nebo mo·žné jiné odš,kodněnLKrom; toho nemuze vyma~ 
hající věřitelka býti nucena, by se ~pokollla zpusobem ex:k~ce'..lenz 
pravděpodobně povede jen zdlouhavym zpusob;;n .k uspokOjenI Jej! vy~ 
máhané pohledávky, na místě exekuce, kleraz J! slIbUje UspOkOjenI 
v době poměrně krátké. 

Civilní rozhodnuti IX. 
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čís. 7116. 

žalobu o podpis vkladní listiny, na jejÚTIž základě by žalobce mohl 
vložiti. zástavní právo pro svou pohledávku v poznamenaném pořadí 
zamýšleného úvěru, nelze knihovně poznamenati. 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, R II 170/27.) 

Návrhu žalobkyně, by byla knihovně poznamenána její žaloba, do
máhající se rozsudku, že žalovaná jest povínna vydati žalobkyni vkladní, 
listinu a svoliti, by její p'Úhledávka byla knihovně zajištěna na nemo
vitostech žalované v pO'řadí poznamenaného úvěru, s o udp r v é s t 'J

I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle 
tvrzení žalující strany zavázala se žalovaná strana vydati stmně ža
lující vkladní listínu o zápůjčce 15.000 Kč s přísl. a současně jí post'Úu
piti knihov<lí pořadí, jež si strana žalo,vaná zajistila ve vložkách Č. 110 
a 594 pro zamýšlenou zápůjčku 15.000 Kč. Podle návrhu žalující strany 
byla poznámka této žaloby v pozemkové knize povolena. Rekurs do 
tohot'Ú usnesení jest odůvodněn. Knihovní pořadí (vlastníkovi zatížené 
vložky vyhražené následkem pozn}mky knihovní) nezakládá práva zá
stavního. Jen vlastník nabývá touto po'známkou možnosti zakládati 
právo zástavní. Avšak tato možnost nekryje se s právem zástavním. Toto 
knihovní pořadí není zabavitelné ani převoditelné. Při rozvrhu nejvyš
šího podání nemá k vyhraženému pořadí knihovnímu býti přihlíženo. 
Při takovém posouzení věci nelze obdobně použiti předpisů knihovního 
zákona o poznámce hypotekární hloby (§ 59 knih. zák.). 

Ne j v y Š š í s>o U d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

žalobkyně s podáním žaloby zažádala současně o její poznamenam 
v pořadí zamýšleného úvěru. Této žádosti prvý soud vyhověl usnesením, 
proti němuž jest přípustným samostatný rekurs. Nelze tedy seznatí, proč 
by žalované nepříslušel samostatný opravný prostředek, jak za to mylně 
má žal'Úbkyně. Ve věci poukazuje stěžovatelka na § 59 knih. zák. a 
uvádí, že by při stanovisku rekUifsního soudu hyla poznámka knihovního 
pořadí zcela i1lusorní, poněv&dž by dlužník mohl odepříti vydání a vlo
žení listiny v pořadí zamýšleného úvěru, jakkoli to bylo ujednáno mezi 
stranami, a dáti zajistiti pohledávku někoho jiného, takže by účel po
známky kn,ihovního pořadí byl úplně zmařen na úkor důvěřivého věřitele. 
Tím však nemůže stěžovatelka vyvrátití správné stanovisko rekursního 
soudu. Poznámkou pořadí nenabývá věřitel ještě zástavního práva, 
nýbrž podle § 53 a 56 knih. zák. zajišťuje se toliko, pořadí pro příští 
zástavní právo, bylo-li o ně vlastníkem nemovitosti neb tím, jenž před
ložil vyhotovení usnesení o povolení poznámky pořadí, zažádáno ve 
lhůtě § 55 knih. zák. a byl-Ii jeho vklad neb záznam povolen. Žaloba 
se teprve domáhá rozsudku, že žalovaná je povinna vydati žalobkyni 
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vkladní listinu a svoliti, by její pohledávka byl~ kniho~ně zajišt~~a na 
nemovitostech žalované v pořadí poz.namenaneho. uve:u. Nemuz~ se 
tedy žalobkyně nijak dovolávati ustanovení § 59 kOlh ... :akil poz,namce. 
hypotekární žaloby, která předpokládá pohledavku Jlz zastavne zaJI
štěnou na nemovitosti. 

čís. 7117. 

Předpisy §§ 39, 295 ex. ř., pokud přiznávají pod<!lužniku p,rávo na
vrhnouti zrušení exekuce, nebyly dotčeny u~tanoventm § ~ zákona ze 
dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.; vyznam d~é ':,ety, tohoto § 
jest pouze ten, že dlužník jest oprávněn navrh~out! Zrus~l v exekue~ 
vedené podle téhož zákona i po uplynuti rekursnt lhuty,coz vsak ~Iah 
jen o exekucích povolených před vydáním tohoto zákona, pokud JSou 
s jeho předpisy v rozporu. 

Drahotní přídavky k pensijní základně nepodléhají exekuci (§ 3 (1) 
zák. z 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.). 

(Rozll. ze dne 1. června 1927, R II 177/27.) 

Návrh poddlužníka, zemské úřadovny všeobec'l1~h? pensijního ú:ta~u, 
by byla Zastavena exekuce vedená I,;anželkou dluz11!ko~ou na dve tr~-, 
tiny jeho výslužného, s o udp rve s t o I! c,e zamIll,.' ~ k u r s ,nI 
s o u d exekuci zastavil. D ů vod y: Podle vymeru poddluzmka, ze one 
10. března 1923 má povinný roční invalidní důc?o,d 1.343 ~c 25 h: 
k čemuž přistupuje připojištěním další důchod rocmch 315 Kc, kro,mc 
toho má dlužník drahotní přídavek ročně 4.029 Kč 60 h, ktery vsak 
podle tvrzení poddlužníka ve smyslu § 3 zákona ze dne! 5. dub~a 19~O: 
čís. 314 sb. z. a n. nelze připoósti k pensíjním požltkum, takze rocn~ 
důchod nedosahuje 2.000 Kč ročně. Poddlužníků,,: náv;h na zastav:l11 
exekuce byl zamítnut, protože prý p'oddlužní~ n';nI k na~,rhu o~ravI.,en, 
nýbrž jen dlužník a protože je exekllce na cely du~hod pnp,ustn:,: Nazor 
tento není však správným. Podle § 295 ex. r. a § 39 ex. r:!nuze pod~ 
dlužník navrhnouti zastavení nepřípustné exekuce a Je rovnez sOllhlaslh 
s názorem pod'dlužníka, že drahotní přídavky k pensijní základně ne
podléhají vůbec exekuci podle § 3 cit. zák., takže exekuce Jest podle 
§ 39 čís. 2 ex. ř. nepřípustnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Nelze přisvědčiti názoru stěžovatel~inu, !e . pře~pisy § 29~ a. § 39 
ex. ř., pokud přiznávají poddlužníku pravo lIcl11lh navrh na z;~sem exe
kuce byly ustanovením § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, CIS. 314 sb: 
z. a 'no zrušeny. V tomto parag:afu je si,ce ,st.anoven,o" že exe~uce prah 
ustanovením §§ 1 až 3 onoho zakona ma byh k dluzmkovu navrhu zru
šena, tím však neměly a nemohly býti zrušeny všeobecné předpisy exe-
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kučního řá~u O zrušení exekuce, najme' předpis § 39 ex. ř., aniž předpis 
§ 295 ex. L, pokud tyto poskytují poddlužníkům právo uplatňovati ne

·zakollnost vedení exekuce. Význam druhé věty § 5 onoho zákona jest 
P?Ul ... e ten, že dlužník jest oprávněn navrhnouti zrušení exekuce podle 
te,h?z ;ákona v,ede!", i po ~~lynutí lhůty rekurs ní, což platí však jen ve 
pncme ;xekucI pred vydanlm tohoto zákona povolených, pokud jsou 
s Jeho predplsy v rozporu (rozh. n, s, Č, 2560), Stěžovatelka napadá dále 
neprávem názor rekuľsl1ího soudu, že v tomto případě drahotnÍ přídavky 
k pensijní základně nepodléhají vůbec exekuci. Názor tento má práv';í 
zaklad v § 3 (1) zákona čís, 314/,20, Odvolává-Ii se stěžovatelka na 
druhý odstavec toho paragrafu, podle něhož na drahotní přídavky, po
skytnuté dlužníku vzhledem l1a děti nebo jiné členy rodiny, lze vésti exe~ 
kucl pro pohledávku zákol11tého výživného, příslušející osobě, o niž jde, 
neobmezeně, činí tak bez úspěchu, jednak proto, že se ve svém návrhu 
na povolení exekuce o drahotních přídavcích vůbec nez111Í'nila, ačkoii 
bylo její povinností, by důchody, na něž exekuci vede, přesně označila 
(§ 54 čís, 3 ex, ř,) a dolíčila, že a pokud jde o drahotuí přídavky, po
~kyt11L:té dlužníku vzhledem rÍa ni, jednak proto, že pozdějŠí její tvrzení, 
ze lu Jde () drahotní přídavky nohoto druhu, není ničím prokázáno. Re
kursní soud nepochybil, vzav za základ svého rozhodnutí v)rměry pod·
dlužníkem předložené, "eboť listiny tyto jako úřední doklady podávaií 
spolehlivý dúkaz O okolnostech v nich obsažených a stěž,ovatelka proti
důkaZLl, lež by správnost těchto okolností mohly vyvrátiti. ani nena-
bídla, . 

čís. 7118. 

Zamítl-li procesní soud prvé stolice žalobu pro ~entokrá!e a odsoudil 
žalobce k náhradě útrat, žalovaný napotom žalobce uspokojil, jest ža
lobce oprávněn napadati výrok prvého soudu p útratách pouze rekursem 
nikoliv odvoláním. ' 

Do usoeseni odvolacího soudu, jímž bylo z tohoto důvodu odvolání 
odmítnuto, jest rekurs přípustným. 

(Rozh. ze dne L června 1927, RII 191/27,) 

Po r ,v 11 í s o II d zamítl žalobu pro ten čas a odsoudil žalobkyni k ná
hrade utrat sporu, Po té uspokojil žalovaný nárok žalobkyně, načež tato 
~od~la do r?z,sudku od,V'o~ání s o~volacím návrhem (vysvětleným při 
USt111m Jednal11 odvolaclm) na zmenu rozsudku prvního soudu jen ve 
výroku o útratách a odůvodnila to tím, že žalobní žádost ve věci stala 
se bezpředmětnou, že však bylo nutno podati odvolání, protože rozhod
nutí o útratách závisí na rozhodnutí ve věci samé, O d vol a c í s o u d 
odmítl odvolání jako nepřípustný opravný proslčedek, protože rozhod
nutí o útratách mohlo býti napadeno jen rekursem (§ 55 c. ř, s.), Do 
;'ohoto usnesení podala žalobkynč dovolací rekurs, správně rekurs, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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Dúvody: 

Předem jest zkoumati, zua nejde o nepřipustný rekurs útratový po
dle § 528 c, ř, s., protože se žalobkyni jed~n,á jen o útra~y, Otázku tu j,est 
zodpověděti záporně, neboť rekurs nesmeruJe proti vyroku odvolaclho 
soudu -o útratách a nedomáhá se toho, by nejvyšší soud o útratách roz
hodoval, nýbrž směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž tento od
volání odmítl a tedy odepřel zabývati se obsahem odvolacího SpiSl!. 
Předmětem rekursu jest otázka, zda odvolací soud právem či neprávem 
odpírá rozhodnutí obsahové, kdežto »otázka útratová« byla jen pod
nětem k rekursu, Do usnesení odvolacího souclu, jímž bylo odvolání od
mítnuto, jest podle § 519 čís, 1· c. ř, s, rekurs dopuštěn; N~tno se t~dy 
zabývati jeho obsahem, ale oprávně:, nenL ~ozsudkovy, nale,z prvnrho 
soudu obsahuje jak rozhodnutí ve veCI hlavni, tak I o utratach sporu, 
Napadá-li strana jenom rozhodnu!í o náhradě nákl~dů sporu, ~,kteréžt~ 
rozhodnutí jest podle své právlli povahy usnesemm ::- at]1z n,apa?'a 
jen výši útrat, nebo také duvod a svo~ povm~ost k JejIch nahrade, pn
pouští zákon v § 55 c, ř, s, Jen opravny prostredek rekursu. Zakon v ta
kovém případě sleduje cíl procesní hospodárnosti a chce, by bylo po
užito opravného prostředku jednoduššího, ryc?lejšího a levnějšího. T? 
platí, jak již řečeno, i tehdy, popírá-h .strana vubec ~ovmnost k nah~ad; 
útrat takže bude nutno by rekurslli soud, maje prezkoumavatr vyroK 
prvnlho soudu o útratá~h, řešil také otázku důvodnosti žaloby ve věci 
samé, V takovém případě řeší se tato otázka jen jako 'otázka předurču
jící, která 'dojde výrazu jen v důvodech a nik?li ve výro~~ rozhodnutí; 
(Srv, k tomu plenární usnesení ze dne 20, kvetna 1924, CIS. pres. 298,' 
1924, a čís, 3868 sb, n, s,), Byl tedy mylným názor stěžovatelky, že 
bylo nutno podati odvolání proto, že POzhodnutí soudu druhé stolice 
o útratách závisí na rozhodnutí ve věci samé, To platí v souzeném pří
padě tím spíše, že také rozhodnutí ve věci hlavní závisel~ jen na řešení 
otázek právních, jak žalující firma sama v úvod~ odvolaclho Spl~U u~a
děla, navrhujíc, by bylo rozhodnuto o od"olaJlll v seze111, nevere]nem, 
K řešení právních otázek jest rekurs ní soud právě tak povolan, jako soud 
odvolací. Ježto tedy žalující firma použila úmyslně opravného prostředku 
»odvolání«, který jest nepřípustný, a nejde tu jen o ne~právné označení 
opravného prostředku podle § 84 druhý odstavec c, L s, (srov, plen, 
usnesení ze dne 28, listopadu 1921, čís, pres, 1210(1921, čfs, 1309 sb, 
11, s,), právem je odvolací soud odmítl \§§ 471 čís. 2, 472, 474 druhý od
stavec a 495 c, ř, s,), 

čís. 7119. 

Obchorll1í pomocníci (zákon ze dne Hl. ledna 1910, čís,. 20 ř. zák.). 
Trest na svobodě jest důvodem propuštění podle § 27 čís. 5 zák. 

o obch. pOOJ. nil<ioliv, by jím byía blíže vymezena povaha zakázanéh~ 
činu, pro který může býti zaměstnanec propuštěn, nýbrž jako přech()d!,~ 
překážka konání služby, stejně jako rnemoc, úraz, rnepřítomnost a pinem 
vojenských povinností. 
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Jednání uvedená v § 27 čís. 1 zák. o obch. pom. jsou důvodem proo 

puštiění bez ohledu na to, zavdala-li vůbec příčinu k trestnúnu stihání 
zaměstnance, a bez ohledu na výsledek trestního !ltíháni. Vyplacení 
mzdy dělníku na účet zaměstnavatele za práce konané pro zaměstnance 
j<:st důvodem k okamžitému propuštění, leč že by šlo o případy ojedi
nelé, významu p()ll1ěmě nepatrného a již zastaralé. 

Zákon nerozeznává v § 27 čís. 1 mezi jednáním služebním a mimoslu
žebnún, zaměstnavatelovu důvěru může podkopati také jednání nesou
visející se službou, svědči-li o sklonu zaměstnancovu k nepoctivosti a 
n~věmosti nebo uvádí-Ii ho v nevážnost, kterou nutně musí trpěti i pod
mk jej zaměstnávající. Pokud není důvodem k propuštěni zaměstnance 
jeho podloudnictví ani započítávání směn dělníku za jeho činnost ve 
prospěch zaměstnance. 

(Rozh. ze dne 1. června 1927, Rv li 829/,26.) 

žalobce byl obchodním pomocníkem u žalo'vané firmy, jež ho pro
pustIla ze služby, protože se zabýval podloudnictvím. Žalobu o zapla
cení služebních požitků za výpovědní lhůtu pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl. O ů vod y: Ze spisů finančního ředitelství lze sc
znati, že žalobce se zabýval podloudným dovozem různéh'Ú zboží z Ně
mecka a sice asi v roce 1922 a 1923, a že tyto věci rozprodával žalobce, 
po případě rozprodávati dával svými podřízenými. Podle těchto spisů 
zaplatil žalobce dne 31. prosince 1925 4:323 Kč 35 h na zkrácených po
platcích a pokutě a p'Účátkem r. 1926 dále na zkrácených poplatcích 
3.896 Kč 50 h a na pokutě 9.745 Kč 25'h. Z v}'povědí svědka Josefa K-a 
jest zjištěno, že v roku 1923 bylo, někdlik úředníků žalo'vané strany z če
skoslovenské republiky vyhoštěno, ježto šlo o cizince a ohledně dvou 
nebylo toto opatření odv01áno, ježto byli zapleteni do podloudnické 
aféry, což bylo majiteli žalovaného, závodu nepříjemno, a nechtěl takové 
podloudnické aféry trpěti. TýŽ svědek potvrzuje, že žalobce byl pro 
podloudnické aféry propuštěn, že bylo proti žalobci zahájeno řízení dů
chodkové, a že závod nemohl trpěti, by úředník s podřízenými o,sobami 
konal obchody s pašováním zboží. Z výpovědí svědků Františka P-a a 
Jana N-a zjistil soud dále, že v roce 1920 žalobce dal si donésti pro 
sebe od N-a z venkova potraviny a nařídil, by pro ten den. byla N-ovi 
započítána směna, jako by byl v práci, že v době inflace v Německu 
v roce 1922 a 1923, propašoval žalobce větší množství věcí z Německa, 
ze mu tyto věci mistr P. dále rozprodával, zejména mezi zaměstnance 
v závodě, že tenkráte také byl N. od žalobce prostřednictvím P-a objed
nán do práce na neděli, byl však poslán rozprodávat pašované věci za 
což byly započteny dvě směny. Jedná se o to, zdali shora vyHčená pod
lo.udílická aféra může se pokládati za takové jednání, pro které se jeví 
by tl žalobce nehodným důvěry zaměstnavatele (§ 27 čís. 1 zák. 'O ob
chod. pom.). Pokud jde o podloudnickou aféru o sobě, tu ovšem podle 
názoru soudu by ještě nemuselo jíti o takový čin, který by měl za ná
sledek ztrátu důvěry zaměstnavatelčiny, zvlášť když se uváží, že i jiní 
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I cí úředníci byli zapleteni do podloudnických afér, což ovšem v d~bě 
vef~ o~e v Německu v dotyčné době nebylo dí~'né., Avšak zde se. dluz~o 
~~ "r a ěc se stanoviska služebního ]lomeru zalobcova. Ztrata du·, 

:va Im~hl: nastati, kdyby věc mohla vésti ke ~kodě pro závod. To stalo 
~:ry odle názoru s'Úudu v tom případě, když ~alobce n;chal N-oovl na~ 

~. dvě směny za to že rozprodával pro zalobce Jun propasova~e 
Pbsa .'. a 'e vůbec věci dával prodávati svými podřízenýmI. K tomu pn
z OZl z . 'I 'k' ' to že mu tupuje ještě i to že žalobce dal napsatr de m um smeny za . ',. . 
~onášeli potravidy. To vše, zvláště uváži-Ii se, že po?l~ .. ~ov1l1arskych 
z ráv na podloudnickou věc žalobcovu, jež byla znacnelSlho o r~zsahu, 
bjJ.O veřejně poukazováno, mělo rozhodně za ~ásledek ztratu .d~very za
městnavatelky k žalobci a jevi se každým zpuso?e:" ]edna~1 zalobcovo 
takovým pro které se jeví žalobce nehodným duverf zamestnavatelky. 
Je tudíž důležitým důvodem k propuštění podle § 27 z~~0~a o obeh. pom. 
Proto žalovaná měla důvod k bezdůvodnému propus,tenr, a nemusl. mu 
dáti náhradu za propuštění. Okolnost, že prý žalovana podlo,~dmctv:. sa
ma provozovala, pokud se týče ~,personálll: t;p~la" nemá s. t;mlo pnpa= 
dem nic společného, neb z hoře]slho vychazl, ze zalovana ,zalobce sa 
motného v jeho podloudnictví nepodporovala,. a ]em~ net;pela. O d v o
J a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdIl z Jeho duvodu. 

Ne j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

D li vod y,: 

Především dlužno zjistiti marnost pokusu, do~oditi z ustan,o~en~ § 27 
čís: .. 5 zák. o obeh. pom., že žalo~e nemo~1 byh Pf? po:dlou.dnrctvl pro-
uštěn bez výpovědi, poněvadž nebyl za ne potrestan ve.z:m,m .. Trest na 

~v0bodě jest podle uvedeného předpisu d~vod:m propustem, nrk?~lv, by 
jím byla blíže vymezena povaha zakázaneho ~m~, r,r.o klery. n;uze .za
městnanec býti propuštěn, nýbrž jako přechod~a,pfe~azkakonanl .sluzb~, 
t 

. ď • ko. n,emoc úraz nepřítomnost a pinem vo]enskych pov.1I1r:osh . 
s e]ne p " .' č' 1 'k .', ž zalo-Naproti tomu jsOU jednání uvedena v § 27 IS. z,a, o?a, o ne] d .. 
vaná firma opřela svůj postup, důvodem ku propus~ell1 bez ohle u ~a 
to zavdala-Ii vůbec příčinu k trestnímu stíhání zamestnance, a:n,,:,vy
sl~dek trestníh'Ú stíhání. Stejně liché jsoU vývody dovolatelovy, ]dUll1Z ,se 

., d I,o't' že vyty'kaná mu pochybeni n,ejsou zákonnym duvo em KU 
snazl o lel 1, I Vb v o ušil ]'imi po 
propuštění, poněvadž se jich nedopustil ve suz e.a ~ep r .... ,.,-
vinnosti k žalované firmě. Odůvodněni to ned?pada vube;:. u ZJlste~l, ze 
žalobce dal započítati dělníku N-ovi za to,. ze mu opatnl P?hav1l1Y a 
rozprodával mU propašované zbo,ží, směny, Jako by byl v pra,;" Vyp!a
cení mzdy dělníkovi na účet zaměstnavatele za prace ko~ane pro ~~
lob ce bylo porušením povinné věrnosti ve ~lužbě a ~ostacllo by e~, ; 

, 't § 27 čís 1 zákona samo o sobe k okamzltemll propus em, 
pn/ll! ve y. " atm 'ho a ]'iž za
kdyby nešlo o případy ojedinělé, významu pomerne "-ep. .e,'. . 
staralé. Na prokázanou podlouclnickou očinno~t by naml.tka, zene~ollvl= 
sela se službou, ovšem dopadala, jest vsak p!avne my:l,lla. S~utkova pod 
stala propouštěcího důvodu podle posledm vety § 27 CIS. 1 zakona. »pro-
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viní-li se zaměstnanec jednáním, jež ho činí nehodným důvěry zaměst
navatelovy«, nevyžaduje, by se zaměstnanec provinil porušením služeb
ních povinností. Zákon nerozeznává mezi jednáním služebním a mimo
služebním, zaměstnavatelovu důvěru může podkopati také jednání nc
souvi~ející ~e službou, svědčí-li o sklonu zlll11ěstnancovu k nepoctivosti 
a nevernOSÍI, nebo uvádi h,o v nevážnost, kterou nutně musi trpěti i pod
Ulk jet-zamě'Stnávající. Přes to nelze souhlasiti s rozsudky nižších soudů, 
uznavslml propuštění žalobce bez výpovědi za přípustné, Předeslati 
dlužno, že rozhodnutí o žalob ním nároku na zaplacení služného za hře
zen, duben, květen a červen 1926 záleží podle přednesu stran ienom na 
r?zřešení otázky, zda žalovaná firma byla oprávněna žalobce z důvodu 
jl udaných propustiti s okamžitou platností. Žalobce nedomáhal se sice 
v žalobě oněch požitků jako náhrady za předčasné zrušení služebniho 
pom~ru pO,dle § 29 zák, o obchod, pom" naopak tvrdil, že jeho služební 
po:n:: t~v~ dosud ,a vyhradil si požadovati dodatečně služné i za 1'0-
ZdejSI },:e~lce, n,;~nela-li však žalovaná strana práva k okamžitému jeho 
prOPUSt:UI, nen;uze mu po,dle § 29 zákona býti upřeno právo na vypl a
C~UI ,za_zalovanych požitků, nebol' přip,adajína zákonnou dobu výpo
vedm. Zal ovana fIrma byla podle dopisu z 22. března 1926 a 26. března 
1926 oC,hotna, žalobci vyplatiti jako odbytné 12,500 Kč, tedy dokonce 
V1C'::: nez ?n s~m nyní požaduje, pod podmínkou, že se vzdá jakýchkoliv 
d~lsICh n~roku, ve sporu navrhla však zamÍlnutí žaloby z toho jediného 
d,uvodu, ze byla opráv:něna žalobce propustiti bez výpovědi, není proto 
treba, a}ro n~dostatek přísluš<ného skutkového přednesu ani možno, by 
byl,: o zalob~!~l nároku uvažováno také s jiných hledisek, než o něm 
uvazo~,:ly, 1~IZSl soud~ a samy strany, Ý opravném řízení, totiž, zda bylo 
p;opustenl zalo?ee zakonem odůvodněno. Zákon o obChodních pOIllOC
I1Iclch ze,~:ne 16. ledna 1910, čis. 20 ř. z. ustanovuje v § 25, že zaměst
nan~c ,Ill~ze býti p;'opuštěn před smluvenou dobou neb bez výpovědi 
z duleZltych duvodu, tedy z důvodů, pro které nelze na zaměstnavateli 
spravedlivě ,žá~ati, by ve smluvním poměrw pokračoval po smluvenou 
nebo vypo~e~11I ~ObLI. V § 27 jsou některé z těchto důvodů uvedeny pří-
kladmo, pn ?emz je,st otázkou každého jednotlivého případu, zda zá, 
konem určene podmmky dopadají. V souzeném připadě udala žalovanú 
hrma ,v d?PISU, z 25. února 1926 za důvod propuštění, že důchodkovým 
tl estmm nzenJl11, zavedeným proti žalobci v prosinci 1925 a v únOru 
1926 bylo, zjiš~ě'no, ž~, se provinil podloudnictvím za přitěžujících okol
nos~l? pone;,adz ,provazel beze cla také zbraně a rozprodával provezené 
Z~OZl z~ preclrazené ceny zaměstnancům žalované firmy, a odvolala se 
vyslovn; na ,§ ?7 čís. 1 zák. o obch. pom., tvrdíc, že jednání to ho činí 
nehodnym duvery, Jako doklad předložila ve sporu časopis O., v němž 
dne 8; ledna 1926 a 14. ledna 1926 byla pranýřována podloudnická čin
nost ,zalobcova, státní úřady byly vyzývány k ráznému p'Ostupu vyslo
ven~ ~.odiyeni, že žalo,bee, ač jest cizozemcem, nebyl vyhoštěn, 'a žalo
vana _ tlrm~ by!a ~yzv~n~J by z~kr.očením proti ža!obd prokázala fWOil 

kor~ktnos" ,Fo,nevadz zalovana fIrma ve zmíněném dopise poukazuie 
t~,~e, na to, ze zalobce propašované zboží předražoval, to však nebylo 
Zjlsteno v trestním důchodkovém řízení, nýbrž tvrzeno Ve článcích uve-
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řejněných v D.) jest úejmo, že nikoliv trestní řízevll~ ~l~brž právě ony 
časopisecké útoky byly pravým duvodem k propus~e111 :al?b~ovu. Ne
třeba pochybovati, že byly pro firmu dosÍl vyznamne a dulez~te, by ~':U: 
šenÍm služehniho poměru žalobcova projevlla l'Oyahtu ku statu, zvlaste 
když v roce 1923 byla řada jinýc~ jejich před nich úředníků pro ,neko
rektní chování a podloudnictví z ccskoslovenske repubhky vypovezena, 
jiná jest však otázka, zda směla tak učiniti propuštěním b~z ,výpovědi, 
a, jak se ve sporu brání, bez jakéhokoliv 'Ohledu ,na 24:et~, ]In~k ?~z: 
vadné, a podle nepopřeného tvrzeni žalobc?va ~zdy verne a, u,"pesne 
jeho služby. Netřeba se příti o to, zda prokazana podloudmcka ClIlllOst 
žalobcova v letech 1922 a 1923 mohla býti v oněch letech důvodem ku 
ztrátě důvěry a okamžitému propuštění, !,elze ~šak přisvědčiti názoru: 
že by jím byla ještě nyní, po dalších vIce nez~~ou letech b~zvad~e 
služby. žalovaný provážel beze cl.a ~ Ně~~cka ZbO~l za :~r?ucen,1 se !le
mecké marky, jak činilo mnoho J1nych hdl svedenych pnlezltosÍl a h0'j
ným příkladem. Když 0'd té doby choval se, v,e službě i m!mo slu,~bu bez
vadně, a ukázalo se, že jeho podloudmcka cml10st nernela nepnzmvehro 
vlivu na jeho služební výkony, jmenovitě že ,n:trpěla jí potřeb~á ,vážno:t 
u podřízených, a když se zatím poměry zmel1lly tak podstatne.', ze ,moz
nost další podloudnické činnosti nepřichází již v úV,ah:,', nenlYz duvodu 
k neduvěře ve služební činnost žalobcovu a k obave, ze clalslm jeho za
městnáváním utrpí firma škodu. Na tOI11 nemůže nic změniti okolnnst, že 
snad ústředí firmy v Berlině o žaJobcově podloudnictví zvědělo teprve 
ze zahájení důchodkového trestního řízení. Bylo zjiš~ěn? ~ sama, ža}o
vl1ná strana tvrdí že žalovaný rozprodával provezene ve Cl v tovarne a 
prostřednictvím továmích zaměstnanců, jeho činnost byla tedy" jaK 
ostatně plyne i ze zmíněných již článků Ilovinářských, v pOdl1'1kuzal,o
vaně firmy známa, a musila věděti o ní i jeho správa. Případný. neph~= 
nivý vliv na poměr žalobcův k podřízeným byl hy mUSIl se p;ojevlÍ! )lZ 
při rozprodávání provezených věcí, nikoliv teprve po zavedenI trestl1lh~ 
důchodkového řízení. Neprojevil-Ii se do února 1925 způsobem, ktery 
by ospravedliíoval propuštění žalobce z důvodu § 27 Čí;;. 2 zá,k"o obch. 
pom. nemŮže býti propuštění odůvodněno pouhou ztratou duver)1. ž,a
lova~á strana odůvodňuje propuštění také ještě nesprávný~": ~y?lác:,~,lIn 
mzdy dělníku N-ovi za práce konané žalo?cl. Pod}e . zJ1~te111 .nJ~slch 
soudů, jichž správnost žalobce arci napad~ dOvo}:,clml duvody ČIS. 2 
a 3 § 503 c. ř. s., provin,i1 se žalobce tak ve trech pnp~dech. y mce 1920 
za nouze o p,atraviny nařídil, by N-ovi byla započltana smena za den, 
kterého mu byl pro potraviny na venkově, v roce 1922 a 1923 dal N-O,~l 
započítati dvě směny za to, že I11U v neděli rozprodával p!ovezene zboz~ 
Tyto poklesky proti po'vinné věrnosti nebyly by patrne samy o s,obe 
vedly ku propuštění, neboť ve sporu je žal,ovaná strana ,up}atmla teprve 
dodatečně a mimochodem aniž uvedla, ze o nIch zvedela teprve za 
sporu. Uváží-Ii se, že podle ,svědec,ké výp:ově~i N-,ovy.' které. daly nižší 
soudy plnou víru, se podobne zapootavam ~n~en ?elo I eo ]1I1e, ved,?ucI 
úředníky, že jde o tři případy zcela oj ed1l1.ele , pnhodl\"sl ,:;e pred s,eStl 
a třemi lety za mimořádných okolností a vyznamu pomern~ ~epatrneho: 
dlužno tato porušení povinné věrnosti pokládal1 zadostatecne zahlazena 
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dlouhou,p,?zdější, bezvadnou službou, takže nemohou býtí již důvodem 
k o~amzlt;mu J'ropuš,tění. Nárok žalobcův na doplacení služebních 1'0-
žl:ku z~,vyp.ove?,~1 lhutu qo konce června 1926 jest proto podle skutko
vych z]lstem l1lzslch soudu po právu. 

čís. 7120. 

" P~něžní platy smluvně se opakující nepodléhají soupisu podle na
rtzent ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n., aniž rovnáni podle mezi
státní úmluvy ze dne 18. června 1924, čisl. 60 sb. z. a n. na rok 1926. 

Ani nedoplatek, vzniklý z peněžních platů smluvně se opakujicích 
za dobu po 26. zátí 1919 nepodléhá rovnání podle mezistátní úmluvy ze 
dne 18. června 1924, čís. 60 sb. z. a n. na rok 1926. 

(Rozh. ze dne 2. června 1927, R I 41)27.) 

Žalobce, příslušník rakouský, žaloval tuzemské příslušnice o zapla
Cem kursovních r,ozdílů za dobu od i. prosince 19 I 9 do 1. září 1920 do
spělý~h splátek roční renty 10.000 r. u. korun, příslušející nm proti ža
lovwnym od roku 1914, ježto mu žalované platily za uvedenou dobu 
splátky v korunách rakouských. I"ro spornost valuty byl spor přerušen. 
Usnesením ze dne 12. října 1926 vyhověl s o udp r v é s to I i c e ža
lobcnvu návrhu, by bylo pokračováno. v řízení. Rek u r s 11 í s o u d 
změnil napadené usnesení v ten rozum, te odmítl žalobu pro nepřípust
nost pořadu práva. D ů vod y: Soud, prvé stolice je toho názoru že 
z ~ůvodu, že čL 10 úmluvy ze dne 18. června 1924 (prohlášené dne' ll. 
kve~r:.a 1926 pod čís. 6? sb. z. a n.) stano'ví, že smluvně se opakující 
pene2ll1! platy povinen jest dlužník konati věřiteli druhého státu stejně 
jako věřiteli svého státu, jest další řízení provésti na soudě. čl. I. úmluvy 
však stanoví, že řečené závazky jest plniti způsobem, určeným v oddílu 
'I. umluvy, od?íl V. čl. 17 úmluvy stanoví, že tylo závazky jest zaplatiti 
cesk~sl,ovensken:u zúčtova;ímu místu, a. čl. 46, že kromě způsobu vy
rovnal:l, uV"deneho v oddllech 1.--Xll., jest co do závazků, zmíněných 
v oddllu I. jakékoliv jiné placení u přijetí platby zakázáno a že stejně 
test nepřípustné soudní uplatňování těchto nároků žalobou a exekucí. 
Clánek 10. obsahuje jen ustanovení, koEk mají požívatelé renty obdržeti, 
nIkolI .však, že tyto závazky jest plniti jiným způsobem, než jak uvedeno 
v oddllu V. Kromě toho nejedná se v tomto případě o renty, dospělé te
prve p'O této úmluvě, nýbrž <O zbytek renty za dobu od I. prosince 1919 
do I. září 1920. Jelikož podle čl. 46 úmluvy je uplatňování závazku po
dle čl. I. úmluvy pravidelným pořadem práva vyloučeno, bylo rekursu 
vyhověti a usnésti se, jak shora uvedeno. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

československý zúčtovací ústav v Praze sdělil na dotaz že žalované 
dlužnice přihlášky podle vlád. nař. čís. 265/22 sb. z. a 'no nepodaly, 
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nýbrž podal toliko žalobce věřitelskou přihlášku podle cit. vlád. nal·. 
ze dne 7. srpna 1922 čís. 265 sb. z. a n. (nikoliv vl. nař. čís. 224/;24), 
kteráž mu byla vrácena s poučením, že jako rakouskému věřiteli bylo 
by přihlášku podati u rakouského zúčtovacího úřadu podle obdobného 
tamního nařízení ze 7. září 1922, čís. 675 spolk. zák. V přihlášce této 
poznamenal věřitel, že nárok jeho nepodléhá přihlášce, jelikož se jedná 
o opakující se dávky, t. j. 10.000 K roční doživotní renty. Podle § 2 
čís. 4 vl. nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n. a dle obdob
ného nařízení rakouského nepodléhají soupisu všelikéh-o druhu peněžní 
platy smluvně se opakující (na přI renty doživotní). Podle čl. 10. mezi
státní úmluvy ze dne 18. června 1924, čís. 60/Q6 sb. z. a n. po-vinen 
jest dlužník smluvně se opakující peněžní platy konati věřiteli druhého 
státu stejně jako věřiteli svého státu; nepodléhají tedy platy takové 
rovnání podle cit. mezistátní úmluvy. Také zažalovaný nedoplatek 
K 7.218,75 vzniklý z onoho práV'ního důvodu, není podroben .rovnáni 
podle úmluvy, jelikož týče se nedoplatků za dobu od 1. prosince 1919 
do 1. září 1920, jenž vzešel po rozhodném dni 26. září 1919 (čl. 1 téže 
mezistátní úmluvy). 

čis. 7121. 

Rozhodovati o návrzích na povoleni exekuce na základě cizozem
ských exekučních titulů náleží senátu, nikoliv samosoudci. 

(Rozh. ze dne 2. června 1927, R I 431/27.) 

Samosoudce sborového soudu prvé stolice po
volil exekuci na základě cizozemského exekučního, titulu. Rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení jako zmatečné, poněvadž bylo učiněno 
samosoudcem, kdežto o žádosti 'Ů po-volení exekuce na základě cizo
zemského exekučního titulu podle výnosu ministerstva spravedlnosti ze 
dne 2. června 1914, čís. 43 min. věst. k §u 7 j. n. rozhoduje senát, a 
ulOŽil prvému soudu, by o návrhu rozhodl nyní senát. 

N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud posoudil věc správně po právní stránce. Opačný ná
zor nelze odůvodniti ani nynějším doslovem § 7 a j. n. (sr. doslov zá
kona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n., v němž jsou uvedeny 
právní rozepře o majetkových právech, ne však § 82 ex. ř.), ani litera
turou, nehoť ve Walker-Prochaskově spise System des Exekutions
rechtes z r. 1926 na str. 17 praví se výslovně, že rozhodovati o ná
vrzích na povolení exekuce na základě cizozemských titulů náleží se
nátu. Postačil příkaz soudu prvé stolice, by o návrhu rozhodl senát. 
~ozhodnutí to stane se samostatně a není třeba uvažovati proto o ko
nečném návrhu stěžovatelově. 
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čís. 7122. 

Pozdější vlastnik nemovitosti, jenž zaplatil postupníku eráru pře
vodní poplatek z dřívějšího prodeje, jest oprávněn domáhati se zapla
cení na původních smluvnících, neručil-Ii v době placení za dluh ani 
věcně, nejsa již majifielem domu, ani osobně. Lhostejno, že placením 
vyhověl depuračnímu závazku vůči dalšímu nabyvateli domu. Lhostejno, 
že postupník propustil ze závazku jednoho z původníCh smluvníků. 

(Rozh. ze dne 2. června 1927, Rv I 204/27.) 

Smlouvou trhovou ze dne 29. prosince 1919 prodal Bohumil š. dům 
ínž. Josefu J-ovi, při čemž se kupujícÍ zavázal zaplatiti převodní po_ 
platek, který byl platebním rozkazem úřadu pro vyměřování poplatků 
vyměřen Josefu ]-ovi nerozdílnou rukou podle § 68 čís. 3 zákona ze dne 
9. února 1850, čís. 50 ř. zák. s Bohumilem š-em penízem 18.000 Kč. 
Trhovou smlouvou ze dne-6. května 1920 prodal Josef J. dům ten ]oselu 
D-ovi a tento smlouvou trhovou ze dne 19. února 1921 prodal opět dům 
ten Janu Z-ovi, Karlu S-ovi a Anně a Aloisii D-ovým. K zajištění pře
vodního póplatku 18.000 Kč s přís!. vymohla česká finanční prokur:l
tura na dům dne 18. srpna 1921 záznam zástavního práva a dne 8. čer
vence 1924 byl povolen vklad práva zástavního v pořadu záznamu. 
Platebním rozkazem úřadu pro vyměř0vání poplatků v Praze ze dne 
1. července 1921 byl dotyčný převodní poplatek předepsán k zaplacení 
také nerozdílnou rukou podle § 72 cih zák. z r. 1850 Janu Z-ovi, Karlu 
S-ovi, Anně D-ové, provd. Z-ové a' Aloisii D-ové, pravd. S-ové, jako 
dočasným knihovním vlastníkům domu, který dle cjt. § 72 popl. zákona 
ručí věcně za poplatek. Trhovou smlouvou ze dne 19. května 1925 pro
dali manželé Z-ovi a S-ovi (žalobci) dům ten manž. Hy.nku a Růženě 
H-ovým a zavázali se vtělený převodní poplatek svým nákladem v době 
šesti měsíců dáti vymazati. Převodní poplatek s úroky a útratami exe
kučními celkem 23.844 Kč zaplatil dne 27. dubna 1925 inž. Václav F .. 
jemuž prato česká finanční prokuratura v zastoupení republiky Česko
slovenské pohledávku poplatkovou Kč 18.000·- se vším příslušenstvim 
a s veškerými vydobytými exekučními právy postoupila. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhali se manželé Z-ovi a S-ovi na inž. Josefu ]-ovi a Bohu
mílu š-ovi zaplacení 24.767 Kč, jež byli nuceni inž. F-ovizaplatiti, ježto 
tento vedl exekuci na dům v době, kdy byl již prodán H-ovým, jimž se 
žalobci zavázali k depu raci. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uznal žalované povinnými zaplatiti žalobcům zažalovaný peníz rukou 
společnou a nerozdílnou. D ů v o cl y: Žalobci jako dřívější vlastníci 
domu, povinní k depuraci, zaplativše poplatek, zaplatili tím dluh toliko 
formálně vlastní, materielně však zcela nepochybně cizí, totiž dluh soli, 
dárních, osobních dlužníků S-a a J-a. Kdo v úmyslu, by zabránil exe
kuci na zatíženou nemovitost, zaplatí dluh toliko formálně vlastni, ma
terielně cizí, jest podle §u 1358 obč. zák. a, jde-li jako v tomto případě 
o náklad, jejž druhý byl by musil učiniti sám po zákonu, též podle 
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§ 1042 obč. zák. oprávněn, žádati od pravého dlužníka náhradu zapla·· 
ceného dluhu. (K tomu sr. plenissi\l1ární rozhodnutí Nejv. soudu ze dne 
24. března 1924 Rv II 39/14 kniha judikátů čís. 208.) Poněvadž podle 
§§ 68 čís. 3 a 73 čís. 3 písm. a) popl. zákona prvý prodalel a prvý ku
pitel (žalovani) jako solidární dlužníci byli eráru zavázáni k zaplacení 
celého převodního poplatku, JSOll též žalobci oprávněni požadovati ocl 
nich náhradu všeho, co za ně zaplatili. Ok1olnost, že inž. F. žalovanélh: 
svého tchána S-a jako postupník poplatkového eráru propustil ~e ~á
vazku, nemá významu, ježto tato výhoda podle §u 896 poslednl VCla 

obč. zák. nemůže býti žalobcům na újmu. O cl vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdi!. 

N e j vy Š š í s <O U cl nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Soud dovolací shledává správným názor soudu odvolacího, Ž~ ia
lobci, zaplativše inženýru Václavu F-ovi jako postupníku poplatkovélw 
úřadu Československé republiky zastoupené českou finanční prokura
!Umu v Praze dne 20. října 1925 převodní poplatek z převodu vlastnictví 
domu, náležejícího žalovanému Bohumilu S.-?vi n~ žalované~o .r?~;efa 
]-a, zaplatili to, co žalovaní podle popbtkov,eho. zakOl;a sami, byli po
vinni zaplatiti, že tudíž tímto, zaplacel1l.m UC~l:l11 }a./alo

v

va-ne nakla(~~ 
který by byli žalovaní podle zakona Sal111 ml"'lli UCll11 cl a ze proto ma]l 
podle § 1042 obč. zák. právo, žádati I;a ž~lovaných :,ál)r~du. toh~, ,co 
za nč zaplatili. Na tom nic nemění se hm, ze postup-mk tn~enyr Vacta~ 
F. žalovaného S-a, svého tchána, již před tímto zaplacenlll1 propustJl 
ze závazku, neboť propuštění to mohllQ míti účinek jen proti inženýru 
F-ovi, nikoliv však též proti žalobcům, kteří tuto pohledávku inžen5Tu 

F-ovi zaplatili za žalované jako postoupenou mu pohíedávku poplat
kov'ou, kterou podle zákona poplatkového oba žaiovaní, t;dy také ža~ 
lovaný š. byli povinni zaplatiti rukou společnou a nerozdllnou a ktera 
postupem z poplatkového úřadu na inženýra F-a nepozbyla povahy 
převodního poplatku. Rovněž nerozhodnou jest pro po'vmnost zalova
n6ho š-a, zaplatiti žalobcům náklad, který za ně žalobci učinili, zapla
tivše převodní poplatek, skutečnost, že zaplacením převodního poplatku 
umožnili si žalobci splnění depuračního závazku, prevzatého protI man
želům H-ovým, neboť žalobci platilíinženýru F-ovi převodní poplatek 
jemu poplatkovým úřadem v zastoupení československého eráru po
stoupený, který podle zákona sami nésti nemusili, ježto šlo o převodní 
poplatek z ,kupní smlouvy uzavřené mezi žalovaným š-em a žalovanýn; 
J-em v Pace 19'19. Za tento převodní poplatek žalobci v době placem 
neručili ani věcně, ježto v té době nebyli již vlastníky domu, z něhož 
převodní poplatek byl vyměřen, ani osobně, ježto jim, jak soud odvo
lací zjistil, platebním rozkazem z 1. července 1921 (17. července 1924) 
poplatek ten byl uložen jen jako vlastníkům domu, ne jeho osobním 
dlužníkům, a platilí proto dluh cizí. Okolnost, že tímto zaplacenín; pře
vodního poplatku nabyli žalobci možnosti vyhověti svému depuracnímll 
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závazku proti manželům H-rav)rm, ncmení ničeho na tOlll, že zaplacení 
to proti žalovaným jeví se nákladem za ně ve smyslu § 1042 obč. zák. 
žalobci učiněným. Ježto závazek žalovanéh'O Bohumila Š-a k zaplacení 
zažalovaných 24.060 Kč s příslušenstvím plyne již z předpisu § 1042 
obč. zák;, nebylo p'0třebí blíže zabývati se vývody žalobců v dovolací 
'Odpovědi, jimiž snaží se dokázati, že povinnost tato plyne i z předpisu 
§ 1358 obč. zák. 

čí" 7123. 

Stačí, stala-li se upomínka o zaplacení dluhu, společného oběma 
manželům, p'0uze manželi. 

(Rozh. ze dne 2. června 1927, Rv II 548/26.) 

Žalobě proti manželům W-civým o zaplacení pohledávky o b a 
niž š i s o u d Y vyhověly, o d v ol a c í s o ud z těchto d ů vod ll: 
Odvoláni obmezuje se jen ná to, že popírá splatnost dluhu. Dopisem 
ze dne 5. července 1925 zavázali prý se žalovaní zaplatiti žalobkyni 
dluh na p'0žádání, byla prý tedy žalobkyně povinna oznámiti jim, kdy 
si zaplaceni přeje, a nebyla oprávněna hned podati žal'obu. Ostatně 
jednala prý žal'Obkyně o splatnosti k 30. listopadu 1925 pouze s prvním 
žalovaným, u něhož nelze prý předpokládati zmocnění manželky v tak 
důležité věci. Leč ke splatnosti stačí, došla-I; výpověď do rukou prvního 
žalovaného jako manže,la, kdyžtě n,ebylo tvrzeno, že mu manželka správu 
majetku odňala, nehledíc ani k tomu, že splatnost nastala nejpozději 
žalobou, která při nejmenším má stejný význam jako upomínka nebo 
výpověď - § 406 C. ř. s. - a kdyžťě ani po té žalovaní své platební 
povinnosti neučinili zadost. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

D'Ovolání, Oplra]IClmU se o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. S., 

nelze přiznati oprávněni. Podle § 91 a 1034 obč. zák. jest manžel 
po samém zákonu oprávněn i povinen manželku zastupovati. Správně 
tedy odvolací soud věc posoudil, uznav, že upomínka o zaplacení dluhu, 
žalovaným manželům společnéh'O, byla platně učiněna, stala-li se pouze 
proti manželi. Tím nastala splatno;st celého žalovaným zapůjčeného 
kapitálu a nelze proto mluviti o předčasnosti žaloby, když, jak nesporno, 
byla žalovaným k rukoum prvžalovaného d'Opisem žal'0bkyně ze dne 
7. listopadu 1925 s udámím lhůty splatnosti ku dni 30. listopadu 1925, 
celá pohledávka vypovězena a na to žaloba o zaplacení její teprve dne 
15. ledna 1926 podána. 

Čís. 7124. 

Ochrana českoslovensl,é měnY' a oběhu zákonných platidel (vládní 
nařlzení ze dne 29. února 1924, čís. 46 sb. z. a n.). 
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Ujednání cizozemské banky s tuzemcem, že banka vyk~ná za něho 
v cizině plat v Kč tÚ11 způsobem, že, až b.?d~ banc: kona!IJ)lat v tu
zemsku v Kč, poukáže tuzemce, by tak uClm~ za m - pr.lcl ~e § 14 
vl. nař., jest nicotnou a nemůže se cizozemska banka d'Ot?aha!1 na tu
zemci náhrady škody, ježto nesplnil jejího poukazu. Lhostejno, ze strany 
neměly v úmyslu porušiti čsl. měnové předpisy. 

(Rozh. ze dne 2. června 1927, Rv II 789/26.) 

Mezi stranami došlo k ujednáni toho obsahu, že žalobkyně (vi
deňská banka) zaplatí za žalovaného (tuzemského advokáta) k'0m: 
radovi R-ovi ve Vídni 250.000 Kč !lm způsobem, že, až bude kona'l 
plat v Kč na nějakou osobu v československé republice, poukáže žalo~ 
vaného, by tak učinil za ni a že žalovaný doty~ný peníz za n~ .zapl.at! 
v čsl. korunách v československé repllblice, takze bude pak mlÍl u za
lobkyně týž peníz v Kč jako cizozemských. žalobkyně měla zaplatiti 
firmě P. v Praze 250.000 Kč, což sdělila dopisem ze dne 10. února 1925 
žalovanému s vyzváním, by ten peníz firmě P. v Praze poukázal. Žalo
vaný však přes opětné naléhání tak neučinil, takže žalobkyně kom. !a
dovi R-ovi 250.000 Kč nevyplatila a ujednaný obchod stornovala. Za
lobě, jíž se banka domáhala na žal'Ovaném náhrady škody (telefonních 
výloh, úroků, jež musila zaplatiti firmě P., pře(~kládaCÍ provise pod.le 
vídeňských usand) p r'O C e sní s o u. d p rve s t Oll C e vy~?v.el" 
o d vol a c í so u d žalobu zamítl. D u vod y: Vychaze]e ze z]lstem 
prvního soudu (shora uvedených) a přihlížeje k obsahu dopisů žalob·
kyně ze. dne 10. února 1925 a ze dne 21. února 1 9~5, v ni,chž ~alobkyně 
dává žal'0vanému výslovně poukaz, by 250.000 Kc poukazal Ceske es
komptní bance v Praze ve pro-spěch firmy P. v Praze, aniž by její (ža
lobkyně) jmén'O uvedl, dospěl 'Odvolací soud k přesvědčení, že při do
hodě stran byly jim předpisy čsl. devisového nařízení známy a že je 
strany chtěly obejíti oním způsobem, jak tomu také nasvědčují ~opisy 
ze dne 18: března a 17. dubna 1925. Podle p'OslIdku znalce T -a mel po
dle toholo ujednání žalovaný složiti neb poukázati u České eskomptní 
banky v Praze ve prospěch účtu firmy P. v Praze 250.000 Kč, aniž by 
v dokladech uvedl, že se tak děje z příkazu žalobkyně, a firma P. v Praze 
- tedy ne k tomu oprávněná banka - měla 250.000 Kč p'Oužíti veRr?
spěch cizozemského účtu firmy P. ve Vidni. Vzhlede~l k tomuto ,Z]lste
nému ději jest rozřešiti v prvé řadě otázku, zda dluZllo u]ednal1l stran 
p'0suzovati podle tuzemských záko'nů, či podle zákonů ve Vídni platných, 
kde k ujednání došlo. Odvolací soud sdílí názor prvého soudu, že UJed
nání jest posuzovati podle předpisů v tuzen2sku platíc~Ch .netoli~o pr?to; 
že žalovaný jest tuzemcem, nýbrž 1 proto, ze u]ednal1l melo mltr pravlll 
účinky i v tuzemsku (§§ 4 a 37 ohč. zák.). V druhé řadě třeba se zabý
vati námitkou žalo'vaného, že ujednání jest nicotným, příčíc se předpi
sům devisového nařízení, a že z neplatnéhO' ujednání žalobkyni žalobou 
uplatňovaný nárok povstati nemohl. V tom směru nesdílí však 'OdVolaCÍ 
soud názor prvního soudu a to z těchto důvodů: Podle ustanovení § 1 
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(2) z~.k. či~. 7/2~ o ~cl1r~l1ě československé měny trestá se za přečin, 
kdo pn p:avlllmjednaní, Jehož předmětem jsou platidla tuzemská nebo 
clzoze.m?ka,nebo drahé kovy, jedná zpllsobem, ° němž musel podle svého 
povolanl, ve?om?stí nebo zkušeností poznati, že může škoditi čsl. měně. 
~ § 2 (2) CIt. ~ak. se vláda zmoocňujc, by nařízením stanovila předpísy 
1"10 dovoz a vyvoz c!rahych kovu a cIzozemských i čsl. platidel a jich 
pouka,zy do clzmy. V,§ ,12 v;ád. nař. čís, 46/24 vydaného k provedení 
CIt. z,akona se stanoVl, ze znzovatI běžné účty znějící na čsl. koruny 
(~?obam. nebo, f!rmál~ v cizozemsku usedl,ým nebo vůbec účty, jimiž s'c 
l.lsponuje z c!Zlny, ,treba by zněly na osoby nebo fírmy v tuzemsku, jest 
d?v?le~tQ J,en banka,m, ustavům nebo firmám, oprávněným k obchodo
vanl vsemI valutalTIJ a všemi devisemi. Podle § 14 cit. 'nař.. čís. 46/24 
lze platiti d:o, ciziny v čsl. korunách v částkách nad 3.000 Kč jen dluho
p~Sel11,:la ucte cizozemce a Jen II tuzemské banky l1eb II poštovního šeko
veho uradu. Podle § 26 cit. vlád, nař. trestá se překročení ustanovení to
h?to nařízení, n,cn,í-Ii ,~in podle ~ 1 zák. čís. 7/24 přísněji trestný, jako 
prestupek fmancl1lm uradem',prvc stohce. Z uvedených zákonných usta
novem,pl~ne, z~ .se ujednání stran, jehož předmětem byla transakce s tu
zc!"skyml platlC1ly, příčí těmto předpisům vydaným na ochranu čsl. 
n~~)7' V §§ 12 a 1~4 cit. oHař: se sice nesta:noví, že obchody příčící se 
le}"lO d,;,vlso~Yl1l predplsum JSOll neplatnými (nicotnými), je tam však 
p~edepsano; ze trans~kce tam uv'eciené jest dovoleno prováděti jen ban
kam, uSŤavum a fUl11am oprávnčllý'm. Tím jest nepřímo zakázáno trans
akc~ tam zm~:~ěl:é ,Prováděti jin)rl11 ncžl,i tam uvedeným hankám. Poně.
vadz podle zjlsteneho skutkového děje transakci měla provésti firma 1', 
v pra;;e, tedy: mkoliv oprávněná banka, jak k lomu znalec T. ve svém 
POS~dKU pOUKa;,uje, což jest zakázáno, a taková transakce je podle un
d,;,nych predplsu trestnou a stíhá se přísnými tresty, jest vzhledem k jas
nemu predpl~u § 879 obč. zák. shora uvedené ujednání nicoiným. Je-li 
p~\ l:Je,dnam ~tran. neplatným, ~em~že v žalobkyně z t·ol1oto nicotného 
uJ,e~n.~l1l ~platnov~tt f:arok ;1a -nahradu skody z toh0'to nicotného ujed
?aTIl Jl pry povstale a )e take ~eplatným uznání žalovaného, že, žalohkyni 
skodu z toho Ujednám nahrach, kdyby se I v dopisech ze dne 19. března 
1 ~25 mě!? shledávati, uznání dluhu, Pokud prvý soud při posouzení spor
n<;l1o pnpadll vyehazcl z právního názoru, že ono ujednání jest pla!
nyl~ a ze jen, splnění závazku, jejž žalovaný_ převzal, bylo by bez povo
le;lJ Bankovmho úřadu min. financí nepřípustným a že bylo věcí žalova
neho, by si před poukázáním 250.000 Kč zaopatřil potřebné povolení 
nob? pr,ove,~,;,ní př~kazu učiní I závislým na opatření toho povolení žalob
kym, prehllZl se pn tomto názoru jednak podstata ujednání samého že 
se transakce m~la provésti s obejitím Bankovního úřadu, jednak že bylo 
napro,sto vylouceno, by žalovaný nebo žalobkyně mohla dosáhnouti p.o
volem Bankovního úřadu při správném vylíčení sběhu věcÍ. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov'olánÍ. 

Důvody: 

Po pr~vni strál2ce ?yla, věc s~rá".ně lo'souzena, Ve sp.oru jde jedině
o to, zda zalobkyne muze zalovatJ s uspechem na náhradu škody, kterou 
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jí způsobil žalovaný nesplniv smlouvy s ní ujednané. První podmínkou 
žalobního nároku jest, že smlouva nepříčila se zákonnému zákazu nebo 
dobrým mravům, že byla platná a závazná. K takovéto smlouvě nedošlo. 
Podle skutkového přednesu žalobkyně samotné šlo žalovanému o to, by 
m<:hl ve Vídni vyplatiti třetí osobě 250.000 Kč. žalovaný měl peníze ty 
v Ceskoslovensku, nc však ve Vídni, kde mělo býti placeno v Kč. Převod 
čsl. platidel do ciziny byl upraven § 14 vládn. nař. čís, 46/24, vydaného 
na základě zákona čís. 7/íl4. Dovolací soud nemá důvodu nevěřiti stra
nám, poklid každá z nich tvrdí, že druhé smluvní straně byl znám před
pis ten. žalovaný jako čsl. advokát nemůže se vůbec omlouvati jeho ne
znalostí, žalující banka musila o něm vědětí, neboť jinak nebyla by 
sjednala se žalovaným úmluvu shora uvedenou, nýbrž byla by jednala 
jinak, t. j. byla by se přesvědčila, zda navrhovaný způsob převodu je 
dovolen podle čsl. práva. žalovaný nepotřeboval se tudíž dota7Jovati ža
lující banky na způsob převodu, neboť jako advokát musil znátí čsl. 
právní předpisy, žalující banka pak jako cizozemský lIstav nebyla povo
lána k lomu, by čsl. advokátovi udílela rady ve věcech týkajících se čsl. 
platidel. Nebylo pmto bez důvodu, že žalobkyně žádala o zamlče-ní svého 
jména, čímž chtěla dosíci, by česká banka E. nezvěděla, pro koho jsou 
peníze vlastně poukázány, Nezáleží na tom, že v poměru k firmě P. ne
měla žalobkyně příčíny zamlčeti své jméno, neboť peníze měly býti pře
vedeny do Vídně a tam vyzvednuty, což zajisté nebylo možno bez sou
hlasu jmenované. Nemá proto dopis žalobkyně významu, jejž mu do
datně přikládá, naproti tomu jest žádost o zamlčení jména dostatečným 
důvodem k přesvědčení, že strany byly si vědomy svého jednání hledě 
k čsl. předpisům co do oběhu platidel. Z toho je patrno, že stranám šlo 
o něco jiného, než jak snaží se ještě nyní dovoditi v dovolání i odpo
vědi dovolací. Nejvyšší soud souhlasí s právním názorem nižškh sOlldů, 
že strany zamýšlely obejíti zmíněnou úmluvou čsl. předpisy o ochraně 
měny a o oběhu zákonných platidel, z čehož je dále dovoditi, že úmluva 
stran příčila se jak zál<onnému předpisu, zakazujícímu podobná jednání, 
tak i dobrým mravům, a že byla proto nicolná podle § 879 obč. zák., 
aniž záleží na tom, že jednání takové nebylo prohlášer.<o výslovně za 
neplatné. Z nicotnosti smlouvy dovodil odvolací soud správné důsledky, 
Ze smlouvy té nemohl žalovanému vzejíti platný a žalovatelný závazek, 
.a to ani k splnění smlouvy ani k náhradě škody pro nesplněnÍ. Niootný 
závazek, t. j. závazek neexistující p.o právu, nemohl býti dodatečně 
uznán, a nemohl tímto uznáním býti založen platný závazek, neboť šlo 
by tu o abstraktní slib bez právního účinu. Nezáleží na tom, zda strany 
měly přímo úmysl porušiti čsl. předpisy měnové, postačí, že jednání 
mezi nimi smluvené odporovalo těmto předpisům. K převodu 250.000 Kč 
zamýšlenému žalovaným nebylo vúbec třeba smlouvy. se žalující ban
kou, žalovaný měl se zachovati podle předpiSU § 14 nař. čís. 46/24. Ne
záleží proto na tom, že žalobkyni šlo jen o prokázání úsluhy žalova
nému, neboť ani tím nestalo se nicotné právní jednání platným a závaz
n)'I11, a nevzešel jí nárok na náhradu šlmdy pnoti žalovanému. Soudy 
mohou posouditi jen právní závaznost jednání. žalobkyni nelze přiznati 
náhradu škody, které se mohla vyvarovati, kdyby byla přihlédla k zá-
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konnýn; předpisllm zdejšího státu. Nemůže se proto dovolávati ochrany 
~ soudu státu, jehož, předpisy měly býti jednáním jejím věd'omě pom
seny, byť'. v ,dohode s druhou stranou, jež jako advokát byla povinna 
zachovavatJ predplsy ty i ve vlastních věcech. 

čís. 7125. 

~řebas ~volání vl!,lné hromady společenstva a postoup při hlasování 
na teto v~lne hromade nevyhovovaly předpisu stanov a zákonu a byl by 
proto oduvodněn zákrok rejstříkového soudu ve smyslu §§ 1 2 a 9 zá
k~,a z~ dne 10. čer~a 1903, Čís ... 133 ř. ~ák., pokud se 'týč; § 23 min. 

o nanzevnt,ze dne ~4. cverv?a. 1903, CIS., 134 r. zák., stalo se další opatření 
zbyte;nym~ pv~nevadz zaplS usnesem .této valné hromady ve společen
stev?lm reJstrtk~ .Rozbyl významu pozdějšími zápisy o volbách vyko
nanych na pozde.l~lch vvalnych hromadách. Lhostejno, že pozdější valná 
hromada byla svolana predstavenstvem, zvoleným na oné valné hromadě. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, R I 1144/26.) 

Členové st~vebního, výrobního a bytového drUžstva navrhli, by před
stavenstvu druzstva naposled volenému na valné hromadě dne 20. května 
1923 Jako posledně ,zák?nnél':u 'p!eilstavenstvu bylo uloženo, by se po
st:,ralo o vymaz ves~erych zaplsu ve společenstevním rejstříku, pokud 
nasledovaly po va:n,e hromade ze dne 20, května 1923 a nové volbv 
provedlo; R e]S t, r I k o v Ý s o u d návrh zamítl, rek u r sní s o u Čl 
napaden,: usnes~m potvrdil. D ů vod y: • Návrh rekurentlt jest založen 
na t?m, zev val~a h~omada ze dne 8. června 1924 byla neplatná a zma
!~čna, J'0nev~dz p!'y nebyla podle stanov řádně svolána a súčastnili se 
Jl 1 n,eclen?ve druzstva, kteří na ní i hlasovali. Pokud rekurenti k odů
vo~ne111 navrhu ve příčině zápisů ve společenstevním rejstříku odvolá
~aJI se na rozsudek,kr~jského s?udu ze d,ne 1 L ledna 1926, jest uvéstí, 
ze }oltko rozsudečny vyrok nabyva právm mOCl v mezích §§ 411 a 416 
c. r. 3' ~ nrkoltv též ~ozh?vdovací, dŮVOdy; pokud se týče zjištěni v nich 
obs~zena. Plot?, kdyz stewvatele ve svem podání, o němž bylo napa
denym usnesemm rozhodnuto, poukazuji na odst. V. ad 2 a 3 cit. roz
sudku, lze tom,u rozuměti tak, že nedostatek řádného svolání valné hro
mady a zmatec,Mst pro účast ne~lenů na valné hromadě opírají o okol
n:osl! tam vypocltane; v ?nom sme:u,iest to okolnost. že prý členové Ma
teJv S. a ~duard S, nebylt vyrozumem, v tomto směru jest to okolnost. že 
neclenove Mane N-ová a Matěj M, prý se valné hromady súčastnili a 
tam,hlasova~, Podle § 7 min. nař. ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. zák. 
plal! ?hledne ,rekursů do opatření obchodních soudů ve věci zápisll 'Je 
spolecen~!evnrm reJsUíku předpisy zákona o soudním řízeni nesporném 
a t~dy to:, ustanovenr § II drnhý odstavec nesp. říz, Na základě usne
S:111 valne hromady ze dne 8, června 1924 byl toliko Hynek H. za člena 
predst~ve:,stva zvolen na místo Jana H-a a opětně zvoleni byli dosavadní 
clenove predstavenstva Hugo Š. a Vojtěch V, Jde tedy ve příčině zápísu 
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nového člena představenstva a opětné volby obou posléz uvedených 
o usnesení obchodního soudu ze dne 28, srpna 1924, které již dávno na
bylo právní moci uplynutím rekursní lhůty, jež nelze bez újmy třetích 
osob změniti v cestě nesporné. Ostatně, co se hlasování týče, volby do 
představenstva při valné hromadě staly se všemi proti 8 hlasům, tedy, 
poněvadž bylo přítoml1o 58 členů, 50 hlasy, po případě kdyby se mělo 
míti za to, že mezj členy byli tehdy připočítáni Marie N-ová a Matěj ,M, 
48 hlasy v přítomnosti 56 členů (§ 15 stanov). Proto také po zápISU 
volby z valné hromady ze dne 8. června 1924 následující zápisy do spo
lečenstevního rejstříku nelze napadati, nehledíc ani k .tomtl, že i tu 
ohledně zápisů nastoupila již jejich právní moc, a že rekuren!i ,ani r:e
tvrdí, že k následujícím valným hromadám nedostalo se pozvall! k mn; 
členům družstva a že na valných hromadách těch nestalo se usnesel11 
příslušnými většinami hlasů členů, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vo dy: 

I když snad svolání valné hromady ze dne 8. června 1924 a postup 
při hlasování na této valné hromadě nevyhovovaly předpisu stanov 
(§ 12) a zákona (§ 30 zákona drtlžstevního) a byl bY'proto odůvodněn 
zákrok rejstříkového soudu ve smyslu §§ 1, 2 a 9 zakona ze dne 10, 
června 1903, čís, 133 ř. zák., pokud se týče § 23 min, nař. ze dne 24, 
června 1903, čís. 134 ř, zák., stalo se další opatření zbytečným, pon:'
vadž zápis usnesení této valné hromady ve společenstevním rejstříku 
pozbyl významu pozdějšími zápisy o volbách vykonaných na o valných 
hromadách ze dne 22, března a 23. srpna 1925, Nevadí, že pozdější 
valná hromada byla svolána představenstvem, zvoleným na valné hro
madě dne 8, června 1924, když stěžovatelé ani netvrdí, že by byl býval 
postup při pozvání členů na onu a na další novou valnou hromadu a při 
hlasování vadný, totiž příčící se stanovám nebo zákonu, poukazujíce jen 
na nezákonnost a neplatnost usnesení, učiněných při valné hromadě dne 
8. června 1924, a dovozujíce jen z toho neplatnost zápisů u1snesení dal
ších valných hromad, Byla tedy dána všem členům příležitost, by nedo
statky, sběhlé při valné hromadě dne 8. června 1924 vhodným usnese
ním byly odčiněny při příští valné hromadě, Nestalo-li se tak, byly vady 
zhojeny a není důvodu, by rejstříkový soud zasahoval dO' jinak nezá
vadných pozdějších usnesení valných hromad jako nejvyššího orgánu 
družstva, Neni tu podmínek § 16 cís, pat. ze dne 9, srpna 1854, Č'Ís, 208 
ř. z. a nemohlo býti dovolacímu rekursu vyhověno, 

čís. 7126. 

Nejvyšší správní soud není oprávněn k výroku, že řádné soudy ne
byly přislušny k rozhodování určíté otázky (že nemovitost nepodléhá 
záboru). 

62" 
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Vyřizujíce VÝPO'věď ze zabranéhO' majetku, jsou soudy oprávněny 
přihlédnouti k námitce, že nemovitost. nepodléhá záboru, a nemohou, 
je-li tO'mu tak, schváliti výpověd' z půdy nezabrané. -

Majetek zpupný a svěřenský nelze sčítati. šetření o tom, zda jde 
o pozemky svěřenské či zpupné, odpadá, dohodly-Ii se strany, že po
zemky jsou majetkem zpupným. K témuž účelu dlužno dále zjistiti, zda 
pro veškery pozemky jest týž iideikomisámí substitut. 

Předpis § 6 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 96 ř. z. o beze·· 
Istnos~i plati pouze pro osoby třeti. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, R I 375/27.) 
/ I ' " ,1 

S o udp r v é s t o I i c e doručil vlastníku zabraného velkostatku 
výpověď s příkazem, by veškeré vypovězené nemovitosti ve výpovědní· 
lhůtě vyklidil a odevzdal Státnímú pozemkovému úřadu nebo osobě jím 
označené. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení až do doby, 
kdy bude rozhodnuto zemským civilním soudem v Brně ve smyslu zá
kona o zrušení svěřenství o vypovídaných pozemcích. D ů vod y: Proti 
výpovědi jest stížnost pouze z důvodu, že nebylo šetřeno ustanovení 
§ 12-25 náhr. zák. Takovou okolností jest tvrzení, že vypovídané ne
movitosti zapsané ve vl. č. 76 jako součást dolnorakouského rodinného 
svěřenství Jana Bedřicha hraběte ze S. nejsouce součástí maravského 
svěřenství S-ův, jak původně zemský civilní soud v Brně usnesením ze 
dne 12. prosince 1926 POzhadl, nýbrž dbjektem samastatným a proto, 
podléhajíce samostatnému řízení ve smyslu zákona a zrušení svěřenství, 
nepodléhají pro svou výměru záboru il tím výpovědi. Jest jisto, že vy
povídané nemovitosti, stížené svěřenstvím, jsou jměním pro sebe, na 
ten čas však otázka vlastnictví rozhodnuta není, ač otázka vlastnictví 
jest směPOdatnou, poněvadž při doznání okolnosti, že vypovídané ne
movitosti nemají předepsané výměry, nemohl stát činiti nároku na ne
movitosti ty a naopak by právo vlastníka neztenčeně trvaIo, a byl by 
pak týž ku stížnosti proti výpovědi oprávněn formálně i věcně. Bez vy
řízení otázky vlastnictví, když řízení to se koná, nemůže rekursni soud 
pos'Ouditi, zda a který ze stěžovatelů je oprávněn ku stižnosti, a zda jsou 
zde věcné podmínky stížnosti. Okolnost, že stěžovatel Josef S. jest toho 
času zapsán jako fideikomisární vlastník (držitel svěřenství) vypovída
ných nemovitostí, nemůže býti brána v úvahu vzhledem k důsledkům 
zákona o zrušení svěřenství ze dne 3. července 1924, čís. 177 sb. z. a 11. 
pro veškeré čekatele. Poněvadž příslušné řízení ve smyslu zákona o zru
šení svěřenství ohledně pozemků ve vl. č. 76 v poz. kn. S - u zem
ského civilníha soudu v Brně zahájené dosud skončeno není, výsledek 
jeho však jest pro posouzení oprávněn'Osti výpovědi i námitek směro
datným, bylo toto rekursní řízení z úřední moci přerušiti. V řízeni bude 
pokračováno buď úředně nebo k návrhu kterékoliv ze stran až po prá
voplatném ukončení zmíněného řízení u zemského civilního soudu 
v Brně. 

N e j vy Š š i s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu, 
by doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 
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D ů vod y: 

Jd ky C• k 630 631/1 631/2 632 a 636 (vesměs rybníky) e o pozem .' 1 I " ." ". , 

ve výměře 80 ha zapsané ve vl. čís. 76 kat .. ~bce S. akmho~ne pnpsane 
dříve 'Od 21. září 1876 do vlastnictví FrantI.sku S-O~I, nym. p~k od 30. 

. 1924 odle adevzdací listiny po nem do fldelk'Omlsmho vlast-
prosmce p 'I .. , . kb esporno k bv 
nictví vypověděné straně Josefu S-ovi a ne~a eze]l; JR. cz • '. J-

valému t. zv, moravskému svěřenství S-~kemu, ny~rz byly pred. prevI.a
tem na území dolnarakouském a teprv prevratem nasl:d~em. zm~ny stat
ních hranic octly se na územi země české a tak na pude statu ceskoslo
venského Dříve bylo také nesporno, že náležely k t. zv. dolnorak?u~ 
-ké ." - tVl' S-skému neboť vypovídaný Josef S. to tvrdIl a Statm s mu sverens, b ť Sťt ' 

pozemkový úřad to doznával: Avšak nyní je to sporno, ne o, ' ~ nI po-
mk 'úřad vzhledem k obsahu uvedených knihovních zaplsu shora 

~~evz~~~ch z knihovního lustra a zprávy okresního soudu v T. JRk~ 
soudu knihovního s tím se srovnávající ze, dne ~ o. dubna 19?~ tv,rdl 
v dovolací stížnasti, že jsou majetkem zpupnym a ze k souboru r~c~ne~o 
svěřenského majetku nepatří. Vypověděná strana Josef S. upla!nuje, ,ze 
sporné pozemky nepodléhají záboru, neboť ~1ěřic~ jen 80 h~ (ne~o malo 
přes) nejs'Ou o sobě majetkem záboru podleha]lclm (§ 2 zab. ~ak.), a~e 
nemohou také býti sčítány ani s býval5'm svě~enstvím m?ravskym; ~ ne
muŽ nepatří, ani se svěřenstvím dolnorakous~ym, pok.ud jes,t na pu~e re~ 
publiky Rakouské, neboť čsl. zákon záboPOvy postIhl jen ~ajetek • ."uze':.ll 
republiky československé a jsou tedy sporné pozemky I pro pnpad, ze 
by se za to mělo, že zákon o zrušení, svě~enství p!es to, že p~zemky 
patří k svěřenství dolnorakouskému, pusobl I p~o ne, sam?statnyn; ab
i'ektem. K tomu dokládá, že fideikomisární. s~bst~tuc~, ktera };astav~ po
dle § 3 zákona o zrušeni svěřenství, jest ]lna (ruzna) ~ sver.e~stvI mo
ravského a u svěřenství dolnorakouského, a že te?y, pk~oh jest f;dll .. 
ciářem ve smyslu tohoto § jak tam u zrušeného sveren,stvI .~lOrav~keho, 
tak zde u sporných pozemků, na nic~ž d?lnorak?uske sv~.re~stvI zrll-
šeno, přece, když fideikomisární substItut lest ]l'~y ,t.am a jmy, z~e, ne
mohou se obě podstaty sčítati, ježto vlast11lk ne11l tyz, a.odvolava se n~ 
zdejší rozhodnutí čís. 2038 sb. n. s. Pro p:řípa,d však; ze by se spome 
pozemky uznaly za majetek zp~pn~,:?cpodle~all pry ,zak?nu; ~a dokonc~ 
nenáležeji mu vůbec a11l jako fJduclan, nebo! on nem ~ry. dedlcem zpup . 
ného majetku svého otce, jemuž sporné pozemky nalezel~ .• Re~ursm 
soud na stížnost vypověděného Josefa S-a a opatrovníka sverenstvI d?l
n0rakouského Dra K-a řízení přerušil až do doby, kdy ?u~e z~:nsky,? 
civilním soudem v Brně rozhodnuto podle zákona o zrusem sverenstvl: 

k- _ .. -d' vlastnictvi spomy' ch pozemků, neboť - tak chce patrne omu pnpa a . . ' .., . t 
říci -teprv pak se bude moci po,soudltJ, zd~ a s ktc!ym ]lnym m.aje -
kem mohou býti sčítá,ny a zda tedy)s?~ zabrany, kdyz samy o sobe ne
mají zákonné výměry zábor podm!l1u]lcl. 

_ Ta je v podstatě stav věci. Po právni stránce j~ tu otázk~ formá}ní 
a hmotná. I. Státní pozemkový úřad v dovolací StJZl1?StI u~lra soudum 
právo rozhodovali otázku, podléhá-li vypověděný objekt zaboru, a vy-



982 -- Cis. 7126 _ 

týká rekursnímu soudu že . 
lá,vá se v té příčině n; dva s~lI~~~Ol11OC !"!, nepráv:m, Osobuje a odvo
nalez ze dne 9. dubna 1924 v . 173neryss.lhov spr,avmho soudu: al na 
povědí a v němž prý se pr c; J: ~ :4, Jen~ Pry se rovněž týkal vý
pověd' jest neplatná, poněVa:~Ž z~ »~~~~~n ~ nemuz soud d?spěl, že vý
lehajl, není rozhodnutín1 pra' , YP h e ,nemovltosh zaboru nepod-

, k v vm mOCI sc opnym a ' d 
vyro u (ze majetek záboru nepodléh') v. I' nem sou k takovému 
září 1926 Č. j 18743/26 v v v a p,ns usný«; bl nález ze dne 21 
vitost POdléhá či nepodl'h ,nen:bz se praVI, že k rozhodování, zda nemo~ 
k ' e a za oru, povolán jest podl § 7 č' 

ona ze, d!~e ll. června 1919, čís, 330 sb ,~ v I~, ~ zá-
zemkovy urad ne však řád' d ' z. a n. vyhladne Statm po-
ov d " ne sou y a v němž J" ak· "dl v 

ure m opis skutečně dOkazuJ'e praví' d 'I d' I pre ozený sem 
padě, že by řádné soud bl' v ~e .. a e ~slovně: »Avšak i v pří
rešení oné otázky a Ž/b/ y Sku~cn: pn,stoupIly k autoritativnímu vy
otázky té ex professo neb~ J61c vYI~kclCh bylo lze viděti rozhodnutí 
by šlo v tomto směr~ o roz a y n,a~! a rel judícatae důvodná, když 
zmatečné, právní moci neschhOdl;utI urad~1 nep~íslušného, o rozhodnutí 
kte:é by tudíž Státní pozemk~~?eú~ ;,ezpu.sobIle z~!ožiti ~r~vní účinky, 
ulozenych zákony o pozemko ,Y /ac pn Jeho dalslm plnenl povinností 
se Státní pozemkový úřad s t~l~ 'te or~e za~azo~~1I nemohlo.« Poněvadž 
kou své dovolací stížnosti m ,I o na ezy sloto~?,uJe a učinil je součást
s názorem Státního pozel~koUS!hs'O:, n~TI1 neJv~sslv soud zabývati jakožto 
Půjde sice jen o to, zda llázo

ve ? u~a ll, na, ne~z ~vou stížnost založiL 
zcela,lhostejný, nicméně, pon~vS:d~ ~~: spr~v~)y a Jest tedY,půvOd jeho 
stranam, by nedbaly rozhodnutí ř'd ,zh a d,obsahuJe pnmou vyzvu 
otázka je právě v pro' ed' ,a n!,c ~ou u, což by mohlo, ježto 
i strany i nižší stolice '~st nna;anem . pr:I:~de akutní, uvésti ve zmatek 
že Ov své vlastní přísl~šJnosti r~~~o~~?:;I~:~uv~ r,dotknouti aspoň tolik, 
pade koonfliktu se správními úřad . :~, ne sOlldy samy a v pfí
dině konfliktní senát nikoli vš k y ne~,~lejvyssl;n správním soudem je
so~97 oso bily rozhodnutí ve V~Ci ~e!~l~~1 spra,:n~ sou~, I ,kdyby si řádné 
vyssl správní soud, jsou jen dvě cest I ~\pora ,spr,avm vneb před nej
kde zase rozhoduje jen v šší řádn' y, Ja Omu cehtl: porad § 42 j. n., 
také správní úřady nebo :ejv VVo y s~ud" nebo, osobJly-I'1 SI příslušnost 
senátu. Dokud se tak nestal/s:u~ť~avm ,so~d,'Vrozhodnutí konfliktního 
soud rozhodnutí řádných soudů I k?rav~1 . urady I nejvyšší správní 
aby, přisvojujíce si příslušnos respe ,0vat.l, I ykkoh Jest sice možno, 
řádné soudy za nepříslušny ptv sam\f'!poJJlyo I důvody, proč pokládají 
kretovati zmatečnost a neplat rec~ ra ~y~ zpusobem nesmějí samy de
soluci na 'eh ,nos svou m o rozhodnutí a udělovati ab-
v , J o neuposlechnuh, lesthze tedy nález ad bl t k Vo, v k 
cUje meze vlastní příslušnost" . vv'h " a CLili, prc ro-
v § 2 a 3 zák. o sr' -' neJvyS~1 o. sp;:avmho soudu vytýčené 
nátu, která mu nep}ís~~'Šís~ude ~ os~buJ e SI pr.'slušnost konfliktního Se-

" musl nan sama pravem op oV b' ť 
sa;n n,epravem vyslovuje o rozhodnutí řádných soud" ~cenot y I to, c;' 
pravlll moci neschopný zal Vor ' 'oV' u, ze Jes zmatečny 
soudy při jich dalším p'lněn7z1 

I pravlll, uCI~ky nezpůsobilý, který řádné 
kové reformě zavazovati ~~VIl1?osh ulozených jim zákony o pozem
ných soudů o výpovědi j~e~~~~e'd z~ ~on(lU tak jest a ,že rozhodnutí řád-

o U.jICI »autontahvnt«), jest jasné, ne-
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bOl zruší-Ii řádné soudy výpověď, ať z jakéhokoli důvodu, tedy třeba 
z důvodu, že jde o půdu nezabranou (§ 12.náhr. zák.), nemohou potom, 
nemajíce exekučního titulu, povolití exekuční vyklizení (§ 20 (3) náhr. 
zák,) a žádní' jíný úřad není k tomu povolán, jakož také ne k tomu, by 
přezkoumával správnost soudního rozhodnutí o výpovědi. Všecek odpor 
proti soudnímu rozhodnuií o výp-ovědi je tedy bezmocný, protože zákon 
do rukou soudů uložil nejen osud výpovědi, nýbrž i exekuci na jejím 
základě. Ač to vše jest samozřejmé, bylo to nutno říci, by strany i nižší 
stoHce, když právě o případ toho druhu jde, nebyly mylným míněním 
acl b) uvedeny ve zmatek a na scestí. Náwr Státního pozemkového 
úřadu, že řádné soudy, vyřizujíce výpověď, nejsou oprávněny dbáti ná
mitky, že nemovitost nepodléhá záboru, je právně mylný. Státní po
zemkový úřad klade především otázku zřejmě chybně, klada ji tak, zda 
řádné soudy příslušny jsou k rozhodování, zda nemovitost záboru pod
léhá, a 'Odpovídaje na ni záporně. Tak širokou otázka ve skutečnosii 
není a řádné soudy nikdy si neosobovaly právo v této neomezené šíři 
ji řešiti. Proto se také docela míjí cílem jediný dúvocl, který pro zá
pornou odpověď uveden, že prý totiž k rozhodování '0 tom, zda co zá
boru podléhá, povolán je podle § 7 čís. 1 zákona o pozemkovém úřadě 
výhradně Státní pozemkový úřad, neboť o to se nejedná, zda soudo'vé 
jsou příslušni judikovati o takovémto rozhodnutí Státního pozemkového 
úřadu, jímž púdu za zabranou prohlásil, anebo dokonce snad na nějaký 
určovací návrh vyslovovati po rozumu § 228 c, ř. s., zda půda zabrána 
je či není, jak se to snad ad b) myslí výrazem »ex professo«; takový 
nárok na né vůbec ještě vznesen nebyl, nýbrž jde jen o to, zda, když 
podána výpověď z hospodaření a ve stížnosti se namítá, že vypověděná 
půda není zabrána, mají sOlldové k této námitce přihlížeti čili nic, jinými 
slovy, zda musi schváliti i výpověď z půdy nezabrané, a tu sídlem před
pisu není § 7 čís. 1 zák. o poz. úř" nýbrž § 12 náhr. zák, § 12 náhr. zá
kona stanoví, že před skutečným převzetím zabraného majetku musí 
dána býti osobě na něm h'Ůspodařící výpověď, může tedy dána býti 
výpověď jen osobě hospodařící na majetku zabraném, z majelku za
braného, jinými slovy z majetku nezabraného výpověď se nepřipouští 
a je protizákonná. Přece musí býti nějaký rozdíl mezi případem, kdy se 
předpisuje a tudíž také dopouští výpověď jen z nemovitosti zabrané, 
a případem, kdyby se předpisovala a dopou,štěla z každé nemovitosti 
vůbec bez ohledu na zabranost. Bylo' uplatňováno hned v začátcích akce, 
že se nedá mysliti, by Státní pozemkový úřad mohl dáti výpověď kaž
dému rolníku nebo domkáři a soud by ji musil schváliti a pak ovšem 
na základě ní provésti i exekuci. Když však potom § 20 náhr. zák. praví, 
že proti výpovědi příslllší stížnost k soudu z dtlvodu, že nebylo šetřeno 
předpisú části I. cl, to jest §§ 12-25 náhr. zák., tedy když předpis, 
že výpověď dopouští se jen z půdy zabrané, jest obsažen právě v § 12, 
jest výpovědí z púdy nezabrané porušen právě tento předpis § 12 a stíž
nost k soudu pro toto porušení (námitka nezabranosti) podle § 20 pří
pustna. čin i-Ii se proti výpovědi námitka nezabranosti, nelze ji pomi
nouti již proto, že by se, vypověděna-Ii opravdu púda nezabraná, děla 
vypověděné straně nenapravitelná křivda, neboť na základě výpovědi 
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musilo by. se pak pravésti i exekuční vyklízení z nezabraného majetku. 
T~k .Jest, Jak Státnímu pozemkovému úřadu známo, na denním pDřádku 
namllka, ze vypovídané nemovitosti ze záboru pravoplatně propuštěny 
podle ,§ II záb. ~ák. nebo vyloučeny podle § 3 a) téhož zákona, nebo 
v,lastnlku po~echany podle § 20 přiděl. zák. nebo bezvýhradně schválen 
]lch odpr~dej podle § 7 záb, zák. Když· se to stalo po poznámce záboru 
a po-- ozname?! zamSršlenéhn převzetí, nemá účastník ani j'iné možnosti 
n,;z?dp,or SVUj uplatňovati stížností protí výpovědi a tedy v rámci § 12 
n~hr. z~kona. ~le jen ten prostředek zbývá mu také, když proti řeče
nym dvema aktum v pořadu správním brániti se opomenul ač šlo a ještě 
ve výp,~v~di jde? půdu neza-branou (srv. rozh. čís. 3271 'sb. n. s. f jak 
s,; zvlaste z počatku přlházelo, když účastníci si ještě neuvědomili. že 
pudu zpu~nou, nelze sčítati s fídeíkomisní, a jak tomu jest také právě 
v pr~jedl:avanem případě, kde věc, jak se níže ukáže, jest velmi spletitá 
a, nejasna a ~de právě se jedná o řadu otázek soukPOmoprávních, jež 
vsecky na pora? soudní náležej.i" Konečně jsou případy, že vůbec jiného 
pro~tredku nem, než stížnosti proti výpovědi, tak zejména pachtýř není 
dotcen anI po~nárnkou záboru ani oznámením zamýšleného převzetí, 
aktyo!y p~olI ne~u nečelí a on nemá možnosti jim odporovati, a přece 
ne~lllze b~1I vydan na milost a nemilost vlastníku, zda on jim odporoval 
Čll! m~, nxbrž musí vyčkati výpověťli, která právě jemu dána býti musí 
a prolI I1lZ se brániti může a to právě stížností k soudu. 

II. Ve věci samé t~e pfedevším o to, jsou-li sporné pozemky majet
kem zpup~ym .a patn~l! jako takový vYJ"0věděné straně Josefu S-ovi, 
aneb? patn!y-!I,k lrdelkomlsu dolnorakouskému a, pak-li ano, kdo má 
~~ ne s~b~lItucm právo, zda zrovna právě jmenovaná vypověděná strana 
CI kdo ]lny. a) Dle knih. lustra o vložce čís. 76 obce S. bylo na sporné 
P?zemky dne ?L Z,áří 1876 podle dokumentů tam uvedených ve smyslu 
z~kona o zakladam novych pozemkových knih ze dne 5. prosince 1874, 
ČIS. 92 Z. z. vloženo vlastnické právo pro Františka S-a, pod 28. únorem 
1924 je poznamenán zábor a pod 30, prosincem 1924 vloženo, na základě 
odevz~a:í ,listiny _ ze 6. listopadu 1923 lideikomisní vlastn.ické právo 
vYEovedene strane Joselu S-ovi; dle stavu knihovního trvavšího od 21. 
zan 1876 d? 30. prosi!,ce 1,92~, tedy přes 48 let nebyly sporné pozemky 
majetkem Ildelkomlsmm, nybrz aBodním. Jak poznamenává okresní soud 
" T. ve sv~ zprá;vě a ověřený opis odevzd'ací listiny doka~uje, je v ní 
~vede!,o vy:l~vne, že má se vložiti lideikomisní právo vlastnické svě
renskem~v dedlcl Josefu S-ovi. Poněvadž, jak v rozhodnuti čís. 2038 sb, 
? s. ~ohc~no, nelze podle § 2 záb, zák. sčítati majetek zpupný a svě
re~sk~, jezto kaž~'ý má ji,ného vlastníka, jest třeba vyšetřiti a zjistiti, 
o !~ky majetek pn spornych pozemcích vlastně jde, zda o zpupný či 
sverenský, te?'y přede.vším, ja~v Se stalo, že do odevzd'ací listiny pojaty 
P?zemky ty jako majetek sverenský a zda se to stalo právem, tedy 
predem, ~da »pozemky. v S,« v odevzdací listině zmíně'né jsou to~ožny 
se spornyml pozemky, jak se ovšem zdá, či zda to, že s nimi naloženo 
ja~~ se ~věře~skými, spočívá na omylu. Ukáže-li se, že je to vskutku 
sverensky majetek, bude třeba vyšetřiti, jak Se stalo, že tato jeho po-
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vaha nebyla při zakládání knih knihovně vyz~ačena ve smyslu § 1 P?~ 
slední odstavec a § 9 cit. zákona z 5. prosInce 1874, a k tomu Clil 
'opatřiti především opisy v knihovním zápisu vlastnictví Františka S,-~ 
uvedených protokolů z 19. července 1875, z 20. dubna 1876 a 18, z~n 
1876, a pak bude lze teprv uvážiti, zda a co ,::zhledem k stav~ vecI 
a zá':onu, zejména též § 6 zákona ze dne 25. ce;vence 1871, ~IS·v 96-
ř, Z. o opravovacím řízení v případě zakládání novych ~m~, jehoz pred
pis o bezelstném nabytí platí ovšem jen pro osoby treh (,srov, rozh. 
čís. 13.074 OL U,) a § 1474 obč. zák. činiti jest, zda zejména lze,? tOl;', 
pozbyly-li sporné pozemky v těch 48 le~~ch ,vl:,:stno,sl! poz<;mku s.vc
řensk5rch, rozhodnouti v tomto nesporném nzenI, Cl, ma-lI t~ vubec ml~ta 
§ 2 čís, 7 nesp. říz., zda dlužno věc odkázati na pořad prava, Toto se
tření by odpadlo, kdyby se strany dohodly, že sporné pozemky jsou 
majetkem aBodním. Státní pozemko.v~ úřa,d, jak řečeno, to v dovol,ad 
stížností sice dovozuje, že je pokládal! dluzno za majetek aBodm, avsak 
ve výpovědi a v celém dřivějším řízení stál na stanovisku opačném, 
a jest tedy otázk>ou, zda to nenívv ~ov~lací s5íž~osti míněno )en jako 
právní vývod, od kterého se nad'eje uspechu, Cl; je-!l to p~vazoval! za 
doznání fakta a uznání právní povahy pozemku, lez by pusobllo I ve 
prospěch odpůrce. Tento ve své stížnosti ovšem tak~ allodnost n,ed.?
znal, nýbrž s ní počítá jen pro případ, že by se prakazala, a tvrdl, ze, 
pak-li by to opravdu byl a!lod, nepat~í jemu, r.ro:ože a]loduí pozůstalos~ 
jeho otce v Československu odevzdana vdove Salerte S-ove a allodm 
jeho pozůstalost v Rakousku téže 'I" Františku Rudolfu S-?vi '/~ ~ 
Illoně H-ové 2/~, tedy ne jemu. Kdyby se tedy strany doh~dly,.z~ sporne 
pozemky jsou alloduí, nebo se to zjisti!o, odpadla by vy~'oved ,a bylo 
by ji zrušiti jako nemístnou, ježto je dana Josefu S,:-OVI. vy~lov?e z h?
spodaření, jak mu přísluší (»příslušelo«) pko dfZlteh byvaleho ~ve~ 
řenského panství a nil<iOli z hospodaření vůbec, tedy ne z hospodarem 
z důvodu jiného než uvedeného, zejména ne právě z hospoda!ení, jež 
mu přísluší z důvodu allodního vlastnictv!, i nebyl? by tedy treba ,vy
šetřovati, zda vypověděný Josef S., kdyz protI nem~ lako alIod,mmu 
vlastníku výpověd' nečelí, allodním vlastmkem skulce,ne jest, ,coz o~, 
jak uvedeno, popírá a v knihách za allodního vlastn.lka zap.san nem, 
nýbrž by bylo věcí Státního pozemkového úřadu, ,by, SI al;od~lho vla~5-
níka vyšetřil a podal si pak výpověď z h?spodarem pro.1 nemu. SÍll;
nost Státniho pozemkového úřadu, dovo;u]lC allod, jest vvroz:por~ s ~y
povědí, která tvrdila fideikomis a odpurcl len pko drzlteh byvalel;o 
fideikomisu hospodaření vypověděla. b) Kdyby se paopak ukazalo, z~ 
jde posud ° svěřenský majetek, nastaly bL tyto ?tazky: Josef ? tvrdIl 
ve své stížnosti že ohledně moravskeho sverenstvI bylo usnesenllll zem
skéhO' soudu v 'Brně ze dne 2. září 1925 vysloveno, že on, vypověděný 
Josef S., dočasný jeho držitel, nabyl ho dl;em 1~. lis,top,adu 1924 j~~O 
zákonem zabaveného svěřenského svazku pko, predm dedle (hducrar), 
avšak že toto jeho nabytí omezeno jest svěřenským nást~pnictvím, fid<;i
komisárni substitucí ve prospěeb prvního čekatele, ktery by byl dle ZfI

zovací listiny v tomto moravském svěřenství, pO~,olán . v v čas náp'a~!u 
k nástupnictví v ně. Dále tvrdil Josef S. ve sve shznosh, ze usnesenlln 
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zemského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 1926 bylo vysloveno, že 
sporných pozemků, náležejících dle udání 'Obou stran k dolnorakou
skému svěřenství S-skému v L., nabyl následkem zrušení svěřenství on, 
vypověděný Josef S. jako fiduciář s omezením fideikomisární substituce 
ve prospěch prvního čekatele, který by byl podle zřizovací listiny O tomto 
dolnorakouském svěřenství povolán v čas nápadu k nástupnictví v ně. 
Poněvadž fiduciář jest vlastně jen požívatelem, kdežto vlastníkem jest 
fideikomisární substitut (§ 613 obč. zák.), tedy by se sporné pozemky 
mohly sčítati s moravským svěřenstvím, bylo by třeba, by měly téhož 
vlastníka, tedy aby v obou případech byl týž fideikomisární substitut; 
teprve pak, kdyby se ukázalo, že sporné pozemky sečteny s ostatním 
pozemkovým majetkem svého vlastníka v čsl. území ležícím podrobeny 
jsou záboru, bylo by zřejmo, že z nich může býti dána Josefu S-ovi vý
pověď z hospodaření, která mU skutečnč dána jest jako držiteli býva-. 
lého svěřenství. Doložiti sluší, že ovšem kdyby se fideikomisární sub
stitut nedožil smrti fiduciáře.:(§ 608 obč. zák.), pominula by sice sub
stituce (§ 615 tamže) a stal by se vlastníkem fiduciář, avšak to by ne
vadilo, když i tu by byl fiduciář jako případný budoucí vlastník v obou 
případech týž. Bylo by tedy vyšetřiti a zjistiti, jak fideikomisární sub
stituce, první čekatelství v obou.případech vypadá, neboť Josef S. ve 
stížnosti tvrdí, že substituce ta je v obou případech různá, takžeby nebyl 
substitut a tedy vlastník týž. Zjistiti by se to dalo spisy obojího svě
řenství a zvláště obsahem 'obojí zřizovací listiny. Avšak, jak později na 
jevo vyšlo, měla se věc poněkud jinak, totiž lak, že zemský soud v Brně 
usnesením ze dne 12. listopadu 1926 prohlásil vlastně, že jeho usnesení 
ze dne 2. září 1925 vztahuje se i na' sporné pozemky, které jsou sou
částí dolnorakouského svěřenství, takže by ovšem byl býval i fideiko
misární substitut jak při býv. moravském svěřenství, tak při sporných 
pozemcích týž, avšak usnesením ze dne 19. února 1927 zemský soud 
v Brně právě uvedené dřívější své usnesení zrušil s tím, že po právní 
moci tohoto zrušení zavede řízení předepsané zákonem o zrušení svě
řenství, takže není dle obsahu výpovědních spisů ohledně sporných 
pozemků učiněna ještě disposice ve smyslu zákona o zrušení svěřenství. 
Nebude-Ii v čase opětného rozhodování o výpovědi ještě pravoplatného 
rozhodnutí zemského soudu v Brně o sporných pozemcích dle § 3 zá
kona o zrušení svěřenství, bude ovšem třeba hořejší vyšetření obojí 
fideikomisární substituce zřizovacích listin provésti a teprv pak bude 
se mocí uvážiti, co činiti jest. Na tuto otázku"ad b) dojde ovšem teprv 
tehdy, nebudou-Ii se sporné pozemky jeviti al1odními, t. j. otázka a) 
předchází. Bylo tedy z důvodů uvedených ad a) a b) přerušení řízení 
rekorsním souelem vyslovené zrušiti a doplnění šetření v uvedených smě
rech a nové rozhodnutí soudu tomu uložiti. 

čís. 7127. 

I zabavením podle § 374 ex. ř. nabývá vymáhající věřitel soudcov
ského zástavníh'O práva s pořadím podle dne, kdy výkonný 'Orgán věci 
v zápise sepíše a p'Opíše. Lhůta § 256, druhý odstavec, ex. ř. počíná však 
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v takovém připadě teprve dnem, jímž se zoásúavní p~á~o !.'abrti~ práv?í 
m'Oci exekučního titulu neb uplynutím Ihuty k pl?em prememlo .~o ~a~ 
stavní práv'O vykonatelné. Tato přeměna zást~~~lh'O ?ráva k z~Jlstent 
v zástavní právo vykona(elné a tun exekuce zaJISt ovacl v exekUCI uhra
ž'Ovad nastává sama sebou. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, R I 462/27.) 

E.A e k II Č 11 í s o II d, prodav zabavené movitosti z volné rU~YJ při~ 
kázal výtěžek Zikmundu U-ovi. D ů v o cl y: .\~dle § ~88 .ex. r. p-Ial! 
ustanovení §§ 283 až 287 ex. ř. o I'Ozvrh~. vyt~z~~ docllen.eho drazbou 
věcí movitých, obdobně o t0111, jak lest UZll! vytez~u,. k~ereho bylo do: 
saženo při prodeji z volné ruky. Podle § 286 ex. r. lesl pro. zaprayel;1 
pohledávek, které mají býti z výtěžku zapraveny, ,rozh<;dnym. poradI, 
v jakém soudní zabavení za sebou jdou .. Podle SpISU a zalemneho pro
tokolu byly prodané věci zabaveny ne I p rve? n e 25. II s to o pad u 
1925 pro Zikmuuda U-a k zajištění jeho pohledavkr,12.000 Kc a usne
sením krajského soudu ze dne 6. září 1926 k Jeho zadosl! povolen pro
dej týchž věcí. Řízení prodejové bylo SIC~ zrusen,? usnesemm z 12. pro
since 1926 podle §§ 200 Č. 3 a 282 ex. r., ale ZIkmund U. sv.ou pohle
dávku k rozvrhovému roku přihlásil a dlužno proto k Jeho naro~u ~le
děti (§ 285 ex. ř.). K rekursu vymáhající věřitelky fIrmy ,K. pnkaza! 
rek ~ r sní s o u d nejprve 254 Kč nezl. FrantIšku K-OVl, dal: 2.797 K~ 
87 h firmě K. a zbytek Karlu S-ovi. D ů vod y: Rozvrhove ~sneseí11 
prvního soudu napadá firma K. z toho. dů~odu, ž~ sou~ prve. stoltce 
přiznal pohledávce Zikmunda U-a p~řa~l, a:koh~ z~~tavl11ho p;av~, plO 
ni nebylo, zal1JiknuvŠi zrušením prodeloveho nzenl.. ~~znost vymaha]lClho 
věřitele firmy K. jest odůvodněnou. Pro rozvrh vytezku z, ~roodele zaha~ 
vených svršků ustanovuje § 286 ex. ř., žeo se l1t;jpr;oez,vytczku ;aplatlÍ! 
mají útraty odhadu a dražby a potom vcas pnh!asene za~tavI1l pohle
dávky, j"kož i vykonatelné pohledávky, ku ]I.chz vydo~yt; o byla po~o
lena dražha, a že pohledávky mají se počítatI podle pnh!asky a lel'c~ 
dokladů, jakož i podle soudních exekučních pOV?lelll a ze p.ro porad~ 
pohledávek při soudcovských právech zástavních lest rozhodnym soudnt 
zabavení, a, pokud jde o úroky a útraty, platí "úsady §§ 2,1~,o 217, 218 

fV' odstavec a 219 ex. ř. Musí tedy soud pn rozvr~u v~tezku z~0u,
p ah zda pro pohledávku zástavní právo dosud trva a )eho P?radl, 
~eré podle § 256 prvý odstavec ex. ř. při soudcovských pr:yech zastav: 
nich zakládá se zahavením. První soud přikázal zbytek vytezku 3.30~,Kc 
na částečné zaplacení pohledávání Zikmunda U-a 7.700 Kč s pn~l:, 
poněvadž prý prodané věci zahaveny byly dne 25: Itsto~a~u 1,925 .. I'U 
za'ištění jeho pohledávky 12.000 Kč a jest tedy)eho zaSlavnt opravo 
r~ním že sice prodejové řízení bylo podle § 200 c. 3 a 28? e~. r. zr~

~ -' o k Zl'kmund U svou pohledávku ku rozvrhu pnltlasll a ze seno ze vsa .. o I d" t' T t . . 
nutn~ roto k jeho nároku podle § 285 ex. r. h e e l. en o n~z01 
prvníh~ soudu byl by správným, kdyby zástavní právo pro pohledavk~ 
Zikmunda U-a ještě trvalo, čemuž však není t"k., Podle § 25~ druhy 
odstavec ex. ř. zaniká soudcovské právo zástavnt, nebyl-It navrh I,a 
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prodej ucmen do roka ode dne zabavení a nebylo-Ii v řízení prodejo
vém náležitě pokračováno. Zikmundu U-ovi byla usnesením krajského 
soudu v P. ze dne 24. listopadu 1925 podle směnečného, platebního 
příkazu ze dne ll. listopadu 19-25 povolena exekuce zabavením dluž
níkových svršků ku zajištění pohledávky 11.700 Kč s přís!. a bylo za
bavení provedeno dne 25. listopadu 1925 zabavením věcí nyní proda
ných. Tím Zikmund U. nabyl pro svou pohledávku s přís!. zástavního 
práva, které ovšem mohl realisovati pro svou pohledávku teprve tím 
okamžikem, kdy pohledávka stala se vykonatelnou, a mohl pro ní vésti 
uhražovací exekuci a domoci se povolení prodeje zabavených věcí. To . 
nebylo sice v povolujícím usnesení proti předpisu § 375 druhý odstavec 
ex. ř. uvedeno, plyne však z povahy zajišťovací exekuce. Jakmile tento 
okamžik nastal, přešlo zajišťovací zástavní právo tím, že exekuční titul 
nabyl právní moci a lhůta ku splnění přešla, ve vykonatelné právo zá
stavní. Den, kdy vykonatelnost tohoto práva zástavního v zájem ním 
protokole byla poznamenána, 'jest rozhodným, neboť přeměna zástav
ního práva v nepodmíněné nastává sama sebou, když ony podmínky 
se splní, a od toho okamžiku počítá se také roční lhůta k návrhu na prodej 
a k řádnému pokračování v prodejovém řízení (viz Neumann komentář 
k exekučnímu řádu z r. 1906 str. 70.3-704). Zikmund U. uzavřel s dluž
níky dne 1. prosince 1925 smír, jímž se zavázali, že pohledávku 11.700 
Kč s přís!. zaplatí ve třech lhůtách, včetně do 15. ledna 1926 4.000 Kč, 
do 15. července 1926 dalších 4.000 Kč a -zbytek s úroky a útratami do 
15. ledna 1927 vše pod ztrátou lhůt a exekucí a v exekučním návrhu 
na uhražovací exekuci ze dne 4. září 192& uvádí, že dlužníci první splátku 
zapravili úplně dne 23. ledna 1926, tedy nikoli dne 15. ledna 1926. Tím 
stal se celý zbytek splatným a mohl Zikmund U. vésti uhražovací exe
kuci již dnem 16. ledna 1926 a tím dnem exekuce zajišťovací přešla 
sama sebou v exekuci uhražovaci, aniž bylo nutno, pmvádl'ti zabavení 
a od toho dne nutno také počítati jednoroční lhůtu ku zániku práva 
zástavního a nikoliv dnem 6. října 1926, kdy Zikmund U. dal exekuci 
uhražovací novým zabavením provésti, při kterém zabaveny byly pouze 
svršky již dne 25. listopadu 1925 zabavené. Vymáhající věřitel podal 
sice, čítajíc od 16. ledna 1926 do jednoho roku, návrh na prodej již dne 
4. září 1926, než v povoleném prodejovém řízení řádně nepokračoval, 
dav je usnesením ze dne 12. prosince 1926 podle § 200 čís. 3 a 282 
ex. ř. zrušiti, následkem čehož jeho zástavní právo zaniklŮ' podle § 256 
druhý odstavec ex. ř. nejpozději dnem 16. ledna 1927 a nemohl proto 
první soud k tomuto zástavnímu právu přihlížeti při rozvrhu kupní ceny 
za zabavené předměty prodané dne 25. února 1927 a poněvadž tak 
učinil, jest stížnost zadnější věřitelky firmy K. odůvodněnou a musil 
jí proto rekursní soud vyhověti a usnesení prvního soudu změniti. Když 
má se věc tak, má nejpřednější právo zástavní vykonatelná pohledávka 
nez1. FranI. K. na výživném za dobu od I. srpna 1926 do 31. prosince 
1926 250 Kč s přís!., pro niž se zajištění stalo dne 20. ledna 1926 a 
přešlo v exekuci uhražovací s platností jednotlivých splátek výživného, 
pak pohledávka stěžovatelky, pro niž právo zástavní založeno dne 16. 
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řijna 1926 a pohledávka Josefa S-a, pro niž se zabavení stalo 

10. prosince 1926. . . 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Zikmunda 

dne 

U-a. 

D ů vod y: 

Především nelze souhlasiti s dovolacím rek~rs~m,}e, proh~áše~ím 
ve smíru ze dne 1. prosince 1925, že v platnosh zust~vaJI zasta~m p~~;a, 
nabytá pro stěžovatelovu pohledá~ku, ~talo se ~ravo, nabyte zal!st~= 
vací exekuci smluvním právem zastavmm,. nebot, mela-}I nab~t~ z~ 
slavní práva zůstati v platnosti, nemělo na JeJIch, podstate mc bXt,' mc~ 
něno. Dovolaci rekurs nemá pravdu am v tom, ze rek,u,,:nt za]l.stoVa?1 
exekucí nabyl na zabavených věcech jen prá~a ob~o~neho pra.~u, z~= 
stavnímu neboť i zabavením podle § 374 ex. r. nab~va vymaha]lcI ve

2 filel soudcovského práva zástavního (§§ 256 pr;'y~d.stave~ .a 40 
ex. ř.) s pořadím podle dne, kterého výkonný organ ;,ecl v ~apl,s~ s~
píše a popíše (§ 253 ex. ř.) a jest ro~díl len v .. t?,:\ ze vy~ahaJlc~ ~e
řitel jemuž byla povolena exekuce tohko ku za]lstem, nemuze, v nI po
kraČovati, pokud se týče, nemůže učiniti náv:h na po~olem, p:odeJe 
podle § 264 ex. ř. dříve, než se jeho zástavní pravO nab~h~ prav~l moc~ 
exekučního titulu neb uplynutím lhůty k plnění přememlo, ~ z~stavm 

rávo vykonatelné. Právě proto nepočíná se lhůta § 256 dru,hy '0 .~!a~e~ 
p ř v takovém případě dnem, kdy bylO vykonáno zabaven! k za]lstem, 
:;brž teprve dnem, kterého vymáhající věřitel,podle toho, co, uvede~o, 
mohl učiniti návrh na zpeněžení, pokud se tyce na p,ovol,em prodeje. 
Tato přeměna zástavního práva k zajiště~í v z~stavn,l prav:, ,vyko,na
telné a tím exekuce k zajištěni v exekUCI uhrazovac~ nastava ovsem 
sama sebou, jak správně uznal rekursní soud (tak ,ta~e Neuman~n, Exe
kutionsordnung, 1910, str. 387) a neprávem dovolava se ve smeru tom 
dovolací rekurs Walkera-Prochazky, System des, ~x~kutlonsrechtes 
1926, str. 307, _ kde uvedeno, že, stal-li se exek~cm ht,;l.vykonatel
ným, neb uplynula-Ii lhůta k plnění, se »v exe~ucl pok~~cule« (>:wl~d 
die Exekution weiter gefiihrt«), aniž by b~lo ,tr~ba zvlast~lho vyro}<u 
'Ú přeměně, ovšem na návrh, jelikož pokracovam v ,exekUCI s':" nedeJe 
z moci úřední, _ pokud se týče í zdejšího rozhodnul! S? n. ~. C18. 1,42, 
kde šlo o zajišťovací exekuci knihov?ím. z~z,:~mem zastavmho pr~va~ 
O ačn' názor vedl by k tomu, že vymahaJlcl ventel mohl by sv~u ne.cm, 
nJstí llbovolně prodloužiti si lhůtu § 256 druhý odstavec ex. r. }el~~z 
vzhledem k obsahu smíru ze dne 1. prosince 1925 a k nespome o 0,

nosti že první splátka 4.000 Kč zavčas, 15. ledna 1926, nebyla z~pla~ 
cena: není pochybnosti, že reknrent mohl dn,e 16. ledna 1926 ucmlh 
návrh na povolení prodeje, jest souhla~lh s n~zorem r:kursmho soud~, 
že tímto dnem započala jednoroční Ihuta § ~!)? d~~hy o~stavec e~. r. 
Rekurent ovšem dne 4. září 1926, tedy ve Ihute, ucmll navrh :ra ~ovo
lení prodeje, než, byv podle exekučního vzo~ce 276 ,~yrozume,n, -;e se 
k dražbě žádný koupěchtivý nedostavIl, neuclUll dalslh? opa!rem, n~
čež prodejové řízení bylo podle § 200 čís. 3 a 282 ex. r. zrusell'o. Na
sledkem toho zaniklo zástavní právo rekurentovo dnem 16. ledna 1927 
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a nemohlo proto k němu býti přihlíženo při rozvrhu kupní ceny za za
bavené předměty prodané z volné ruky dne 25. února 1927, jak správně 
uznal rekursní soud. Stěžovatel poukazuje konečně ještě k tomu, že mu 
byla povolena dne 6. září 1'926 pro vykonatelnou pohledávku 7.700 Kč 
s přís!. (11.700 Kč po splátce 4.000 Kč) uhražovacÍ exekuce, která byla 
podle protokolu vykonána dne 6. října 1926 poznámkou k protokolu zá
jemnímu ze dne 25. Iístopadu 1925. Než ani z toho nemůže reku rent tě
žiti, protože dne 6. října 1926 jeho soudcovské zástavní právo k před
mětům, o něž jde, ještě bylo po právu, takže pro týž nárok na těchže 
předmětech nemohl nabýti nového zástavního práva. Poukazuje-Ii do
volací rekurs k tomu, že šlo o jiný exekuční titul a o jinou pohledávku 
a že pro útraty sporu 1.254 Kč 19 h a útraty návrhu 240 Kč 14 h pro
dané věci zajišťovací exekucí zabaveny býti nemohly, protože tyto ná
roky tenkráte ještě neexistovaly, zapomíná, že zaplacením splátky se na 
podstatě nároku ničeho nemění, že zajišťovací exekuce přeměnila se 
v exekuci uhražovací a že nabyté právo zástavní vztahuje se í na pří
slušenství pohledávky, tedy i pa úroky a útraty, třebaže vznikly teprve 
po výkonu zabavení. . 

Čís. 7128. 

Úpadkový řád. 
Uvedl-li věřitel v přihlášce celou pohledávku s tím, že úpadce složil 

částečné krytí na pohledávku a že dluhuje zbytek, jejž přihlašuje 
k úpadku, zachoval se podle § 103 (3) kqnk. ř. Není závady, by věřitel 
dodatečně nepřihlásil k úpadkovému řízení 'Onu (d'Omněle krytou) část 
pOhledávky, již nebyl původně přihlásil. ,K vysvětlení, proč původně ne
přihlásil celou pohledávku, nebyl úpadkový věřitel povinen. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, Rv I 229/27.) 

žalující banka (její právní předchůdkyně) přihlásila k vyrovnání po
hledávku 52.000 Kč. Ježto vyrovnání bylo bezvýsledným, přihlásila ža
lující banka k úpadku napotom 28.200 Kč, odpočetši z původnich 
52.000 Kč částku 23.800 Kč (hodnotu cenného papíru úpadcova v de
pot žalobkyně). Dodatečně přihlásila pak žalobkyně k úpadku tento 
zbytek 23.800 Kč. Správce úpadkové podstaty tuto zbytkovou pohle
dávku popřel, tvrdě, že jde o samostatnou pohledávku. Byvši pouká
zána na pořad práva, domáhala se žalobkyně na správci úpadkové pod
staty uzniní, že dodatečně přihlášená pohledávka jest pravá a má se 
zařaditi do III. třídy upadkových věřitelů. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby, O d vol a c í s o u d napadený rozsu
dek potvrdil. 

N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Vycházeje z uplatněného dovolacího důvodu nesprávného právního 
posouzení (čís. 4 § 503 c. ř. s.), tvrdí žalovaný správce úpadkové pod-
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sta ty, že podle §§ 107 a 109 úp. ř. může btti doda!ečně přihlášena .ien 

nová pohledávka, která doposud nebyla vube: z~arn~ a ne,byla pred
mětem jednání při zkušebním stání. žalob~yne pnh.lasIia pu~odn: Je~ 
28.200 Kč ač jí tehdy byla známa výše cele pohledavky, ponevadz pry 
na zbytek 'započetla na místě placení hodnoty v přihlá~ce .~vedené" kte
réž jí byly svého času dány ku krytí. Je;1 ?r~. tuto, pnhlas<;nou ~~stk~ 
požadovala prý uznání a zařadění do tretJ tndy upadkovych ventelu 
bez výhrady dudatečné přihlášky pro ten případ, že by z krycích ho~
not nebylo lze dosíci patřičné realisace, a když byla pohledavka u.z,na
ním zjištěna, musí prý zůstati pro celé řízení .úpadkové J~n touto ~ast
kou zjištěna bez možnosti, přihlásiti dodatečne zbytek teze pohledavky 
již původně známé. Nelze však souhlasiti s tímto, náz.orem. Podl.e § 1~~ 
(3) úp. ř. mají oddělní věřitelé, kteří se domáhap. svy~h po~led~vek. tez 
jako úpadkoví věřitelé (§ 48 (3) úp. ř.), podro~~e u~estJ pre~met pred
nostního práva (oddělného práva), a udal! clselne pravdepo~o~nou 
výši, do které jsou jím kryty jejich pohledávky. ~est .toh? nezbytne t,reba 
jednak pro výkon hlasovacího práva (§ 93 (3) up',Ll..Jednakpro uča,t 
na rozvrhu úpadkové podstaty (§ 132 a 137 (3) up. L). Podle obsahu 
přihlášky ze dne 9. ledna 1920 uvedla žalobkyně, že má za úpadcem po
hledávku 52.000 Kč, že úpadce složil u ní jako čás~eč~é ~rytí ~. cenných 
papírech a ve vídeňských pohledávkách 23.800 ,Ke, ze JI tudlz dl~huJe 
28.200 Kč a že proto přihlašuje tuto svou pol;l.edavku ~8.~0~,K~ s .,:~okr 
a navrhuje, aby její pohledávka byla prohlasena v tre!r tnde ventelu 
za likvidní. Jest nepochyb no, že žalobkyně se takt? zach?vala. pOdl: 
předpisu §103 (3) úp. ř., udavši celou svou pohl~~avk~, dale veel, J':~ 
jí sloužily za předmět oddělného práva a podle elselne~o odh.adu. tez; 
výši pravděpodobné úhrady z od dělného .p:áv~. l"!~ druhe stran.e, ovse~ 
nelze zase upříti že podle výslovného znem pnhlasky byla Jen east cele 
pohledávky přihlášena k úp:adkovému řízení, že jen o této čá~te,e bylo 
pnojednáváno při zkušebním roku a že jen tato část byla uznamm ZjI
štěna. To správně vystihl též odvolací soud, ~yt,knu~ p:olI rozsud~u 
prvého soudu, že částka, přesahující 23.8.00 Ke \ spr~vne .28.200 Kc) 
nebyla vůbec přihlášena k úpadkovému hzen!., A!e z,~roven nU,tn.o z~
vrhnouti dovolatelův názor, že žalobkyně ve sve pnhlasce prohlasrla,. z,:, 
hodnoty II ní složené ke krytí započetla n~ svou p~hledáv~u na mIste 
placení. Nehledíc k otázce, zda by žalobkyne sam~ by~~I~ vubec,~ tO,mu 
oprávněna, nevyplývá z přihlášky nijak takove urel.te .rfohlase.m a 
dlužno tedy souhlasiti s vývody napad:~ého r.ozsu,dku, z~ zalobkyne, ne
prohlásíla, že přijímá neh jen chce pnplI veCl Jl do zastavy dane n~ 
místě placení. Mohl tedy správce úpadkov.é. p~ds!aty podl':. ustanovenI 
§ 120 úp. ř. prováděti vliv i právo na zpene}:n: ,:e~l,k ,mmz se v,;taho
valo oddělné právo žalobkyně. Jest pak Jeste resltl otazku, zda zalob
kyně mohla dodatečně přihlásiti k úpadkovému řízení z~ytek pohle
dávky, pokud přesahoval částku již přihlášenou a podle vysledku zku
šebního roku zjištěnou. Důvody, uváděné pro!i tom~ d?v?latelem, ne
mohou býti uznány přesvědčivými. V §§ 102 az 104 up. r: JSou uveden~ 
předpisy o obsahu a formální úpravě .přihláŠ:k. Nem mJ!l.~ pO,vmnostI 
úpadkových věřitelů, nýbrž závisí na JejIch vulI, zda chteJI sve pohle-
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dávky v úpadkovém řízení přihlásiti. Učiní-Ii tak, stávají se přihlášené 
pohledávky účastnými úpadkového řízení a rozvrhu zpeněžené pod
st~ty, opomenou-Ii toho, nemá to vlivu na jejich pohledávky, vyjmouc 
nasledky nuceného narovnání v úpadku. Věřitel může také přihlášku již 
podanou kdykoli vzíti zpět, což neznamená,že se vzdává pohledávky 
nýbrž jen že se zříká toho, by byla účastna úpadkového řízení. Můž~ 
však přihlášku podati znova, buď ještě ve lhůtě neb i po ní, pokud sám 
uznal potřebu její změny. Byla-Ii přihláška vrácena úpadkovým komi
sařem pro vady k opravě, není závady, by věřitel kromě nápravy vy
tknutých vad neprovedl ještě sám další změnu přihlášky. Podle § 106 
(1) a (2) úp. ř. jsou, dokud projednání o přihlášené pohledávce nebylo 
skončeno, přípllstny nejen změny pořadí, nýbrž i jiné návrhy na rozší
ření nebo změnu přihlášené pohledávky, pokud je úpadkový komisař 
připustil, neznamenají-Ii stížení projednávání. Ve sporu o urč"ení pohle
dávky podle § 110 úp. ř. není přípustna změna žaloby ani za podmílTek 
§ 235 c. ř. s., ale nelze žalobci brániti, by případnou změnu neuplatnil 
novou přihláškou. Zákon pónechává tedy v tomto ohledu věřitelům znač
nou volnost. Z toho jest patrno, že i k pohledávce již přihlášené a snad 
také již zjištěné může býti dodatečně přihlášena další její část, a to ne
jen do skončení zkušebního projednání, prolože, nepřipuštěno-Ii při 
něm rozšíření, musí věřiteli až.,. do skončení úpadkového řízení zůstati 
volno učiniti dodatečnou přihlášku a dáti ji zvláště přezkoumati podle 
§ 107 úp. ř. Že by ke zvláštnímu zkušebnímu roku mohly býti připu
štěny toliko pohledávky posud neznámé a ještě nepřihlášené, jak má za 
to dovolatel, neplyne z ustanovení § 107 a § 109 úp. ř. K vysvětlení, 
proč původně nebyla přihlášena celá, pohledá vka, není úpadkový věřitel 
povinen. Dlužno tedy schváliti názor odvo·lacího soudu, že nebylo pře
kážky, by žalobkyně nemohla k úpadkovému řízení přihlásiti další část 
své pohledávky. 
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Byl-li uložen zasílateli určitý úkon, související s, přepravou (převzetí 
a vydání zboií za určitých podmínek), nejde o ryzí smlouvu spediční, 
pro niž by platíl předpis čl. 380 obch. zák. o ručení zasílatele za mezi
zasílatele, nýbrž přichází v úvahu předp,is § 1010 obč. zák. nebo 
§ 1313 a) obč. zák. podle toho, jde-Ii o náměstka či pomocníka zasíla
telova. Náměstkem zmocněnce jest ten, na něhož přenáší zmocněnec 
udělený mu příkaz, by ho splnil místo něho za vlastní zodpovědností 
tak, jako by byl sám přímo ustanoveným zmocněncem, kdežto pomocníků 
používá, by jich pomocí udělený p,řikaz splnil sám za vlastní zodpověd
nosti. 

Příkazce ručí za oozdatného pomocníka, i když mu nebyla oozdat-· 
nost známa. Nezdatnost jest vlastností trvalou, na niž nelze usuzovati 
z jediného pochybem, .Ieč by tu byly zvláštní nutkavé důvody. 

Mate's recelpts jsou po(Jvrzenim vydaným kapitánem o naloděttém 
zbožl za tím účelem, by na jeho základě a proti jeho vrácem byl vyho
toven a vydán konnossement. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, R II 179/27.) 
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žalující tuzemská společnost nje.dnala s dOpra~!lí společností lnt,:"~ 
kontinentale, filiálka v Brně ohledne dopravy zb?21 do Inclle .. ~alodem 
zboží mělo se státi podle příkazu firmy K, kdezto dlsponovam. s lod
ními papíry se má říditi podle příkazu žalující strany a DO tak:. ze kOl~
nossementy mají býti zasílány Dann?tad~er NatlOnalba~k Flhale Ln= 
beck, aby žalobkyně d,ocnila zaplacem s~ych fakturov~ny.ch cen. žalo" 
vaná zvolila si k provádění těchto úkonu v Terstu namestka v osobe 
Interkontinentale v Terstu. Firma K uzavřela s Interk?nh~:~tale. ~erst 
spediční a naloď ovací smlouvu ohledně Z?Oží"d?dávaneho ]! zaluj!cl Ílr~ 
mou. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se zalu]!c! společn?st na doprav';1 
společnosti Interkontinentale filiálka v Brně zaplacem 7;442.5.5 ~, 
jeHo Interkontinentale Terst zasnal.a 10,dní stvrz~nky (mate s. re,?eIPt:'), 
jež nastoupily míst,o konno·ssementu, pnmo Ílrme K, ~ IlIl<0hv, jak za~ 
lobkyně přikázala, Darmstadtské bance.P r o c e s.n, s O· u d, P rve 
s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrus!1 n~padeny rozsu
dek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomocI, p znovu prOjed
nal a rozhod1. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu žalované. 

Důvody: 

Vývody rekursu snaží se prokázati, že žalovaná fir~a .• ~lntoerkonti
nentale, akciová společnost pro transport .a dopravl1l~tvl, dnve S. a 'Y": 
Hoffmann, filiálka v Brně« neručí, jak uznal odvolac! soud, za zavlnc;~~ 
akciové společnosti úplně stejného jména se s:ídlem V. Terstu. Nejvyssl 
soud souhlasí, ač z dlůvodů částečně odchylných! s nazorem, sou~~ od~ 
volacího. Firma Interkontinentale Terst vystupuJ; v. sonzenem pnpade 
ve dvou funkcích, jež třeba od sebe dobře rozez~avah. By!.a,smlu~,l1lkem 
firmy K, učin,ivši s ní přímo smlouvll, o převzeh a .nalode~l ~boz! kou
penéhood žalující firmy, ale byla take .le~nat~l~m z~I.ovane hr~y. Inte,r~ 
kontinentale Brno, majíc za ll! a pro ni prevz!Í1 zb02;" od~slan; zalup,?1 
stranou z Brna do Terstu, a vydati je firmě K, po pnpade je']!mu zas;
lateli proti tomu, že buďe dříve zajištěno zaslání konno~seme11'tu o tO:~lO 
zboží po jeho nalodění bance Darmstactter und Nahonalbank hhalka 
v Uibeoku, firma K mohla naloděni zboží svěřiti ta~é jiné firmě v ~er
stu a nic by se nebylo změnilo ani na skutkovém z~klad.usporu, a~l na 
právním poměm strari souzené rozepře. I v ~o,:, pnp.ade, byla by zalu
jící firma své zásilky adresovala podle ujednam obsazeneho v dopisech 
ze dne 2. října, 4. říj'ua a 5. října 1923 na lnterk?,ntrnentale, v Terstu 
k disposici žalované strany a byla by příkaz, by zbozl bylo vydano k ~al
šímu odeslání jenom pod podmínkou, že konnosseme~ty b~dou. zaslan y 
její bance v Uibeckn, uďě!Ha firmě žalované. y tako~em p;lpade byl b! 
smluvní závazek žalovane hrmy, vydatr. zboz! fl1;~e K )eno~: kdyby 
bylo zabezpečeno odeslání konnossementu podle pnkazu zalu]!c! st!,~ny, 
jasný a nepochybný. Příčinou, že Interkontinentale Terst .byla povere~a 
přijetim zboží a vyjednáváním o zaslání konnossementu, .nebylo, ze 
měla z příkazu firmy K zboží nalodit~ ný?TŽ ž~ jest s~st,erským ustavem 
žalované firmy a provádí pro ni veskere zasllatelske ukony v Terstu. 

Civilní rozhodnutí IX. 
ó3 
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Žalujíci strana nezaslala zboží na adresu Interkontinentale Terst, ponť
vadž byla zasílatelem firmy K., nýbrž poněvadž ji udala žalovaná firma 
jako svou adresu, a neoznamovala své příkazy žalované straně, by tato 
je jako posel sdělovala firmě Interkontinentale Terst jako smluvníku ž'a
lující strany, nýbrž pončvadž smluvníkem žalující strany byla sama firma 
žalovaná a k Terstské Interkontinentale nebyla žalobkyně vůbec ve 
smluvním poměru. S tímto skutečným právním stavem bylo are i v roz
pom, když žalující firma psala při každé zásilce žal'ované firmě, že za
slala zboží na její adresu do Terstu na příkaz firmy K., ale právě ze 
skutečnosti, že zasílatelem firmy K. byla Interlmntinentale Terst, žalující 
strana však udělovala příkazy Brněnské lnterkontinentale a zasílala 
zboží na její adresu do Terstu, jest patrno, že dopisy byly omylně styli
sovány, že zboží nebylo zasíláno· na příkaz firmy K., nýbrž za účelem 
vydání na tuto firmu, a že vydání zboží měla obstarati žalovaná firma 
jako zmocněnec firmy žalující. Výklad, že žalovaná firma nebyla k ní
č.emu jinému zavázána, než vyrozuměti Terstskou Interkontinentale· 
o tom, že konnossementy mají býtí zaslány Darmstadtské bance, a že 
svůj závazek splnila tímto vyrozuměním, mohl by obstáti jenom, kdyby 
žalující firma byla učinila s Terstskou lnterkontinentale přímé' ujednání 
nebo kdyby byla se žalovanou fírmou jednala jako se zástupcem Terst
ské firmy. Ve skutečnosti jednala jenom s firmou žalovanou a tato vy
stupovala jménem vlastním. Zřejní°ě liché jest dovolávání se toho, žeža
lovaná firma nebyla vůbec s to, by konnossementy odeslala do Llibecku, 
poněvadž je nemohla dostati do rukou. Neobdržela příkaz, by je sama 
odeslala, nýbrž aby zabezpečila jejich odeslání. Splnění podmínky, že 
konnossementy budou poslány Darmstadtské bance do Llibecku, vyža
dovalo ovšem čínnosti v Terstu, poněvadž tam mělo býtí zboží nalo
děno. Jenom potlld lze souhlasiti s po,sudkem znalců, kteří udali, že bylo 
nutně třeba, by žalovaná strána použila náměstka v Terstu. Že by bylO 
bývalo třeba zříditi náměstka, nelze uznati. Žalovaná firma mohla po
třebná jednání v Terstu obstarati také vlastními lidmi, bud' za tím úče
lem schválně do Terstu vyslanými, nebo, jak by pro vnitrozemskou firmu 
zabývající se zámořskou dopravou bylo účelno, v Terstu trvale sídlícími. 
Kdyby byla použila svých zřízenců, nemohlo by o jejím ručení za řádné 
splnění příkazu podle § 1313 a) obč. zák. býti pochybnosti. Spor jest 
o to, zda žalovaná firma ručí také za firmu lnterkontinentale Terst, když 
jLpověřila splněním příkazu a talo jest samostatným zasílatelským pod
nikem. Bylo zjištěúo, že obě společností mají úplně stejnou fírmu, že 
Terstská společnost jest kapitálově zúčastněna na společnosti českoslo
venské, jejíž odbočkou jest strana žalovaná, že žalovaná strana uváděla 
ve svých formulářích Terstskou Interkontínentale jako jednu ze svých 
odboček a afiliací a že v korespondencí se žalující stranou ji omačo
vala za vlastní závod, »unser Triester Haus, unsere Triester Niederlas
sung«. To vše musilo vzbuzovali dojem, že jde o jeden a týž podnik, 
provozovaný, jak to přirozená povaha zasílatelského obchodu vyžaduje, 
na různých místech. Příčilo by se zásadě 'Obchodní cti a důvěry, kdyby 
při sbirání a přijímání příkazů pro cízí místa byly všechny odbočky a 
aliliace jediným podnikem, ale v případě ručení řadou samostatně za-
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. " '" h' s olehlivosti a zdatnosti by se musilo roze-
vázallych pod11lku~ ~ ]Ic ~ fi~ma zdůrazňuje nešlo o ryzí smlouvu zasÍ
znávat. Jak sama za ovan . . .'. B I 'í uložen jcnom 
latelskou, neboť nevzala na se obstaram .~reP.1 aV~'tí r J dání zboží za 
určitý úkon, souvísející s přepravou, :ot~z pre;Jto )onlvadž když ne
určitých pod11líl1.ek v ierstu. T~ Je~e~~;:~~~ l~terk~Atínentale' pokládati 
šlo o ryzí spedlcm sm ou~u,. ne ze. řed is čl. 380 obch. zák., že za3í
za mezlspedlteura, a. nep,aÍl pro m I' Ph zachování povinné bedlívosti 
latel ručí za mezlzasllatele Jenon:. v, mezl.c 'isů obchodního zákona platí 

P ří jeho výběru. Při nedostatku ]ll1ych pr;dp. • I 'sy podle nich záleží 
• ;. I . I' všeobecne pravm prec p' , 

pro k rucetm zabovlaal~~ ~:r~~;ká lnterkontinentale substítutem (.náměs!kem) 
pa na om, y - . •. adě platil by predpls 
žalované s!rany, či jejíl~l~o§~~~~e:)' !t"~~~.p~;tanovení § 1315 obč. 
~á~OlnOe;~~il~:ík~ů~:~,I.v úvahu, po~éV~~~ j~~k~ ~~;~~n~es;~~';,';~koá j:= 
vazku, tedy o ]3sny pnpad§ 1313. ). . dovolává proti výkladu, kte
n?m mimoclt,~de§m't if, s~b~ek~~~ ~eJ':~~~Tm soudem, v. materialiích nve
reho se dos a o .• ". . . . k" neboť nynější doslov 
řejněné zprávy jUotJcm komise pans e .snemo~?y, . h ,_ podle 

§ 1315 obč. zák. byl textován odchylne od ]ejlho nkavr19u16a lOt 119-
• t'k . spr z rO u . s r. 

motivů uveřejně,,~ých ~ v~ ,v~es n,l u ~~~éhO ~mocníka, i když mu jeho 
s úmyslem, by pnkaze; luclkza ;,ez~užno p~svědčití rekursu potud, že 
nezdatnost nebyla znam~,. a o niž nelze lIsuzovatí z jediného 1'0-
nezdatnost jest vlastnosÍI t;!al?u, ;k

a 
. důvody Pokud pak jde o ro·zdí! 

chybení, leč by tu byly zvlastm n:~cn~~~m' soÚvá v tom, že zmocněnec 
mezI substrtutem a po~hym pom b t't .ta' !by ]. e]' sptnil místo něho za 

• . •. d'l 11y mu pflkaz na su s I U , . prenasl II e e 'v • • , b 1 sám římo ustanovenym zmoc-
vlastní zodpovednosÍl ta~, yko ~.Y. y by jí!tt pomocí udělený příkaz 
něncem, kdežto pOI,:ocmkll ~~UZIVt, ;ro posouzení, byla-li Interlmnti
splnil sám za vlastm :odp~ve nO~~~Íkem 'est rozhodno, že se nabídla 
nentale Terst substJtulem, ~l rom • . ' ohl b/ti proveden jenom v Terstu, 
a uvolila p~íkaz s~.~a "proves 1, ~ac an~ťranám známo, že použije ku pro

, a že, ačl~~h bylo ]IZ predem obemta1e v Terstu, nepřijala příkaz jménem 
vedení pnkazu hrmy lnterk?ntmen ' yhradila si použítí Terstské firmy 
této firmy, l1)Tbrž sVÝ,I11, ]mc~~m va ne~evo že provede příkaz sama, za 
jako ~ámědstka:,fal~. h~,\:r.fťr:ts~~ lnte;kontinentale bude jenom .j.ejím 
vlastm ZO pov~. nos},. .'odle § 1313 a) obč .. zák. za ]eJI za
pomocníkem pn pl~enJ. Pr?to .rucls~u v řízen všechny vývody rekursu. 
vinění ]·ako· zavmenr vlastm. Tun J. .. Y ~.. s·ak ]·en.om na r02-. ť. I é lrrmy nezaVlSI v 
Rozhodnutí o p'o~mnos.l ~a ovan erstskou lnterkontinentale, nýbrž také 
řešení otázky Je]lho rucem n~.T T rstské fírmy a příčinné souvislosti 
ještě na rozřešení otázky Z~VJ11:?I. e Druhou z těchto otázek vy
jejího zavinění se škodo.~ ZaIU]IClá~;r~n;;;zhodnutí prvního soudu, první 
hradil odv~l,:cl s~ud dalslmu ]e~~ ěch žalu'ící strany. Spatřuje zavínění 
otázku rozresll sanr a to ve pr ~ lal} mate' s receiptso naloděném 
Terstské Interkontu~enta~:.v tom? zt~l~a~ouhlas žalující strany. Skutkový 
zboží firmě 15" ~mz .Sl ". nve za~~~án mate's receipts, nemá však v sou
předpoklad, ze teto Irrme byly zk . h' '"·t"ních o sporných okolnostech 
hlasném přednesu stran a skul ovyc Z]IS e 63' 
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dostateč:né opory. Podle znalců jest mateJs receipt potvrzením, vyda
ným kapitánem o nalodění zboží za tím účelem, aby na jeho základě 
a proti jeho vrácení byl vyhotoven a vydán konnossement. Jest tedy 
do jisté míry prozatimním konnossementem a jako takový lodním pa
pírem, opravňujícím k disposici o nalodění zboží. Držení jeho jest držiteli 
zárukou, že bez jeho svolení nebude konnossement vydán třetí osobě 
a že každá disposice se zbožím bude vázána na jeho souhlas; zabez
pečuje mu proto zaplacení kupní ceny. Ale žalovaná strana tvrdí a zna
lec Dr. H. udal, že potvrzení zaslaná fírmě K. nebyla mate's receipts, 
nýbrž obyčejnými potvrzenkami o nalodění zboží, na nichž vydání 
konnossementů není závislým, leč že by to bylo zvláště umluveno, a 
jest mimo to více než pochybno, že by indická vláda, když si vyhradila 
zaslání konnossementů d.o svých rukou, byla svolila, aby o témž zboží 
byly vydány třetím o;sobám mate's receipts neb jiné palubní potvrzenky, 
na nichž by závisel'o vydání konnossementů. Jestliže potvrzení zaslaná 
firmě neumožňovala disposici s naloděným zbožím, a vyplacení kupní 
ceny indickou vládou nebylo vázáno na jejich předlo·žení, není tu pří
činné souvislosti mezi tvrzenfln zaviněním Terstské Interkontinentale 
a škodou žalobkyně. Kdyby však taková souvislost přece byla proká
zána, bude se prvnímu soudu zabývati ještě otázkou, zda odeslání pa
pírů firmě K. na její příkaz může. býti přičítán.o žalované straně ja.ko 
zavinění přes to, že žalující strana"již dopisem z 13. března 1924 pro
hlásila, že si .otázku zaslání lodních papírů vyřídí s firmou K. sama, 
že v telegramu z 21. března 1924, jeho·ž Ii.oslov si žalovaná firma dala 
pro jeh.o důležitost zvláště potvrditi, udělila příkaz »K. sendungen laut 
Verftignng K. zn behandeln«, a příkazu tpho nezměnila, ač byla o stavu 
věci ustavičně informována, a že knnečně žalovaná strana tvrdí a nabízí 
se dokázati, že z odeslání telegramu z 21. března 1924 zrazovala. Odl'
vodnění odvolaciho soudu, že bylo příkazem povinné bedlivosti, aby se 
lnterkontinentale Terst přesvědčila, zda žalující firma souhlasí s pří
kazem, aby papíry byly zaslány firmě K., by do·stačoval.o, kdyby byly 
bývaly zaslány konnossementy neb je zastupující mate's rece-ipts, 
ohledně nichž vůle žalující strany byla opětovně a jasně projevena, 
byly-li však zaslány jen obyčejné palubní potvrzenky, nezáleži na tom, 
jak žalujicí strana nyní vedenou o tom koresp.ondenci vykládá, nýbrž 
jak žalovaná strana a Terstská lnterk.ontinentale musily jí v souvislosti 
s ostatním chováním se žalující strany tehdy rozuměti. 

čís. 7130. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

Celkový odklad exekučního vyklizení mistností nesmí překročiti devět 
měsíců. Lhůty odkladu musí následovati bezprostředně za sebou. 

(Rozh. ze dne 8. června 1927, R II 200/27.) 
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d .'. tl' c e I'ovolil odklad exekuce vyklizením na S o u p r \ e s o I , 'h "'h ' 
další čtvrtletí. Rek u r s.n í s.o u d vyhověl rekursu ,vyma aJ'c, o v~-
řitele potucl, že povolil odklad exe,kuce p.ouze do 22. c~/v;~ ~2\fo~il 
vo cl Y' V rozhodnutI ze dne 1. brezna 1927 - R II 6,. . ,~y,.,. 

. ,:. d" tom ocl kterého dne se má pocltatI tnmeSICl1l 
nelvyssl sou naz01 o " d ' '1 I í 
lMta odkladu exekuce podle § I zák., jen ohle n," pr~l1llO ,povo en , 
takže nižší stolice ohledně způsobu p.očítání tét? Ihuty pr! clalsllTI povor; 
lení odkladu tímto· právním náz.orem nejsou vazany. Ja\r~Jmo z ~nt~~ 
k zákonu ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a ? o o,ct a ~ exe u nI .o 
vyklizení mís.lností, je mez, i jiným účelem novy~h, preclplsku, by Plovb,-

, . kl d k bylo protahovano do ne onecna a y sorium jímz Je od a exe uce, ne . b rl" V hle 
b I ol~ezen očet odkladů, jež lze téže osobě za se o·~ povo ! I. Z -

d~m k tomuro úmyslu zákona jest vykládati ustanove~, § I zak. ze kel ne 
31 března 1925, čís. 51 sb. z. a ni. v tom smyslu, ze odkbd exe ,uce 
ř~v šu'ící 9 měsíců jest naprosto a za každých okolnostI. ~ylo~cen; 

~eb~ť linak byla by dána dlužníkovi možnost, by protahovamm ~,zenI 
o žádosti za opětný odklad ztskal příznivěiš! lhůty odkladu,. ne: ~n~ 
zákonodárce přiznává. Jest proto třeba, aby Ihuly odkladu b"zplOstr,e" n~ 
za sebou následovaly. Podle shora uvedeného rozhodnutI ,neJ~Ys;,~,~ 
soudu uplynula první ctvrtletní lhůta dnem 22. března. Iii 7 : lakze 19~~' 
tříměsíční lhůtu jest poČítati.oel tohoto dne a tato konČI dl' :e;~na . 

Ne j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu UZI1l a. 

D tl vod y: 

J t 
. la že nelze vyvoditi z doslovu zákona na,' zor, že celkový 

es pfave , . I ákona ze dne 31 
odklad exekučního vyklizení místnostI ve smys u z ,'. o 'Ih o t; 

b
' 1925 čís 51 sb. z. a n. nesmí překrocltI 9 ~,eslcu a,ze u Y 
rezna , . t' d v sebou Nez rekursul soud ve 

odkladu musí následovati bezpr.os re ne za . d 26 d b 1923 
d I " motivů záknna ze ne . u na , 

směru tom právem s,e . o, v, o ava. d 31 'b' 1925 čís 51 
b . , platí i pro zakon ze ne . rezna , . 

čís. 86 s . z. a n., .lez, " ", "naky' vy' klad zákona umožnil 
b z a n a spravne take uvazuJe, ze JH d b 
~ . diužník~vi, by protahováním řízení, získal odklad exekuce na o u, 
kierou mu zákonodárce přiznati nechtel. 

čís. 7131, 

, ",volení obn.ovy ve sporu o zjištěn, nemanžels~ého o.~c~v~t::í z dů,-
d
K §p 530 c'.'s 7 c r' s t]cstačí že lze krevn! zkouskou ZJIStitt, ze muz, 

vo u ., . .. , , •. t b ;í nýbrž jest 
matkou dítěte za otce označený, jím skutecne, Je~ ~e ~ n~az ten pra-

i p0!řebi~ by zde byly VŠ:Ch~~ p~:tr~~a~~;;, ii~h~ ;ev dlužno zkou
vest~, zeJmena by ty~o p;.ed b I~ odebrána potřebná krev. K odebrání 

~~, n~I!~~t~~O~i sh~U; a,i; třetí osoby, aniž lze dáti příkaz pomč
nlkovi, by svolil k takovému zásahu. 

(Rozll. ze dne 8. června 1927, Rv II 697/26.) 
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[<udol! H. byl v původním sporu k 192 . 
?tcem Václava P-a a odsouzen ku la fO ,ll TV' 4, uznan nemanželským 
jde, domáhal Se Rudolf H ob p cenl vyzlvne~o. Žalobou, o niž (u 
dospěli badatelé k tomu Že ln~v{ on,oho sporu, jezto v nejnovější době 
~titi, zda dítě bylo určitým zmuzže~~s~o~ krve otce, matk~ ~ ,dítěte zji
zalobu zamítly o d vol c' I p o:eno. O b a n I z s I S o u d v 
jest prý řízení' t' a, I S o U I Z techto d ů vod ů: Neúplným 
'k . k pro o, ze prvlll soudce nepřipustil znaleck' dOk . 1 k 
s ou rve obou stran a matk nezl ' l' Y ,u az. . z ou-
může býti zploditelem žalova~ého '2 za ovaneh? o !Olll, ze žalobce ne
podle stavu vědy jest spolehliv' ' '. °k{olll, ,ze du~az zkouškou krve 
odvolacím roku proveden a . Jm. a ne alllnym. Dukaz ad 2. byl při 
Dr. M. potvrdil že p.od'le nja ,o"zhnaletc ustanovený universitní docent· 

. . ' ynejsl o s avu vědy" t' I ' z jakOSÍl krve matky dítka dítk 'h ' za jlS yc 1 podmmek 
čeného může býti činěn spolehl" ~ s.ar;,e ~o a n:uze za otce dítka ozna
nemůže býti zploditelem d'tk IVt;:-tVer, ze mu~, za otce dítka označený, 
,něv<adž tu jde ° důvod Ob~o,v~ PO~I:z§ z~;bec,~y ~d 1.< bylo by lze, po- . 
c. ť. s. provésti jen v obnoven' CIS. c. r. s., podle § 541 
neúplnosti tudíž ad I. není ad 2

en;, ?'Oru o otcovství. V~týkané vady 
něho právního posouzení 'věcí ~ I~t~ odstraněn,a., S ,hledl,ska nespráv
soudce jest nesprávným, že, Ok~d .~]e od':,olanl, ze ~nazor prvního 
? teoretickou hypotesu nikoHt § k j e o ~ukaz zk?uskou krve, jde 
ze nabízený důkaz ani rovede~ a , o plQ>~,:zan'Ou ~edeck'Ou nauku a 
a matka nezI. žalovďnéhoPse zdrá 1 ~ytr nemuze, kdyz strana žalo"aná 
provedení zkoušky kr V haJl, krey SI nechah odebrati za účelem 

, ve. onom smeru nelze dl h < < , 
prvlllho soudce přisvědčiti dl <. "k ,e s. ora receneho názoru 
směru. Také při o,dvolacíl~ rou:~o vs;). sr nim s?uhlasiti v pOSledníri, 
za něho a matka Ilezl 'al 'h pro aSl1 porucOlk nezl. žalovaného 

" . z 'Ovane o za sebe' I' k ' , za ucelem zkoušky krve. Zda 'sou .. ' " . ze nesvo I odebral1l krve 
pOSuzovati podle uslanove i ] i1. oplavneolll tomu se zpečovati, ctiuŽG<) 
vením c. ř s o věce h ,n ~. . s. o dukazu ohledáním. K Ustano
c. ř. s. ml~vr" o věcec~ ~~~:ve~nych nelze přihlížeti,. poněvadž § 318 
užívaly, této podmínky' ~e t~ s !a~y p~o s~e, styky, Jak prokázati lze, 
poukazuje § 369 c. ř. s: k §§ 30;s.:'ž 33;I'Os;ava. Pokud jde o Oh!edlní, 
jen za podmínek § 304' ~. ;. s. Z toho plyne, že odpůrce . 
podle § 308 c. ř. s. jen Ž~I~b;~ ~~~~a t,rch ~a .~poru nesúčastněná pak 
ohledánÍ. Nelze tvrditi že nezl ž I Orl! P;ldlzena k vydání předmětu 
ského práva nebo, PO,;,ěvadž Pře~~~~nlh!,e,,o Jeho m.atka podle občan
lečným, podle § 304 (§ 308) < . eUallljest)lm a žalobcispo_ 
k účelům ohledání procesnímu ~~u~iu s;llt~O~ g'OVllllll,. uA kal' zku. své krve 
za to mělo žc tu . de I " . ° . ISpOSIC!. e, I kdyby se 
c, ř. S., mohl b'eb z' o spo ecnY,duka.zní prostředek ve smyslu § 304 
ohledání býti~datřenas~h~~1~:élteles~le Integrity súčastněných př~ctmět 
súčastněných nedávaj'/ však IJrOceTIsU , o,nkucovaclmu opatření proti viili 
I ' . Ol za ony onory Upl t' . .. 
aUl, že první soud měl -rů d' ,'-..' a nUJe-ll odvo-

chati, by se po případě ~al~~o~' d~;~~~~1 vydal! a do~azovateli píenc·· 
dotknouti, že již hospodárnost s oru k "a provedení d~kazu, nutil;) po
jichž neproveditelnost j'cst j'l'z' pPr<ed a~e: ~y nebyly Pflpuštěny dIlkazy, 

N' < < , em Z]1stena. 
e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 
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O Ů v o cl y: 

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s., nelze 
přiznati oprávnění. Předně bylo z úřední povinnosti zjistiti, že články 
o novém průvodním prostředku, o zkoušce krve, byly uveřejněny, jak 
z příloh vyplývá, v Neue Freie Presse v číslech ze dne 4. a 6. března 
1926 a že žaloha o obnovu byla podána 3. dubna 1926, tudíž před uply
nutím jednoměsíční lhůty § 534 c. ř. s. Podle § 530 čís. 7 c. ř. s. lze po
voliti ohnovu, dozvěděla-li se strana o nových, okolnostech anebo dů
kazech, anebo bylo-li jí umožněno jich použíti a byl-Ii by jich přednes 
a použití v základním SpOlU přivodil pro ni příznivější rozhodnutí. Jest 
tedy podmínkou připuštění obnovy, by nový důkaz byl způsobilým, při
voditi pro žalobce příznivější výsledek základního sporu, a, aby bylo 
lze důkaz ten provésti. Nestačí tedy ku povolení obnovy řízení, že lze 
krevní zkouškou po případě zjistiti, že muž matkou dítěte za otce ozna
čený jím skutečně není, nýbrž jest i potřebí, by zde byly všecky před
poklady, že důkaz ten bude lze provésti, zejména v tomto případě, by 
bylo předem jisto, že 'Osoby, jichž krev dlužno zkoumati, k tomu svolí, 
by jim potřeoná ke zkoušce krev byla odebrána. Jen pak je možno, že 
nový důkaz přivodí obrat ve sporu příznivý pro žalohce. Dlužno proto, 
by se již soud obnovu povolující otázkou touto zabýval a zkoumal, zda 
provedení důkazu jest zajištěno, pokud se týče, zda není již předem 
vyloučeno, a není proto správným názor dovo.\atelův, že tuto otázku 
řešiti má teprve po povolení obnovy soudce základního· spom. Právem 
se proto oba nižší soudy otázkou tou zabývaly a dlu~no uznati, že ji 
též správně rozřešily. Že by dokazovatel měl již po ruce krev dítěte 
a jeho matky, jíž jest ku provedení zkoušky potřehí, dovolatel ani sám 
netvrdí a netřeba se proto tímto případem zabývati. Zde jde pouze o to, 
zda jsou povinny žalované dítě a jeho matka, jež hyla toliko svědkyní 
v základním sporu, trpě.ti, aby jim ke zkoušce potřebná krev byla z těla 
'Odebrána, když, jak jest nespomo, dohrovolně k odnětí tomu nesvolí. 
Jak již nejvyšší soud uvedl ve svém mzhodnutí ze dne 2. března 1927, 
č. j. Rv II 42/27, čís. sb. 6865, ukládá zákon třetím osobám sice po
vinnost svědeckou, po případě znaleckou (§§ 325 a 353 c. ř. s.), ne
ukládá jim však povinností dalších. Zejména jim neuložil povinnost, 
by vydaly soudu listiny, jež jsou jejich výhradným vlastnictvím, neboť 
povinnost ediční jest stanovena pouze pro listiny společné nebo takové, 
na jichž vydání má dokazovatel právo podle občanského zákona. Věci 
doličné jest povinen soudu předložiti dokazovatelůvodpůrce, má-Ii je 
(§ 369 c. ř. s.). Nemá tedy třetí osoba, a tou jest matka žalovaného 
dítěte, nejsouc na sporu súčastněna, takové povinnosti, i kdyby svou 
vlastní krev měla po ruce, tím méně, kdyby si ji musila teprve dáti 
odebrati. Zákon neukládá ani straně povinnost, by sdě\ila svým výsle
chem odpůrci průvodní prostředek, a nenutí ji k výpovědi za účelem 
důkazu, ponechávaje pouze soudu uvážiti a oceniti odepřen! výpovědi. 
Tím méně lze nutiti stranu, by poskytla krev z vlastního tela ku pro
vedení důkazu odpůrcem nabídnutého. Při odebrání krve nejde o ohle
dání věci, která jest v odpůrcově držbě, krev v živém těle není samo-
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statnou věc}, l1ýbr,ž součástí těla, součástí osoby lidské (§ 369 c, ř. s,), 
Donucovaclho prava soudu proti straně neb osobě třetí, by poskytla 
s,vou vlastní krev, a:by trpěla její odebrání ze svého těla za účelem je
Jlho ohledání a zkoušky, nezná zákon, Vadí tomu právo na nedotknu
te!l1ost osoby, jež jest jen potud omezena, pokud to zákon připouští. 
Pn tom !es~ lhostejno, zda odebrání části krve ke zkoušce potřebné 
Jest ~patre11lm nebezpečným a zásahem ohrožujícím zdraví lidské, čili 
nIC, Ze byl poručník dítěte povi'nen, jak dovolání tvrdí, dáti k zásahu 
tomu za účelem zjištění materielnÍ pravdy svolení, nebo měl povinnos,t 
vyžádati si svolení soudu poručenského k odepření zásahu toho, nelze 
z ustanovení občanského zákona dovodíti a dovolání ani se nepokusilo 
na ně,které u,s,tanovení zákona v tom směru poukázati. Tím jest však 
vyloucena moznost, by soud dal na žalobcovu žádost příkaz poručníku 
by svolil ku zásahu takovému, Bude pro-to vyloučena možnost, by soud 
hodn?!I1 na újmu dítěte okolnost, že poručník odepřel svolení k tomu, 
by dltelI krev ke zkoušení byla odebrána; není-Ii zde takové po'vinnosti 
po zákonu, není ani poručník; bez porušení své povinnosti pečovati 
o zdraví dítěte, oprávněn k takové zkoušce svolHi, zejmé,na ~e v tomto 
případě, kďy spor o otcovství na prospěch dítěte již pravoplatně byl 
rozsouzen. 

čís. 7132. 

Vyrovnací řád. 
Pod ustanovení § 12 (1) vyr. řádu I1espadá případ, bylů-li exekuč

níhO' zástavního práva nabytO' v šedesáti dnech před zahájením vyrov
nacího řízení na věcech, na nichž bylo jíž dříve zřízeno, pro vymáhajícího 
věřitele smluvni zástavní právo, podle nůtářského spisu, na základě ně
hož byla pak půvolena exekuce. Lhůstejnů, že v příčině těchže předmětů 
byla svého času právoplatně ůdlůžena exekuce poole § 11 vyr. řádu. 

(Rozh, ze dne 9, června 1927, R I 127/21,.) 

Návrhu dlužníka, by byla zrušena exekuce na movitosti vzhledem ku 
zahájení, vyrovnacíh? řízeni" s o II d P r v é s tol i c e vyhověj, r c
k ~ : s n I s o II d navrh zamItL D ů vod y: Práva zástavního k před·
metum sepsaným pod čís. pol. 1-10 zájemního protokolu ze dne 29. 
led,na : 926 nabyla vymáhající strana již podle notářského spisu ze dne 
14; kvetna 1,925, a exekuce P?~le tohoto notářského spisu na tyto před
mety ved"n~ mela pauz:, za ucel, toto smluvní právo zástavní zpeněžiti. 
p;o P?Člt':~1 6~dennl,lhuty p~dle § 12 (1) vyr. ř. před zahájením vyrov
navaclho 1"1ze11l, k ne muž dosl o dne 24, února 1926, je tedy rozhodna 
po~ze .datum !'0tářského spisu, které spadá daleko zpět před počátek 
ol,le lhuty, takz~ nemohlo zavedením vyrovnávacího řízení smluvní právo 
zastavní zaniknouti. 

N c j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu r~kursu. 

- čís. 7133 --
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Důvody: 

Předpisem § 12 (1) vyrovn, ř. stanovena je pouze výjimka ze Všc
obecného pravidla § 11 vyrovn. ř" podle něhož práva na oddělené uspo
kojení jakož i práva na vyloučení věcí dlužníku nepatřících nejsou do
tčena zahájením vyrovnacího řízení, a to výjimka toho způsobu, že od
dělná práva, kterých bylo nově nabyto v p'osledních šedesáti dnech 
před zahájením vyrovnávacího řízení nhražovací nebo zajišťovací exe
kucí (kromě oddělných práv nabytých pro veřejné dávky) zanikají za
hájením řízení. To se tedy týká pouze nově nabytých práv oddělných. 
O takových nelze mluviti v tomto případě, v němž exekučního práva zá
s;avního bylo nabyto na věcech, na kterých již dříve bylo zřízeno pro 
vymáhající věřitelku smluvní právo zástavní podle notářského spisu, po
dle něhož jako exekučního titulu byla povolena exekuce, o kterou Jde. 
Tvrdí-Ii stěžovatelka v rozporu s doslovem notářského spisu, že vymá
hající věřitelka na zabavených předmětech nenabyla smluvního práva 
zástavního, poněvadž jí předměty ty nebyly odevzdány, nelze toho dbáti, 
neboť jde o novoty, k nimž dovolací soud nemůže přihlížeti. Na tomto 
stavu nic nemění okolnost, že v příčině těchto předmětů byla exekuce 
podle § 11 vyrovn. ř, svého času pravoplatně odložena, poněvadž od
ložením exekuce nepozbyla''Ymáhající věřitelka svých nabytých práv. 

čís. 7133. 

Povoliti exekuci na základě výroku rozhodčích (smluv čího sou.du) 
podle § 46 honebního zál<ona pro čechy jest přislušným okresní soud, 
v jehož obvodu jsou při započetí exekuce věci, na které se vede exekuce. 
Lhostejno, že smluvčí soud má sídlo v obvodu jiného ůkresního soudu. 

(Rozh. ze dne 9. června 1927, R I 388/27,) 

Vymáhající věřitelé navrhli u okresního s'Oudn, v P; povolení ~xeku~e 
na základě nálezu smírčího soudu podle § 46 ceskeho honebmho za
kona, S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil. Rek u r sní s o u d 
zrušil napadené usnesení a odkázal věc na okresní soud v N, jako soud 
příslušný k povolení exekuce, D ů vod y: Exekuční návrh n~ povolelll 
mobilární exekuce opírá seo exekuční titul naznačený v § 1 cís, 16 ex, 
ř, totiž o nález smírčího soudu podle § 46 čes. honebního zákona, Podle 
§'4 čís. 6 ex. ř. jest příslušným povoliti mobilá;ní exeku:-i na zákl~dě ta: 
kovéhoto exeknčního titulu exekuóní soud v § 18 ex, r. uvedeny, tolIz 
okresní soud, v jehož obvodě jsou při počátku výkonu ?xeku,ce, věcí, n~ 
které exekuce má býti vedena, nebo, nebylo-II by takovych vecI, okres11l 
soud, v jehož obvodu má býti vykonán první exe,knčn,i úkon,. Tímt? sou" 
dem jest v tomto případě okresní soud.~ N; Ponevad,z tedy okres;:1 s~u~ 
v p, ku povolení navržené exekuce pnslusnym nen: a sou,dy pnslusnc 
k povolení exekuce jsou soudy výlučnýl11l (§ 51 ex, L), takze prorogace 
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v řízení exekuč·ním místa nemá, slušelo napadené usnesení zrušiti a věc 
podle § 44 j. 11. přikázati okresnímu soudu v N. jakožto soudu přísluš
nému ku povolení a výkonu exekuce. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení) kterým pro nepříslušnost okresního soudu v P. 
bylo usnesení tohoto soudu povolující exekuci zrušeno a věc postoupena 
okresnímu soudu v N., jako soudu příslušnému, napadají jak vymáhající . 
věřitelé tak pO'VÍlmý, leč obě strany neprávem. Mylným jest stanovisko 
vymáhajících věřitelů, že okresní soud v P., u něhož exekuční návrh byl 
P?dán a který exekuci povolil, jest soudem k povolení exekuce přísluš
nrm. Jde o e2'ekuci na základě výróku rozhodčích podle § 46 honebního 
zakona pro Cechy ze dne l. června 1866, čís. 49 z. zák. O exekuci [1;' 
základě tohoto exekučního tifulu jest podle uvedeného zákona (§ 46 
odstav.e~ 5): .zakročiti u příslušného soudu. Příslušnost určuje se podle 
exekucOlho radu a podle § 4 čís. 6 ex. ř. příslušným povoliti exekucí na 
základě. nálezu r?zhodčích jest soud uvedený v § 18 a 19 ex. ř., tedy 
(§ 18 ČiS. 4 ex. r.) okresni soud, \) jehož obvodu jsou při počátku exe
kuce věci, na které se vede exekuce. V projednávaném případě jest to 
nepochybně okresní soud v N. Mylně dovozují vymáhající věřitelé pří
slušnost okresního soudu v P. z toho, že proti nálezu rozhodčích podáua 
byla zrušovací stížnost (§ 46 odstavec pátý honebního zákona). Tato 
okolnost jakož i okolnost, že smluvčí soud má sídlo v obvGdu okresního 
soudu v P., nemění ničeho na příslušnosti okresního soudu v N., neboť 
podle ustanovení § 46 odstavec pátý honebního zákona pro čechy jest 
o cxekuci zakročiti u příslušného soudu, nikoli u soudu sídla smluvčího 
:ou.du a o zrušovací stížnosti rozhoduje p'Odle téhož ustanoveni soud, 
Jenz Jest k p'Ovolení exekuce, rozumí se podle exekučniho řádu přísluš
ným. Na základě toho, že soud exekuci povolivší, okresní SGud 'v P., ne
byl, k povolení cxekuce příslušným a příslušný soud byl zjištěn, odpo
Vida zakanu (§ 44 J. n.), když rekursní soud, shledav tuto závadu ohledně 
přislušnosy, usnesení prvního, nepříslušného soudu zrušil a přikázal po
stoUP;li vee okresnímu soudu v N. jako soudu zjištěně příslušnému. Že 
tak uC1l1il teprve soud rekursni a bez návrhu, právem vytýkati nelze ne. 
boť podle .§ 44 j. n. jest nepříslušnost a přikázání věci soudu přísl~šné
mu ~ysl~v,lh v .~ažd~m období řízen! z moci úřední. Tím jsou námitky 
~ymahaJ1clch ventelu proti napaden emu usnesení vyvráceny a bylo je
J1~? d~volaci ,rekurs jako neopodstat~lěný zamítnoutí. Stejně, pokud se 
t~c~ V~Ci same, bylo. uznali o dov~laci~l rekursu povinného. Povinný vy
tyka, ze se rekursl11 soud nezabyval Jeho rekursem po stránce věcné. 
Zrušil-li v~ak rekwrsní soud usnesení prvního soudu pro nepříslušnost, 
odpadlo prezkoumání tohoto usneseni po věcné stránce a rekursní soud 
právem nezabýval se 'Otázkou, zda exekuční návrh má či, jak povinný 
v .rekursu. vytýkal, nemá náležitosti zákonem požadované (§ 55 poslední 
veta ex. r.). Dovolací rekurs povinného není tedy rovněž opodstatněn. 
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Obecní úředník, podrobivší se zákonu ze dne 23. července 1919, čís. 
443 sb. z. a n., nemůže se domáhati pořadem práva na obci náhrady 
škody z bezdůvodného propuštění. Předpisem § 40 zák. čís. 443/1919 
jest přikázáno rozhoclovánísamosprávným úřadům jak co do důvodu, 
tak co do výše nároku. 

(Rozh. ze dne 9. června 1927, Rl 420/27.) 

žalující, bývalý úřednik obce, domáhal se na žalované obci zapla
ceni jednak ze služebniho poměru, jednak z důvodu náhrady škody, kte
rou utrpěl bezdůvodným a napotomně zrušeným propuštěním ze služe.b 
žalované obce. Námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é 
s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d námitku za
mítl. D ů vod y: Pokud jde o ná1'Oky na náhradu nákladů stěhovacích, 
nákladů na uložení nábytku a škody na nábytku a do jisté míry i ná
kladů zastoupení, nemůže vůbec býti řeč o sporu ze služebního poměru, 
neboť žalobnim základem jest ohledně nich důvod náhrady škody -
tedy důvod S'oukromoprávni - 'O níž, jak co do důvodu, tak i co do výše 
rozhodovati mohou jedině soudy. Pokud jde o nároky ze služebníhO' po
měru žalobce k žalované obci, je to sice spor 'O služební příjmy žalob
covy, totiž požitky naturální, avšak tu dlužno uvážiti, že žalobce nedo
máhá se plnění těchto, naturálních p.ožitků ve vlastním jich slova smyslu, 
nýbrž že jde o jejich náhražek. Nejedná se v souzeném případě o to, zda 
a v jaké výši žalobci naturální požitky, tvořící jinak součást jeho s,lužeb
nich požitků, příslušeji, nýbrž v jaké výši přísluší mu náhrada za tyto 
požitky, ztracené z viny obce bezdůvodným propuštěním, suspensí a vy
klizením,. A tu má a zase je jedině sou.d oprávněn rozhodovati, v jaké 
výši přísluší žalobci za ně náhrada z důvodu soukromoprávního. To· 
muto názoru není nikterak na újmu ustanoveni § 40 zák. ze dne 23. 
června 1919, čís. 443 sb. z. a n., podle něh·ož rozhodují se spory o přijmy 
služební obecního úředníka a vůbec všechny spory, vzešlé ze služebního 
ooměru úředníka toho pořadem instancí samosprávných, neboť v cestě 
insla,nční může těmito úřady rozhodnuto býti jen 'o důvodu nároku, ni
koli však o jeho výši, když, jak již uvedeno, nežádají se naturální po
žitky samy, jako tákové, nýbrž jich náhražek. Může tedy rozhodnuti sa
mosprávných úřad,! býti pro rozhodnutí tohoto spmu nejvýše předurču
jícím. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.. 

Důvody: 

žalobce uplatňuje proti žalované obci několik nároků na náhradu 
škody, které podle jeho žalobního tvrzení jsou důsledkem jeho bezdů' 
vodného propuštění ze služeb žalo,vané obce. Není·li O' tom sporu, že 
žalobce byl úředníkem žalované obce a že se podrobil podle § 41 (2) 
zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 sb. z. a n. předpisům tohoro 
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zákona, platí při posuzování jeho právního poměru k žalované obci 
i ustanovení § 40 tohoto zákona, podle něhož se rozhodují spory o příjmy 
služební a výslužné obecního úředníka i ostatní spory vzešlé z jeho slu
žebního poměru pořadem stolic samosprávných. Žalobce ve sporu do
znal, že veškeré nároky, žalobou uplatňované, vymáhá zároveň také po
řadem samosprávných stolic. Jest při svědčiti žalobcovu mínění, že ža
lobou vymáhané nároky jsou přímým clltsledkem jednak disciplinárníhO 
řízení žalovanou obcí proti němu zavedeného, jednak jeho propuštění ze 
služeb obce a z jejího příkazu, by vyklidil naturální byt - kteréžto 
úkony byly však vesměs veřejnoprávními akty, jimiž žalovaná obec vy
konávala jen svá práva z veřejnoprávního poměru svého k žalobci, je
hož podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona čís,. 443/1919 jest považovatí 
za veřejného úředníka. Mají tedy nároky, o nichž ve sporu by bylo roz
hodovati, svou základnu v poměru veřejnoprávním a důsledkem toho 
sdílejí jeho povahu, třebas šlo jinak o majetkoprávní nároky (srov. sb. 
n. s. čís. 271, 1584) a nesejde,.ani na tom, že se žalobce domáhá místo 
naturálních služebních požitků jejich úhrady v penězích, neboť i nároky 
na náhradu toholo druhu nepozbyly své veřejnoprávní povahy, poněv.adž 
vyplynuly z veřejnoprávního poměru žalobcova k žalované obci, t. j. 
z jejích úředních opatření, jimiž právě žalobce podle svého tvrzení mě.[ 
býti majetkově poškozen, takže anf o přičinné jich souvislosti s poško
zením žalobcovým nemůže býti pochybll!osti (srov. sb. n. s. čis. 1136). 
Spory tohoto druhu jsou však ustanovením § 40 zákona čís. 443/1919 
přikázány k rozhodování samosprávným úřadům a žalobce také se svých 
nároků právem u úřadů samosprávných domáhá, o nichž však v době 
podání žaloby dosud ještě nebylo prav9jjlatně rozhodnuto. Mylným jest 
názor rekursního soudu, že samosprávným úřadům přísluší rozhodovati 
jen o důvodu nároků, vzešlých samosprávným úředníkům ze služebního 
poměru a nikoli zároveň o výši jejich, neboť § 40 cit. zák. přikazuje 
veškeTé rozhodování úřadům samOSpráVl1)Trn a neomezuje jejich ľoiho
dování jen na výrok o povinnosti k náhradě škody, jejíž výš,i by bylo 
určiti řádným soudům, jako jest tomu na př. v § 5 odst. (4) a (,5) zá
kona o finančním hospodářství obci ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 
sb. z. a n. 

Cís. 7135. 

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku po
zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.). 

Revírním lesním, jejž by bylo zařaditi do osmé skupiny tahely, nenl 
ten, kdo konal obvyklé u lesních podřadné služby, kdežto důležitější, 
vyšší úkony sice také konal, ale podle pO]lynů lesního úřadu. 

Podle § 13 zákona lze odpočítávati i vice než jeden zaop·atřovací dů
chod. Lhostejno, zda jde ° zaopatřovací důchod od ústavů a zařízení 
uvedených v zákonech o pensijnlm pojištění, či o zaopatřo'lací důchody 
odjinud. 

(Rozh. ze dne 9. června 1927, Rv I 1632/26.) 
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Vdova po zaměstnanci na velkém poz~mko~él1l ll~ajetoku domáhal~ 
se na vlastniku velkostatku placem zaopatrovaclch pozltku podle osme 
skupiny tabely. Žaloba byla zamítnuta s o II d Y vše c h tři s t o I i c, 
N e j v y Š š í 111 S o II d e!TI z těchto 

důvodů: 

V projednávaném sporu jde o dvě otázky, totiž o to, zda ž~lobkyn! 
přisluší zaopatřovací požitky p~dle osmé skupIny tabel~y ?npoJene 
k zákonu ze dlle 18. března 1921 c. 130 sb. z. a n., a o dalsl otazku, zda 
žalovaný jest oprávněn ze zaopatřovacích požitků placených !alobkyn! 
podle uvedeného zákona odpočítávati důchod, na který má zalobkyllc 
nárok proti pensijnímu fondu zřízenému na jeho velkostatku: Napade
ným rozsudkem byly obě tyto otázky rozhodnuty v neprospech ,zalolJ
kyně, žalobkyně se proto dOl'olává, leč (ejímu dovolá~I, opIraJ1c~mu, s~ 
o dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 c. r. s., nelze pnznaÍ1 op:avne111; 
Nárok žalobkyně na zařazeni do osmé skupiny podle tabulky pnpo'jene 
k zákonu čís. 130/21, jehož se žalobkyně domáhá, ježto prý jest vdo
vou po. revírním lesním, zamítl odvolaCÍ soud právem. )i~ to, že t;IUž ža
lobkyně Eugen Rc byl u žalovaného u,st~i1O'venz,a rev,rn~ho I':S111ho, n<;
bylo prokázáno' a žalobkyně v dovola11l toho JIZ netvrdL Ne~, nehl~dl: 
k tomu, protože podle § 10 zákona č~s. 130/21 n;rozhoduJe ~azev, nybrz 
skutečně vykonávaná služba, nelze zalobkym pnznaÍ! a pravem :nebyly 
nižšími soudy přiznány zaopatřovací požitky podle osmé skupmy ta
bulek jako vdově po revírním lesním, ježto Eug~~ R., jej} ,muž, P?dle k?~ 
nané služby revírním lesním nebyl, pokud se tyce nemu~e za, neho blÍ! 
pokládán. Revírním lesním podle vysvětlivek_ k tabulka~ zakona CIS. 
130/21 v prováděcím nařízení ze c:ln~ 13., k~etna 1921, CIS. !89 sb. z. 
a n. jest ten, kdo, podřízen jsa vrchnl sprave pOd111k~, ,vykonav.a s~m~
statnou technickou a administrativní službu a zodpovlda za spravny vy
kon a výsledek. Vzhledem k motivům zákona ze dne 13. července 1922: 
čís. 215 sb. z. a n. (tisk poslanecké sněmovny čís. 3530), po?le 11lC~~ 
povinnosti revirního lesního jS?U CO' clo, výkonu a :o~sahu. sh~z~y t.ťte: 
jako samostatného lesního sprav,ce; procez)est ,,;vlrm lesm ~:er~d~Í1 Ze 

skupiny sedmé do skupmy osme, Jest dalslm pozadavkem pnznam po
stavení revírního lesního, by výkony jeho byly většího rozsahu a spo
jeny byly s větší zodpovědností. Pokud se týče výměn lesa sv~řeného 
revírnímu lesnímu, nemusí býti aspoň 700 ha, neboť tento pozadavek 
platí podle vysvětlivek ke skupině osmé toliko u lesního správce. S hle
diska těchto požadavků (srovnej též nařízení ze dne 3. hstopadu 1 ~~2 
čís. 318 sb. z. a n. příloha A), kvalifikujících službu při le~mctvI na slu:,ou 
revírního lesního, nelze, jak již řečeno, Eugena R-a poklada:h :a za111e~t
nance tohoto postavení. Jest o něm zjištěno, že konal obvykle u les11lch 
podřadné práce, jako mzdové listiny, odprodej dřeva ;, drO?n~111c.!',ro
bírky, že vedl hospodářskou knihu a pod., ale 00, s~ tyee clul<;zlteJslc};, 
vyšší úkony a postavení ,revírního I~sníh? ~yznac~JI:lch praclč ;,a pl;
klad vypracování kultur11lch projektu, mytr;lch planu, Jest ~J1St;!lO, ze 
Eugen R. sice je také konal, ale podle pokynu danych mu 1es111111 uradell!. 
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V tom různila se a to podstatně služba Eugena R-a od služby revírního 
lesního, který uvedené práce, třebaže práce ty také mají na k'onec zapo
třebí schválení lesního úřadu, vykonává samostatně. Podle toho nebyla 
služba Eugena R-a službou revírního lesního, to tím méně, kdyžtě služba 
týkala se polesí jen ve výměře asi 399 ha - hranicí skupiny šesté jest 
300 ha .- tcdy nebyl ani značnějšího rozsahu, a následkem toho 'nepa
třil Eugen R. do skupiny osmé a nelze tam zařaditi ani žalobkyni jako 
vdovu po něm. Odvolací soud kladl mylně váhu na to, že polesi Eugena, 
R-a nemělo výměry aspo,ř, 700 ha, a proto nelze s ním souhlasiti, když 
z toho důvodu nepřiznal mu postavení revírního lesního, ale že Eugen 
R. a jeho manželka, žalobkyně, nepatří do skupiny osmé, rozhodl odvo
lací soud správně. 'Uznav takto po stránce právní nepochybil (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.). 

Odvolací soud nepochybil (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) ani v tom, uznav 
za oprávněný odpočet důchodu, na který má žalobkyně nárok oproti pen
sijnímu fondu zřízenému na velkostatku žalovaného, ze zaopatřovacích 
požitků placených žalobkyni podle zákona čís. 130/,21. Jde o důchod 
z pensijního fondu zřízeného již v roce 1847, jehož stanovy byly obno
veny 24. prosince 1882 a doplněny dne 1. ledna 1905, jehož povinnými 
členy byli úředníci a služebnící na velkostatku žalovaného a k němuž 
majitel velkostatku přispival ročně, 2.000 K a hradil ze svého případné 
schodky. Jak zjištěno, doplácí žalovaný na tento lond každoročně značné 
peníze, v roce 1920 doplatil 135.637 Kč 22 h a v roce 1921 225.923 Kč 
03 h. Žalobkyni přísluší z fondu roční pense 1.000 Kč. žalobkyně brání 
se proti odpočtu tohoto důchodu. uvádějíc, že prý, když se jí odpočítává 
důchod, na který má nárok proti Všeobecnému. pensijnímu ústavu 
v Praze - ro'čně 180 Kč - nemŮže jl býti odpočítáván také ještě dú
chod z on'0ho fondu, neboť podle ustanovení § 13 zákona čis. 130/21 jest 
prý odpočítávati důchod, na který má oprávněná osoba nárok buď proti 
Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze nebo proti náhradnímu ústavu 
nebo proti náhradnímu zařízení, tedy odpočítati lze z těchto důchodů 
jen jediný. Tento názor žalobkyně jest však mylný. Žalobkyně neuvádí 
doslov § 13 zákona čís. 130/21 správně. Slůvko »buď« v § 13 nepři
chází a tudíž ani ze znění, ani jinak ze smyslu dotyčného ustanovení, 
o němž bude' ještě níže promluveno, nepřípustnost odpočtu více než jed
noho pensijního důchodů neplyne. Žalobkyně proti odpočtu uvádí dále, 
že pensijní fond lIa velkostatku žalovaného není náhradním ústavem ani 
náhradním zařízením a proto že důchod z něho do odpočtu ze zaopatřo
vacích požitků podle zákona čís. 130/21 nepatří. žalobkyně míní, že 
k odpočtu patří jen důchody z náhradních ústavů a náhradních zařízení 
podle zákonů o pensijním pojištění (zákon ze dne 16. prosince 1906, 
ČÍs. 1 ř. zák. z roku 1907, cís. nař. ze dne 25. června 1914, čís. 138 f. 
zák. a zákon ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n.). Avšak ani tato 
námitka proti odpočtu neobstojí. Účelem zákona čís. 130/21 bylo podle 
motivů (tisk poslanecké sněmovny ČÍs. 1130, 1471, a senátu čís. 573) 
zajistiti existenci bývalých zaměstnanců na velkém pozemkovém ma
jetku ve výši požitků v tomto zákoně st"novené. Co se týče pensí do té 
doby pobíraných, praví se v motivech (tisk čís. 1130, 1471), že dosud 
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pensijní pojištční oněch zamčstnanců bylo upraveno buď náhradní smlou
vou, náhradním ústavem, pojištěním Všeobecného pensijního ústavu, 
pojištěním u Vídeňského úřednického spolku (Gilterbeamtenverein) a 
pod., nebo záleželo v odbytném nebo v darech z milosti. Pokračujíce 
praví pak motivy dále: »břemeno vyšších po'žitků podle osnovy ukládá 
se zaměstnavateli.« Z toho plyne, že zaměstnavatele (§§ 11 a 12 zákona 
čís. 130/Q 1) má stihnouti jen to, oč požitky upmvené zákonem č. 130/21 
převyšují požitky zaopatřovací oprávněn'ou osobou vůbec odjinud pobí
rané nebo jí příslušející. V tom smyslu rozuměti jest ustanovení § 13 
zákona čís. 130/21 a nelze tudíž odpočet omezovati jen na důchody od 
ústavl! a zařízení uváděných v pensijních zákonech, jak míní žalobkyně. 
Pensijní fond na velkostatku žalovaného byl podle stanov zařízením pen
sijním a po zavedení nuceného pojištění měl zřejmě úkol zařízení do
plňujícího pokud se týče náhradního, vzhledem k pojištění nucenému. 
Proto právem nižší soudy uznaíy, že důchod z řečeného pensijního fondu 
lze od za'opatřovacích po'žítků podle zákona čís. 130/,21 žalobkyni pla
cených odpočítávati a výtka dovolatelčina nesprávného právního po
souzení věci není a'ni v t?mto směru opodstatně-na. 

čís. 7136. 

Lékař jest llodpověden (§ 1299 obč. zák.), použil-li li: injekci místo 
tebecinu benzolu, dodaného mu v lahvičce pro (Iebedn. 

Poku.d neručí za záměnu finna, vyrábějící léčiva. 

(Rozh. ze dne 9. čerVna 1927, Rv 1 1816/26,.) 

Žalovaný, lékař, vstřikl nezletilé žalobkyni do předloktí tekutinu 
z lahvičky, označené jako tebecin, o níž se napotom zjis,tilo, že to byl 
benzol. Žalobu o náhradu škody proti lékaři a firmě (společnosti B.), 
jež tekutinu vyrobila, pro c e sní s o II cl P r v é s t o I i c e zamí!l, 
o tl v o' I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D II vod y: Podle 
názoru žalobkyně nezachoval žalovaný lékař před injekcí zvýšené míry 
opatrnosti podle § 1299 obč. zák., když po injekci mohl bližším zkou
máním lahvičky, z níž dal injekci, shledati, že tekutina je poněkud 
světlejší barvy, než obvykle bývá a že zapáchá po benzinu. Avšak ža-

. lobkyně přehlíží jednak, že prvý soud bezvadně na základě posudku 
znalce zjistil, že není zvykem, by lékař, jenž se chystá dáti nemocnému 
injekci, k látce čichal, poněvadž se spoléhá úplně na jakost látky, jež "e 
vyrábí pod úřednim dozorem a jest v originelnim balení, takže znečištění 
mimochoden.l jest nemožné, jednak že prvý soud zjistil na základě vý
povědi žalovaného, která v těchto bodech souhlasí s přednesem žalující 
strany a není v rozporu s výpovědí svědkyně Anny V-ovl', že předcho
zích 18 injekcí proběhlo u dítěte beze vší reakce a jakékoliv nemilé pří
hody, že k injekci devatenácté použil lékař poprvé nové 20 gr lahvičky, 
která byla utěsněna zátkou korkovou, zalitou parafinem, přes níž byl pa
pímvý klobouček připevněn nití, otočenou kolem hrdélka a fixovanou na 
stěně lahvičky ochrannou známkou ve formě papírové vignety, že lah-
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vička byla ~?atřena n~vodem tištěným na prospektovaném papíře, kterÝ 
b~1 .na lahvlcee upevnen gumovou páskou a že lékař lahvičku těsně před 
dan~m ;njekce otevřel z neporušeného originálního balení a že lahvičku 
SI ~ehoz dn:", k;ly dítěti dával devatenáctou injekci, obstaral z lékárny. 
Z techto zpstem vyplývá, že žalovaný neměl nejmenší příčiny, by pochy
boval, o spl:avn?sh a pravosti tekutiny a že proto také nebylo příčiny, 
by pred Inlekcl se o tom přesvědčoval. Procesní soud dále bezvadně 
zjis~iI, že, MUDr. R. teprve po odchodu žalobkyně do nemocnice, zvěděv 
o .r,nhode, zkoumal lahvičku, by zjisiil příčinu nehody. Za tohoto staVL) 
vecI pr~vem vyl?uč,il prvý soud zavinění MUDra R-a. Neboť nedosahuje 
z?dpo~ednost ~ekare toho stupně, by v V každém případě, používá-li 
lek~ pnpraven~ho P?d úředním dozorem a lékárnou V miginálním ba
le~l. mu. dodane~o, lek zkoumal, poněvadž nemá k tomu ani potřebného 
zanzenl a~1l zkusenosh. Nelze mu ukládati, by také rozvažoval, zda snad 
~emohl bylI obsah preparátu i zlou 'vůlí dotčen. Zalobkyně neprokázala, 
ze se dr~há, žalo'vaná firma dopustila ned'Opatření, nebo, že nepostupo
vala spravne a odborně při výtobě a výpravě preparátu. Na'Opak prvllí 
soud bezvadně zjistil, že při výrobě, balení a prodeji tebeciml si počíná 
fmna dokonale na vědeckém podkladě a s takavou 'Obezřetností která za
r~~uje bezvadnost preparátu a zne111'OŽI1uje znečištěnÍ. Uza~írati lah
vlcky tak, by třetí osobou ani zlouo vůlí nemohly býti otevřeny a obsah 
v nIch 'padělán nebo znečištěn, jest naprosto nemožným. Chtěla-li ža
labky?e~árok proti žalovaným prosaditi, náleželo jí, by prokázala jich 

.bezpravne Jednání a zavinění, jakož i přičinnou souvislost tohoto bez
právního .iedná~í se škodou. Nemění tedy na věci ničeho, že zjištěno ne
bylo,.]akym zpusobem se benwl dostal do lahvičky, z níž si Dr. R. vzal 
tekutmu. Důkazu toho žalobkyně neprc>vedla. 

Ne j. vy Š š í s o u d vyhověl dovolání, pokud napadalo rozhodnutí 
odvol,aclho soudu o žalobním nároku proti lékaři, tulo část rozsudku od
volaC1h~ soud~, jakož i příslu.šnou část rozsudku prvého soudu zrušil a 
vraÍ1l vec prvemu soudu, by JI V rozsahu zrušení znovu projednal a roz
hodl; dov?lání, pokud směřovalo proti rozhodnutí odvolacího soudu o ža
lobmm naroku proti žalované společnosti B., nevyhověl. 

Důvody: 

" Dovo~ání vytýká nesprávné posouzení věci po stránce právní (§ 503 
ClS. 4 c. r. s.). Pokud směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu o ža
lohním nároku proti žalovanému MUDru R-ovi, nelze mu upříti opráv
nem. ,Odvolací soud usuzuje, že zodpovědn'Ost lékaře nedosahuje toho 
stupne, by v každém případě, používá-li léku, připraveného pod úřed
n;m dozo!e~ a do?ané~o mu. lékárnou v původním balení, zkoumal jej 
?red pouZ1Í1m, ponevadz nema k tomu am potřebného zařízení, ani zku
~enost1. Tato úvaha, která může býti správnou potud, pokud hy se po
zadovalo na lékařI, by se .přesvědčil vždy před p'Oužitím léku o' jeho bez
~adn~sh, ,nedopada v tomto případě, neboť láhev, z níž vzal žalovaný 
mJekcI;1 latku, neobsahovala vůbec tebecinu, nýbrž lehký benzin (ben
zoi), latku to, kterou může i laik bez zvláštníh'O zařízení a zvláštních zku-
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;;eností poznati, tim spise lékař, který musí míti též odbornou znalost 
léčiv. V tom, ~e žalovaný přes to nepoznal pravý obsah láhve a paužil 
ho pko teheclnu k injekci, lze právem spatřovati zavinění, ježto žalo
vaný, který, převzav léčení žalobkyně, převzal provedení něčeho, co vy
žaduje zvláštní odborné znalosti a neobvyklou píli (§ 1299 obč. zák.), 
musil obsahu látek, než jej vstřikl do těla žalobkyně, věnavati alespoň 
tolik pozomosti, kolik stačí k rozpoznání benzolu od jiného preparátu. 
Zalovaný nepodr'Obil 'Obsah láhve vůbec žádné, byť i nejprostší zkoušce, 
neboť nevšiml si ani toho, že ohsah láhve jest světlejší, než bývá čistý 
tebecin, což by bylo žalovanému, kdyby si byl býval věd'Om povinné 
kromabyčejné píle a pozornosti, musilo býti podnětem, by domnělou in
jekční látku podDobil zkoušce takové, že by byl poznal, že místo prepa
rátu, jehož použíti se rozhodl, používá látky škodlivé lidskému tělu, 
o čemž jako lékař musil věděti. Kdyby se podle toho' byl řídil, byl by 
jistě ihned zjístil pravý obsah láhve, jak to beze všehO' zjistil později, 
když, zvěděv o nehodě žalobkyně, zkoumal 'Obsah láhve. Neučiniv tak 
před injekcí, zavinil tím nehodu žalobkyně, za jejíž následky proto ručí. 
Bylo proto důvodnému dovolání žalobkyně vyhověti, rozsudky nižších 
soudů, pokud jde 0' nárok žalobkyně proti žalovanému MUDru R-ovi, 
zrušiti a, ježto nižší soudy se svéh'O stanovískase neobíraly výší tohoto 
nároku, věc vrátiti soudu prvé stolice, aby ji v rozsahu zrušení LITOVU 
projednal a rozhodl. 

Ohledně druhé žalované, společnosti »B.« nelze dovolání přiznati 
úspěch. Odvolací soud usuzuje, že jest naprosto nemožno, uzavírati lah
vičky tak, by třetí asobou ani zlau vůlí nemohly býti 'Otevřeny a obsah 
v nich padělán nebo znečištěn. Dovolatelka napmti tomu vytýká, že vy
rabitelka tebecinu neměla ani při nemocničním (pokladničním) balení 
dávati více lahviček do jedné krabice, třebas tuto' krabici lze otvírati 
pouze proříznutím jejího původního balení, nýbrž že má i v tomto pří
padě každou jednotlivou lahvičku dáti ještě dO' zvláštní menší krabice, 
a že, když tak neučiní, umožňuje p'Orušení výrobku, a k ,němu přispívá. 
Jest zjištěno, že jednotlivé lahvičky, jichž jest pět v krabb s pův'Odním 
obalem, vydávají se v lékárně v původním jich dalším obalu, t. j. uza
vřeny korkovou zátkou, která jest zalita parafinem a přes kterou jest P'O
ložena papírová tektura, dosahující až na krček lahvičky a svázaná na 
krčku kol dokola nití, jejíž oba konce jsou na stěně lahvičky připevněny 
nálepkami. I když tedy, jak Dr. N. udává, V jednom případě byla nit tak 
volně upevněna, že bylo lze lahvičku 'Otevříti bez porušení jejího zvlášt-
1líha obalu, nesmí býti přehlédnuto, že v souzeném případě jednotlivé 
lahvičky vydala lékárna lékaři, je předepsavšímu. Když pak není zji-
.štěno, jak se do lahvičky, z níž Dr. N. dal dne 14. dubna 1924 injekci, 
dostal lehký benzin a že se tak stalo v podniku žalované, a když dále 
není zjištěnO', že tato lahvička s dalšími čtyřmi lahvičkami přišla do lé
kárny v krabici, jejíž obal byl poškozen, nelze ještě d'Ospěti k závěru, že 
nehoda žalobkyně byla způsobena neb umožněna právě tou okolností, 
že ona lahvička neměla pro sebe zvláštní menší krabici s dalším původ
ním balením, 

Civilní rozhodnuti IX. 6. 
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čís. 7137. 

Byla-Ii veřejná dražba provedena proti nutkavým předpisům § 269 
až 280 nesp. říz. a dražebního řádu ze dne 15. července 1786, čís. 565 
sb. z. s., jest nieotnou (§ 879 obč. zák.). 

Prohlášení, jež byla učiněna při dražbě prodatelem, nejsou závazna 
a nemohou býti způsobilými složkami právního jednáni platně uzavře
ného s vydraži(lelem. Prohlášeni ta, měla-Ii dosáhnouti právních účinků, 
musela hy býti později výslovně pojata do zvláštni smlouvy. . . 

(Rozh. ze dne 9. června 1927, Rv II 683/;26.) 

Žalobci domáhali se na žalovaném, by byl uznán povinným splniti 
kupní smlouvu, jíž koupil dne 20. prosince 1925 od žalobců domek s po
zemky. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů
vod y: Právní důvod žaloby ~pírá se jedině a výhradně o trhovou 
smlouvu ze dne 30. prosince 1925, která se stala závaznou podpisem 
dražebních podmínek nazvaných kupní smlouvou. Dle názoru soudu 
nelze však shledati v této listině platnou trhovou smlouvu, aniž lze za 
to míti, že dojednána byla punktace podle § 885 obč. zák. Punktacc 
jako prozatímní sepis listiny o smlouvě jest jen tehdy závaznou, když 
jsou' ujednány hlavní a zitkladní závažné body smlouvy, a jest nutno, 
by obsahovala veškeré podmínky a náležitosti smlouvy vůbec (§§ 86 i, 
865, 869 obč. zák.). Dražebni podmínky nejs'ou však takovou listinou 
a směřuje jejich účel k jinému cíli. V souzené rozepři jest však prove
dená veřejná dobrovo'lná dražba nezáko.nná vzhledem na její provedeni. 
Strana žalující snaží se ovšem odumati této. dražbě povahu veřejné 
dobrovolné dražby, uvádějíc, že se žalobcům jednalo jen o to, dáti 
lidem na známost, že chtějí své reality odprodati a takto pokud možno 
zvýšiti po,čet koupěchtivých osob. Tento vývod jest však neudržitelným, 
neboť podle výpovědí svědků jest s plnou určitostí, vylučujicí každou 
pochybnost, zjištěno, že se jednalo při rozprodeji usedlosti žalujíci 
strany o veřejnou, dobroVOlnou dražbu. Dražba tato byla veřeiným 
vybubnováním v obci vyhlášena. Petr S. prováděl dražbu tím způsobem, 
že četl dražební po.dmínky, přijímal nabídky, vyvolával po prvé, po 
druhé, po třetí a udělil příklep, načež si dal dražební podmínky pode
psati. Tato veřejná dobrovolná dražba byla však nezákonně provedena 
a pří,čí se nutkavým předpisům §§ 269 až 28,0 nesp. říz. a dražebního 
řádu ze dne 15. července 1786, čís. 565 sb. z. s. Nepopřeno jest totiž, 
že dražba nemovitostí nebyla soudem na základě dražebních podmínek 
veřejně vyhlášena ediktem, vyhovujícim zákonitým předpisům nespor
ného, řízeni, nebyla provedena dražebním komisařem, nýbrž osobou 
soukromou, nebyl sepsán dražební protokol a nebyl přibrán přísežn)' 
vyvolávač. Nebylo též vyžádáno, a složeno vadium. Jest proto, jak shora 
uvedeno, smlouva ve smyslu § 879 obč. zák. neplatnou a nejvyšší po
dání žalovaného právně nezávazné. Že po vydražení a podepsání dra~ 
žebních podmin.ek došlo ku dalšímu individuálnímu právnímu jednání, 
kterým by provedeno bylo uskutečnění smlouvy, žalující strana sama 

1 
1 
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netvrdí. Za těchto zjištěných okolností nedošlo dle. přesvědčení soudu 
k platné trhové smlouvě a bylo proto ~alobu zamítnouti. O d v o ~ a c, í 
s o u d napadený rozsudek potvrdIl. O u vod y: Odvolatel napada na
zor prvé stolice, že smlouvu o prodeji domku čís. 107 sluší považov~ti 
za neplatnou. Pokud výtka má na myslI neplatnost smlouvy proto, ze 
se jednalo o dobrovolnou dražbu, nelze ji považovati za odůvodněnou. 
Žalobci sami udali, že majitel realitní kanceláře Petr S. dal vybubno
vati oznámení o zamýšleném pr'odeji, že dne 13. prosince 1925 v určitou 
hodinu budou žalobcové rozprodávati své hospodářství v J., by se 
koupěchtiví dostavili do hostince M., že onoho dne na začátku pro
hlásil Petr S. přítomným, že jest od žalobců splnomocně'n k rozprodeji 
jejich realit za podmínek, které stanovili, že tyto. podmí~ky ,přečetl, 
že žalobcové prohlásili, že prodají tornu, kdo nabldne ne]lepsl cenu, 
třeba že nebyli vázáni prodati podávajícímu nejvyšší cenu, že Petr S. 
vyvolával cenu prvým koupěchtivým nabídnutou, pokud se tý,ce ~yšší 
cenu nabídnutou jiným kupitelem s dodatkem, po prve, po druhe, po 
třetí a že kupítel podepsal přečtené podmínky prodeje. Mimo to jest 
dokázáno vypovědí svědka Petra S-a, že při některých parcelách ne
vyvolával cenu, nýbrž že si ji kupující ustanovili sami a mezi sebou 
přihazovali a že on (svědek) na konci volal po třetí; dodal též, že lidé 
přihawvali jako vzteklí. Dále jest dokázáno výpovědí tohoto svědka, 
že dle prodejních podmínek měli žalobcové právo do 4. ledn'a rozprodej 
schváliti nebo neschváliti. Dle názoru odvolacího soudu vzhledem k vy-
líčenému postupu při prodeji nemovitostí nemůže býti pochybností 
o tom, že se jednalo o veřejnou dražbu, i když nebylo prodávajícímu 
ustanoveno nejnižší podání a vadium a nebyly napřed již oznámeny 
dílky, které mají býti prodávány, a nebylo zapotřebí v tomto směru 
dalších důkazů. Ježto dražba pfO'ti předpISU záko.na nebyla povolena 
reálním soudem, právem považoval první soud prodeje touto dražbou 
za neplatné. Že při dražbě nebylo postupováno tak, jak zákon před
pisuje, jest bez vjrznamu pro posouzení, zda se jednalo ° dražbu a rov
něž jest nerozhodné, zdali podobné rozprodeje byly od cl"ávných let na
prosto obvyklé. Rovněž nemá významu, zda si žalovaný byl vědom 
toho, že se nejedná o neplatnou dražbu. Odvolatel však poukazuje též 
na to, že se žaloba opírá též o písemnou smlouvu dne 30. prosince 1925 
uzavřenou a že tuto nelze považovati za neplatnou, ježto jest ")amo
statným právním úkonem. Tento' názo'r dlužno, podle mínění odvolacího 
soudu považo,vati za správný. V odstavci 8 této písemné smlouvy, 
podepsané oběma stranami, jest sice stanoveno, že platnost smlouvy 
lávisí na tom, že smlouva se strany prodavatelů bude schválena do 
5 dnů, avšak žalovaný ani nenamítal, že smlouva schválena nebyla :l 

dlužno proto za to míti, že smlouva stala se pravoplatnou. Avšak ža .. 
lovaný též namítal, že dne 13. ledna 1926 prohlásil žalobce svým vlast
ním jménem a jménem své manželky, že kdo nechce držeti vydraženou 
nemovitost, jest propuštěn a že žalovaný na to výslovně prohlásil, že 
koupených nemovitostí nedrží. Toto tvrzení bylo dokázáno, neboť dle 
výpovědí svědků prohlásil žalobce dne 13. ledna 1926 nebo kolem te
hoto dne ke kupitelům, mezi nimiž byl též žalovaný, že kdo chce držel, 

64' 



- Čís. 7137 -
1012 

ať drží, kdo nechce; nemusI, ze ho nenutí, a že rí'a to odpověděl žalo
vaný, že to tedy nedrží. Není pochybnosti o tom, že žalobce to~o pro
hlášení učinil též jménem své manželky, neboť vychází z výpovědí 
svědků, že žalobce tuto věc v jiných směrech sám vedl a tedy také za·· 
stupoval svou manželku. Projevily takto ohledně kupní smlouvy se ža
lov"ným uzavřené obě strany, že od smlouvy upouštějí. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dilvody: 

žalobní nárok opřeli žalobci o to, že dne 30. prosince 1925 uzavře-Ii 
se žalovaným trhovou smlouvu, kterou mu prodali domek č. p. 107' 
v J. za 10.050 Kč, a kterou dodržeti a splniti žalovaný odpírá. Jest proto 
rozhodnouti, zda listinou ze dne 30. prosince 1925 nadepsanou »kupní 
smlouva« a stranami podeps"nou sjednaly strany platnou kupní smlouvu. 
Zodpoví-Ii se tato otázka záporně, netřeba se zabývati otázkami, zda 
žalobci propustili žalovaného ze: smluvního závazku, a zda Filip S. pro
hlášení dne 13. ledna 1926, ž·e kdo nechce držeti vydraženou nemovitost, 
jest propuštěn, učinil závazně též jménem své manželky, spolužalujíd 
Františky S~ové. Otázku, zda byla mezi stranami platně ujednána kupní 
smlouva, jest zodpověděti záporně. Správně již vyslovily nižší soudy, 
že vzhledem ku zjištěnému postupu" při rozprodeji žalobcových nemo
vitostí nemůže býti pochybností o tom, že šlo o veřejnou dražbu, a 
správně z toho dovodily, že dražba byla provedena proti uutkavým 
předpisům §§ 269 až 280 nesp. říz. a dražebního řádu ze dne 15. čer
vence 1786, čís. 565 sb. z. s .. , že dražba, ta jest ve smyslu § 879 obč. 
zák. nicotnou. Nemohou proto zavazovati prohlášení, jež byla učiněna 
při dražbě prodávajícím, a nemohou taková prohlášení býti způsobi
lými složkami právního jednání s vydražitelem platně uzavřeného. 
Měla-li dosáhnouti platných účinků, musila by býti prohlášení ta po
zději výslovně pojata do zvláštní smlouvy (viz rozh. čís. 4573, 4590 
Ol. U. a čís. 2659 sb. n. s.). Ke zvláštní smlouvě, ke zvláštnímu ujed
nání závažnych bodů trhové smlouvy však mezi stranami nedošlo a nc
lze považovati prohlášení z 30. prosince 1925, jehož se žalobci dovo
lávají, třebas je nadepsáno »kupní smlouva« a podepsáno stranami ani 
za punktace ve smyslu § 885 obč. zák. ani za smlouvu předběžnou ve 
smyslu § 936 obč. zák. žalobci sami uvedli a svědek Petr S., jehož ndání 
učinily nižší soudy za podklad svého zjištění, potvrdil, že, když byla 
při dražbě docílena za jednotlivé nemovitosti kupní cena, určená ne 
v celku, nýbrž za míru dotyčného pozemku, taková, která se žalobcům 
zdála přijatelná, podepsal kupiteI podmínky tohoto prodeje na začátku 
přečtené, na znamení, že s těmito podmínkami souhlasí a zároveň for
mulář, nadepsaný »kupní smlouva«, který Petr S. měl sebou a v němž 
vyplňoval, jakmile někdo nějakou trať koupil, označení trati a kupní 
cenu. Z toho postupu plyne, že podpis dražebních podmínek, jakož 
i onoho při dražbě Petrem S-em doplněného formuláře, v němž výslovně 
je uvedeno, že se má uzavříti kupní smlouva schopná ku vtělení do po
zemkové knihy teprve, až prodatelé kup schválí, byly ještě podstatnou 
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částí dražby a že úmysl prodatelů sI~ěřoval je~ k to.mu, by !ím" že .dali 
kupiteli podepsati zároveň s dr~!ebmmJ podmlllkam! pr:d!ozene a ja~o 
kupní smlouvy označené formulare, ~jednáh plat;Nlst drazbe pro z'?~tec
nost neplatné, tímto postupem obchazel! tedy z!.ko~. N,a tom nemell! :11-
čeho okolnost, že prý Petr S; každému vy,d:az!teh} za~ovanému, ,pre~ 
podepsáním domnělou »kupnI smlouvu« precetl a ze ! zalobc! veskeJa 
tato prohlášení podepsali po skonče~í dražby, ~ajed~ou. ,Tuto dr~žhu 
nutno pokládati za jeden celek, tedy J podepsali! drazebm,ch podn;mek 
a oněch prohlášení za část jednání proti zákonu prove,~en~ho; z tec~h~ 
důvodů nemůže tudíž považováno býti ani toto prohlasem za ujednan! 
závazné kupní smlouvy nebo smlouvy jinaké. Jen tehdy byl by tu platny 
žalobní důvod, kdyby sporné právní jednáni nes;mvi,selo ~as,ově a mís~ilě 
s neplatnou dražbou, kdyby tedy bylo po schvalem kupu zalobc! doslo 
k ujednání trhové smlouvy, jak vlastn~ strany podle odst. Vlll. onoho 
prohlášení ze dne 30. prosince 1925 mely na mysl!. 

čís. 7138. 

Není důvodem k odldadu exekuce dražbou movitostí, byla-li třetí 
osobě povolena exe1ruce zabavením a při!<áz.~n,ím ,~. vybrání l!árok~ d1~ž: 
níkONa na vydání věcí těch, jež má vymaha]1Cl ventel ve sve mOCl a jez 
odpírá vydati oné třetí osobě. 

(Rozh. ze dne 10, června 1927, R I 481/27.) 

Vymáhající věřitel Josef H. zabavil movitosti dlužníkovy, jež byly 
v domě Josefem H-elll vydraženém. Na něk~eré z t,ěc~to, '!l0vit?stí ?yla 
povolena exekuce Františku H-ovi zabavelllm a pnkazamm naroku na 
vybrání věcí těch. Vymáhající věřitel Josef H. projev!1 nesouhlas s vy
dáním předmětů těch Františku H-ovi. Dražba věcí hyla stanovena na 
29. ledna 1927. Návrhu Františka H-a, by byl odložen dTažební rok sta
novený na 29. ledna 1927 na dobu, dokud vymáhající věřitel Josef H. 
neprohlásí svůj souhlas s vydáním předmětů, na něž byla povolena exe
kuce Františku H-ovi, výkonnému orgánu pokud se týče pro případ jeho 
nesouhlasu do doby, až František H. se domůže žalohou vydání věd 
těch, s o li d P r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh 
zamítl. D ů vod y: Nabyla-li vymáhající strana exekučního práva zá
stavního a byl-Ii jí povolen prodej zabavených věcí, je s ohledem na usta
no-vení § 16 ex. ř. v řízení pokrwčovati z moci úřední, a může odložení 
exekuce býti povoleno jen z důvodů § 42 ex. ř. Důvod takový uplatňo-

. ván nebyl a nemá na postup dražebního řízení vlivu okolnost, že byl~ 
povoleno Františku H-ovi usnesením ze dne 5. prosmce 1926 zahavem 
nároku na vydání zabavených věcí výkonnému orgánu k provedení za
bavení podle § 327 ex. ř. Prodejové řízení, již povolené, musí býti Ekon
čeno další věřitelé k němu přistupují a pořadí zástavních práv nepři
chází nyní vůbec v úvahu, nýbrž až teprve při rozvrhu (§ 285 a násl. 
ex. ř.). Návrh Františka H-a, aby byl prodej zabavených věcí odložen 
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až ~o doby, kdy Josef H. prohlásí souhlas s vydáním svršků výkon": 11 !ll 
organu, nemá v zákoně opory a byl proto zamítnut. . 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jest mylným názor, z něhož vychází dovolací rekurs že k odkladu 
,;xekuce sta~í již samo nebezpečí nenahraditelné nebo těžko napravite-hé 
Ujmy hrOZlCI ze započetí nebo z pokračování v exekuci tomu, kdo ž:ír!á 
za odklad exekuce (§ 44 prvý odst. ex. ř.). Aby mohl býti odklad exe
kuce povolen, musel by tu, i kdyby bylo lze mluviti o onom nebezpečí 
(VIZ O . .o. n. ř. 2285) býti ještě také některý z důvodů uvedených' 
v § 42 ČIS. 1 až 8 ex. ř. nebo na jiných místech ex. ř. pro povoleni od
kladu exeku?e. Povolení exekuce zabavením a přikázáním k vybrání ná
po~u povrnneho na vydání movitostí proti třetímu, ienž movitosti má ve 
sve mOCI,. a:e odepírá je vydati (§§ 262, 325 ex. ř.) a případná nutnost 
nasto:upll! :~Iobou prol! romuto třetímu o vydání dotyčných věcí, ne
spada pod zad.ný v § 42 a jinde v ex. řádě uvedený důvod odkladn exe
~uce a ~ekurs~í soud ~ra nedos~atek. zákonem pro odklad exekuce po
zadovaneho duvodu; pravem zamltl navrh dovolacího rekurenta na odb
žen! ~x~kuc,; vedené jiným věřitelem na movito'sti, na jejichž vydállÍ si 
dluzl1lkuv narak dovolací rekurent 'Clal zabaviti a přikázati. 

čis. 7139 •• 

~říslušela-li žalobci v době podáni, žaloby disposice nad celou po
?Ied~v~~~ převyšují~í 20.000 Kč a byla-Ii teprve po zahájení ústniho 
Jedna.~~ cas(! pohledávky postoupena, takže pak pohledávka nepřevyšo
vala JIZ 20.000 Kč, patří věc před senát. Řízení o žalobě před samosoude 

c~, počínajíc prvým ús.tním líčením, jest tu zmatečným (§ 477 čís. 2 
c. r. s.). 

(Rozh. ze dne 10. června 1927, R I 494/27.) 

'fe sporu šl0.o zaplacmí 17.211 Kč 98 h za stavitelské práce spojené 
s vypravou ateheru žalovaného. Původ.tlí účet žalobcův za stavitelské 
práce z,: dne 30. livstop~du 1925 vzněl na, zažalovaný peníz. Na námitky 
zalovaneho proh pnmerenostr zazalovaného peníze podal soudní znalec 
dne 14 .. srpn.~ 1926 pos~de~, že žalobcův účet o provedených úpravách 
a opravach. c.lnll by. spravne 40.525 Kč II h, na základě plánů, výkazů, 
z.~on!roloval1l na mIste samém a množství těchto prací. Při ústním pře
hcem dne 2:: le~na 1927t:r9hlás~1 z~alec, že se žalobce v účtu dopustil 
chyby Ve sCltánr. Bylo Zjlsteno, ze zalobce postoupil dne 15. prosince 
1926.24.}23 Kč v 64 h s 10% % úrokem ode dne předání stavby Františku 
:-:ov! a ze pra~e tato postoupená částka jest rozdílem mezi penízem zji
stenym soudnlm znalcem 40.525 Kč 11 h a původně zažalovanými 
17.211 Kč 98 h. Podle spisů zažaloval dne 8. ledna 1927 Franti-
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šek F. jako nabyvatel oproti žalovanému svou pohledávku. Při jednání 
o žalobě na zaplacení 17.211 Kč 98 h před samosoudcem navrhl blo
vaný, by jednání před samosoudcem bylo prohlášeno zmatečným a spisy 
byly postoupeny senátu k dalšímu projednání ve smyslu § 7 a) j. n. v do
slovu zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. čl. ll. čís. L 
S o udp rv é s to I i c e návrh zamítl. O ů vody: Jest zjevno, že 
ve sporu o 17.211 Kč 98 h žalobce nezvýšil oproti žalovanému žalobní 
nárok nad 20.000 Kč a ježto podle druhého odstavce § 7 a) j. n. i v pří
padě když po zahájení ústního jednáni se žalob ní požadavek nad 
20.060 Kč zvýši, zůstává pro rozhodnutí ve sporu nadále příslušným sa
mosoudce, musil býti návrh žalovaného. na zrušení jednání zamítnut. 
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení i s předchozím řízením 
a uložil soudu prvé stolice, by o žalobě znovu po zákonu jednal. O ů -
vod y: Ze zjištění prvého soudu plyne, že hned od původu pohledávka 
nečinila jen 17.211 Kč 98 h, nýbrž přes 40.000 Kč a že zažalovaná po
hledávka 17.211 Kč 98 h je jen částí původní pohledávky. Podle § 7 a) 
j. n,. ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n,. pokud se 
tý,če zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. p;ojedlnává spory, 
jež náležejí před sborové soudy, člen soudu k tomu urceny jak!) samo
soudce, když předmět sporu na penězích nebo peněžité hodnotě nečiní 
více než 20.000 Kč. Zákon ze dne L dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. vý
slovně poukazuje na ustanovení § 54--60 j. n. Podle.§ 55 druhé věty 
j. n. rozhoduje, když jen část pohledávky se požaduje, celková pohle
dávka dnsud ještě neuspokojená, takže hodnota předmětu ro'zepře 

v tomto případě činí přes 20.000 Kč, když původní. pohledávka 
činí přes 40.000 Kč. Je proto ku pozhodo,vánií o zažalovamé pohle
dávce 17.211 Kč 98 h příslušným senát. V souzeném případě ne
může v úvahu přijiti ustanovení čl. lL zák. ze dne 1. dubna 1921, čis. 
161 sb. z. a n., podle kteréhO', rozšíří-li se žalob ní nárok nad 20.000 Kč 
po zahájení ústního jednání, projednává i potom spor samosoudce, po
něvadž tu nejde o rozšíření žalobního nároku, nýbrž o to, že hned pů
vodně pohledávka činila více než 20.000 Kč a že jen část této původní 
pohledávky byla zažalovaná, takže hned původně bylsamosondce z roz
hodování tohoto sporu vyloučen. Na lom nemŮže nic změniti ani to, že 
část původni pohledávky postupem přešla na Františka F-a. Jest proto 
řízení až dosud provedené ve smyslu § 477 čís. 2 c. ř. s. zmatečným a 
slušelo proto usnesení soudu prvé stolice i jemu předcházející řízení zru
šiti a soudu prvé stolice uložiti, aby o žalobě zn.ovu podle zákona jednal. 

N e j v y Š š í s O' u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu a změ
nil napadené 'Usnesení v ten rozu-m, že se-usnesení prvé stolice a řízení 
jemu předcházející zrušuje, avšak teprve počínajíc rokem o ústním jed
nání ze dne 16. února 1926 a že se soudu prvé stolice ukládá, by dále 
jednal 'O žalobě v řádném obsazení. 

Důvody: 

Rekursní soud správně uznal, že o sporu mělo býti jednáno před 
senátem a ne před samosoudcem, ježto zažalovaný peníz jest jenom čá-
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sti pohledávky přesahující 20.000 Kč; i odkazuje se stěžovatel na clů
v~df na~~deného rozhodnutI. K dalším vývodům stěžvvatelovým se do
dav~: Stezoyat~l tvrdí,. že pro posouzení, zda věc patří před samosoudce, 
Čl pre~ senat, JSou mzhodny v prvé řadě údaje žalobcovy v žalobě, ni
kolIv u,d~Je »nějaké třetí osoby v nějaké jiné žalobě«; touto jinou žalo
bou ml'm pak spor, v němž František F. žaluje žalovaného o 24.123 Kč 
64 h jako stěžovatelův postupník. Ale stěžovatel přehlíží že ve sporu 
O nějž nyní jde, nepopřel, že peněžní částky v tomto a ~ onom spor~ 
:ažalované jsou částmi jednotné odměny za stavitelské práce, které 
:alovaném~ prý vykonal; jak z jeho, přednesu patrno, poukazoval stě
zovatel sam na to, že žalobu »nerozšířil na celou dlužnou částku 
4~ ,335 Kč«. Nepřejímá tudíž rekursuí soud okolnosti třetí osobou v ji
nem sporu pouze tvrzené. Ale ani v tom nelze přisvědčili stěžovateli, že 
žalovaný, uplatňuje zmatečnost podle § 477 čís. 2 c. ř. s., jest vázán 
jen na údaje žaloby. Naopak, jak již v rozhodnutí čís;. 6044 sb. n. s, 
dovozeno, má podle §§ 178 a 226 c. ř. s. žaloba obsahovati potřebné 
údaje, podle nichž bylo by lze ppsouditi, zda a kterého ze tří případů 
~yed:ných v, § 55 j. n. jest použíti a zda věc náleží před samosoudce, 
Cl pred senat. Nemůže proto stěžovatel nic ve svůj prospěch dovo
zovalI z toho, že vlastním nedopatřením pří sčítání došel ke konečnému 
so~čtu 17.211 Kč 98 h a, vznášeje ~alobu po tento' peníz, neuvedl, že 
:aza!ovaný peníz jest částkou pohledávky přes 40.000 Kč. Tento po
cetm omyl nemohl žalovaného připraviti o jeho právo, by spor tenta 
podle ~ 7. a) a 55 j. n. projednáván byl před senátem. Jest pravda, že 
s~ dmha veta § 55 j. n. nevztahuje na případy, v nichž žalobci přísluší 
disposice pouze nad částí pohledávky a ,žalobce domáhá se žalobou 
právě jen této části; jak již v rozhodnutích čís. 721 a 3470 sb. n. s. 
dovozeno, řídí se v těchto případech věcná přislušnost a v důsledku 
toho i otázka, zda věc patří před samosoudce, dle části mu příslušejícÍ. 
Ale zde jde o jiný případ; žalobci v čase podání žaloby (23. prosince 
1925) příslušela disposice nad celou pohledávkou a podle zjištění 
~~udu prvé stolice žalobce teprve dne 15. pro'since 1925 postoupil z ní 
castku 24.123 Kč 64 h Františku F~ovi. Poukázati jest na předpis § 7 
a) ~rv~ odstavec j. n., dle něhož patří přecl samo'8O'udce právní rozepře, 
kdyz, p;edmět s{l0m nečiní přes 20.000 Kč anebo až do počátku ústního 
jed~~m se o,mezIl na tuto nebo nižší částku. Postoupil-li tedy stěžovatel 
~mIn,eno~ častku Františku F-ovi později, nelze o něm říci, že až do 
ustmho jednání omezi,l spor na částku nepřevyšující 20.000 Kč a neměl 
proto tento postup významu pro otázku, zda věc bylo odkázati před 
~amoso~dce. Jest tedy jednání před samosoudcem, počímje prv'ým 
ustním jednáním ve věci samé zrušiti jako zmatečné podle § 477 čís. 2 
c. ř. s. Ježto však tento zmatek nestihá řízení až do prvého ústního 
jednání, neměl rekursuí soud zrušovati celé řízení; bylo proto dovola
címu rekursu částečně vyhověti tak, jak ve výroku uvedeno. 

čís. 7140. 

žiV1lOSůenské Slpolečenstvo po rozumu VII, hlavy núvely k živno
stenskému řádu ze dne 5. února 1907, čís. 26 ř. zák. jest veřejnou kor-
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porací, závazky za ně mohou býti založeny jen příslušnými zástupčími 
orgány podle obsahu stanov. . 

starosta společenstva nemůže učiniti platný projev za spole&nstvo 
v případech, ve kterých stanovy vyžadují usnesení valné hromady. Usne
sení valné hromady nemůže býti nahraženo prostým mlčením členů valné 
hromady. Nákupní skupina společenstva nemůže svým usnesením a jed
náním nahrll>:Qvati usnesení a jednání, která podle stanov příslušejí jen 
valné hromadě. 

(Rozh. ze dne 10. června 1927, Rv I 1204/26.) 

Žaloba banky proti společenstvu knihařu a výrobců karlonáží o za
placení zbytkové pohledávky z poskytnutého úvěru byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Žalující banka domáhá se na žalovaném společenstvu knihařu a 
výrobců kartonáží zaplacení zbytl<ové pohledávky z poskytnutého úvěru, 
tedy ze zápůjčky. Žalovaná strana jest živnD'stenským společenstvem 
po rozumu VII. hlavy novely k živnostenskému řádu ze dne 5. února· 
1907, čís. 26 ř. z., tedy veřejnou korporací a hromadnou osobou, která 
nemůže jednati sama, nýbrž jen svými oprávněnými zástupci. Ve sporu 
jde o otázku, zda žalované společenstvo uzavřelo se žalující bankou 
platnou smlouvu o po'skytnutí úvěru. Tuto otázku možno rozřešiti je
dině podle obsahu stanov úředně schválených, což i sama žalobkyně 
uznala, pravic v přípravném spise, že »v tomto případě jsou stanovy 
zásadního významu«. Podle § 34 stanov jest zapotřebí souhlasu valného 
shromáždění společenstva kramě jiného také k přijetí zápůjček a k pře
vzetí jiných závazku a plnění, za něž má společenstvo ručiti. Podle § 20 
stanov děje se svolání valného shromáždění písemným vyrozuměním 
členů, jimž jest oznámiti předměty jednání; usnesení valné hromady 
děje se - pokud není ve stanovách nic jiného ustanoveno - absolutní 
většinou hlasů .. Tll jest tedy zevrubně předepsán postup, jakým mŮže 
přijíti k místu platné usnesení valného, shromážděnÍ. Nic takového se 
v souzeném případě ve příčině smlouvy, na níž jest žaloha založena, 
nestalo. Řečené předpisy stanov nutno vykládati přesně, neboť jde 
o právnickou osobu, která může jednati jen svými zástupci a jejíž platný 
projev vůle jest tn jen tehdy, byly-li přesně zachóvány předpisy <O tom, 
jak takový projev vůle má přijíti k místu. NestaJo-lise tak, není tu 
platného projevu vůle, který by ukládal právnické osobě závazky. Z toho 
jest již zjevno, že žalující banka není v právu, vytýkajíc odvolacímu 
soudu nesprávné právní posouzení věci a zastávajíc tyto' názory: 1. od
volávajíc se na předpis § 27 stanov o oboru působnosti staro,sty spo
lečenstva, zastává ná2Cor, že starosta mohl za společenstvo uč'initi platné 
ujednání, že v tomto případě starosta skutečně úvěrní smlouvu se ža
lující bankou uzavřel, že on nebo jeho náměstek dávali bance příkazy 
k výplatě peněz, že se za společenstvo podepisovali a listiny úřední 
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pečetí společenstva opatřovalí a že i výtahy z účtů uznávali; domnívá 
se dále, že, překročil-Ii starosta meze svého oprávnění, jde jen o vnitřní 
poměr mezí ním a sp'Olečenstvem, že společen,:tv'O m~že se jen n~ t;~m 
h'Ojiti, ale že se tento poměr nedotýká žalob kyne, ktera jednala v duvere, 
že předpisy stan'Ov byly zachovány; 2. tvrdíc, že byly každému valnému 
shromáždění podávány zprávy o závěru. II žalující bankyo a d~časn~ch 
dlužných saldech a o nákupu i prodejI suroVI11 za vypujčene pemze 
a že valné shromáždění vzalo zprávy ty qa vědomí, vyvozU'je z toho, 
že tím valné shromáždění mlčky schválilo jak nákup a prodej surovín, 
tak smlouv'U o úvěru u žalobkyně. K čís. 1. Obor působnosti starosty 
společenstva jest v § 27 stanov přesně určen a jíž tam jest uvedeno, že 
starosta vyřizuje všechny záležítostí, které nevyžadují. us~esen!: Kd,e. 
jest tedy ve stanovách předepsáno usnesem, jako v S'Ollzenem pnpade, 
tam řídí se platnost smlouvy podle usnesení a, kde není usnesení, není 
platného projevu vůle hromadné osoby a nevzniká platná smlouva. V la
kových případech nemůže starosta, třebaže spoIečenstvo na venek za
stupuje a třebaže používá tískopísů i úřední pečetě společenstva -
činiti platný projev vůle za společenstvo, protože.k tomu není oprávněn 
a jeho projev' nemá pro hromadnou osobu právního významu. K tomu 
přistupuje v tomtO' případě ještě, že listina ze dne 11. ledna 1922, v níž 
byl'O žádáno za otevřen,í konta u žalující banky pro sp'Olečen'stv'O, byla 
podepsána dřívějším starostou a jeho náměstkem V době, ve které dří
vější starosta již starostou nebyl, neboť jest nesporn'O, že v době p~ 
11. list'Opadu 1921 do 11. března 1922 josef C. starostou nebyl a prave 
v této době listinu o poskytnU'tí úvěru pod'epsaJ. K čís. 2. jak již řečeno, 
může se státi platný projev vůle hromad!"é osoby ve případech, ve kte
rých je předepsáno usnesení valného sbromáždění, jen tímto způsobem 
a nemůže býti nahrazen konkludentním činem, zejména prostým mlče
ním členů valného shromážděnÍ. I kdyby bylo dokázáno, že bylo valné 
shromáždění o stavu věci zevrubně zpraven'o, a kdyby byli přítomní 
mlčeli, nebylo by ani tu podle § 863 obč. zák. takovéhonutkavého dů
vodu pro závěr že vše schvalovali, nebyl-li předmět jednání při p'Ozvání 
členů těmto 'O;námen a nebyl'O-li hlasováno, by mohlo býti zjištěno, 
zdali a koEk přítomných s'Ouhlasía zdali je to nutná většina hlasů. Tím 
méně ovšem možno předpokládati schválení, když první soud, uvěřiv 
nynějšímu starostovi jako straně, nepřijal za dokázáné, že bylo někdy 
o úvěrní akci a o. skladu zboží na valných hromadách jednáno a když 
odvolací soud na tomto negativním zjištění nejen ničeho, nezměnil, nýbrž 
sám zjišťuje, že na valné hromadě společenstva, konané dne 28. října 
1922, nebylo o krytí schodku jednáno a že na mimořádné valné hro
madě ze dne 25. října 1924 bylo na'Opak usneseno, by pohledávkaža
lobkyně uz,nána nebyla. 

KoneĎně nutno se vypořádati ještě s jedním důvodem žalující banky, 
jejž uvádí proto, že její žalobní nárok proti společenstvu jest oprávněn. 
Zalované společenstvo namítalo totiž v první st'Olicimezi jiným také, 
že na valném shromáždění ze dne 31. ledna 1920 bylo sice usneseno 
založiti nákupní společenstvo, že však toto společenstvo založeno ne
bylo, že se spojilo jen několik výrobců kartonáží v »nákupní skupinu«, 
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která sama za sebe jednala, mezi níž a společenstvem nebylo spojitosti 
a že závazky této skupiny proti bance nelze pokládati za závazky spo
lečenstva. Naproti tomu tvrdila žalující ba'nka, že t. zv. »nákupní sku
pína« byla jen přípravným výborem společenstva, který obstarával ná
kup a prodej surovin pro všechny členy, a zastávala názor, který udržuje 
ještě v dovolání, že nikoli »nákupní skupina«, nýbrž společenstvo bylo 
podmětem, který sklad surovin měl a který v úvěrní poměr s bankou 
vstoupil a že valné hromady toto jednání mlčky schválily. Takto chce 
žalující banka patrně vyjádřiti, že to, co podnikla t. zv. »nákupní sku
pina«, zavazovalo společenstvo. Ze tento názor není správn'ý, bylo vylo
ženo již shora pod čís. 1. a 2. Nákupní skupina nemohla svým usne
sením a jednáním nahražovati usnesení a jednání, které podle stanov 
příslušelo jen valnému shromážděnÍ. Usneslo-li se valné shromáždění 
dne 31. ledna 1920 na založení nákupního společen.stva, pověřivši při 
tom přec\stavenstvo vypracováním stanov, bylo společenstvo tímto usne
sením vázáno jen p'Otud, pokud ro bylo usneseno, ale níkoH dále, ze
jména nebylo vázána tím, co nějaká bez usnesení valné hromady se 
utvořívší »nákupní skupina« pwvác\ěla. jestliže - jak nižší soudy zji
stily -- k založení zamýšleného nákupního společenstva vůbec ned'O·šlo 
a nebylo k t'Omu opatřeno ani potřebné schválení zemské politické 
správy, jak jest to v § 20 stan'Ov předepsáno, stal'O se dotýčné usnesení 
valné hromady vůbec bezpředmětným a nemá pro tento spor a pro 
otázku jedině rozhodn'Ou, zda žalované společenstvo uzavřelo se žalu
jící bank'Ou platnou smlouvu o zápůjčku, žádné váhy. 

čís. 7141. 

Manželským dětem přísluší proti rodičům nárok na zaopatření. Rol
nický syn obezna1ý se všemi hospodářskými pracem; a mající trvalou 
obživu, odpovídající jeho znalůstem a schůpnastem při hospodářství, 
nemůže se domáhati na rOdičích poskytnutí přiměřeného peníze, za nějž 
by si mohl koupiti hospodářství nebo se na hospodářství přiženiti. 

(Rozh. ze dne 10. Června 1927, Rv I 1345/,26.) 

Zalobce, wlnický syn, d'Omáhal se na své manželské matce zaplacení 
25.000 Kč z důvodu zaopatření. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, 
odvolací soud z těchto d ů vod ů: Nárok proti žalované matce na »za
opatření« zaplacením 25.000 Kč opírá žalobce, 'Odvolávaje se na usta
novení §§ 139, 148, 166 obč. zák. o tvrzení, že od svých rodičů byl 
určen pouze k pracím jako čeledín a p1'Oto že byl vyučen p'Ouze za če
ledína, že nyní, jsa 29 ,oků stár, má právo si z,aloiiti svou vlastní do
mácnost a svou vlastní existe11'ci a že může toto právo uplatniti toliko 
zakoupením hospodářství neb'O přiženiti se do takového podniku. Zákon 
ukládá rodičům kromě p'Ovinnosti do-tační, 1. j. povinno'sti dáti vdáva
jícím se dcerám věno přiměřené jejich stavu a jmění a synům z téhož 
důvodu poskytnouti přiměřenou výbavu (§§ 1220, 1231 ohč. zák.) je_ 
dině povinnost vyživovací (§ 139 obč. zák.), t. j. povinnost opatřit.i 
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dětem přiměřenou výživu nebo je, jak ustanovují §§ 166---168 obě. zák., 
zaopatřiti, t. j. nésti náklady na stravu, ošacení, byt a ostatní životní 
potřeby, jakož i vYučování (§ 672 obč. zák.) a to způsobem přiměřeným 
jich stavu a jmění. To vyplývá nepochybně z § 166 obě. zák., jenž také 
nemanželským dělem, tím více pak manželským přiznává právo žádati 
na rodičích, by je přiměřeně svému jmění vyživovali, vychovali a za
opatřili. Avšak podle § 141 obě. zák. trvá tato, především otci náleže
jící p'Ůvinn'Ůst pouze tak d<l'Ouh'Ů, pokud děti se samy nemohou vyživo
vati. Nebylo tvrzeno, že žalobce jest nesch'Open výdělku, t. j. že není 
s t'O, by si sám opatřil výživu; naopak mluví proti tonm prvním soudem 
zjištěné poměry žalobce. Z toho vyplývá, že žalobcův nárok na výživu. 
proti matce nepozůstává, pončvadž neprokázal neschopnost k výdělku, 
a že mu jinak jest odepříti nárok na zaopatření pro nedostatek jakého
koliv zákonného podkladu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

qůvody: 

Co do zamítnutí nároku na zaplacení 25.000 Kč požadovaných ža
lobcem na žalované jako matce z důvodu zaopatření, nebylo dovolání 
vyho'věno pro jeho neopodstatněnQ;st Nelze arciť přisvědčiti žalované 
v tom, že žal'Obci nepřísluší nárok na zaopatření již prot'O, že prý man
želským dětem zákon nároku na zaopatření proti rodičům nepřiznává. 
I když se v § 139 obč. zák. výslovně nemLuví o povinnosti rodičů k za
opatření manželských dětí, nelze ° této povin!1o,sti rodičů opl'oti manžel
ským dětem pochybovati, neboť plyne jednak z ustan'Ovení § 166 obč. 
zák., protože se v něm přiznává nárok na zaopatření »také« dětem mimo 
manželství zrozeným, jednak svědčí o této povinnosti ustanovení §§ 792 
a 1220 obč. zák., v nichž se zaopatřovací povinnost rodičů proti dětem 
výslovně uvádí. Než přes odpadnutí tohoto důvodu, žalovanou proti 
uznáni žalobcova nároku uváděného, nelze žalobci požadované zaopa
tření a nárok na ně přiznati. Podle žalobcova názoru má nárok proti 
matce na opatření .samostatné existence a, ježto jest vyučen hospodář
ským pracím a veden byl k hospodářství, má prý z důvodu zaopatřeni 
nárok proti matce na opatření samostatné existence v tomto povolání, 
tedy na poskytnutí přiměřeného peníze, za který by si mohl nějaké ho
spodářství koupiti nebo se na hospodářství přiženiti. Tento žalobcův 
názor o zaopatření neodpovídá však zaopatření, jak je míní a l'odičům 
proti dětem ukládá zákon. V úvahu přichází ustanovení § 220 obč. zák. 
Podle tohoto ustanovení rozumí se zaopatřepím stav, poskytující dítěti 
možn'Ost trvalé obživy. Z tohoto ustanovení nelze dovoditi a neplyne ná
rok dítěte na. samostatné postavení. Jde tudíž nad ustan'Ovení zákona, 
požaduje~li žalobce pro sebe postavení samo·statného hospodáře a žá
dá-Ii od matky, by mu je opatřila pokud se týče, by mu poskytla k jeho 
opatření potřebné prostředky. Žalobce měl by nárok na zaopatření ve 
smyslu zákona, ale toto zaopatření již má. Jest zjištěno, že žalobce, na
rozený dne 31. prosince 1896, jest zdravý muž se všemi hospodářskými 
pracemi obeznalý a že má trvalou obžiVli odpovídajíci jeho znalostem 
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a schopnostem při hospodářství, toho času jako čeledín. Nemůže tedy, 
maje již zaopatření, další zaopatření na matce žádati a hyl se svým 
nárokem nižšími soudy, najmě odvolacím soudem, právem zamítnut. 

čís. 7142. 

Zaměstnllnee nemůže se domáhati na zaměstnavateli náhl'ady škody 
z důvodu, re ho přihlásil u okresní nemocenské p0'kladny menším vý
dělkem, než skutečně měl. 

(~ozh. ze dne 10. Června 1927, Rv I 290/27.) 

žalobce, pomocník ve mlýně žalovaného, domáhal se na žalovaném 
náhrady škody proto, že ho přihlásil u okresní nemocenské pokladny 
menším výdělkem, nežli jaký ve skutečn'Osti měl, 'následkem čehož ža
lobce v době nemoci ode dne 9. února 1923 do 30. května 1923 a pak 
zase od 26. června 1925 do 4. března 1926 zařazen byl okresní nemo
censkou pokladnou do nižší stupnice podpory, než by byl zařazen, 
kdyby žalovaný jeho výdělek byl správně oznámil, bra,1 menší podporu 
denně o 4 Kč a tuto škodu mti prý žalovaný zavinil. Pro c e sní S'O U d 
P r v é s tol í c e uznal podle žaloby, 'O d v Ů' I a c í s o u d žalobu za
mítl. D ů vod y: První soudce přimal žalobci částečnč náhnrdu, uznav, 
že se žalovaný dopustil zavinění, nepřihlásiv výdělek ž;rlobce podle 
pravdy, a že tím žalobci škodu způsobil, než neprávem, p'Oněvadž žalo,
vaný není žalobci povinen náhradou škody. Jest nesporno, že žalobce 
byl u žalovaného zaměstnán ve mlýně jako dělník a že proto podle § 1 
zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. podléhal nemocenskému 
pojištění podle tohoto zákona, což o'statně uznala sama nemocenská 
pojišťovna, přijavši jeho přihlášku a vyplácejíc mu v nemoci nemocen
skou podporu. Podle § 1 cit. zák. a § 2 a 6 stanov okresní nemocenské 
pokladny, stal se žalobce členem nemocenské pokadny, jakmile na
stoupil práci v jejím obvodu. Podle § 7 zákona ze dn~ 22. prosince 1920, 
čís. 689 sb. z. a n. a § 8 stanov zařadí se pojištěnci za účelem pojištění 
podle svého pracovního výdělku ve mzdové třídy a v případě onemoc
nění, trvá-li nemoc déle tří dnů a nemocný jest výdělku neschopen, 
obdrží nemocenskou podporu, jejíž výše řídí se mzdovou třídou. Pro 
výši nemocenské podpory není rozhodnou přihlášená mzda, nýbrž mzda, 
jakou dělník skutečně si vydělal, p'Ojištěný jest povinen dle § 28 stanov 
ihned ohlásiti počátek neschopnosti, načež dle § 29 stanov obdrží ne
mocenský list s udáním nemocenské podpory a, je-li toho názoru, že 
má nárok na vyšší nemocenskou podporu, jest na něm, by tuto u nemo
censké pokladny uplah'íoval a, došlo-li by ke sp'Ůru mezi ním a nemo
censkou pokladnou '0 nem'Ůcenském nároku, aby dal spor rozhodnouti 
rozhodčímu soudu nemocenské pokladny (§ 41 druhý odstavec nem. 
zák.). Zaměstnavatel jest ovšem povinen podle § 31 zák. o nem. po
jištění a § 11 a 12 stanov os'Oby u něho zaměstnané a nemocenskému 
pojištění podléhající u okresní nemocenské pokladny přihlásiti nejpoz
ději třetího dne po vstupu d0' zaměstnán,í a opět je odhl<'tsiti nejpozději 
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třetího dne po ukončení pracovního poměru, avšak tento předpis pode
přen jest pouze trestní sankcí § 32 a 67 na opomenutí oznámení a usta~ 
novením, že nemocenské pokladně hradí veškerý náklad, který učinila 
na základě zákonných nebo statutárních předpisů na podporu členů 
vůbec nepřihlášených nebo teprve po onemocnění přihlášených, tedy 
i když přihlásil ji s menším výdělkem, neukládá však zaměstnavateli 
povinnost k náhradě škody zaměstnanému pro případ, že by přihláška 
byla nesprávnou, na kterýž případ chybí dokonce i trestní sankce. To 
má svůj důvod', neboť o dělníka jest postaráno i tehdy, když zaměstna
vatel opominul oznámení učiniti p'Údle své povinnosti, poněvadž dělník 
jest členem okresní nemocenské p'Úkladny, jakmile v jejím obvodu 
vstoupi do zaměstnání, podléhajícímu nemocenskému pO'jištění, a, jak 
výše uvedeno, má nárok na nemocenskou podporu podle mzd:ové třídy 
odpovídající jeho skutečné mzdě. Jelikož pojištěnec má nárok pouze 
proti okresní nemocenské pokladn,ě, nikoliv také proti zaměstnavateli, 
byla žaloba podána proti osobě. nezavázané a měl ji proto první soudce 
zamítnouti. " 

N e j vy Š š í s o u d' nevyho,věl dovolání. 

D ů vP d y: 

Dovolací soud souhlasí s důvody soudu odvolacího, jež věc správně 
vys.tihují. Odkazuje dovolatele na ony důvody a dodává na vývody 
dovola\elovy pouze toto: Všeobecných zásad o náhradě škody nelze 
použíti tam, kde zákon'Údárce na p'Úrušení zákonných předpisů stanovil 
zvláštní sankci, jako se stalo v §§ 32 a 67 zákona z 30. března 1888, 
čís. 33 ř. z., neboť sankce taková jest ustanovením výjimečným, jež 
nesmí býti rozšiřováno. Byl-li žafobce zařazen do nižší třídy mzdové 
než té, která odpovídala jeho skutečnému výdělku, a byla-Ii mu důsled
kem toho vyplácena menší nemocenská podpora, než na jakou by byl 
měl při správném zařazení nárok, bylo jeho věcí, by dle § 41 odst. 2 
uv. zák. uplatňoval včas své nároky proti" nemocenské pokladně před 
wzhodčím soudem. Opomenul-Ii tak učiniti, nese následky toho sám 
a nemá práva přesunovati je na žalovaného. 

čís. 7143. 

Ochrana nájemců (záWon: ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Předpis § 31 (1) čís. 1 zák. nevztahuje se na mlstnosti, které byly 

srice po 1. květnu 1924 upraveny z neobytných na obytné, avšak na ná
klad nájemruka. 

(Rozh. ze dne IQ. června 1927, Rv I 872/27.) 

žalovaný najal v roce 1925 od žalobce prádelnu a upravil SI ]1 na 
obytnou mistnost. Výpověd" z této místn'Ústi ponechal pro c e s n i 
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s o udp r v é s t o I i c e v platnosti, o d vol a c í s o u d výpověď 
zrušil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,lání. 

D ů vo d y: 

Dovolaci důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 503 
čís. 4 c. ř. s. není oprávněn. Jde jen o výklad § 31 (,1 ) čís. 1 zák ze dne 
26. března 1925 čís. 48 sb.· z. a n., pokud ustanovuje, že zákon se ne
vztahuje »na místn'Ústi, které byly teprve po 1. květnu 1924 z neobytc 
ných na obytné upraveny a pronajaty«. J~st totiž ,v souzené~.?říp~dě 
zjištěno, že místnost, o kterou Jde, byla pred pronajmem nynejslmu zi!
lovanému neobytnou prádelnou, která sloužila účelům živnostenským, 
a že teprve nynější žalovaný dal si prádelnu roku 1925 na svůj náklad 
za souhlasu pronajímatele upraviti v 'Obytnou místnost, že se pak do ni 
nastěhoval a od té doby tam bydlí. První soucl přiklonil se k názoru 
vypovídající strany, že zákon o ochraně nájemníků pro tuto místnost 
neplatí, protože prý rozhoduje jedině skutečnost, že byla neobytná míst
nost po 1 .květnu 1924 v obytnou upravena, ale že prý nemzhoduje, 
kdo tuto úpravu provedl a na čí náklad se stala. Odvolací soud zastává 
však názor, že zákon ze své ochrany vylučuje jen místnosti, které byl~ 
na náklad pl'onajímatelův z neobytných v obytné upraveny. Dovolacl 
soud plně souhlasí s tímto názorem. Již při sIovném výkladu zákona 
vyskytují se pochybnosti o správnosti názoru prvního soudU', uváží-Ii 
se, že věta, o jejíž výklad jde, ukončuje první odstavec, s nímž tvoří 
souvislý celek a který praví, že se zákon nevztahuje na domy, přestavby, 
přístavby a nástavby ... a na m,stnosti teprve po 1. květnu 1924 nově 
zřízené nebo z neobytných na ohytné upravené a pronajaté. Takové 
změny, zejména rozsáhlé změny v první větě- uvedené, provádějí zpra
vidla jen vlastníci a nikoli nájemníci. Také rčení »upraveny a prona
jaty« poukazuje k tomu, že zákonodárci vycházeli z předpokladu, že 
úprava místn'Ústí předchází pronájmu a nikoli - jako zde .:- že pro
nájmu následuje. Ale i kdyby z mluvnického výkladu vzešly pochybnosti 
o pravém smyslu zákona, rozptýlí je výklad logický, zejména zákono
dárný důvod a účel, neboť slova zákona jsou jen prostředkem ku pro
jevu vůle zákonodárcovy. Jak správně již odvolací soud vyložil, bylo 
zákonodámým dlivodem předpisu § 31 zák. na ochr. náj., kterým byla 
záštita zákona částečně odbourána, by vlastníci domu, kteří podníkají 
nákladné l1O\Costavby, přístavby, přestavby, nástavby a jiné adaptace 
a kteří tím zmírňují bytovou tíseň, nebyli podrobeni obmezujícím před
pisům zákona o ochraně nájemníků. Žádnou měrou nechtěl z;>kon, by 
vlastník domu, který ničím ke zmírnění bytové tísně nepřispěl, osvojil 
si z toho prospěch, že jeho nájemník svým nákladem dal upraviti ne
-obytnou místnost v místnost ohytnou. Tím by se ochrana nájemníků 
zvrhl,. v jejích neprospěch a ve prospěch pronajímatelů. Pro správnost 
tohoto názoru mluví i tato úvaha: pwnajímatel pronajal v souzeném 
případě jen živnostenskou místnost (prádelnu), která také podléhá 
ochraně nájemníkli a ze které t"ké by mohla býti dána výpověď jen 
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z důle~itých dův".dů, jakoby šlo o byt (§§ 1 a 30 zák. o ochr. náj,.). 
S ~'Iedlska pronajlmatelova má se věc tak, jakoby šlo o jin'Úu mlstnost, 
nez o byt, a pronajímateli nemůže přijíti k dobru, že si nájemník upravil 
s Jeho svolením živnostenskou místnost na místnost obytnou. 

Cis.7144. 

Sourlně potvrzeným vyrovnáním nezaniká účinnost exekučního titulu 
z d?by 'p'řed zabáien~ vyrovnacího řízení a lze na jeho základě vymá
ha.h ObZIVlou pohledávku proti dlužnlkovi. Jen v tom případě, že věřitel 
za vyrovnacího řízení získal exekuční titul toliko do výše vyrovnací 
kvoty, ~~l by ~ucen ohledně zbytku pohledávky, přesahuHcího kvotu, 
nastOUpIti proh dlužníkovi žalobou nebo jiným způsobem vhodným 
k nabytí exekučniho titulu. 

. Vedena-Ii ~,:e~ce. bez .ohledu na soudní vyrovnáni, bylo na dluž
nlku',by se b~~ntl namltkaml J?Odle § 35 (36 čís. 1) ex. ř.; k účinkům vy
rovnanl nemuze soud exekUCI povolující sám od sebe přihlížeti. 

(Rozh. ze dne 10. června 1927, R JI 201/27.) 

s 'O udp r v é s t 'O I i c e zamítl exekuční návrh rek u r sní 
s o u ,d zru~i1 napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by 'O ní' dále 
p? zak?nu Jednal. D ů vod y: Rozhodnutí prvé stolice odepírá exekuč
mmu tItulu vykonatelnost, poněvadž bylá zrušena soudním vyrovnáním 
ze dne. 22. října 1926, která skutečnost exekučnímu titulu následovala. 
Ex~k~cní soud při tom přihlíží k s'ÚudnIh1U vyrovnání z úřednl moci jako 
k ]lnemu pravoplatnému rozhodnutí. S tímto právním názorem nelze S'ÚU
hl~siti, byr i tento názor byl schválen rozhodnutím nejvyššího soudu ve 
sblrce. n. ,s. čís. 269.6. Soudní vyrovnání má právní p'Úvahu smlouvy 
(uzavf<;ne mez! vy:ovnacím dlužníkem a jeho věřiteli o zaplacení jich 
pohled~vek) .. Dlumo tedy toto vyrovnání posuzovati po-dle zásad o
sm!?uva,ch. N~Jde tu o SOUd?! ~ozhodl1utí,. k němuž má býti přihlíženo 
z uredm mOCI. Z tohoto pravmh'O stanovIska lze odvozovati tyto, dů
sledky: a) vyrovnání má pouze význam námitky proti exekučnímu tí
!ulu. Má tedy dlužník tuto námitku uplatňovati žalobou podle § 35 ex . 

. r.). b). Pouhým vyrovnáním n'epozbývá dřívější exekuční titul vykona
telnosÍl. D1užní~ má možnost vzdáti se vyrovnacích výhod (srovnej: 
Jager: Konkurslll právo § 193 p'ÚZll. 6, rozh. nejv, soudu v GelIerově 
~e~tľal,blatt~ 19\7/380). Nebyl proto exekuční soud oprávněn přihli
zeti z uředlll moci k soudnímu vyrovnání. Poněvadž exekuční tituly ne
byly k rekursnímu spisu připojeny, byla věc vrácena první stolici k 1l!0-
vému rozhodnutí. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Názor dovolacího reku'rsu, že potvrzením soudního vyrovnání zaniká 
účinnost exekuoních titulů, jichž nabyli věřitelé pro své pohledávky před 

I 
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zahájením vyrovnacího řízení, 'pokud převyšují splatné kvoty, vyvrátil 
správným způsobem rekursní soud. Soudně potvrzeným vyrovnáním ne
zaniká účinnost exekučního titulu naJb)"tého již před zahájením vyrov
nacího řízení a lze na jeho základě vymáhati obživ]ou pohledávku proti 
dlužníkovi.· Jcn v tom případě, že věřitel za vyrovnacího řízení získal 
exekuční titul toliko do výše vyrovn.ací kvoty, byl by nucen ohledně 
zbytku pohledávky, přesahující kvotu, nastoupiti proti dlužníkovi žalo
bou nebo jiným způsobem vhodným k nabytí exekučního Hlulu (srv. 
rozh. čís. 6139 sb. n. s.). Opačný náhled vedl by k neudržitelnému dů
sledku, že by věřitel v případě, že jeho původní p'Úhledávka obživla 
(§ 57 vyrovn. ř.), byl nucen o zbytek pohledávky znova žalovati a jej 
soudn!m nálezem nebo jiným exeikučním titulem dáti zjistiti, ačkoUv se 
tak již stalo před zahájením vyrovnacího řízení. Ale rekursoí soud nad
bytečně vyvolal tyto ovšem nesprávné vývody dovolacího rekursu, ne
bof soud prvé stolice se vc svém usnesení nezabýval touto otázko-u, ný
brž zamítl návrh na exekuci jako toho času nepřípustný, poněvadž sám 
od sebe přihlížel k potvrzenému vyrovnání p'ovinného, podle něhož měl 
zaplatiti svým věřitelům toliko 38%ní kvotu, z tohO' částku 10% dne 5. 
ledna 1927, kterou zap.Jatil včas penízem vyšším než byl zavázán. V tom 
ohledu však správně uvedl rekursní soud, že, vede-li vymáhající firma 
exekuci bez ohledu na soudní vyrovn.ání, jest věcí p'Úvinného, by se brá
nil námitkami podle § 35 pokud se týče § 36 čís. 1 ex. ř. (r'Úzh. čís. 1521 
a 4423 sb. n. s.). Jako vůbec oko'lností, vykonatelný nárok úplně n·ebo 
částečně rušících neb 'Odkládajících, nesmí si soud při povolení exekuce 
povšimnouti, byť mu byly 'Odjinud úředně známy, tak ani k účinkům 
soudního vyrovnání nesmí sám od sebe přihlížeti. Exekuce povoluje se 
podle § 3 druhý odstavec a § 7 a 55 ex. ř. podle návrhu vymáhajícího 
věřitele se zřením na exekuční titul a zpravidla bez předcházejícího úst
ního jednání a bez slyšení povinné strany. Také jest vyrovnacímu dluž
níkovi ponecháno, nehledě k připadu § 47 vymvn. ř., aby chce-Ii, platil 
j nad kv'Otu. Pmto není též správným opačný názor dovo,lacího rekursu, 
že soud prvé stO'lice vzal právem z úřední moci zřetel k vyrovnání jako 
k okolnosti jemu pověd'Úmé. . 

čís. 7145. 

žalo-ba o- zmatečnost podle § 529 čís. 2 c. ř. s. 
Důvod žaloby pro zmatečnost podle § 529 čís. 2 c. ř. s. jest doslova 

:stejný Si důvodem zmatečnosti § 477 čís. 5 c. ř. s. Důvod zmatečnosti 
podle § 477 čís. 4 c. ř. s. nemůže býti základem žaloby pw zmatečnost. 

Tím, že proti soudní výpovědi z nájmu byly vypovězeným padány 
námitky, byl zahájen spor a vypovězený byl zastoupen v řízen" 

(Rozh. ze dne 10. června 1927, Rv II 76/27.) 

. Soudní výpověď z bytu, již dali manželé G-ovi manželům J-ovým, 
:byla vypovězeným řádně doručena do vlastních rukou. Manželé J-ovi 

CiviIni rozhodnutI IX. 65 
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podali pl'Oti výpovědi námitky. ježto se však nedostavili k ústnimu lÍ
čení, byla výpověď rozsudkem pro zmeškání ponechána v platnosti. 
Tvrdíce, že nebyli řádně předvoláni k ústnímu líčení, podali manželé 
j-ovi na manžele O-ovy žalobu o zmatečn'Ost rozsudku pro zmeškánÍ. 
Pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žalohy, o d v a -
I a c i s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalující strana podala žalabu 
pra zmatečnost ve smyslu § 529 čís. 2 c. ř. s., kterou 'Opírá výhradně jen 
a ta, že vadným doručením předvalání ku stání ze dne 24. srpna 1926 
se stalo, že nebyla v řízení vůbec zast'Oupena. Je tedy pouze řešiti otázku, 
zda jsou tu zákonné předpoklady žalaby pro zmatečnost, kteroužt'O 
otázku sluší záp'Orně zodpověděti. Padle ustanovení § 529 čís. 2 c. ř. s. 
může hýti pravoplatné razhodnutí, jímž věc jest vyřízena, napaden'O ža
l'Obou pra zmatečnast, když strana nebyla v řízení vůbec zastoupena. 
O tam, že žalující s,trana ve výpavědním řízení 'Okresního soudu vůhec 
nebyla zastoupena, nemůže býti řeči. Zjištěno jest, že dne 19. července 
1926 padána byla manžely Ludvíkem a Emilií O-avými výpavěď proti 
žalující straně, která byla p'Ovo'lena usnesením ze dne 22. července 1926. 
Výpověď byla žalující straně dne 24. července 1926 řádně k vlastním 
rukám doručena. Proti výp'Ovědi poda,la žalující strana, námitky, které 
přišly na s'Oud dne 31. července 1926. P'Odání výpovědi proti nájemní
kovi, daručení soudní výpovědi nájemníkovi a padání námitek se strany 
nájemníkovy patří k výpovědnímu "řízení a jsau tyta procesní úkony 
částmi výpovědního řízení, a nemůže býti pachyby o tom, že žalující 
strana v tomto řízení byla zastoupena, ježto se súčastnila na výpavědním 
řízení tím, že proti výpovědi podala námitKy. Žalující strana nebyla by 
hývala jen tehdy vůbec zastaupena ve výpovědním řízení, kdyby jí ne
byla bývala d'Oručena výpověd' a jí tím byfa bývala odňata možn'Ost pro'ti 
výpovědi podati námitky. Právní názor prvniho soudu, že podmínky ža
loby pra zmatečno.st jsou v souzeném případě splněny, je tedy pochybe
ným. Žalovaná zavinila sama, že jí předvalání ku stání ze dne 24. srpna 
1926 nemohlo býti doručeno k vlastním rukám, při čemž se podotýká, 
že doručení předvo,lání k vlastním rukám zák'Onem není předepsáno, 
ježta podle ustanovení § 106 c. ř. s. jen žaloba a jí v té příčině na ra
veň postavené písemnosti mají býti daručeny k vlastním rukám. Stačila 
tedy doručení předvolání podle předpisu § 104 c. ř. s., na čemž ničeho. 
nemění ta okolnost, ze obsiIka ke stání nebyla v bílé, nýbrž v modré 
obálce, ježto pro doručení pÍ'semn'Ostí jsou směrodatnými jen záko,nné 
předpisy. Žalující strana uplatňovala v námitkách, že jí neprávem byla 
dána čtrnáctidenní výpověď, a domáhala se tedy soudniho výroku, že 
se výpověď zrušuje. Žalující věděla a musela věděti, že 'O námitkách 
musí býti jednáno, ježto k t'Omuta účelu námitky podala. ježto p'O podání 
námitek, tedy za rozepře nastoupila dovolenou a tím změnila bydliště, 
byl'O její povinností oznámiti to sDudu podle ustanovení § III c. ř. s. 
Tota 'Oznámeni bylo 'Opomenuto, pmčež daručeni ke stiní mohlo býti 
vykonána podle předpisu § 104 c. ř. s. Měla-Ii žalující strana za to, že 
takové doručení je vadným a že rozsudek pro zmeškání je zmatečným 
p'Odle § 477 čfs. 4 a 5 c. ř. s., měla tuto zmatečnost uplatňo.vati adva
láním. Dovalená žalující strany končila 28. srpna (31. srpna) 1926 a 
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připustila žalující strana výslovně v žalo?~, že .obdržela roo;sudek pro 
zmeškání dne 3. září 1926, co také vychazl na Jevo ze SpISU. V adv?
lacím sdělení tvrdi žalující strana ovšem; že rozsud~y byly ve skutec~ 
n.asti .odevzdány po 12. září 1 926. N~hl,;?íc k tomu, ~,e ro~sudek nemusI 
hýti d'Oručen k vlastním rukám, nezaleZl v, tom!o ,pn~,a?e na ton;, kdy 
rozsudek pro zmeškání byl daručen" ponev~d,z zalupc;. str~na z,:labu 
opírá výhradně jen o to, že předvolám ke stam nebyla radne doruceno. 
První saudce vynesl razsudek pro zmeškání p.o?le před~l~u § 396 a 442 
prvý 'Odstavec c. ř. s. Ta se stalo neprávem, jezta zalupel strana pad~la 
včas námitky proti výp'Ovědi. Rok :e dne .14. srpna 19,26 nebyl prvmm 
rakem ve smyslu § 239 c. ř. s. a mel prvm saudce vlnestI mzsu~:k pra 
zmeškání ve smyslu § 399 a 442 druhý odstavec c. r. s. Co se tyce za
loby pm zmatečnost je však tata vada bez privníh'O významu. 

N e j v y Š š í s a u d nevyhavěl dovolání. 

Důvody: 

Žalobci napadají mzsudek odvalací~o ,saudu z ~av?lacíc~ ?ůvadů 
§ 503 čis. 2 a 4 c. ř. s. Pakud jde o pravlll posauzelll ve CI uvadl dovo
lání, že jde v tomto. sporu o řešel~F?voU otá~ek: zda tít.t:~ že žalabci pa
dali námitky proti soudní .:'ýpov~d~ z ~aJa,teho byt~,)Iz brh v~ sp?ru 
řádně zas,toupeni a zda predvolalll k ustmmu Jednam 'O namltkach JIm 
bylo řádně dmuČe;o. Snaží se dokázatí, že odvalací saud vyřeši~ obě 
'Otázky nesprávně. Ve sp'Oru uplatňují žalobci žalabau pro zmatecnost 
zákonný důvad § 529 čís. 2 c. ř. s., že v řízení nebyli vůbec zastoupelll. 
TentO' důvod zmatečno,sti je daslova stejný s důvadem zmatečnostI uve
deným v § 477 čÍs. 5 c. ř. s. a nesmí a nemůže býti zaměňován s důvo
dem zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s., který spočívá v tom, že straně 
byla 'nezákanným postupem 'Odňata možnast, před saudem projednávati .. 
Výpovědí z nájmu se zahajuje nájemní řízení, ale ne ještě spar. Byly-h 
včas podiny námitky proti výpavědi, je položiti rak k ústnímu jednání 
a stranu, která dala výpavěd', je považovati za žalobce (§ 571c. ř. s.). 
Tím se zahajuje spar. (Ott, úvod, díl III. str. 213, Neumann, Komentář 
II., str. 1595, Hora, Civilní právo procesní, III. str. } 80, r,?'zhodnutí, ví
deňského !nejvyššího saudníha dvoru, repertonum nalezu c. 255, sbl rka 
Nowakova čís. 1684, Právník, str. 501/16). V tamlo případě nynější ža
labci podali námitky proti výpovědi nynějších žalovaných a tím vstou
pili do, řízenÍ. Není tedy správné jejich tvrzení, že spor byl zahájen te
prve u prvního, ústního, jednání, ani že nedoručením 'Obsílky k němu bylo 
zaviněno, že nebyli v říze.tií zas,loupeni. Odvolací soud tudíž právem 
uznal, že zastoupeni byli. Co se týká druhé otázky, směřují vývady da
volání k tomu, aby bylo dakázáno, že doručo,vací argin se zachaval ne
správně. Tata výtka ve sp'Ojení s předcházející vlastně vytýká řízení 
zmatek podle § 477 čís. 4c. ř. s., který však nemůže býti základem ža
loby pro zmatečnost podle § 529 c. ř. s. Nebylo tedy potřebí se jím obí
rati. 

65" 
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Pozůstalosti po katolických duchovních. 

Předpisy dvorských dekretů ze dne 25. dubna 1817, čís. 1332 sb. 
z. S. a ze dne 30. července 1824, čís. 2027 sb. z. s.' nepozbyly ďosud 
platnosti. 

Prohlásil-Ii dědíc po katolickém duchovním bud' hned na vyzvání 
soudu nebo v řizeni o soudním ohledání škod na farních budovách, že 
neuznává výši škod nebo vůbec povinnosti k náhradě, nemůže mu pozů
stalostni soud uložiti proti jeho vůli zaplaceni částky na opravy ani. 
útrat správního řízeni. Nárok státu vykonávaiícího dozor nad iměním 
církevním, by dědic dal opraviti na farních budovách, co z nedbalooti, 
zavinění nebo zpustošení zemřelého faráře, obr<x:nika neb .iejich lidí bylo 
prokazatelně poškoezeno, dlužno v tomto případe pouká~ti na pořad 
práva. 

(Rozh. ze dne 14. června 1927, R I 445jQ7.) 

V pozůs'talostním řízení po katolickém faráři navrhla finanční pm
kuratura, by bylo vydáno usnesení, jímž by se uložila universální dě
dičce povinnost ku zaplacení částky týkající se opravy farních budov, 
jakož i útrat, jež byly sp0'jeny dosud se správním řízením, 'obzvláš·tě 
s komisí. S o' udp r v é s t o- I i c e odkázal finanční prokuraturu s je
jími nároky na pořad práva. Rek u roS n í s o- u d napadené usnesení 
potvrdil. D ů v 0' d y: Podle § 107 nesp. říz. má v řízení pozůstalos,tním, 
měl-Ii zůstavitel duchovní obrOČÍ, býti vypočtena částka a je-Ii třeba, 
zjištěna znalci, kteron obročí má nahraditi pozůstalosti neb naopak. 
Předpis tento upravují blíže dvorské dekrety ze dne 25. dubna 1817, čís. 
1332 sb. z. s. a ze dne 30. července 1824,čls. 2027 sb. z. s. Pro řešení 
věci, která je předmětem stížnosti, jsou směrodatny zejména odstavce 
písm. bl, c) a d) dvorského dekmtu ze dne 25. dubna 1817, čís. 1332 
sb. z. s. Podle právě citovaného odstavce písm. b) má výsledek šetření 
o stavu farních budova O' škndách, které zavinil zemřelý farář - kte
rážto šetření byla vykonáona krajským úřadem a sdělena zemské správě 
- býti sdělen pozůstalostníml/ soudu, jenž pak to oznámí dědicům nebo 
zástupcům podstaty a vyzve ;e k vyjádření, urče přiměřenou, ale krátkou 
dobu, zda jsou ochotni nahraditi žádaný peníz, či zda žádají, by byl vy
konán soudní odhad. V případě tomto soud prvé stolice naříd'il na den 
31. března 1925 komisi za účelem oddělení obročního jmění od soukro
mého jmění zůstavitelova, jakož i k vyšetření stavu larních a hospodář
ských budov i k sepisu inventáře. Při této komisi se jen, povrchně pro
vedlO' ohledání stavu budov farních a hospodářských, které se n'eodha
dovaly pro-to, že se uvolila universální dědička zaplatiti peníz 3.500 Kč, 
který zástupce patronátu přij a!. Do inventáře pak byla do stavu p'asiv 
pouze přijata tato položka jako pohledávka patronátního· úřadu na 
opravy. Teprve později bylo soudu prvé stolice sděleno jak patronátním 
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úřadem tak i finanční prokuraturou, že zemská správa politická po roz
umu h~řejšího dvorského dekretu upravila výši celkového ~ákladu ll'; 
opravy, které má pozůstalost hraditi, na 29.618 K~ 06 h, takz.e .odečte-II 
se uznaná část 3.500 Kč, přihlašuje se k pozustaloslI Jeste zbytek 
25 118 Kč 06 h. Soudní komisař obsah této přihlášky oznámil po roz
u~u písm. b) shora citovaného dvorského dekretu univers~lní dědi~c: 
s tím, by do 8 dnů soudu sclělila, zda přih~~šenou tuto.P?hled~vku uzn,ava 
a svoluje, by byla vydána pa,tronátnímu uradu ze J~em pO'zusta~c;stm~o. 
To se stalo vyzváoním ze dne 15. června 1926" kt~re. b~!o podle uredmho 
záznamu vypraveno 16. června 1926, Umversaln:dedlcka. p!kr:a too po
dáním ze dne 22. června 1926 soudnímu komlsan O'dpovedela, ze vubec 
neuznává naprosto pohledávku patroná,tní~o ú~~du a nes?~hlasí s tím; 
by peníz přihlášený byl vy:dán p,,:rc;natmmu uradu· .. Totez v pods,tate 
oznámila i soudu prvé stolIce podamm ze dne 2. zan 1926, kd.e opa
kuje, že uznala jen peníz 3.500 Kč, kdežto dal~Í zbytek vůb~c odmítá 
s tím že nemůže býti vzat vůbec v úvahu. Kdyz pak lmančl11 prokura
tura Žádala, by soud prvé stolice uložil l/niversMní dědičce. povinnost, 
by zaplatila celou přihlášenou pohJedávku" zamítl pr~ý, so~d zádost tuto: 
odkázav žad"tele na pořad práva soukromeh~; Vzc~azl otazk,a, zda pr.vy: 
soud nebyl povinen v řízení nesporném po pnpadnem soudmm ohledam 
podle pj,sm. c) a dl) shora citovaného dvorské~o dekre!u,:~hradu za 
špatný stav budov určiti, jak se toho v pods,tate domaha stezovatelk~. 
Soud rekursuí stotožňuje se s právním stanoviskem so,~du stolI~e prve, 
které odp'Ůvídá stavu věci i zákonu. Ač shora cltovany dvorsky dekret 
mluví o t'Ům, že postup v něm upravený děje se »by se zamez!ly spory 
s dědici zemřelého«, a ač znění § 107 nesp. říz. zdá se na prvý pohled 
nasvědčovati tomu, že soud náhradu musí vypočísti, je-Ii třeba, i p~ 
předcbozím znaleckém důkazu, přece nepřikloňuje ~e soud rekursn~ 
k právnímu stanovisku s.tížnost~ jsa to'~o . l~ázo:u~ z,e :'l,ce ne~p0'rny 
soudce má se snažiti, pokud Dl'ozno) zabr~nl!l vyrese,m ?;l~zkYv,nah:ady 
cestou spornou, že však musí při tom dbál! zas.ad ovladajlCICb ~IZel1l l~e
sporné, podle nichž, jakmile dědic vůbec odepč,: uzn~tI pohledavk~'pT1-
hlášenou k pozůstalosti, nezbývá než podle povsechne zasady § 2 CIS. 7 
nesp. říz. věřitele odkázati na pořad práva. Oč běží jiného .. nd O' př!
hlášku pohledávky k pozůstalosti, tedy o soudm postup za nzel1l. pozu
stalostního? Toto jest upraveno patentem ze dne 9. srpna 1854, ČIS. 208 
ř. zák., který podle čl. lIl. úvodního zákona~yní platí ,":ýluoně,. takže dŮ,
sledně musí nesporný soudce dbátI jeho za~ad," zejmena I zasady ~,2 
čís. 7 (srov. i § 105 nesp. ří.z.). Proto takep!edpIS, § 107 ll<;sp. rlZ. 
dlužno vykládati v rámci těchto všeobeclllých predplsu. Dvorsky dekret 
ze dne 25. dubna 1817, čís. 1332 sb. z. s. v písm. b) nařizl/je, by dědic 
se vyjádřil ve lhůtě soudem k tomu udělené, zda jest ochot~n, na~r,;?iti 
žádanÝ peníz či zda žádá, by bylo vykonáno soudm ohledam. Oedlcka 
v tomto případě setrvala na lom, že vůbec neuznává přihlášenou pohle~ 
dávku, pokud převyšuje peníz 3.500 Kč, že vÍlbec ji odmítá a také vůbec 
ani nežádala za soudní ohledání. Jen v tom případě, kdyby za soudní 
ohledání žádala, nastávají po názoru soudu rekursního důsledky vytčené 
v odstavcích písm. c) a d) jmenovaného dvorského dekretu, zejména jen 
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také v tomto případě určí soud náhradu za špatný stav budov. Také 
předpís § 107 nesp. říz. ustanovuje, že se zjišťuje náhrada malci jen, 
je-li loho třeba. čímž míní se patrně jen případy, kdy došlo k soudnímu 
odhadu k žádosti dědicově. Též odstavec písm. d) dopouští i při určení 
náhrady soudem po soudním ohledání další pořad právní. Bylo by za
jisté nehospodárným, by soud vykonával soudní odhad snad i proti žá
dosti dědicově, když předem jest jisto, že dědic odhadu vůbec si ne
přeje a s odhadem tím vůbec nesouhlasí. Žádal-li dědic za soudní od
had, pak ovšem se vykoná a soud uzná na náhradu podle písm. d); ne
žádal-li zaň, nemělo by smyslu odhad vykonati a uznati na náhradu 
proti vůli dědice, který v případě, že žádá za odhad, nepřímo tím uznává, 
že pro účely řízení nesporného bude nutno výsledek řádně vykonaného 
odhadu položiti základem náhrady, při čemž ostatně vždy je mu vyhra
zeno nastoupiti pnřad práva. Poněvadž - jak již shora bylo uvedeno -
vyzvání po rozumu dvorského dekretu ze dne 25. dubna 1817, čís. 1332 
sb. z .. s. nevztahovalo se také výslovn·ě na skutečnOst, zda dědička ve 
lhůtě jí k tomu určené žádá, by byl vykonán soudní odhad - bylo na
řízeno doplnění řízení v tomto směru. Soud prvé stoUce v tomto· směru 
učinil dodatečné vyzvání k dědičce, která však ve lhůtě jí k tomu sdělené 
rozhodně prohlásila, že takového· soudního odhadu si nepřeje. Soud re
kursní uz.nává tudíž postup soudu prvé stolice, hájený napadeným usne
sením, za správný (srov. i rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 6. čer
venCe 1904, čís. 9620 Ol. U. Č. 2741 n. ř.), pročež stížnosti nevyhověl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu finanční proku
ratury. 

Důvoďy: 

Napadené usnesení se bere v rozpor pro nesprávné posouzení vecI 
po stránce právní a pro odpor s příslušnými zákonnými předpisy. Jak 
viděti, jedná se patrně o totéž. Stěžovatelka poukazuje na tD, že § 107 
pat. o nesp. říz .. , dv. dekr. ze dne 25. dubna 1817, čís. 1332 a ze dne 30. 
července 1824, ČÍs. 2027 sb. z. s. jsou zvláštními předpisy veřejného 
práva, jichž účelem jes.t uhraditi nebo mbezpečiti opravy farních budov 
z pozůstalého jmění ještě za řizení pozůstalostního a než je vydána ode
vzdací listina, by se zamezily spory s dědici, takže těchto předpisů musí 
býti dbáno spíše než ostatních ustanovení patentu o ..-,esp. říz. Vytýká 
dále nesprávnost názoru rekmsního soudu, že důsledky vytčené v odst. 
písm. c) a d) prvuvedeného dvorního dekretu nastávají jen v tom pří
padě, žádala-li dědička za soudní ohledání, poněvadž prý to nemůže býti 
závislým na libovůli dědioově a hájí názor, že ať dědička neuznala ná
rok neb i nežádala za soudní ohledání, musí soud u"čiti náhradu za 
špatný stav farních budov. Pokud lak soud neučinil, je prý řízení zma
tečné a neúphié. Než názoru mimořádné stí~nosti (§ 16 nesp. říz.) ne
lze přisvědčiti. Předpisy citovaných dvorních dekretů nep'Ozbyly Dvšem 
dosud platnosti přes čl. lIl. úv. zák. k pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 
ř. zák., neboť nejen že § 57 zák. ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. 
ponechal v platn'Osti posavadní předpisy 'O zřízení a udržování katoli-

I 

- čís. 7146 --
iO:Jl 

ckých kostelních a obročních budov, nýbrž tak,é § 107 :,esp. oříz., poj~d
návající o soupisech jmění obročního a. vlastn;ho ,]I,;em pozu,s.tal?st~Iho 
po držitelích duchovního obročí, odkazuJe vyslovne na zvlastm pred~ 
pisyo tom vydané. Podle dvorního dekretu ze dne25.d~bna 1817 m~ 
správní úřad bezodkladně vyšetřiti ~tav budov; Z]IS:Iy skody, v;:nlkle 
nedbalostí, zaviněním nebo zpustošemm posledmho uZlva!ele obro~I neb 
jeho lidí, jakož i podati výkaz o nákladu na opr,avy, P?~ustal~stlll s,:~d 
pak má vyzvati dědice k prohlášení, ~c1a r;~hra~, t:lto ,castku CI ~da za
dají o soudní ohledání. V tomto druhem pnpade zavlsl.na soudmrr; r,oz
hodnutí zda dědicům bude uložena náhrada oprava utra! ohledam a, 
stalo-li' se tak, má býti potřebný peníz i~~ed z, PO,zůstalostní pod~tatr 
odveden bez ohledu na to, zda snad dalslm pravmm postupem dedlcu 
proti tomuto rozhodnutí byla jim náhrada .:mírněna .. Ust~noven! tato 
mají ovšem ráz práva veřejného a účelem ]e]Ich Jest, Jak vyslov~e uv.~
deno v úvodu dvorního dekretu ze dne 25. dubna 1817, by se trmto n
zením předešlo sporům s dědici a dosáhlo, P?kud m?žno, rychl~h~ ob
novení budov farního obročí na náklad pozustalos·h pro zavmem neb 
nedbalost faráře neb obročníka nebo jeho lidí. Ale již z těchto ustano
vení plyne, že dědic nemusí se spokojiti s nál.ez~m, škod .a rozpočtem 
nákladů znalce správního úřadl\. Tomu nasvedcu]! zeJmena pre.dp"y 
písm. b) až d), že dědic se má u pozůst~lost~ího sou0u J'rohlas~t:, ~da 
škody administrativně shledané a rozpocte~e nahr.~dl, ,CI zda z~da o 
soudní ohledání, že i proti právoplatnému nalezu v nzem zavedenem na 
žádost o soudní ohledání přísluší dědici další po~tup rrávní a ž; podle 
dvorního dekretu ze dne 30. července 1824 nesml pozustalost bylI ode
vzdána, pokud nebylo vykázáno splnění nebo, z,:j}ště~í o~šk?dnéh~ 
ohledně budo.v patřících k obročí. úprava soudmho nzen!, o nemz ml;,vl 
písmena d) dvorního dekretu ze dne ?5. dub!,a 181!, doz~,ala vS,ak 
změny předpisem § 2 čís. 7 pat. o· nesp. nz., ]enz podle cl.,lIl. ~vod. zak. 
jest tu směrodatný a jenž nepřipouští, by v pozůstal?st~I~ .řlz;m byl.~ 
rozhodo.váno o sporných skutkových okolnostech, k ]lchz resem nest~c: 
prostředky toholo· řízení. Prohlásil-li t:d~ .dědic • buď hn~d ,na . ~yz."alll 
soudu nebo při řízení o soudním ohledam skod, ze neuznava vyse skod 
nebo vůbec povinnos.u k náhradě, nen;ůže p~z~stalostnI soud, j;,k to ne
právem žádá stěžovatelka, rozho.dnuh!" ~loz::I n~pro~: Jeho vulI ;,apla~ 
cení částky na opravy neb i útraty sprav~Iho nzem. ~ez, v to~~to pru;ade 
prohlásila dědička opětovně, ,že poh~ed~,::ky,pa,tronat,r;Iho uradu vube~ 
neuznává a nesouhlasí, by častka pnhlasena tlmto uradem a fmančm 
prokuraturou na zřízení úprav farních a hospodářský~h, b~dov byla z ~o
zůstalosti vydána, dodavši později na ~vláštní vyzv:'nI, ze ani soudll!~.~ 
odhadu pozůstalostním soudem SI neprele. S~rav~e tedt ]ed;,aly ;'!ZSI 
soudy nepřipustivše rozhodování o této SpOT?e olazc:, v nzem p.ozusta~ 
lostním. Má-li dědic zemřelého užívatele farmho obrocI, pk pravI dvornl 
dekret ze dne 25. dubna 1817, z pozůstalostní podstaty dáti opraviti na 
farních budovách, co z nedbalosti, zavinění neb zpustošení zemřelého fa
ráře, obročníka nebo jejich lidí prokazatelr;ě. bylo poškoze?o: tedy z ~ů
vodu náhrady škody, právem byl nárok stezovatelčm odkazan na porad 
práva. 
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Vyrovnací sou~ nemůže rozhodovati o rekursu do usneseni, jímž bylo 
~epreno potvrzent vyrovnáni. Ve vyrovnacím řízení není opravného pro
stredku rozkladu. 

Véři!el, .• j:nž hlasoval proti potvrzení vyrovnání, nemůže napadati 
usn~sem, Jl11tZ bylo odepřeno potvrzení vyrovnáni, třebas nesouhlasil 
s duvody usneseni. 

(Rozh. ze dne 14. června 1927, R I 467/27.) 

Vy r o v n a c í s o u d odepřel usnesením ze dne 21. prosince 1926 
potvrdIt! vyrovnání, ježto dlužnice nezaplatila ani nezajistila nákladů a 
poplatku vyrovnacího řízení. Dlužnice podala do tohoto usnesení roz
klad, Jem.u~ vyrovnací soud us,nes~ním ze dne 25. ledna 1927 vyhověl 
a vyrovnanl pot~rdll. Rek u r s 'll 1 S o u d k rekursu věřitele Jana Ř-a 
zmenr]. napa?ene usnesení v ten rozum, že nevyhO'lěl rozkladu dlužnice 
a ~lozll prvel11'usoudu, by další zařídil po zákonu o stížnosti dlužnice. 
D II vod y: ~odle.§: 76 třetí odstavec konk. ř. může soud vyrovnací 
neb vyro~na:cI konusar rekursu sám vyhověti, pakliže jejich rozhodnutí 
neb oP:Mrenl bez újmy některého z účastníků může býti změnóno. To
ho,to ]'npadu však zde není. Usnesením ze dne 21. pro'since 1926 bylo 
odepreno potvrdIlI vyrovnání mezí dlužniCí a jejími věřiteli. Z tohoto 
us~esení m?h.li ně~teří z. účastníků zejmé~a 'Oni, kteří hlasovali proti při
JelI vymv~,al1l nabylI pr~v ve smyslu § 5p (4) vyr. ř. Když tomu tak, ne
m?hI prvy soud toto sve usnesení k rozkladu již změniti a mohlo se tak 
stalI Jenom ke stížnosti, kterou také dlužnice do usnesení ze dne 2i. pro
SInce 1926 podala. Napad'ené usnesení nehoví tedy ustanovení § 63 vyr. 
ř. § 176 třetí odstavec konk. ř. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. Opravným, prostředkem proti potvrzení vyrovnáni a proti odepřeni 
Jeho potvrzem Jest podle § 52 vyr. ř. rekurs. Zákon nezná opravného 
prostredku ro.zkladu. O~šem okolnost, že dlužnice opravný prostředek 
protI, usnesenr vyrovnaclho soudu ze dne 21. prosince 1926, jimž bylo 
odepreno potvrdIlI vyro'vnání, označila jako rozklad, nemohla jí býti, už 
pOdle § ~~ dru~y od?tavec c. ř. s. na újmu, zejména, když sama jej Ozna
c'Úvala pnpa.clne take rekursem a bylo z něho patrno, že jde jen o rekurs. 
Jde Jen. o o!azku, zda o rekursu tom byl oprávněn rozhodovati vyrovnací 
soud sam, Jak tento vyslovil ve svém usnesení ze dne 25. ledna 1927 či 
zda k :o~hodnutí ;ekursu byl ~říslušn~m vrchní zemský soud, jak j~í~í 
napadene u,sn,~senL SouhlaSItI Jest s nazorem napadeného usnesení. Po
dle § 176 trelI odstavec konk. ř., který platí poclle § 63 vyr. ř. i pm vy-
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rovnací řízení, může vyrovnací soud vyhověti rekursu, může-li jeho opa
tření býti změněno bez újmy pro některého účastníka. Případu takového 
tu však neni, jak právem uvádi napadené usnesení, když není ani mysli
telna změna usnesení odpírajícího potvrzení vyrovnání bez újmy pro ně-

I' kterého účastníka (Bar!sch-Pollak ll. str. 285). Neboť tím, že vyrovnací 
soud vyhověl rekursu dlužnice, pomohl ovšem tomu účastniku vyrov
nání, který rekurs vznesl, avšak zároveň poškodil jiného účastníka vy
rovnání v jeho právech, totiž t'oho, který, jako stěžovatel Jan Ř., hlaso
val proti vyrovnání a měl tudíž zájem na tom, by nedošlo ku po'tvrzení 
vyrovnání. Změna usneseni vyrovnacího soudu, jímž bylo odepřeno 
schváliti vyrovnání, stala se tudíž na újmu tohot'O účastníka, tedy neprá
vem a opravňovala ho, by napadl rekursem usnesení, vyslovivší změnu. 
Důvody, pro které odepírá dovolací rekurs stěžovateli Janu Ř-ovi právo 
k rekursu, nemohou obstáti již prot'Ú, že tomuto jako vyrovnacímu věři
teli, jenž hlasoval proti vyrovnání, tedy mu odporoval, nepříslušelo po
dle § 52 vyr. ř. právo napadati usnesení vywvnacího soudu, jímž bylo 
odepřeno p'Útvrzení vyrovnání. Napadati pak toliko důvody toholo USne
sení, nebyl vyrovnací věřitel oprávněn, když zákon připouští právo re
kursu (§ 514 c. ř. s.) jen do usnesení, které tuto znělo na odepření po
tvrzení vyrovnání. Poukaz dlužníkův na ustanovení § 520 druhý odsta
vec c. ř. s. nedopadá, ježto jím není řečeno, .že předmětem rekursu mo
hou býti to,liko důvody usnesení samy o sobě. Námitka dovolacího re
kursu, že příslušnost vyrovnacího soudu k vyříz,ení rekursu byla dána 
už tím, že snad šlo toliko tO usnesení, které se vztahuje jen k řízení sporu, 
nemá opory ani ve stavu věci ani v zákoně. Jest zřejmým, že šlo o usne
sení, kterým bylo podle § 50 čís. 4 vyr. ř. odepřeno potvrzení vyrovnání, 
tedy o rozhodnutí o věci samé, které lze napadati jen způsobem v § 52 
vyr. ř. stan'Úveným. Pokud d'Úvolací rekurs napadá vývody rekursu vy
rovnacího věřitele Jana Ř-a, kterými tento z věcných důvodů brojil proti 
usnesení vyrovnacího soudu, jímž bylo rozk.ladu dlužnice vyhověno, ne
třeba se jeho úvahami obírati, ježto jde jen, jak již shora řečeno, o I'OZ
hodnutí otázky, který soud byl oprávněn rozhodnouti o rekursu, poda
ném dlužnicí do usnesení vyrovnacího soudu, 'Odpírajícího potvrzení vy
rovnání. Tuto otázku bylo zodpověděti podle hořejších úvah ve pro
spěch napadeného usnesení. Nelze také spatřovati podstatnou vadu 
v tom, že napadeným usnesením byla poukázána první s('Olice, by o re
kursu dlužnice zavedla řízení zákonem předepsané, neboť pouka, ten 
jest důsledkem jinak správného názoru rekursního soudu. 

čís. 7148. 

Pozeml«Jvá reforma. 

Byla-Ii na pozemek, pří něm bylo poznamenáno obmezeni, že ku 
zcizení jest třeba ~chválení Státlního pozemkového úřadU, povolena exe
kuce vnucenou dražbou, jde o nezákonnnst podile § 39 čis. 2 ex. ř., k níž 
dlužno hleděti z úřadu. 
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Zákaz zcizení podle § 7 záb. zák. nový doslov, jest veřejnoprávnim 
a nepodléhá proto omezením soukromoprávního zákazu zcizení. Dlužno 
ho dbáti, dokud jest zřejmým z pozemkové kuihy, najmě i tehdy, byl-li 
pozemek jím stížený již exekučně vydražen. 

o (Rozho ze dne 14. června 1927, R I 489/,27.) 

Na pozemek, při němž bylo poznamenáno obmezení, že ku zcizení 
jest třeba schválení Státního pozemkového úřadu, byla vedena exekuce 
vnuceným zřízením zástavního práva a vnucenou dražbou. Souhlas 
k zcizení nebyl od Státního pozemkového úřadu vyžádán, aniž mu bylo 
doručeno usnesení povolující exekuci. Teprve po pmvedené dražbě bylo o 
doručeno Státnímu pozemko'vého úřadu usnesení ze dne 13. září 1926; 
Státní pozemkový úřad dotázal se okresního soudu, oč jde, načež mu 
tento sdělil, že při pozemku exekučně prodaném vázla poznámka ob
mezení, že k dalšímu zcizení jest potřebí schválení Státního pozemko- . 
vého úřadu. Obdržev dne 29'.; října 1926 toto sdělení, učinil Státní po
zemkový úřad podáním ze dne 6. listopadu 1926 oznámení podle § 39 
čís. 2 ex. ř., žádaje za zrušení exekuce. S o udp r v é s t o líc e za
mítl návrh Státního pozemkového úřadu, ježto jednak nepodal rekurs 
do usnesení povolujícího exekuci" jednak není důvodu pro zrušení exe
kuce. Rek u r sní s o u d zrušil exekuci vnUCenou dražbou. D ů
vod y: o§ 22 zák. ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z; a n. v doslovu 
zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 31 t sb. z. a n. ustanovuje, že na
byvateli pozemku jest dovoleno jej zciziti mezi živými do 1 ° let jen se 
5volením Státního pozemkového úřadu .• Ustanovení to nutno však vyklá
dati extensivně a nikoliv restriktivně tak, že platí i při exekučních draž
bách, tedy i v případech, kde nabyvatel sám nezcizuje, nýbrž bývá zcí
zováno i proti jeho vůli. Neboť, připustí-Ii se výklad, že ustano,vení 
cil. § 22 platí pouze v případech dobrovolného (a contr. nuceného) 
zcizení, jest otevřena cesta pr'0 obcházení tohoto předpisu tím, že na
byvatel sice sám přímo z.CÍzení neprovede, nýbrž na jeho účet oklikou 
osoba třetí právě nucenou dražbou. To však nemohlo býti a také nebylo 
úmyslem zákonodárcovým a proto nutn'0 poněklld úzké znění zákona 
vykládati tak, že není dovoleno žádné zcizení, tedy aní exekuční bez 
svolení Státního pozemkového úřadu. Věřitelům se tím křivda neděje. 
Neboť jednak nebyly dlouhodobé pachty zřízeny pro lepší uspO'l<!Ojení 
dřívějších věřitelů, jednak poznámkou obmezení zcizení ve veřejných 
knihách zapsanou byli novější věřitelé ihned upozorněni na nedostatek 
disposiční schopnosti nabyvatele takové půdy a na nutnost přiV'olení 
Státního pozemkového úřadu, takže nemohli býti ohledně těchto po
zemků bezelstnými a s tím počítati museli, pak-Ii přes tona takovou 
nemovitost půjčovali, že eventuelně z ní uspokojení nedojdou. Tak 
i prakse Nejvyššího soudu. Na základě těchto vývodů nutno dojíti 
k tomu, že pozemek přidělený na základě zákona o dlouhodobých pach
tech, pokud k jeho zdzení nedal Státní pozemkový úřad svolení a po
známka obmezení zcizení ve veřejné knize jest zapsána - jest věcí, 
která z vedení exekuce nucenou dražbou jest vůbec vyňata (§ 39 čís. 2 
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ex. ř.). V projednávaném případě Státní pozemkový úřad nesouhlasil 
s prodejem, I. j. se vnucenou dražbou a proto měl soud prvé stolice, 
když ho došlo oznámení Státního pozemkového úřadu s návrhem na 

-zrušení exekuce, ji zrušiti. Jelikož prvý soud návrhu nevyhověl, bylo 
stížnosti se shora uvedených důvodů vyhověti podle § 39 čís. 2 a exe

.kuci na pozemek zrušiti. Nic na věci nemění, že Státní pozemkový úřad 
)c1epodal včas proti doručenému povolujícímu usnesení stížn-osl. Neboť 
;1Státní pozemkový úřad podal na soud oznámení ve smyslu § 39 Ns. 2 ex. 
ř., t. j. návrh na zrušení exekuce, sice nikoliv ve lhůtě osmidenní, což jest 
však úplně nerozhodno, neboť takový návrh není v řádě exekučním žád
nou lhůtou vázán (§ 39 ex. ř.). Je-Ii ke zcizení nemovitosti třeba sou
hlasu Státního pozemkového úřadu a není-Ii možno bez jeho svolení 
věc zciziti ani veřejnou dražbou, neměl soud prvé stolice ani po-voliti 
exekuci vnucenou dražbou a když tak přece učinil, je usnesení to a celé 
řízení na jeho základě povolené zmatečným a ke zmatečnosti té je kdy
koliv hleděti z úřadu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Poukazuje se na důvody rekursního soudu, z nichž se jen vylučuje 
předpoklad, jakoby šlo o akci drobných pachtýřú, a dále výrok, že usne
sení prvého soudce, povolující dražbu pozemku, o nějž jde, je zmateč:né, 
neboť není třeba, by k vůli tomu, by se exekuční prodej pozemku z úřední 
povinnosti zrušil, musila býti uznána zmatečnost (§ 477 a 514 druhý od
stavec c. ř. s. a § 78 ex. ř.). Stačí úplně, že je protízákonné, ježto i k této 
protizákonnosti, vytčené v § 39 čís. 2 ex. ř., musí se podle předpnsledc 
nlho odstavce tohoto § 39, přihlížeti z úřední povinnosti, i bez návrhu 
účastníků, a dokládá se k důvodům těm toto: Zákaz zcizení uložený ve 
smyslu § 7 záb. zák. nové znění není zákazem soukromoprávním, nýbrž 
veřejnoprávním, má svůj důvod v národohospodářských účelech pozem
kové reformy, která jest akcí veřejnoprávni, a má tedy zákaz zcizení za 
účel, zabrániti každému počinu, jenž by účel a účinky pozemkové re
formy mařil, zajistiti tedy pozemkové reformě zákonodárcem obmý
šlený národohospodářský účinek. Proto, jak nejvyšší soud už jindy 
vyložil, nepodléhá omezením soukromoprávního závazku zcizení, tedy 
hmotněprávnímu omezení § 364 písm. c) obč. zák. a samozřejmě tím 
méně jeho omezením formálním, nýbrž půso·bípořád a pro,ti každému 
především po·tud, pokud jest z knih zřejmým. V projednávaném případě 
z<tkaz posud v knihách jest a musí ho proto býti dbáno, bez ohledu na 
to, zdali by snad, I<dyby to byl zákaz pouze soukromopráV'ní, byly 
z předpisů exekučního řádu možny námitky protí tomu, by ho šetřeno 
bylo ještě i po provedení dražby (§ 184 a násl. ex. ř.). Podotýká se 
dále stěžovateli vzhledem k obsahu stížnosti, že vývody jeho rozpadají 
se již z té jednoduché příčiny, že dle obsahu listiny a knihovní po
známky jest třeba schválení Státního pozemkového úřadu k dalšímu 
zcizení vůbec a ne pouze tehdy, bude-Ii zcizovati nabyvatel sám, do
ložka stylisována jest zcela objektivně. 
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Neprovozuje-Ii dlužník své živnosti a brání-li jejímu provozovam 
trvalý stav, nelze vyloučiti z exekuce (§ 251 čís. 6 ex. ř.) předmět po
třebný k provozu živnosti. 

(Rozh. ze dne 14. června 1927, Rl 498;27.) 

Návrh, by ku vydobytí peněžité pohledávky byla povolena exekuce 
zabavením, uschováním a prodejem elektrického mandlu dlužníkova, 
s o' udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d exekuci povolil. 

N e j vy Š š í s o u·d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Stěžovatelé napadají usnesení rekursního soudu v podstatě z toho 
důvodu, že nynější stav, který jim znemožňuje, používati elektrického 
mandlu, jest stavem přechodným'Q do nějž byli uvedeni vymáhajícím 
věřitelem a který při nyn·ější bytové tísni nebylo lze dosud přelmnati, 
který se však v brzku. změnÍ. Vzhledem ku zjištěním nižších soudů ne
sdílí nejvyšší soud tento názor stěžovatelů a neshledává příčiny, odchý
liti se od rozhodnutí reku,rsního soudu. Je jisto, že povinná s·trana ne
provozuje živnost mandlování prádla, které mandl měl sloužiti a pro 
kterou byl i z exekuce vyňat, již od 8.' Července 1926, kdy mllsila vy
kliditi byt v domě čís. pop. 200. Za celou dobu od toho dne do dne 
exekučního návrhu nepodařilo se jí dosíci jiného vhodného místa, by 
mohla onu živno'st pomocí tohoto elektrického přístmje dále provo
zovati. Povinná strana doznala dále, že si na tento mandl jakožto ruční 
zástavu vypůjčila od svého domácího 2000 Kč na živobytí. Při svém 
výslechu o exekučním návrhu strana povinná neuvedla, že, jak nyní 
v rekursu tvrdí, má již zamluvený nebo slíbený byt, v němž bude moci 
živnost onu dále provo'zovati. Hledíc k dlouhému trvání přerušení pro
vozu a k příčinám, z nichž přeru.šení nastalo, jest souhlasiti s náznrem 
soudu rekursního, že stav, který povinné straně brání používati elek
trického mandlu k provozu živnosťimandlování prádla, jest trvalý neb 
aspoň takový, který řaditi jest na roveň stavu trvalému, ježto'se zře
telem na naprostý nedostatek peněžních prostředků u s,těžo'vatelů a 
vzhledem na nynější bytovou tíseň lze s plnou pravděpodobno'stí před
pokládati, že se jí v dohledné době nepodaří nynější stav napraviti. 
Předpis § 251 ex. ř. má arciť význam a účel sociálně ho,spodářské 
ochrany dlužníka v tom směru, by dlužník nebyl vydán na pospas vě
řitelům do té míry, by věřitelé měli právo zničiti jeho hospodářskou 
mob-oucnust a odníti mu předmč'ty, jichž potřebllje k osobnímu dalšímu 
výkonu své výdělečné činnosti. Rozumně však lze na tuto ochranu č:initi 
nárok a tuto ochranu poskytnouti jenom tenkráte, když jest tu ještě 
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statek, který na tento způsob má býii ochráněn. To však v tomto pří
padě nelze tvrditi. U strany povinné nelze podle shora dotčených zji
štění mluviti o ochraně hospodářské mohoucnosti, když již v červenci 
1926 musila své živnosti, mandlování prádla, zanechati a když se jí až 
dosud nepodařilo zjednati si pro onu výdělečnou činnost jiné vlastni 
stanoviště, by v něm tohoto stroje mohla nadále používati. Chrániti po
vinnou stranu v nedotknutelnosti elektrického mandlu, kterého proká
zaně nej'i5ti''ž'ívá a v dohledné době dle domyslu ani používati nemůže 
a který jí zatím může býti jenom objektem k novému dělání dluhů, jež 
neslouží ani živnosti, nýbrž pouhé osobní potřebě, odporovalo by zřejmě 
účelu zákona, který sloužHi má jen k hospodářsky oprávněné ochra:ně 
výdělečné schopnosti dlužníka, nesmí však býti zneužit k hospodářsky 
závadnému nadržování dlužníku na zřejmý úkor věřitele. 

čís. 7150. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čÍs. 320 
sb. z. a 0'.). 

V tom, že mauželka odpírá bydleti s manželem v naprosto nedo
statečném bytě (v kuchyňce ve skleprum bytě matky manželovy), nelze 
spatřovati rozlukový důvod podle § 13 písm. c) zák. 

(Rozh. ze dne 14. června 1927, Rv I 206/27.). 

žalobě manžela proti manželce o rozluku manželství z důvodu § 13 
písm. c) rozl. zák. o b a n' i ž š ís o u d Y vyhověly. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Manželství jest věci příliš vážnou, než aby mohlo rozlučováno býti 
z tak nezávažné příčiny, jaká se zde uplatňuje, neboť nestalo se tu nic, 
proč by manželé měli manželství rušiti, nic, co by ospravedlňo·valo. žá
danou rozluku; uplatňovaného důvodu rozluky, jak si ho zálmn myslí, 
tu není a může důvod ten z toho, co se skutečně stalo, býti lIstrojen jen 
s patrným násilím. Jde o domněle zlomyslné opuštění v tom způsobu, 
že prý žalovaná v listopadu 1921 opustila manželovu domácnost na Vi
nohradech, do té doby prý společnou, a odstěhovala se ku svým rodi
čům na Smíchově a ani na soudní výzvu ze dne 3. dubna 1925 doru
čenou jí dne 18. dubna 1925, by se do 6 měsíců k němu vrátila, tak 
·nellčinila. Avšak, jak již nižší stolice bezvadně zjistily a z obsahu pro
vedených důkazů nade vši pochybnost určitě vychází, nezaložil žalobce 
samostatnou domácnost, nýbrž sdílel toliko domácnost své matky, do
movnice na Vinohradech, která tam má, jak sama praví, sklepní byt 
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o jednom pokoji a kuchyni, do kterého žalobce žalovanou po svatbě 
přivedl a kam také znělo potomní soudní vyzvání k návratu na jeho 
žádost vydané. Ale aní v této domácnosti matky neměli manželé do
mácnost v tom ro·zumu společnou, jak sí to zákon představuje, a také 
to am nešlo. Byloť to dle výpovědí Marie N-ové, majitelky bytu a matky 
žalobcovy, která to nejlépe ví a zajisté svému synu, žalobci, svou vý
povědí ublížití nechce, tak, že manželé byli odkázáhi na kuchyni, kdežto 
v pokoji spala ona a j"ko podnájemníky měla W-a a jeho dvě sestry 
a přechodně také jeho sestřenici, a tu od svatby v únoru 1920 do října 
1921 žalovaná byla pravidelně přes noc v tom bytě, kde spali se ža
lobcem v kuchyni a někdy neodcházela také přes den, jinak chodila 
přes den ku svým rodičum na Smíchov a do šití, až v říjnu 1921 do
staly se žalovaná s tchýní do hádky k vuli ditěti, žalovaná řekla jí 
ošklivé slovo a tchýně ji vynadala, n-a:čež žalovaná zustala již u svých 
rodiču na Smichově, kam za ní žalobce chodil a přespával tam, což se 
stalo, jak svědkyně praví, asi lOkrál. Dle svědkyně B-o·vé žalovaná 
od svých vdavek ve dne většinou byla doma u svých rodičů a jen někdy 
mezi dnem docházela s manželem do bytu »jejích rodiču", roz. jeho 
rodiču, t. j. jeho matky a žalobce navštěvoval zase žalovanou v bytě 
jejích rodíčů, a někdy byla žalovaná na noc u něho a někdy on u ní, 
a t.ak to· bylo· i po narození dítěte. Dle svědkyně Ř-ové, tehdejší služky 
u rodi'čti žalované, zůstal každý z manželů po svatbě v posava-d'ním bytě, 
on u matky a, ona u rodičů, kde on ji navštěvoval.. Až když se jim na
rodilo dítě, šla vždy na noc do jeho bytu ,a ráno vracela se zase k ro
dičům, kde ji on' navštěvoval, i když přestala už do bytu jeho matky 
docházeti, a teprve asi koncem roku 19~4 přestal ji tam navštěvovati, 
když ani ona nechtěla jíti k jeho matce ani on k jejím rodičům a ona 
řekla, že to přecházení musí přestati, že on bud' bude u ní neb u své 
matky. Více méně stejný obraz poskytují také výpovědi svědků ostat
ních, jež uváděti bylo hy už zbytečno. Věc se t.edy neměla nikdy tak, 
by v bytě žalobcovy matky byla žalovaná měla svou jedinou a ledy 
úplnou domácnost,a že by tedy domácnost ta byla bývala výlučnou 
společnou domácností obou manželů; v pravdě tato roztříštěná domác
nost nebyla domácností žádnou, nýbrž vlastně každý z obou manželů 
měl v podstatě své »doma« i nadále tam, kde je měl před svatbou, 
ona u rodičů a on u matky, a jen se vzájemně v těchto domácnostech, 
kde měli byt, jichž pány však byli jiní, navštěvovali, zprvu snad' ona 
více jeho, potom, když ona zůstala na dobro u rodičů, on výlučně ji. 
Druhá věc je, možno-Ii vůbec žalovanou nutiti, aby s žalobcem sdílela 
tuto domácnost u jeho matky ve sklepnim bytě, jenž podle výpovědi 
majitelky, aby byl suchý, musí se dobře vytápěti, a kde se to přes těs
nost bytu hemžilo, podnájemníky, zejména, zda ji bylo mO'žno nutiti, 
aby tam zůstala s dítětem, zda nebylo to zvláště příkazem mateřské 
lásky, by s dítětem bydlila v bytě jasnějším a zdravějším, nepřeplně
ném cizími lidmi. žalobce nesmí mysliti, že manželka jest povinna ná
sledovati manžela do každé jakélmli místnosti, kde nelze míti žádné 
radosti ze života a kde jí to, zvláště když majíc dítě a vedle povinností 
hospodyně, tedy i pov,innosti matky, odkázána jest stráviti tam téměř 
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veškerý SVU] cas, musí připadati jako ve vězení. Pravda, nouze bytová 
lámala i železo a posud nutí ku značnému omezování oprávněných po
žadavků, ale jako u všeho tak i zde jsou konečně jisté meze, a, když 
již nebylo samostatného bytu, zůstávalo pořád otázkou, zda nemá spíše 
pra~du žalovaná, když chtěla, aby on se přistěhoval k ní, než on, když 
chtel, aby ona se odstěhovala k němu, a na tu otázku zajisté dlužno 
při svědčiti. Prohlásila-Ii žalovaná v protokole ze dne 3. června 1925 
že se žalobcem ve společné domácnosti žíti nechce, musí se tomu roz~ 
umět tak, že k něm,y nechce jíti do bytu jeho matky, k čemu,ž byla, jak 
ukázáno, opráviťěTIa; a nesmí se tedy na tento její projev klásti důraz, 
vždyť přece jsou zde doklady, že chce s ním žíti, ale ne v onom bytě 
jeho matky; kromě hořejší výpO'vědi Ř-ové svědčí tomu i její dopisy, 
zejména dopis, v němž praví, že mu říkala »najdi byt«, ale on že od
povídal »já od matky nepůjdu«. Vskutku tak tomu jest, jak psala: ža
lobce je povinen nalézti byt přiměřený pro domácnost manželů s dí
tětem byť sebe skrovnější, jakým však není kuchyňka v sklepním bytě 
u jeho matky, a pak teprve může, bude-li se ona zdráhati v takovém 
bytě společnou domácnost s ním sdíleti, podati na ni žalobu o rozluku, 
načež na ni dolehne předpis zákona plnou tíhou. že mohl snadno dostati 
přídělem řádný byt od bytového komisaře, dokazuje dOj3ís jeho bez 
data založený ve spisech, kde se obává o byt ucházet jen pro domnělou 
hmzící blamáž, což však je obava planá. Řečené dopisy nejlépe objas
ňují, na čí straně je pravda. 

čís. 7151. 

Byla-Ii již zavedena vnucená správa na nemovitost věnovanou pod
niku, nelze povoliti novou samostatnou exekuci vnucenou správou téhož 
podniku. 

(,Rozh. ze dne 15. června 1927, R I 1 76/Q7 . ) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh, by byla povolena exekuce 
vnucenou správou na podnik parostrojniho pivovarství. Rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, v řízení pokračoval. D ů vod y: Usnesením zdejšího soudu 
z 31. října 1926 povolil stěžovatelce proti povínnému k vydobytí vyko
natelné pohledávky 1,211.560 Kč s přisl., exekuci zabavením podniku 
parostrojního pivovarství, který provozuje povinný v č. pop. 4 a pře
nechal rozhodnuti o návrhu na povolení vnucené správy tohoto podniku 
soudu exelmčnímu. Exekuční soud zjistil, že se u něhO' vede vnucená 
správa nemovitostí, knihovně připsaných dlužníku polovicí a jeho man~ 
želce druhou polovicí, mezi kteréžto nemovitosti náležejí nemovitosti 
zapsané ve knihovní vložce Č. 828, totiž stavební parcela č. kat. 8/1, 
pivo'var Č. ]J0p. 4 atd. a vyzval vymáhající věřitelku, by se vyjádřila 
o tom, zdal! snad nepřistupuje ke vnucené správě již zavedené. Tato 
výzva hyla zbytečnou, neboť bylo věcí exekučního soudu, by nejprve 
slyšel účastníky ve smyslu § 331, druhý odstavec ex. ř., a rozhodlo na
vrhovaném povolení vnucené správy a, kdyby byla povolena, bylo hy 
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bývalo jeho věcí, by podle stavu v čaSe povolení vnucené správy sám 
z moci úřední rozhodl, zda povoluje vnucenou správu novou či pouze 
přístup ke vnucené správě již vedené. Ježto však vymáhající věřitelka 
podáním ze dne 6: listopadu 1926 prohlásila, že nepřistupuje, správně 
nežádá o přístup k vedené již vnucené správě nemovitostí a exekuční 
soud byl toho názoru, že samostatnou vnucenou správu podniku vymá
hající straně nemůže p'Ovoliti, pokládal patrně za zbytečno, prováděti 
řízení podle Si 331 druhý odstavec ex. ř. a napadeným usnesením za
mítl žádost vymáhající věřitelky o exekuci vnucenou správou podniku 
parostrojního pivovarství čp. 4, a nepřisoudil jí ani útrat vyjádření, 
odvolav se na § 103 ex. ř. Soud rekursní nesdilí stanovisko prvého soudu. 
Exekuční řád zřejmě rozeznává exekuci na nemovitosti (§§ 87-248 . 
ex. ř.) od exekuce na jiná majetková práva (§§ 330-345 ex. ř.), k nimž 
náležejí i průmyslové podniky, jínlž jest i parostroj ní pivovarství. Po
něvadž při takovéto exekuci, vedena-li v ohou směrech vnucenou. sprá
vou, nastává křížení se zájmů věřitelů vedoucích exekuci vnucenou 
správou nemovitosti a věřitelů, kteří si vydobyli vnucen'Ou správu prů
myslového podniku, možno uvážiti, zda jde v obou případech o touž 
exekuci, jak s,oudí prvý soud, čili nic. V tom ohledu jsou zvláštní před
pisy toliko ve článku VlIL a XL uv. zák. k ex. ř., v §§ 251 čís. 9 a 252 
ex. ř., v § 5 zák. o železničních knihách a v §§ 112 a násl. horního zá
kona, podle nichž při podnicích 1am uvedení'ch, k nimž pivovary nená
ležejí, vylučuje se vedení z'vláštní exekuce na objekty tvořící podstatnou 
součást neb příslušenstvi určitého podndku, na příklad zemědělského 
hosP'Odářství. Tyto případy zvláště zákonem vymezené jsou výjimkou 
ze všeobecných předpisů o vedení různých způsobů exekucí podle exe
kučního řádu a jakožto výjimečných,'pfedpisů nelze jich obdobně uží
vati i na případy jiné, zejména na tovární podniky, jimiž jsou též PIVO
vary (§ 7 obč. zák.). Avšak, i kdyby bylo zde na místč použití § 252 
ex. ř., tu se zřetelem k §§ 294 až 297 a) obč. zák. bylo by lze uznati 
za příslušenstvi nemovitosti toliko ty které hmotné věci ~lo,vité, takže 
předmětem, který postihuje vnucená správa nemovitostí, bYlY bý užitky 
pouze nemovitosti samé a těch hmotných věci movitých, které tvO'ři její 
příslušenství a, tato vnucená správa by nemohla postih,ovati užitky 
i z případných dalších oprávnění, náležejících k pivovarskému. podl1lku, . 
na přiklad aktivní pohledávky, oprávnění plynoucí ze smluv s poc!su
<lím a pod., které z hospodářského stanoviska mohou míti v konkretním 
připadě značný význam. Z toho patrno, že není zde totožnosti před1mětu 
vnucené správy pivovaru jakožto pouhé nemovitosti a vnucené správy 
pivovarského podniku, a jest proto zcela možnO', že každá z těchto vnu
cených správ může míti jiného vnuceného správce a může býti vedena 
a účtována samostatně, což by znamenalo, že by vnucený správce pod
niku vedl podnik sám a při tom do pasiv své vnucené správy zařazoval 
peníz, který by byl přiměřenou úplatou za používání nemo,vitosti samé 
a příslušenství nemovito'sti té, jakou by in concreto i cizí nájemce musil 
platiti z nájmu této nemovitosti, kdyby v ní chtěl provozovati pivovarský 
podnik na vlastní účet, - a to peníz, který by musil ihned s počátku 
se vnucenou správou nemovitosti ujednati, a že výnosem pivovarského 
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podniku by zůstalo teprve to, co by ze vn,ucené správy p.odniku zbylo 
po odvedení zmíněného nájemného ,vnucene sp;avy ~:movltostl. Byla,-h 
by 'Ovšem v obou vnucených správach Jmenovana taz oso?a vnuc~~ym 
správcem, mělo by ono rO'zli~o~ání vtznam .~ouz~ pro zpus~b vyucto
vání v obou vllucených sprav ach, Jez by ucetne ,I,nuslly ~XlI vel~eny 
každá sa,,,",~latně. Posuzuje-Ii se s tohoto hledIska zadost stezovatelcma 
a nepřihlíží se ani k tomu, že podle tvrzeni stěžovatelova pro~o:~Je PI
vovarský podnik dlužník sám, kdežto nemovItost plv~varu nale,ZI)em,U 
pouze polovici a druhou polovicí je připsána manzelce, dluZlllk~ve, 
dlužno uznati oprávněným, by vnucená správ~ plvovarskeho, podl1lku, 
bude-Ii povolena po slyšení podle § 331, druhy odstavec ex. L, ved,:;n~ 
byla odděleně od vnucené správ)' ~iv~varu, ja~~žto nen:?VltoStI, procez 
není zde podminek pro to, by JIZ preclem byla zadost stezovatelčma za
mítnuta a zamítán nárok na přísudek útrat. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle exekučních spisů a jak jest též nespom?,. ve?e se na ne~novi~ 
tostech velko'statku S. vnucená správa pro více ventelu, mezI nImI take 
pro b<tllku O., pro 1,000.000 Kč, č~S! to)ejí p~hkdávky 1',211.560 Kč. 
Mezi nemovitostmi ve vnucené sprilve JIz JSOUCImI Jest take stav. pal c. 
8/,1 pivovar č. pop. 4 v S. Skutečně také na. nemovitosti, Č. pop. ': jako 
pivovar v pozemkové knize vyznačene podnIk Plvo'varsk.Y ~e pr.ovazuJe; 
Protože nemovitost jes,t živnosti pivovar~ké určena) T]l ,,~enovall'a, a Jl 
slouží takže jsou užitky vlastníku z podnIku plynoucl uZltky. same ne
movit~sti následkem toho vnucená správa již ohledné nemovltosÍl stav. 
parc. 8/1 čís. P'OP. 4 v S. zavedená m~ z,a pře.dmět také užitky z, pivo
varu na nemovitosti provozovaného a tyka se JIch. Z toho plyne, ze, za
vedena-li již vnucená správa na užitky, podn!k,u}'Ívo,:,~rs~ého, nemohou 
tyto užitky (§ 103 ex. ř.) býti př:dmeten; Je~te~vlastnl exekuce vnu~ 
cenou správou. Proto právem prvm soud zamlt.l na,:,rh ban:ky O., aby ]I 
vedle vnucené správy na nemovitostI, mezI mml I,plvova~ ~!s. pop. ~ ďe 
S. byla na tenio pivovar jako P?dni~ (§ 3~1, ex. ;) pro JeJI pohledavku 
1,211.560 Kč povolena vnucena sprava Jeste zvlasť. 

čís, 7152. 

Na základě exekučního titulu proti veřejné obchodní společnosti lze 
vésti exekuci proti společníku, který již ze sp?I~č.?0sti vystoupi1~. j~n 
!tehdy, byl-li exekuční titul vydán v době, kdy jeste spolecnosti pnna
ležel. 

(Rozh. ze dne 15. června 1927, R I 285/>27.) 

Na základě směnečných platebních příkazů proti veřejné ~bchodní 
společnosti domáhal se vymáhající věřitel P'Ovolení exekuce ~roÍl VIktoru 
H-ovi, dědici veřejného společníka oné firmy. S? u ~ p rve ~ t o ll: e 
exekuci povolil, rek u r sní s o' u d exekučnI navrh zam!'tL D u -
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vod y: Sm.ěn,eč~~. platebni r'ozkazy byly vydány dne 24. ledna 1927. 
Jak vymal1ajlCl, ve.rltel v návrhu na povoleni exekuce sám přednesl, byl 
Juhus H:, jehoz decllcem lest V1ktor H., následkem úmrtí dne 15. února 
1~25 z tlfel~~ího rejstříku vymazán a nebyl tudíž v čase vydáni exekuč
n:ho tItulu J1Z veřejným společníkem firmy, tak že se platební příkaz na 
neho pko veřejného spo!eční~a vůbec vztahovati nemůže (Neumann 
st;. 70). Neplatl tedy o nem predpls § 11, druhý odstavec a 111ěl proto 
navrh na povolení exekuce býti zamítnut. . 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

Rekursní soud právem zamítl návrh na povolení exekuce proti Vik
t~ru H-OVl )~ko právnímu nástupci (dědici) Julia H-a, bývalého veřej
neho ,spolecnlka flf!ny Leop,old H; ~ sp,:l., pr~ti níž zněji exekuční tituly, 
poukazav k tomu, ze v dobe vyda91 smene~nych platebních příkazů, dne 
24. ledna 1,927, ~ul:~s H. nebyl J!Z společmkem firmy, byv podle výpisu 
z ,obchodnrho reJstnku dne 15, unora 1925 (správně 15. května 1925) 
nasledkem úmrtí vymazán. Podle druhého odstavce § 11 ex. ř. lze sice 
povolItr ,ex,:kucl na základě exekučního titulu, zmíněného v prvém od
sta,vcl .tehoz §, i proti společníku, který již ze společnosti vystoupil, 
a~s~k):n tehdy, byl-Ii exekuční titul vydán v době, kdy onen společ
mk Jeste ~e spDlečnosti přÍ'náležel. Tomu nasvědčují slDva zákona: »po
dle t~koveho exekučního titulu«, jež zřejmě poukawjí k prvému od
St':VCl § 11 ex. ř., který má na zřeteli exekuční ti·túl, znějící sice proti 
~,e~eJné, společnosti, avšak směřující v podst3'lě proti společníkům, tvo
nCUTI t~ doby sp'~leočnost,~~boť přiP?pští zásadně přímou exekuci jen 
protr t:m, sp:ol.~cmkum, kten podle VyplSU z obchodníhO' rejstříku toho 
casu: pnnale:;,y ke společnosti Jako osobně ručící společníci, takže jen 
pmtr, mm muze býti povoleni' exekuce i po jich vystoupení (odstavec 
druhy §, 11. ex, ř.). To má patrně dťtvod v tom, že veřejná společnost 
nenl pravnlckou osobou, mající samestatné jmění, nýbrž že jde jen 
o sdružení se ur~itých O'sob ke společnému provozu, obchodu pod spo
lečnou fIrmou (cl. 85 obch. zák.), takže v podstatě zůstávají stranou 
sp?l~čnou. Byl-II tedy vydobyt pmti veřejné obchodní společnosti. exec 

kUC;~l t.,tul(§ 1 e"3: I.), m<:hl působiti přímo jen proti těm společníkům, 
kten te doby tvonh spoleenost. (Srov. Walker-Prochaska, System des 
Ex.ek~tronsrechtes str. 26). Nebyl-li však Julius H. v době vydání smé
necnY,ch platebních příkazů (exekučních titulů) již téměř po dvě léta 
spolecnr~em,. nemohou tyto příkazy podle tOhD, co bylo uvedeno proti 
nemu, pusoblt1 Jako exekučn'í tituly a netřeba řešiti právní nástupnictví 
Viktora I-I-a. 

čís, 7153, 

Dny P?št<:~ní ~Dpravy dlužno ~počítati do lhůty k rekursu, byl-li 
v nespomem rtzem rekurs podáni prlltlo 0111 rekursn! soud, jenž h"Ú neza-

,\ 
1 
I 

I. 

• 
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slal v rekursní Ihůtlě přímD prvému soudu, nýbrž vrátil hů stěžůvateli, 
jenž ho pak půdal u prvého soudu. 

(Rozh. ze dne 15. června 1927, R I 465/27.) 

D usnesení rek Ll 1 sní h o s o II d ll, Jímž bylo sníženo výživné 
o I ' k poskytované manželským otcem dětem, podal dovo aC1 re urs opatrov-

ník dětí. 
N e j v y Š š í s o u d dovolací rekurs odmítl: 

Důvody: 

Napadené usnesení bylo stěžovateli do;učeno d~e 15. dU,bna 1927. 
Jeho rekurs proti němu došel k soudu prvm stohce - okresmmu soudu 
vL. - dne 5. května 1927, tedy v době, kdy 14denní lhůta ~ 14, nesp. 
říz. pro vznesení rekursu byla již prošlá. Vypr,šením rekursnr l,huty ~e 
usnesení prvého soudlu stalo pravoplatnym. Zm,enlh Je ve prospe~h ste
žovatelů přes jeho právomoc p~dle § 1,1 druhy odstavec nesp; nz. ne
lze, neboť nemohlo by se tak s,tah bez uJmy Emanuela L-a, Je1;~. z ~apa~ 
cleného usnesení již nabyl práva, platiti toho času Jen ono vyzl:,~e, Jez 
mu rekursní soud uložil. Na věci nemění ničeho okolnost, že stezovatel 
podal stížnost původně přímo u krajského soudu v K, je9ž mu ji"vrátil 
s poučením, že jest ji podati u prvého soudu. I kdyby totrz Jehostrznost, 
jež ovšem došla ke krajskému, soudu v K teprve dne 30 .. , dubna, 1927, 
tedy až po projití rekursní Ihuty, byla byvala, Jak se zda, podana na 
poštu již 29. duhna 1927, tedy v 14denní l,hůtě ~ek,ursní, a pro~o'podle 
§ 89 zák. o soud. org. včas, nebylo by lze mlh k m zretele. Rekursnl s,:~d 
nezaslal ji totiž ve lhůtě rekursní příslušnému soudu (§ 44 J. n. rozh. CIS. 

5352 sb. n. s.), nýbrž vrátil ji usnesením ze dne 30, dubna 1927,po~~
teli. Podatel nechal usnesení to' vejíti v právní moc a p:odal tutez shz
nost, změniv jen její nadpis nyní správně na soud prve stohce, znovu 
teprve dne 4. května 1927 na po~tu. ,N:lze proto d~y ~d 29. du~na 1927, 
po které stížnost neběžela nepretmte postou, nybrz hyl~ vra~ena do 
rukou odesílatele a tímto byla pozměněna a znovu na postu, dana, po
kládati za dny poštovního běhu, které by podle zásady § 89 zak. o' seucl. 
org. nebylo zapo'ČÍs,li do rekursní lhůty. 

čís. 7154, 

. Náležitosti § 7 ex. ř. musí býti zřejmy z exekučllIÍho titlulu, nestačí, 
jsou-li patrny z návrhu a ze spisů exekučních II spo,mých, , . , 

Závazek 'Opatřiti jiný )}přiměřený« byt bez udam velikos~l, m1sta, 
času a nájemného jest závazkem neurčitým. 

(Rozh. ze dne 15. června 1927, R I 510/,27.) 

Na základě soudního smíru ze dne 9. května 1925 navrhla Rudolfina 
K-ová proti Františku K-ovi exekuci zmocněním .vymáhající věřitelky! 
opati'iti si byt na náklady dlužníka. S o u cl p rve s t o II c e exekucI 

66' 

, 
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povolil a určil náklady opatření bytu prozatím na 1.000 Kč, rek u r sní 
s o II d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Soudním smírem ze dne 9. 
května 1925 zavázal se žalobce František K-a, že v případě, že by po
zbyl nároku na svůj naturální byt, v němž ponechal manželku, opatří jí 
na svůj náklad jiný »přiměřený« byt. Co jest rozuměti tímto přiměřeným 
bytem ze spisů nevychází a nebyla určena ve smíru lhůta, do které opa
tření náhrad·ního bytu má se státi, jak již hylo ve zdejším usnesení z 8. 
února 1927 s poukazem na komentář Neumannův k ex. ř. strana 1015 
připomenuto. Výslech odpůrce strany vymáhající, který byl zdejšim zru
šovacím usnesením nařízen, nevedl k žádouCÍmu objasnění věci, zvláště 
když strana navrhujicí se nedostavila, a není také v návrhu exekučním 
uvedeno, jaký byt s,j manželka na útraty strany povinné opatřiti chce" 
podobně jako není blíže uvedeno v napadeném usnesení, jaký má býti 
náhradní byt, neboť mluví se pouze o opaHení »bytu«. § 7 ex. ř. předpi
suje, že z exekučního titulu musí býti zřejmým i předmět, rozsah a doba 
plnění neb 'Opomenutí. Jest zřejmo, že podmínka tato v projednávaném 
případě není splněna a není ani jasno, kde smí býti náhradní byt opa
třen, jakého rozsahu a za faký nájem býti smí a jakým způsobem má 
býti opatřen a není také v návrhu blíže "vedeno, zda náklady, které po
vstanou vyhledáním bytu budou vyžadovati 1.000 Kč, jakož ani první 
soud přes poukaz zdejšího zrušovacího usnesení nevyšetřil okolnosti pro 
jeho výši rozhodné. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody; 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati Qprávnění. Podle § 7 ex. ř. lze 
exekuci povoliti toliko, lze-li sezmti z exekučního titulu mimo osobu 
oprávněného a povdnného též předmět, způsob, rozsah a čas dlužného 
plnění neb opomenutí. Poukazuje-li stěžovatelka k tomu, že tyto nále
žitos,ti lze seznati jednak z exekučního návrhu, jednak ze spisů exekuč
ních a sporných, jest na omylu, neboť ani spisy ani exekuční návrh ne
jsou exekučním títulem, jím jest pouze soudní smír ze dne 9. května 
1925, v němž se zavazuje povinný opatřiti vymáhající věřitelce svým ná
kladem jiný přiměřený byt, po,zbyla-I,j by nároku na dosavadní natu
rální byt. Závazek, opatřiti věřitelce jiný »přiměřený« by!, jest však zá
vazkem .naprosto neurčitým, neni-li blíže určeno, koHkapokojový byt má 
býti, kde má býti opatřen, zda ve Velké Praze, a ve které její části, zda 
mimo Prahu, do kdy má býti opatřen, jaké nájemné 'smí býti požadováno 
atd. Tím neurčitějším jest však exekuční návrh, kdež se navrhuje toliko 
opatření »bytu«, ",niž by se uvádělo, že má býti »přiměřeným«. Vymá
hající věřitelka jest na omylu, tvrdíc, že má otázku přiměřenosti bytu po
souditi exekuční soud z rozsahu, poJo.hy a výpravy bytu navrhovatelkou 
dosud užívaného, naop"k nárok vymáhající věřitelky musí býti v exe~ 
kučním titulu i návrhu ve všech těchto směrech konkretisován a přesne 
vymezen. Rovněž tak i lhůtu, do kdy byt bylo dlužno opatřiti, nutno 
v exekučním návrhu vymeziti, by se dalo posouditi, je-Ii nárok vymá
haný již splatným a dospělým, či snad předčasným. V § 904 obč. zák. 
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jeS't,,:~sice ustanoven9' že~ ncnÍ,-li lhů!a. k pll,l~n~ ~tallO~'e12a, sml.'ouvou) 11:~ 
. Y'-'''-1 tl' nep,rodlene avsak zakan sanl nem Jeste exekUCntm tJtulem,' ny Je 2a\: a J _ v., d D 

brž toliko rozsudek, smír a jiné titusY v § I, ex. r ~ vyjlnenovane, a z o ,u~ 
vodněni takového titulu musi býti zrejmo, ze dluzlllk byl mame oplnen.1 
upomenut, že tedy splatnost plnění nastal~. So~d ,exek~cl p'ovolujl~1 m~ 

)ovl'nnosti úřední zkoumati jsou-Ii splneny nalezltost, v § 7 ex. r. po z I , . k, ' d ' 
žadované, a poněvadž jich zde není, zamítl re UrS?l sou pr~vem exe-
kuci, ať již při roku, stanove'ném k výslechu odpurce, na zavadu tuto 
bylo poukázáno, nebo ne. 

čís. 7155. 

Dovolání strany není nepřípustné, třebas podala odvolání opozděně~ 
tlakže bylo odmítnuto, jen když její vedlejši intervenient podal odvolám 

vča~. ve sporech o neplatnost manželSltví platí čtrnáctidenní lhůta ku po-
dání opravných prostředků. ., . , , 

Ze šv~ovství znalce s právmm zastupcem, JenlZ zastupoval pred 
léty stranu, nelze vyvozovati předpoj~~,~st. znal~ovu. , , , 

Předpisu § 362 c. i'. s. nelze pOUZltI, Jsou-It posudkyo vyzadane s?H
kromou ces(l::;u stranami v rozporu s posudl<em znaleu ustanovenych 

soudem. , , I t 'h 
Pokud není slabomyslnost manželova na závadu w:avrenl' p a ne o 

manželství., . ' 
Platnosti a závaznosti manželského slibu není na zavadu nedostatek 

sexuálního uvědomění manželova, jen když má vůli žíti ~ nerozlučné 
společnosti s druhým manželem a navzájem se podporovat!. 

(Rozh. ze dne 15. června 1927, Rv I 1004/26.) 

žaloba manželova opatrovnika proti manželce o neplatnost manžel
ství, ježto prý byl žalobce v době ;Izavření ~ňatku roku 1916 choro}~y.~I
ným, byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o I I C, N e j v y s S I m 
S 'o ude ln z těchto 

důvodů: 

Rozsudek odvolaciho sonelu jest napaden dílem žalo?cem s~mým, dí
lem vedlejším intel'venientem ze všech podle § 503 c r. s. p;:pus~nych 
dovolacích důvodů. Mimo to jest dovolací soud povlI1en z uredm p~
vinnosti přezkoumati i správnost skutkových zjištění ,nižškh sOU,du, 
pokud se vztahují na uplatněné důvody ~eplatnosÍl manze~stvl a ~ravo 
žalobcovo domáhati se prohlášem manzelstvl za neplatne, nebot pro 
spory o n~platnost manželstvi platí zásada vyšetřovací a to pro soudy 
všech tří stolic (§ 14 dv. dekr. z 23. ~:pna 18!9, čis. 1595 ~b. z. s: 
a § 10 min. nař. z 9. prosInce 1897, CIS. 0:83 r. z.). Na,zor zal Ovane 
v dovolaCí odpovědi, že dovolací soud nemuze na skutkovem sta~u.J F~ 
jej zjistily nižší soudy, nic měniti, neni správný. Nelze souhlaslŤ1 a11l 
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s dalším, tamtéž projeveným názorem, že dovolání podané žalobcem 
samým mdo býti odmítnuto jako nepřípustné, poněvadž již jeho odvo
lání bylo odmítnuto, neboť zmeškání odvolací lhůty žalobcem bylo na
praveno činností vedlejšího intervenienta, jenž se odvolal v čas, takže 
podle § 19 c. ř. s. nastal takový procesní stav, jako by odvolání podané 
vedlejším intervenientem byl podal žalobce sám. Není arci v právu ani 
žalobce, když v odmítnutí svého odvolání, pončvadž bylo podáno po 
odvolací lhůtě, spatřuje zmatečnost odvolacího řízení podle § 477 čís. 4 
c. ř. s. a navrhuje proto zrušení napadeného rozsudku a celého odvo
lacího řízení. Nehledíc ani k tomu, že si mohl a měl do odmítnutí stě
žovati rekursem podle § 519 čís. 1 c. ř. s. platí i ve sporech o neplatnost . 
manželství čtrnáctidenní lhůta ku podání 'Opravných prostředků. Usta
novuje tak výslovně § 18 dv. dekr. z 23. srpna 1819 pro obhájce svazku 
manželského, tedy zástupce zájmů veřejných, tím více to musí platiti 
pro strany, nemá-li nastati v ma'nželských věcech právní nejistota. Na 
tom nemůže nic změniti skutečnost, že nynější opatrovník byl opatrov
nickým soudem ustanoven a poukázán p'Údati 'Odvolání již po odvolací 
lhůtě. Zcela neprávem dovolává se žalobce zdejšího rozhodnutí ze dne 
7. ledna 1926, č. j. R I 929/25, čís. sb. 5622, neboť tímto usnesením 
bylo rozhodováno jenom o příslušnosti odvolání vedlejšího interve
nienta, odvolání žalobce samého n~bylo v něm ani nepřímo vzpomenuto. 

Rozporem se spisy jest oběma dovolatelům výrok odvolacího soudu, 
že si žalobce byl při sňatku vědom své pohlavní nemohouonosti, »jsa 
zcela příčetným«. Vedlejší intervenient používá tohoto výroku k ne
mírným útokům na oba nižší soudy, dřívější i nynější znalce a jednotlivé 
svědky, 'Obviňuje je z předpojatosti, ala nemírnost těchto útoků nečiní 
je ještě podstatnými. Rozpor se spisy byl hy ovšemnepopíratelným, 
kdyby napadený výrok měl smysl, jaký mu přikládají ohě dovo-lání, vy
trhujíce jej ze souvislosti, totiž že žalobce byl při sňatku úplně příčetný. 
To odvolací soud říci nechtěl, naopak uz'nal správným posudek znalců, 
že žal'Obce trpí a vždy trpěl slabomyslností středního stavu, jež úplnou 
příčetnost vylučuje. Pravým smyslem výroku odvolacího, soudu jest, že 
žalobce byl v době sňatku s dostatek příčetným, aby si byl vědom po
hlavní nemohoucnosti. Tvrzeného rozporu se spisy není. Dlužno zdů
razniti, že i Dr. H. a Dr. S., jichž soukromé posudky jsou hlavní zbraní 
žalující strany, prohlašují s plnou určito,stí, že si žalobce byl při sňatku 
své impotence vědom, z čehož plyne, že nebyl bez jistých duševních 
schopností a že jeho slabomyslnost nemohla býti úplnou. Vadou řízení 
jest dovolateiům, že nebylo vyhověno námitkám proti znalcům Dr. Š-ovi 
a Dr. F-ovi. Nelze říci, že znalci neměli potřebné kvalifikace, když Dr. 
Š. jest již přes 20 let stálým soudním znalcem, a to i z oboru psychiatrie, 
takže se jeho formální kvalifikace rovná úplně kvalifikaci Dr. S-a, a 
když Dr. F. jako řídící primář ústavu pro choromyslné jest nejen svým 
odborným zaměstnáním, nýbrž i podle svéh,o úředního postavení k p'Ú
dávání posudků psychiatrických přímo předurčen (§ 353 c. ř. s.), takže 
nezáleží na tom, že byl do seznamu stálých znalců zapsán teprve 1''0 
ustanovení z,nalcem v tomto sporu. Švakrovství Dr. Š-a s Dr. P-em, 
jenž jako adv'Okát zastupoval před lety žalovanou v několika právních 
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věcech není ovšem důvodem, j~l1Ž by ho vylučoval z ustanovení znalcem 
podle § 355 c. ř. s. a § 20 j. n., ne;,;ůže však býti z něho u;uzován,o ani 
na jeho';;>ředpojatost podle § 19 CIS. ~ J .. n. Kdyby p~u~a ,skute~n?st, 
že znalců",! švakr byl před lety, vykonavaJe sve povola11l, uplatne Clll
ným pro Žalovanou stranu ve věcech, nesouvisejících se sporem, l1;ěla 
sama o sobě již býti dostatečným důvodem k pochybnostem ? nepred~ 
pojatosti znalce a činiti jeho posudek vadnym, ,nemohly br pnak byl! 
posuzovány ani posudky Dr. H-a a Dr. ~-a, Jez byly podany n~ sou
kromou objednávku. Stejně jako odv'OlacI soud nabylI dov'ÚlacI soud 
ze spisů dojem, že procesní soud právě při ustanovení zn~1ců pIQstu
poval s uznání hodnou obezřetností a zvolil bez 'Ohledu na navrhy stran 
osoby, jež mu poskytovaly záruku, že budou při posudku zcela ,ne
odvislými od vlivů stmn. Když tomu tak, Jest bezpodstatnou 1 vytk~ 
další vadnosti řízení, spatřovaná v zamítnutí návrhu, hy posudek znaleu 
byl vzhledem k odchylným soukromým posu~kům Dr. !"I-a a Dr. S-a 
přezkoumán universitními profesory. Tu dl~zno poukaz~I! na § 362 
c. ř. s., jenž přip'Ouští výslech nových z'l1~lsu Jenom, ~dyz znalCI s~u
dem ustanovení podají posudek nedostatecny nebo kdyz Sl v posudClch 
odporují, nikoliv tedy, když posudky ~yžádané soukr~mou c~st?U stra
nami samými jsou s posudkem znaleu v rozporu. Pn nedham tohoto 
předpisu nastal by stav skutk'Ové i právní nejistoty, soudy by, nikdJ: 
nedošly k cíli, neboť soukromý, sobě příZlliv~ bez právní zodpovednosl! 
vydaný posndek může si strana vždy opatřIlI. Proto lze hodnollll ta
kové Dosudky jenom jako přednes stran, stranam pak zaručuJe § 289 
c. ř. s~ právo', žádati, by se znalci vysl'Ovili o jejich obsahu. V souzeném 
případě byl posudek I?r. H-a zn~lci úplně zh.~dnocen, p:osudek DL ~-a 
byl při výslechu znalcu dne 13. brezna 1925 JIZ v mkou za!obcova prav
ního zástupce a použit při kladení otázek znalcům. Am pn tomto roku, 
ani v opravném řízení nepodařilo se ~alující st;aně posud~em Dr. S-a 
prokázati, že l,ozsudek soudních znalcu byl v nektercm s,me,ru n:edos~a
tečným. Dr. S. zjistil sice, že oznámení Dr; R-a o norm~111ln; telesnem 
vývoji žalobcově se příčí skutečnosti, tato vytka nep?shhuJe .vsak znal?e: 
neboť tito vzali nepravideln'Úst žalobcovy lebky v uvahu. J~nak vychazI 
Dr. S. při svém posudku z týchž skutečností ja~;, zn~leI, ~onstatuJl: 
výslovně správnost a úplnost jejich nálezu, a neoduvodnuJe lllJak, proc 
došel k odchylným závěrům, že totiž žalobce trpěl vždy a zvláště i v roce 
1916 slabomyslností vys'Okého s,tupně, ~e byl, v,žd)' nepříčetný. a nebyl 
si dosahu sňatku vědom. Všeobeoné oduvod>ne11l, ze znalCI byh wede111 
ku svému posudku sludiem psychiatrické nauky, nedostačuje. Ku pro
hlášení znaleckého posudku nedostatečným a výslechu nových znalců 
nebylo a není důvodů. 

Dovolací soud' nabyl, zhodnotiv pečlivě celé průvodní řízení, pře
svědčení, že posudek ,nalců jest nejen dostatečným, nýbrž i správnýr~: 
a že jsou správná i skutková žjištění nižších soudů, že žalobce nebyl pn 
sňatku ani šíleným, ani blbým, že si byl vědom podstaty, významu, ~ 
účinků manželství a že přivolení ku sňatku bylo Jeho svob'Odnou vuh. 
Není spom O' tom, že žalobce trpěl a trpí nevyléčitelnou slabomyslností, 
ale o to jest spor, zda jeho slabomyslnost byla v roce 1816 takového' 
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stupně, že nebyl s to, by si uvědomil dosah sňatku. Podle §§ I, 3 a 4 
zákona o zbavení svéprávnosti i podle § 48 obč. zák. záleželo na stupní 
slabomyslnosti v otázce, zda mohl žalobce vejíti v platné manželství. 
Znalci vylíčilí podrobně a v souhlasu s četnými laickými i znaleckými 
svědky, v čem záleží žalobcova slabomyslnost. Udali, že zná dobře 
konkretní pojmy a představy, jež lze získati denni zkušeností, že z pojmlt 
abstraktních ovládá ty, s nimiž se musí často zabývati, že však vní
mání nových představ činí mu obtíže, a vybavování a slučování před
stav jest pro něho námahou, při čemž však má výbornou pamět. Udali, 
že se jeho duševní schJpnosti rovnají v některých směrech normálnímu 
člověku, kdežto jinde záraznost duševních pochodů staví ho na stupeň 
úplně idiotní »ungleichmassig ausgebreitete Inbecillitat« německých 
autorů. Jde o to, zda sňatek a ITlanželství byly pro něho pojmy, které 
dovedl rozumem zvládnouti, či zda byl jejich obsah jeho pochopení ne
dostupným. Lze připustiti, že etický i právní význam manželství nemohl 
býti a nebyl žalobcem dostatečně pochopen, ale plného takového po
chopení není třeba ku platnosti slíatku. Manželství jest zjevem všedního 
života, proto jest jeho podstata známá a pochopitelná i lidem menších 
duševních schopností. Proto mohl ji chápati i žalobce, zvláště když bylo 
zjištěno, že bylo ní zvláště poučován. Neni srozumitelno, proč právě 
v tomto poučování jest spatřovál1 důkaz nepříčetnosti žalobcovy, jíž 
přece dlužno rozemávati od duševní zaostalostí. Vždyť nezáleží na tom, 
jakým způsobem kdo nebyde zásoby poznatků potřebných k pochopení 
Života, nýbrž jenom, zda jich má dostatek. Znalci opětovným dotaío
váním žalobce zjistili, že ovládá zákl"cdní pojmy o manželství. Stejně 
vyzněly výpovědi četných svědků, zvl;íště také výpověď děkana, který 
se žalobcem provedl přeď jeho sňatkem předepsanou zkoušku snou
benců. Jmenovitě přesvědčuje výpověď samého žalobce učiněná dne 
18. června 1919 před nkresním soudem, kdy na otázku vyšetřujících lé
kařů Dra W-a a Dra S-a wJal, že se se svou nynější manželkou seznámil, 
když byla společnicí jeho matky, že si myslil, když ona jest starší a má 
tedy více rozumu, že by ho mohla, kdyby se za něho provdala, vésti 
životem a odnaučiti provádění dosavadních hloupostí, že se zmínilo tom 
matce, ta dala svůj souhlas, a on se nženil; byl prý to jeho vlastní 
nápad, nikdo ho k tomu neměl, nenutil, ani nepřemlouval. Výpověď 
tatO' jest důležitá pmto, že byla učiněna, když žalobce byl v sanatoriu, 
nebyl tedy pod vlivem své choti a o nynějším sporu se ještě nemluvilo. 
Není důvodu nevěřiti, že, jak on sám tu dndatečně potvrdil, uzavření 
sňatku byla vlastní, v mezích jeho duševních schopností předem uvá
žená vůle žalobcova. Dětinské chování se žalobce v předvečer sňatku, 
jak je vylíčila jeho sestra, nemŮže na tomto úsudku nic změniti. Úzkost 
před sňatkem, již žalobce tehdy projevil pláčem, nemusila býti známkou 
nevědomosti o následcích sňatku, jako spíše vědomí vážnosti, důležitosti 
a nezmě'nitelnosti následků zamýšleného kroku. Skutečnost, že se jeho 
nálada změnila obratem ve veselou a důvěřivou, když obdržel od sestry 
20 K na cigarety, byla o'všem známkou jeho, slaboduchosti, vyznačující 
se podle malců hlavně prudkou zÍ11ěl1'oU nálad, ale uvážena spolu 
s ostatními provedenými důkazy, nedostačuje k důkazu blbosti, vylu-
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čujíCÍ možnost jakékoliv vůl,e. Ani~ dovOvlá~~ní se výroků z!1alcú, že při
pouštěji nedostatek sexuelmho uvedomel1l zalobcova, kdyz nepoznal na 
sestře těhotenství, nemůže přivésti dovolatelům úspěch. Nedostatek ta
kového uvědomění vysvětluje se dostatečně duševní zaostalostí žalobco
vou, zvláštc" však jeho pohlavní nemohoucností. Pro pochopení ,význ~mu 
manželstvilPebylo ho nutně třeba, neboť al1l k platnoslt manzelstvl se 
nutně nevyÚduje pohlavní styk manželů. Zákon nežádá k platnosti man~ 
želství, aby ·mělo původ v erotických motivech, p~hlavní Impotence nelU 
absolutní, veřejnoprávní překážkou manžel StVl, zakon normuJe JI s hle
diska omylu a připouští prohlášení manželství za neplatné jenom na 
žádost omylem postižené strany, a to ještě jenom, když byl omyl neza
viněný. Podle § 44 obč. zák. vyžaduje se k manželství kromě vůle plo~ 
diti děti - také ještě vůle žíti v nerozlučné společnoslt a podporovalt 
se navzájem. Když žalobce byl, jak zjištěno, té,to další vůle schopen, 
a tuto vůli měl, nebyly případné nedostatky sexuálního uvědomění plat
nosti a závaznosti jeho manželského slibu na újmu. Proto posouzena 
byla rozepře správně i po právní strá,nce, když manželství bylo uznáno 
platným. S hlediska překážky nedostatků vůle podle § 48 obč. zák. do
stačilo k zamítnutí žaloby vzhledem k předpisu § 99 obč. zák., že nebyla 
prokázána "'plná slabomyslnost (blbost) žalobce v době sňatku, že na
opak bylo zjištěno, že si byl významu a podstaty manželského slibu 
dostatečně vědom a schopen svobodné vůle. S hlediska pfekážky po
hlavní nemohoucnosti podle § 60 obč. zák. musila žaloba býti zamít
nuta, poněvadž tato překážka byla žalující straně při sňatku známá a 
podle § 28 manželské novely z 22. května 1919 č. 320 sb. z. a n., pak 
§ 95 obč. zák. nemŮže se domáhati prohlášení manželství za neplatné 
~trana, která vstoupila v manžels.tví, ač' znala překážku mu v cestě sto
jící. Že žalobce sám si byl při sňatku své impotence vědom, ~ tom jsou 
si znalci i soukromé posudky za jedno. Ze Impotence byla znama I pod
půrci žalobcovu při povolení sňatku, plyne z manželské smlouvy z 2. 
října 1915 ve které se duševní i lysický stav snoubencův zjišťuje jako 
stranám z~ámý a mlčky se předpokládá, že manželství zůstane bezdětné, 
dále ze svědecké výpověd1 sestry žalobcovy, podle níž domácí lékař a 
důvěrník rodiny Dr. R. o žalobcově impotenci věděl a svědkyni, když 
se před sňatkem na popud žalované o ni interesovala, 'll ní řekl. Nebylo 
úknlem soudu v tomto sporu souditi o účelnosti a mravní hodnotě 
sňatku· ani o mntivech, jež k němu vedly, nýbrž jenom mzhodnouti 
o jehO" právní platnosti. V této příčině nemohlo býti rozhodnuto jinak, 
než se stalo. 

čís. 7156. 

Bylo-li manželství rozvedeno soudně od stolu a lože z viny obou 
manželů (Iřebas se tak stalo z převážné viny manželčiny, jest tml1l~elka 
cprávně~a domáhati se na manželi slušné výživy podle dvorského de
kretu ze, dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. "Slušnou« výživou ne
rozumí se tu úplná výživa, nýbrž výživa výjimečná, při jejimž vymezení 
jsou směroda(:IIY důvody slušnosti a veřejnoprávní ohledy. 

(Rozh. ze dne 15. června 1927, Rv I 1880/26.) 
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Man~els:~í ,str~n bylo vro::vedel:? od stolu a lože z viny obou stran 
a to z,prevazne vlny manzelciny. Zalobl' manželky o placení výživného 
~yho.vel pro, c e,s ~~í ,s o udp r V é ~ t o I i c e potud, že jí přiznal vý
zlvne 200 Kc moslcne. O d vol a c I S'Ú U d napadený rozsudek po
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného. 

Důvody: 

Podle dvorního dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. ne
přísluší zpravidla manželce, z oboustra'nné viny rozvedené nárok na· 
sluš,~ou výživu. Jest však zůstaveno soudci, by k její žádosti případ 
k pnp~d~. s ,ohl;(]em, n3' všecky okolnosti a důvody slnšnos!i pro ni 
:nluvlcl prl~nel :'yj:~;ecne manžela, by manželce poskytoval slušnou vý
zlvu.)ak JlZ nejvysSI soud uznal ve svém rozhodnutí čís. 2428 sb. n. 5., 

na nez se tutO' poukazuJe, nerozumí se slovem slušná výživa, použitým 
v ,tomt? dekr~tu, .úp~ná výživa,' o níž mluví § 91 obč. zák., nýbrž výživa 
~YJlmec,na, pn jepmz vyme::ení jsou směrodatny důvody slušmsti a ve
rejnopravm ohleoy, by manzelka nepadla na obtíž veřejné dobročinnosti 
nebo domovské obci. Nižší soudy řídily se při stanovení této vyživovací 
P?vinnosti,i jejf v~še z,ásadami ve zmíněném dvor. dekretu předepsa
nyml, uvazrly zejmena, ze manželství bylo rozvedeno z viny obou stmn 
avšak z pře~ážné, viny. manželky, vzaly ,však zřetel k tomu, že je ne~ 
I?ocnou, takze je ca~teJ1 na CIzí pomoc odkázána, j"akož i s druhé strany, 
z:,.nemoc,el;)~st I zalovaný, nemůže s~ pohybovati, že však má stálý 
pnjem, me~I~121 p95j\.č ~5 h, z n~ho~přispí:,á pouze ,na výživu dcery 
100, K?~e~.rcne, kdezto z.alobkyne pnjmu vubec nema a nemoc ji ve 
vY,~:lecne cm~ostr omezuje. Uváživše všechny tyto okolnosti, uznaly 
mzsl soudy, ze JSou zcle po roZUmU zmíněného dvorského dekretu 
:vláštní olmlnosti, odůvodňující mimořádně její nárok na slušn'Úu vý
ZIVU, a nejvyšší soud, sdílí jich právní názor a shledává proto nárok 
žalobkyně n,a slušnou vý.žívu proti manželovi za odůvodněný a vzhledem 
k !~ho. a jeJ1m majetkovym poměrům výživné 200 Kč měsíčně úplně při
rnerenylTI. 

číSi. 7157. 

Daň z obrailu (zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 268 sb. z. a n.). 
v. Doložka v ~o~aci smlouvě, že daň z obratu jest již v cenách zapo
Cltá~, zname,?a, ze co do kvoty na tuto daň vypadajícl byla cena umlu
vena jen z,a predpokladu, že dodatel bude museti daň z obratu zaplatiti. 
?dpadlll:-lt povinnost k placení této daně vzhledem k § 4 (17) zál<iona, 
jest kupttel (erár) oprávněn zadržetn si příslušnou část kupní ceny. 

(Rozh, ze dne 15. června 1927, Rv II 153/27.) 

žalobce dodal žalovanému eráru železniční pražce na úkladě tří 
smluv (ze dne 9. března 1923, 14. ledna 1924 a 14. června 1924), 

\ 
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v nichž bylo ustanoveno, že se ceny rozumějí včetně daně z obratu 
(prvá smlouva), že daň z obratu jest již v cenách započítána (druhá 
smlouva), že daň z obratu jest již v cenách započítána, bude však za
držena až do vydání prováděcího nařízení k zákonu o dani z obratu 
(třetí smlouva). Za dodávky z těchto smluv, provedené vesměs v roce 
1924, účtoval žalobce žalovanému eráru smluvené ceny, avšak žalo
vaný erár nevYR!atil žalobci celé účtované kupní ceny, nýbrž srazil si 
příslušnou část Ayzhledem k tomu, že mezi tím nastalo osvobození do
dávek státním IJodnikllm ocl daně z obratu. žalobě o zaplacení odpo
čtených částek vyhověl pro c e sní s ou d p r v é s t o I i c e jen 
ohledně srážky z dodávek podle smlouvy ze dne 14. ledna 1924. D ú
vod y: Pokud se týče srážky 4,778 Kč 73 h na dodávky podle smlouvy 
ze 14. června 1924, byla tato oprávněna, poněvadž strany již v této 
smlouvě pomýšlely na to, že podle mezi tím vydaného zákona ze dne 
21. prosince 1923, .Čís. 268 sb. z. a n. a k tomu očekávaného provádě
cího nařízení budou asi dodávky státním drahám osvobozeny od daně 
z obratu, pročež si čsl. železniční erár ve smlouvě vyhradil, že daň 
z obratu bude jím zadržena až do vydání prováděcího nařízení k zá
konu o dani z obratu, což pří rozumném výkladu podle čl. 278 obell. 
zák, a § 914 obč. zák. mohlo míti jen ten smysl, že erár bude oprávněn 
z jednotně smluvené ceny sraziti si 2% daň z obratu, budou-li dodávky 
z této smlouvy v očekávaném prováděcím nařízení osvob'Ozeny od daně 
z obratu. K tomu skutečně došlo, jakž vycháZÍ ze zprávy ministerstva 
financí ze dne 22. září 1926, Když tedy podmínka ta se splnila, byl že
lezniční erár podle smlouvy 'Úprávněn sraziti si peníz připadající na 
daň z obratu. Taktéž odůvodněna byla srážka při dodávkách p'Odle 
smlouvy ze dne 9. března 1923 1.644 Kč 02 h, neboť na tyto' dodávky 
vztahuje se usbnovení § 49 zákona ze dne 21. prosince 1923, čís, 268 
sb. z. a n., pokud se týče prováděcího nařízení ze dne 4. července 1924, 
čís, 156 sb. z. a n. Podle těchto předpisů jest příjemce dodávek před 
1. lednem 1924 smluvených, pmvedených však po 31. prosinci 1923, 
oprá\"něn žádati na dodavateli poměrnou srážku d'aňovou z úplaty na 
dodávku, jde-li o dodávkn, kterou tento zákon dani nepodrobuje, Jak 
ze svrchu citované zprávy ministerstva financí na jevo vychází, nastal 
zde tento při pad, smlouva ujednána byla před 1. lednem 1924, dodávky 
však provedeny byly až v roce 1924 a tyto dodávky podle vý'1lOSů mi
nisterstva financí byly proti dřívějším předpisům osvobozeny od daně 
z obratu. Jinak však má se věc II dodávek podle smlouvy ze dne 14. 
ledna 1924, na něž vztahují se srážky 66.724 Kč 12 h a 3.767 Kč 48 b. 
Zde neplatí ustanovení § 49· zákona 'O dani z obratu, poněvadž předpis 
ten vztahuje se p'Odle svého, doslovu výhradně na dodávky smluvené 
před 1, lednem 1924, nikoliv však na dodávky ze smluv ujednaných 
po 31. prosinci 19n, Jiného výkladu ustanovení to nepřipouští podle 
§ 6 obč. zák" neboť z<ikon ze dne 21. prosince 1923 byl vydán dne 
31. prosince 1923 a zmiňuje se již v § 4 čís, 17 o tom, že nejsou dani 
z obratu podrobeny dodávky pro stát nebo pro takové státní podniky, 
které nenáležejí k podnikům spravovaným podle zásad 'Obchodního ho
spodaření. čsl. státní dráhy byly teprve vládními nařízeními ze dne 
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25. září 1924, čis. 206 sb. z. a n. prohlášeny za podniky spravované 
podle zásad obchodniho hospodaření a předpokládal zajisté zákono
dárce, že v době po vydání zákona o dani z obratu, tedy při smlouvách 
ujednaných po 31. prosinci 1923 bude věcí železničního eráru, by 
smlouvy ty přizpůsobil novému předpisu § 4 čís. 17, pročež pro takové 
smlouvy nebylo třeba vydati předpis obdobný ustanoveni § 49 zák. 
o dani z obratu. Když tedy železniční erár ve smlouvě ze dne 14. ledna 
1924 neučinil si podobnou výhradu ohledně daně z obratu jako ve 
smlouvě ze dne 14. Června 1924 a spokojil se s tím, že smluvil kupní 
smlouvu za pražce za určité ceny, v nichž »daň z obratu měla již býti 
započHána«, nemělo toto ujednání jiného významu, než že ve smyslu· 
§u 12 zákona o dani z obratu mělo se jednati o úplatu jednotně stano
venou, takže žalobce nesměl již připadnou daň z obratu zvlášť účto
vati. Jiného významu toto ujednání nemělo. Nemůže ani býti řeči o obo
hacení na straně žalobcově. Jeho věcí bylo, by si kalkuloval prodejní 
cenu tak, by v ní došel také úhrady pro případnou daJl z obratu. Tato 
kalkulační položka jest jen jednou ze složek, na nichž kalkulace celkové 
ceny spo.čív~, a nese pro datel risiko případné ztráty, když se jeho kal
kulace pn te neb oné složce dodatečně objevi býti nesprávnou, na,opak 
Jest Jeho ZIskem, podaří-Ii se mu z jakýchkoliv příčin stlačiti některou 
z jednotlivých kalkulačních složek'. Bylo tudíž žalobní žádosti vyhověti 
Jen ohledně srážek při dodávkách-podle smlouvy ze dne 14. ledna 1924 
jež činí 70.491 Kč 53 h, ohledně dalšího peníze však žalobu zamítnouti: 
O d vol a c í s o u d k odvolání žalovan'ého zamítl žalobu zcela. D ú
vod y: Nesporným jest, že smlouva měla ustanovení, že daň z obratu 
jest již v cenách započítána. Toto ja"'lé znění nepřipouští jiného vý
Idadu, než že žalobce měl za dodané práce obdržeti ,kupni cenu v pra
vem slova smyslu, a daJl z ohratu, kterou podle § 12 zákona o dani 
: obratu mohl přesunouti na odběratele. Bylo tedy úmyslem stran, že 
zal obce mů.že pOžadovati onu část kupní ceny, kterou měla mu býti 
hr~zena dan z obratu, jen tehdy, když bude povinen daň tu platiti, ze
Jmena ~no v době smlouvy nebylo jisto, zda dodávka jest osvobozena, 
od da.ne ve smyslu §u 4 čís. 17 zákona o dani z obratu. Jinak nebylo 
by melo smyslu, ustanovení to vúbec do smlouvy pojímati. Vzhledem 
k tomu bylo zbytečným, hy si žalovaný erár učinil výhradu, jak první 
soud ml~'L Take Z toho, že si žalovaný i v pozdějši smlouvě onu vý
hradu UCIlllI, nelze vyvozovati, že ono ustanovení mělo jiný smysl. Ne
boť tak se m~~lo státi Z opatrnosti, zejména též proto, by žalovaný 
nemUSIl onu cast kupní ceny žalobci vyplatiti, třeba byla splatnou, 
pokud nebude JIstO, že dodávka jest od daně osvobozena. Na tom ne
měnf.ničeho okolnost, že šlo tu podle § 12 onoho zákona O úplatu jed
nolne stanovenou a ze žalobce nesměl již případnou daň zvláště účto- ' 
vat~ .• ~e!,.oť ~ýše daně byla dle zákona pevll0U, takže i když nebyla 
z.~laste u~5o.vana, obě strany její výši znáti musily. Ať byla daň zúčto
~ana zvl~ste" nebo ne, šlo vždy podle § 12 o její přesunutí. Když tedy 
Fodl~ sdelem 111111. fm. z 22. září 1926 dodávky pražců pro ředitelství 
st~tl1lch drah provedené v roce 1924 byly osvobozeny 'Od daně z obratu 
a zalobce nema tedy povinnosti, daň tulo platiti, nemůže také dle shora 
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uvedené smlouvy část připadající na daň z obratu, jejíž v.ýše není spor
nou, dle § 1062 obč. zák. požadovati. Dlc hořejších vývodů nemohl také 
žalobce počítati s tim, že úhrada daně z obratu jest kalkulační položkou, 
když dle smlouvy měl nárok na ni jen, kdyby ji byl musil sám platiti. 
O obohacení v souzeném případě nejde z toho jednoduchého důvodu, 
že žalobce ještě nic proti smlouvě skutečně neobdržel. Okolnost, že 
žalovaný erár, ač žalobce se proti srážce z obratu ohradil, přijal další 
dodávku, jest bez významu, poněvadž tím uedal ve smyslu §u 863 obč. 
zák. na jevo, že ohraženÍ to uznává, nýbrž že trvá na plnění ve smyslu 
smlouvy. 

N e j v y Š s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

K dovolání jest rozhodnouti jen o té jediné sporné právní 
otázce, jak po právní stránce vyložiti jest smysl o význam smluvni do
ložky, zda totiž daň z obratu byla samostatnou složkou ku kupní ceně 
pouze připočtenou, kterou podle smlouvy bylo platiti jen tehdy, kdyby 
byl žalobce sám povinen ji zaplatiti, či zda byla jen vedle ostatních 
pouhou kalkulační složkou pro stanovení kupní ceny, již nelze od kupní 
ceny odlišovati jako její část podmíněnou tím, že dodatel skutečně také 
splni a splniti musi tuto daňovou povinnost. Žalobce hledi obhájiti názor 
druhý, tvrdě, že přes doslov této doložky byla cena kupní. stanovena 
pevně a bezvýhradně a že doložka měla a má pouze ten smysl, že ža
lobce jako'žto dodatel nebyl oprávněn, jak by mu jinak podle zákona 
(§ 12 zák. z 21. prosince 1923,Čís. 268 sb. z. a n.) příslušelo, daň 
z obratu zvlášť účto'vati. K opodstatnění tohoto názoru poukazuje ob
dobou na to, že také při dodacích smlouvách, při nichž se pmdatel 
zavazuje k dodání zboží s obalem, zboží vycleného nebo do určitého 
místa dodání frankovaného, jde jen ° pouhé kalkulační složky, které 
jdou na nebezpečí (to je škodu nebo prospěch prodatele) a nejsou zá
vislými na tom, zda prodateli z tohO' skutečně vzejde výdaj do ceny za
účtovaný čili nic. Nejvyšsí soud neshledává důvodu odchýliti se od ná
:mru soudu odvolacího. Položky, které do'volatel obdobou uvádi, jsou 
podstatně odlišné povahy od daně z obratu, neboť jsou vesměs výlo
hami, které souvisejí s uskutečně'ním dodávky a se splněním smlou,,"y 
a které tedy splývají s úplatou za dodávku samu, tvoříce její kalkulační 
složku. Naproti tomu není tak při dani z obratu. Podle § 11 cit. zák. 
vzniká povinnost k placení této daně zpravidla provedením dodávky a 
nárok státu lze uplatniti zásadně teprve v době placení. Podle § 18 
shora cit. zák. může býti odpočtena z daňového přiznání daň z obratu, 
byla-li úplata dani podléhající zcela nebo z části v daňovém období vrá
cena na př. následkem zrušení obchodu nebo povolení slevy. DaJl 
z obratu je tedy samostatnou dávkou, mající k dodávce vztah potud, že 
uskutečněním dodávky vzchází do dateli povinnost k jejímu zapravení. 
§ 12 dovoluje, by podnikatel daJl, k jejímuž zaplacení jest povinen, pře
sunul na druhého smluvníka; není-li jiné úmluvy, smí příjemce dodávky 
předpokládati, že v úplatě jednotně stanovené je již zahrnuta i daň 
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z obratu. Podle § 49 (5) jest dodatel z dodávek tam bliže dotčených 
oprávněn příjemci dodávky zvýšení daně mezitím nastalé zvlášť účto
vati.a c~nu o ně zvýšiti. Podle § 49 (6) jest zas·e přijemce dodávky při 
dodavkach tam dotčených oprávněn požadovati na svém do dateli po
měrnou srážku daně z úplaty za dodávku, stanovil-Ii nový zákon na ni 
sazbu nižší anebo vyjmul-Ii ji vl1bec z povinnosti daňové. Z těchto usta
novení plyne, že zákon daň z obratu, i když není v ceně zvlášť a vý
slovně vyjádřena, odlišuje od vlastní úplaty a že stanoví zásadu, že do
d~tel múže ji přesunouti na druhou stranu, avšak jen v té částce, již je 
sam pOV1nen platiti, a že má příjemci dodávky vrátiti obohacení, platil-Ii 
následkem,nižší sazby méně nebo neplatil-Ii pro vyjmutí z daňové po
vrnnost1 mceho. Zákon tedy taktD jasně stanoví, že dodavatel múže si 
z tohoto dúvodu z úplaty podržeti jen to, co sám na dani z obratu platil, 
pokud se týče platiti povinen byl. Soud odvolací vykládá zcela správně 
smysl a význam smluvní doložky: Obrat, že daň z obratu je už v cenách 
započítána'.,n,eza~~c~ává r:ižá,dné pochybnosti o tom, že tím mělo býti 
a ,byl? zvl~~t v~jadreno, ze;zalobce Sl ku vlastní úplatě (kupní ceně) 
pnpoc~talJ1z dan z ob-ratu v záko'll'llé sazbě, o které strany předpoklá~ 
dal~, ze jl bude museti z dodávky zaplatiti. žalovaný erár měl tedy 
v teto jednotně vyjádřené ceně platiti jednak kupní cenu za Dnu do
dávku, zároveň však nahraditi žglobci též daň z obratu do ní započíta
~o,:. ~elze d~ti za pravdu dovo,late1i, že žalovaný erár měl si v té pří
cme ucrn1Í1 vyhradu jasnější, podobnou té, kterou si učinil v dodávce ze 
dne 14. června 1924, a že, neučiniv tak,. musí nésti následky svého opo
r;renutí. Výhrada om úplně stačí, jes'! zcela jasná a zřetelná, vyjadřujíc, 
ze do ceny je vpočtena daň z obrat" a že tedy cena záleží ze součtu 
vlastní úplaty a daně z obratu na ni připadající. Doložkou tou jest tedy 
též dosti zřetelně vyjádřeno, že co do ,"voty na tuto daň vypadající byla 
cena umluvena jenom za toho předpokladu, že žalobce daň z obratu 
také bude musj,ti zaplatiti. Touto doložkou se žalující erár dostatečně 
zaj1shl nejenom proto, že mu daň z obratu nemohla býti zvláště započí
tána, nýbrž také proto, že mohl učiniti z ní poměrnou srážku, když ná
sledkem nového zákona povinnost k placení daně v příčině této dodávky 
?dpadl3" a bylo b~ onu námitku dovolatelovu obrátiti spíše proti němu, 
.ze. ~oÍ1z. on nese dusledky toho, když se vhodně volenou doložkou proti 
srazce uplaty o kvotu daně nezajistil. Konečně přichází v úvahu i ten 
další zřetel, že osvobození dodávek pro stát nebo státní podniky, jež 
hJ:'lo podle § 4 položka 17 cit. zák. uzákoněno', stalo se za tím zřejmým 
ucelem, by stát, pokud se týče státní podniky nemusely zapravovati daň 
z o~rat~, tedy zřejm,ě ve prospěch státu, ~okud se týče státních podnikú, 
takze J1Z z tohoto duvodu jeV1 se podle zakona plně ospravedlněným, by 
vzhledem na doslov doložky výhoda z toho vzešlá hyla počítána k do
bru žalovanému -eráru. 

čís. 7158. 

Pro pojem »nepatrné« věci ve smyslu § 501 c. ř. s. a § 517, poslední 
odstavec c. ř. s. jest nerozhodno, zda nárok, o němž mají vyšší soudy 
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rozhodovati, byl nepatrným již od původu, či zda se jím stal teprve po
zději bud' důsledkem obmezení žaloby podle § 453, druhý odstavec c. 
ř. s. či byv rozštěpen rozsudkem prvého soudu. ' 

(Rozh. ze dne 17. června 1927, R I 469/27.) 

Do rozsudku procesniho soudu prvé stolice, jímž bylo rozhodnuto 
o nároku na náhradu škody, odvolaly se obě strany. O d vol a c í s o u d 
odvolání odmítl, ježto každá ze stran napadla rozsudek prvého soudu 
ohledně peníze, nepřevyšujícího 300 Kč. 

N e j v y Š s o u d odmítl rekurs žalovaného. 

Dlrvody: 

žalobce domáhal se na žalovaném podle § 1320 obč. zák. náhradv 
škody úhrnem 590 Kč. Prvý sDud vyhověl žalobě jen co do č'ásti 200 K~ 
a zamítl ji co do zbytku 390 Kč. žalobce se odvolal, jen. pokud byla ža
loba zamítnuta s částkou 90 Kč za útraty léčení. žalovaný se odvolal »co 
do celého obsahu rozsudku«, ale mohl se přirozeně odvolati jen co do 
odsuzující části 200 Kč. Odvolací s<Dud odmítl pO' ústním jednání obě od
volání z dúvodu, že každá strana napadla rozsudek prvního soudu jen 
co do částky bagatelní. Dovo,Jací rekurs, správně rekurs, žalovaného jest 
podle § 5 I 7 poslední odstavec c. ř. s. nepřípustný a bylo jej podle § 523 
c. ř. s. odmítnouti, když tak neučinily soudy nižších stolic. Názor stěžo
vatellrv, že za věc »nepatrnou« jest pokládati jen on ll, která již před 
soudem prvé stolice byla jako věc bagatelní projednávána, a že odvo
lání co do částky pod 300 Kč nemůže učiniti práv'ní věc věcí bagate1ní, 
není správný. Rozsudkem prvního soudu byla púvodní pohledávka roz
štěpena na dvě částky. Odvolal-Ii se žalovaný jen ohledně částky 200 Kč, 
ku které byl odsouzen, byl byl měl odvolací soud přezkoumávati roz
sudek prvního soudu jen co da, této' bagatelní části. S hlediska žalovaného 
jest tomu tak, jakoby hned od původu byl býval žalován jen n'a zapla
cení 200 Kč a byl jen k tHo částce odsouzen. Praví-li zákon v § 501 c. 
ř. s., že »v nepatrných věcech« může býti odporováno rozsudku prvního 
soudu jen z dúvodů zmatečnosti podle § 477 čís. 1 až 7 c. ř. s. a praví-li 
dále v § 517 poslední odstavec c. ř. s., že proti usnesením odvolacího 
soudu »ve vě.cech nepHtrných«, jest reknrs vyloučen, nerozeznává, zda 
nárok, o němž mají vyšší soudy rozhodo,vati, byl bagatelním již od Pl1-
vodu, či zdali se jí'll'l stal teprve později bud' v dúsledku obmezení ža
loby,podle § 453 d:uhý odstavec c. ř. s., nebo v dlrsledku rozštěpení 
prvlllm rozsudkem. učel zákona jest ve všech těchto případech týž by 
totiž v nepatrných věcech byl ušetřen odvolací soud rozhodování ~ěc
néhoa dovolací soud podle §§ 517 poslední odstavec a 502 druhý od
stavec c. ř. s. rozhodování vůbec (v témž smyslu rozhodnutí čís. 346 
sb. n. s). Na, vě~i nic nemění, že odvolací soud neodmítl odvolání již 
~ sezem neverejnem podle §§, 471 čís. 2, 473 a 474 druhý odstavec c. 
r. s., neboť mohl tak učiniti podle § 495 c. ř. s. také ještě po ústním jed
nání odvolacím. 
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čís. 7159. 

»Státními úfectníky« ve smyslu dvorského dekretu ze dne 14. března 
1806, čis. 758 sb. z. s. jsou i četníci. 

Použil-Ii četník proti předpisům a nejsa k tomu nijak nucen střelné 
~braně a postřelil člověka, lze se na něm domáhati náhrady šk~dy po
radem prava. 

(Rozh. ze dne 17. června 1927, R I 483/27.) 

" Žalobce domáhal se na žalovaném četníku náhrady škody, ježto byl 
J1In postřelen. Námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o
I i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a uložil soudu prvé s.tolice, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal 
ve věci samé. D ů vod y: Dvorský dekret ze dne 4. března 1806, čís; 
758 sb. z. s. ovšem zůstal podle § I j. n. v platnosti a ustanovuje, že 
státní úředníci, k nimž patří též orgány četnictva, nesmějí pro své úřední 
výkony býtí soudně stíhání. Právoplatným rozsudkem brigádního soudu 
v Praze ze dne 29. září 192q byl však žal'O,vaný uznán vinným přečinem 
r;roh .bezpečnosti .života podle § 599 1. voj. tr. zák., jehož se dopustil 
hm, ze dne 20. brezna 1926 vraceje se z pátrací služby po, silnici na 
voze Josefa K-a opětovně proti předpisům a nedbaje náležité opatrnosti 
použil služební střel-né zbraně ,perozvážně stříleje jednak z jed'Oucího 
vozu do lesa pro-ti domnělým útočníkům a na to již za lesem 300' m vy
střelil ještě dvakráte, nejsa nijak nucen, na osoby, které se ubíraly po 
sllmcI za povozem, na němž seděl, č-Ímž se stalo, že zaviněnou .neopa
t:noMí postřelil Josefa F-a a Karla K·a, přivodiv jim těžká poranění na 
tele, onOmu přeražení obou kostí v předloktí pravé ruky a tomuto pro
střelení ~osti pravého předloktí, že' tudíž jednal tak neopa,trně, že již 
podle sveho stavu a povolání a i z okolností, za kterých jednal, předví
datI mohl, že tím přivoditi může nebezpečí pro život, zdraví a tělesnou 
bezpečnost lidskou a skutečně také svým neopatrným jednáním dvěma 
osobám těžké poranění na těle přivodil a byl proto odsouzen podle 
§ 599, 1, 94, 126 voj. tr. z. Nebylo tudíž žalobci způsobeno těžké po
škození úředním výkonem žalovaného, stihajícího pachatele krádeže har
moniky, spáchané na Karlu K-ovi, nýbrž pouze u příležitosti tohoto úřed
ního výkonu a proto nelze předpis citovaného dvorského dekretu vzta
hovati na tento spor (Randa: Die Schaďenersatzp-Hicht, lIl. vyd. str. 
52 a Kramz V. vydání § 40~ str. 494). Případ vylíčený v rozhodnutí nej
vyššího soudu z 26. dubna 1922 R I 484/22 sb. n. s. čís. 1641 liší se od 
tohoto případu tím, že v Ol1om sporu nebyl žalovaný' ani disciplinárním 
ani trestním řízením uznán vinným, kdežto tuto žalovaný pro poškození 
žalobce byl brigádním soudem pravoplat'ně odsouzen a potrestán. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu. . 

D ů vo d y: 

Podle § 1 j. n. vykonává se soudní moc v oIXanských věcech práv~ 
nich řádnými soudy, pokud věci ty nejsou přikázány zvláštními zákony 
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iill\/lll úřadúlll Hcb orgánúm. Podle § 1338 obč. zák. musí býti právo na 
;,áfnadu škody, jako každé jiné soukromé právo, po pravidle uplatněno 
u řádného soudce. Výjimku v obou těchto směrech stanoví dvof't1o/. dec 
kret ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. s., který předpisuje, iIe státní 
úředníci pro svá úřední jednání nikdy nemohou býti u civilních soudů 
žalováni a že tudíž civilni s'oudce takové žaloby, které by byly podány 
proti státním úředníkům pro jejich úřední jednání hned musí odmítnou,ti. 
Jde o to, zda možno tohoto dvorského dekretu použíti na souzený pří
pad. Žalobce domáhá se na žalovaném četnickém strážmistru náhrady 
škody, kterou mu tento způsobil tím, že, postřeliv ho, způsobil mu těžké 
ublížení na těle a byl proto brigádním soudem také právoplatně odsou
zen. Není o tom sporu, že žalovaný postřelil žalobce v dohě, kdy se 
vracel z pátrací služby do svého stanoviště, tudíž v době, kdy byl ještě 
ve výkonu své služby. Nelze o t'Om podle účelu zákona pochybovati, že 
slova »státllí úředníci« vztahují se také na jiné státní zaměstn8.!nce, ze
jména též na četnictvo, které jest podle zákona ~e dne 14. dubna 1920, 
čís. 299 sb. z. a n. vojensky organisovaným sborem strážným, určeným 
k tomu, by udržoval veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost a které jest 
orgánem politické státní správy a jest jako takový ve příčině vykonávání 
bezpečnostní služby podřízeno politickým úřadům státním (srv. také 
rozh. čís. 1641 sb. n. s.). Řečený dvorský dekret má na mysli nároky 
jakéhokoli druhu, tudíž také nárok na náhradu škody, vyvozovaný 
z úředního jednání státního zaměstnance. Zbývá tudíž jen rozřešiti 
otázku, zda jednání žalovaného bylo "úředním jednán.ím«, které by 
vylučovalo žalobu u civilního soudu. V té příčině jest souhlasiti s re
kursním s'oudem, že tomu tak nenÍ. Netřeba tu rozvinovati v celé šíři 
'Otázku rozsahu působnosti zmíněného dvorského dekretu, z'ejména 
otázku, zda se vztahuje jen na škodu způsobenou vlastním úředním 
jednáním, či také ještě na škodu způsobenou z. podnětu úředního jed
nání; zda se vztahuje jen na škodu způsobenou v mezích úředního vý
k'Onu či také ještě na škodu způsobenou překročením těchto mezí, neboť 
v souzeném případě vůbec nešlo o "úřední jednání«. žalovaný byl od
souzen pravoplatným rozsudkem brigádního soudu pro přečin proti bez
pečnosti života podle § 599 voj. tr. zák., jehož se dopustil tím, že, vra
ceje se ze služby pátrací, opět'Ovaně proti předpisům a ,"edbaje nále
žité opatrnosti, použil služební střelné zbraně, nero-zvážně stříleje ... 
a že po té vystřelil ještě dvakráte, nejsa k tomu nijak nucen, na osoby, 
které se ubíraly za povozem, na němž seděl, čímž se stalo, že zaviněnou 
neopatrností postřelil žalobce, přivodiv mu těžké ublížení na těle. Jak 
jest z důvodů rozsudku patrno, byl žalobce postřelen jedním ze dvou 
posledních výstřelů, o níchž výrok rozsudkový praví, že k nim žalovaný 
nijak nebyl nucen a, k čemuž důvody dodávají, že v tom okamžiku ne
hI'ozilo žalovaném\.l žádné nebezpečenství bezprostředního útoku. Zákon 
ze dne 14. dubna 1920, čís. 299 sb. z. a n. ustanovuje v § 13 přesně, 
kdy četník službu konající smí p'Oužíti střelné zbraně, šetře předepsané 
opatrnosti, a ustanovuje v § 12, že četnictvo podléhá vojenským trest
ním zákonům a soudům. V tomto př!padě bylo příslušným vojenským 
soudem, jemuž náleželo posoudí ti, zda bylo použití zbraně na místě, 
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p:avoplatně rozhodnuto, že žalovaný použij střelné zbrane proti před
pIsům a že se tím dopustil trestného činu. Nelze tu tedy mluviti o »úřed
ním jednánÍ«, k němuž páchání trestných činů jistě nenáleží, takže tu 
dvorský dekret místa nemá (srv. také důvody tohoto nejvyššího soudu 
v rozhodnutí čís. 1641 sb. n. s. a Ehrenzweig sv. II/I ~ 408 str. 632 
a Randa »Náhrada škody« z roku 1912 str. 20). Práven{ tedy rckursní 
soud .nařídil prvnímu soudu, by ve věci jednal, třebaže jeho výrok není 
potud správně vyjádřen, pokud usnesení prvního soudu s výhradou 
pravomoci »zľUšil«, kdežto ve skutečnosti šlo o změnu usnesení prvního 
soudu a o zamítnuti námitky nepřípustnosti pořadu práva, které první 
soud vyhověl. 

čís. 7160. 

Rejstříkový soud jest nejen oprávněn, nýbrž i povinen, by nařídil 
změnu stanov, jakmile shledá, že jejich některé ustanovení odporuje 
zákon.l!. o společenstvech ze;dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., třebas 
byly liZ pravoplatně zapsány ve společenstevnim rejstříku. 

Jest přípustným ustanovení stanov společensllva, že veškeré spísy 
a právní prohlášení musí býti podeps~y tím způsobem, že k vytištěné 
nebo psané firmě připojí své podpisy buď dva členové představenstva 
nebo jeden člen představenstva a splnomocněný úředn/k. Tento způsob 
znamenáni dlužno vyznačiti ve společenstevním rejstřiku. Tím nezapi
suje se p,lná moc určitého splnomocrlěného úředníka. SplllOmocněné 
úředniky nelze zapsa(q do rejsfflku. Jest na obecenstvu, by zkoumalo 
jich oprávnění a objem jich plné mllci. 

(Rolh. ze dne 17. června 1927, R [ 502/27.) 

Rej s tři k ov Ý s o u d vydal toto usnesení: V rejstříku společen
stevním jest při firmě "Družstvu hospodářských lihovarů pro prodej lihu, 
zapsané společenstvO' s ručením obmezeným«, zapsáno, že »podpiso
váni firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připOjí své pod'
plsy bud' dva členové představenstva, 'nebo jeden člen představenstva 
a splnomocněný úředník«. Plnomocníci, kterým není udělena prokura, 
se však dn rejstříku společenstevniho nezapisují, ježto jich zápís žád
ným ustanovením zákonným nařizen není (čl. 12 obch. zák.). Proto 
jest i zápis, že ku znamenání firmy jest 'Oprávněn též jeden člen před
stavenstva a splnomocněný úředrník, nesprávným a nemá proti veřej
nosti praktického významu, po,něvadž Z rejstříku nelze sezmti, kdo 
jest tou dobou úředníkem zmocněným ke spolupodpisu firmy. Proto se 
představenstvo· společenstva vyzývá, hy se postaralo o to, by tento ne
správný zápis byl v rejstříku společenstevnim do 4 neděl vymazán, 'Oeb, 
aby při nejbližši valné hromadě ustanovení to z § 27 stanov bylo vy
puštěno, nebo jinak upraveno a aby ustanovení § 26 stanov bylo do
plněno v ten smys,l, že p'ředstavenstvo zastupuje družstvo před soudy 
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i mimosoudně zpúsobem určeným v § 27 stanov tak, by prá~'o za
stupování souhlasilo s právem podpisování a aby pak 2111;nu tu 
sel11 řádně opovědělo k zaplsu. R~zkla?u do tohot~ usneseni. r e j-
s tří k o v Ý s o u d nevyhověl z duvodu v napadenem usnes.e~, uve
dených, k nimž poukázal, dodav k vývodům roz~ladu tot?: P'?'Cwe cl. ~~ 
obch. zák. mají do rejstříku obchodního a spolecens!evmho cmeny ~ytI 
·en takové -ápisy které obchodním zákonem nebo zakonem o spolecenc 
lL, • , h ,. d 'k" kt·' 
stvech jsou výslovně nařízeny. Zápi~ spl~omocnenyc .ure nI u, en 
nejsou prokuristy, však ani obchodnIm zakonem ~~I zakonem ~e dne 
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. není nařízen .. ~emaJl tedy t~k?V.lv pln?~ 
mocníci býti do rejstříku zapisováni. A nemaJl-h splnoomocne111 u.redn,lc~ 
zapisováni býti, neměl a nemá býti zapisován ani ;p~sob podpls?van! 
firmy splnomocněným úředníkem. Nemá tedy dotycny :,apls .v z,:kone 
opory a nemohl tudíž nabýti právní moci. :'wto j,;st od,uvodnen pnkaz, 
aby nesprávný zápis v rejstříku byl vymazan. Nenl sIce. pochyby o to~, 
že úředník společenstva může orgány jeho býtI podle c:. 47 ohch. :á 
spl no mocněn ke spolupodepisování za spol~censtvo, avsak ?O rejstr~ku 
nemá býti zapsáno ani jeho jméno' a111 zpusob podplsovan,1 fIrmy Jl!TI, 
nýbrž má podle § 6 poslední odstavec zák. z~ .. dubna, 1873, ČIS·o 70 r. z,ak; 
vyhlášen a dll rejstříku společenstevního hyh zapsan Jen zp~so~, Jlm~ 
představenstvo (nikoli pInomocníci) za společenstvo pOdpISUji, je-lt 
o tom ustanovení ve společenské smlouvě. Rek ~ : s. n I, s o u d I1;V7-
hověl rekurs lil. D ů vod y: Ku správným stavu veCl I za~onu ohOVIC~:n 
důvodům napadeného usnesení, dodává se vzhledem ~ vyvodun;, stlZ
nosti jenom ještě toto: Podle § 1 m}n. nař. z.'; dne 14. kvetna 1,873, CIS. 7~ 
ř. z. pojati jest do společenstevmho reJstnku pouz:, ony z.:'pls7' ktere 
předepsány jsou v zákoně ze dne 9. dubna 1873, CIS. 70 r. zak. A tu 
jest ovšem správné, že podle § 26 cit. zák. mŮže btti úřed~íkům, spole
čenstva neb i jiným osohám udělena plná moc. Lec toto z,akonn,; usta
noveni nepředpisuje, že takováto plná moc má zaps~na hyy do 
společenstevního rej střiku , a nemŮže za tohoto stavu veCl plna moc 
zapsána hýti do společenstevního rejstříku. Z<ipis plné m?cI ?O sp?le: 
čenstevního rejstříku odporoval hy nejen ust~nove~1 §,26 c:1. zak., nybrz 
i § 6 cit. zák., podle něhož zapsati jest zpusob, jakyr;r pred.stavenstvo 
_ tedy nikoli plnomocník - za společenstvo ~odplsuje, je-Ir o tom ~e 
společenské smlouvě ustanovenÍ. UstanOVUje-ir tedy ,§ 27 ~tano~, ze 
veškeré spisy a právní prohlášení musí býti podepsany dvema :le,ny 
představenstva neho jedním členem pře~stavenstva a spln0r:'0~nenym 
úředníkem, mají-li býti závazny pro druzstvo pr~h, oso?~m, ~rehm, od
poruje toto ustanovení, pokud se tý~e splnor:r?cneneho :r.redl1lka: §u ,2?, 
§ 6 cit. zákona a nemůže,proto ob~t.at!. Ro:"nez toak nemu~e obsta!1 zapl~ 
v rejstříku, že znamenám fIrmy deje se Ílm zpusobem, ze dva clen~v; 
představenstva nebo jeden člen představenstva ~ je?en splnomoc.neny' 
úředník společenstva, k vytištěné nebo pS,ané· fll'me ~ruzstva pnp?j~ 
své podpisy, poněvadž tímto záplse~ z~psan)est I zpuso!, znam,enam 
firmy splnomocněným úředníkem, ~?Z vsak pnpustn? nem, nebot,. ne
lze-li zapsati plnomocníka do rejstnku spole~enst;vl1lho, nelze am Je~o 
způsob znamenání firmy do rejstříku zapsah. Pravem proto poukaZUje 
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prvý sDud k tomu, že zapis, ač ku znamenání firmy jest oprávněn též 
jeden člen představenstva a splnomocněn)' úředník, jest nesprávný -
a právem proto také žádá, aby zápis tento byl z rej střiku vymazán a 
aby ustanovení to vypuštěno bylo z ustanovení § 27 stanDv, nebo by 
bylo jinak upraveno. , 

Ne j v y Š š í s o II cl změnil usnesení rekursního soudu v ten smysl, 
že zrušil příkaz rejstříkového soudu, by se představenstvo postaralo, 
by zápis ve společenstevním rejstříku, podle něh'ož ku znamenání firmy 
jest oprávněn též jeden člen představenstva a splnomocnčný úředník, 
byl vymazán neb aby při nejbližší valné hromadě ustanovení to bylo 
z § 27 stanov vypuštěno nebo jinak upraveno a aby předpis § 26 stanov 
byl doplněn v ten smysl, že představenstvo zastupuje družstvo před 
soudy i mimosoudně způsobem v § 27 stanov určeným, tak aby právo 
zastupování souhlasilo s právem podpisování a aby změnu tu řádně 
opovědělo k zápisu do společenstevniho I'ejstřfku. 

;Důvody: 

Předem nutno uvésti, že rejstříkový soud jest nejen oprávněn, nýbrž 
i povinen, by nařídil zmčnu stanov, jakmile shledá, že některé jejich 
ustan'Úvení odporuje zákonu ze dIle 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák" a 10 
i tehdy, když stanovy byly již pravoplatně zapsány ve společenstevním 
rejstříku. To plyne z ustanovení § 3 min, nař. ze dne 14. května 1873, 
čís. 71 ř .. zák. a z § 2 a 3 zákona ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. z., 
která rejstříkovému soudu ukládají, by z úřední moci bděl nad tím, aby 
byly zachovány předpisy o opovčdi zápisů do společenstevního rej
stříku a aby se staral o odstranění' nesprávn'Ústí odporujících druž
stevnímu zákonu, tedy i předpisů stanov, které nejsou v souhlasu ,e 
zákonem. Tento postup rejstříkového soudu v rámci zákona nemůže býti 
nikdy zmatečným a nejsou jím nijak dotčena práva členů proti družstvu 
a naopak, poněvadž na základě nezákDuných stanov nelze vůbec nabýti 
práv, V tomto případě nejde však o porušení zákona. §§ 17 a 6 poslední 
odstavec družstevního zákona jest vyhraženo stan,ovám, by určily, v jaké 
formě projevuje představenstvo svou vůli a podpísuje za společenstvo. 
Jen tehdy, není-Ii takového předpisu stanov, vyžaduje § 17, by podpi
sovali všichni členové představenstva, Ustanovuje-Ii tedy § 27 stanov, 
že veškeré spisy a právní prohlášení musí býti podepsány tím způsobem, 
že k vytištěné neb psané firmě připojí své podpisy buď dva členové 
před~tavenstvaneho jeden člen představenstva a splnomocněný úředník, 
je tím vyhověno předpisu § 17 zákona, neboť stanovy tím určují, jak 
představenstvo podpisuje, totiž bud' dvěma jeho členy nebo podpůrně 
jen jediným, při čemž požadavek dalšího podpisu splnomocněného úřed
níka na místo druhého člena představenstva - což záko,n nezapovídá ,
má svůj důvod patrně v tom, hy obchodování bylo usnadněno a stalo 
se pru,žnějším. Je-Ii však přípustno, by stanovy určily způsob znamenání 
firmy, také jedním členem představenstva' spolu s jedním 'plnomoc
něnýrn úředníkem, musí býti také tento zpusob znamenání ,,'yznačen ve 
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s )ol~če!1stevllí!11 rejstříku (§§ 6 a 9 družstevníh? zákona a. § J min; 
·1 _ I 14 kve-tlla 1873 čís 71 ř. zák.). Tml se nezaplsujC pll1a 
l1ar. ze ll1e, ,'. § 26 'k '>1 ,ď 
moC určitého splnoJ11ocněného úředníka ve smyslu v~, ,~a o,na, 11) )1 z 
, I'U" Slll, znamenání p,řeclstavenstvem. Zmocnene uredmky nelze 
1el1 z ' d . t"k Ob t ° ."'; . k .;,'vSI' SOUll)' správně uváděj'í zapsatI o re]s fl U. _ ecens v ovse lil p 11IZ, '. k ". k "1' .., 
vcház~jící s nimi v právní styk bude :e~y vždy, ja o pn aZ'Jcl'1~J111~m 
zmocněnci, 'Odkázáno, by jich opravnem "a. o~Jerr: pIne moc! ?uma o. 
Usnesení nižších soudů odporuje tedy zreJI~.e zakQ~u, dovolacl reku~s 
jest v § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, CIS. 208 r. zak. opodstatnen 
a bylo rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 7161. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.). 

V tom, že zadní plošína motorového vozu e1e~rické ~ouliční ?ráh~ 
byla otevřena, ježto ochranná závěra nebyla spuš(ena, d1uzno spatrovah 
příhodu v dopravě. 

Pojem příhody v dopravě a úrazu. N~st~I"1i pří yrov:ozu dráht úraz 
člověka není to »příhoda v dopravě«, nybrz neJvyse nasl~ek p~~~.od~ 
v dopr~vě a jde jen o to, zda jest úraz s příhodou v doprave v prlClnne 
souvislosti. 

(Rozll. "e cine 17. června 1 927, Rv I 1430/26.) 

žalobkyně vypadla za jízdy v mot?rov~m voze pouliční drá~y ža~ 
lované společnosti z llellzávřené zadm plosmy a p~ramla se, zaloblr 
nárok na náhradu škody pro c e sní s o u d. p rve s to I_,_c.e uzna, 
o d vol a c i s o II d neuznal důvodem po prav:u. Ne j v y s s r. s o ud 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolaclmu soudu, by jl znoVU 

projednal a rozhodl. 

D II v o cl y: 

Jak nesporno byla zadní plošina motorového ~ozu. elektrick~ pouliční 
dráh kde žalobkyně stála, na levé straně ve_smeru J1;dy otevrena, pr;
lože y~chranná závěra nebyla za jízdy spuštena. V teto ~kutečnOSŤ1, ze 
tDtiž nebylo použito zařízení, sloužícího za jízdy _~ ochrane osob. ~al p.I~~ 
šinč jedoucích, nutno shledávati ú,:hylku od_ radne;lO ~ pravl e n~ .. 

. provozu a tudíž »příhodu v doprave«, I kdyz s.e pnsvedčuje pa~ujlcl 
praxi, že k pojmu přihody v dop;avě ve smyslu Z~kO!,a ze dne 5. b:rezn~ 
1869 čís. 27 ř. z. se vyžadUje uchylka od Ilonnalnrho provozu .. Ze to 
h'Úto' ochranného zařízení - jak žalovaná tvrdí - se po pravIdle I:e
použivá, neubírá onomu nedostatku na povaze »pří~ody v doprave::. 
(Srv. k tomu také zevrubné odůvodnění rozhodnutI ČIS. 1652 sb. n, o., 
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které jedná také o nedostatku uzavření plošiny). šlo-Ii o příhodu v do
pravě, bylo věcí žalované strany, by dokázala aspoň jeden z vyviňova
cích duvodů § 2 cit. zák. Nebylo nijak třeba dokazovati zavinění dráhy 
nebo jejích zaměstnancu. Žalovaná hájila se ve věci jednak tvrzením, že 
prý žalobkyně za jízdy sama seskočila, jednak tím, že prý si nehodu 
sama zavinila, protože se postavila na otevřenou stranu plošiny, ač měla 
dosti místa na opačné straně chráněné a ač věděla, že levý vchod plo
šiny ve směru jízdy není uzavřen. Z ~ohoto posledního důvodu odvolací 
soud skutečně uznal, že dráha jest vyviněna a že nárok žalobní pro 
vlastní zavinění žalobkyně na úrazu není po právu. Právem vytýká do
volání tomuto názoru nesprávné pTávní posouzení včci. Dovolání uvádC 
že prý žalobkyně na svém úrazu nemá viny, protože podle zjištění prv
ního soudu nebyla pro nevolnost s to, by si uvědomila situaci, a v tomto 
stavu se domnívala, že vidí jen vodu. Podle panující praxe nutno dobře 
rozeznávati mezi příhodou v dopravě a mezi úrazem, které jsou k sobě 
v poměru příčiny a následku. Příhodou v dopravě jest zjev odchylující 
se od normálního PI'OVOZU, který jest způsobilý přivoditi člověku ublí
žení na těle nebo smrt. Úraiem naproti tomu jest zjev, který vznikne 
z příhody v dopravě jako z příčiny a jest s ni v příčinné souvislosti. Na
stal-Jí při provozu dráhy úraz člověka, není to »příhoda v dopravě«, ný
brž nejvýše následek příhody v dopravě a jde pak jen ·0 to, zda jest 
úraz s příhodou v dopravě v příčinné souvislosti. Zákon sprošťuje dráhu 
ručení za škodu kromě druhých dvou v § 2 cit. zákona uvedených pří
padů jen tehdy, a jen v té míře, pokud ~ama dokáže, že příhoda v do
pravě byla zpusobena zaviněním poškozeného. Protože pak v souzeném 
případě příhodou v dopravě byla oko·l~ost, že ochranná závěra nebyla 
spuštěna a protóže žalovaná ani netvrdila, že se tak stalo zaviněním 
neb aspoň spoluzaviněním po'škozené, selhává tento vyviňovací důvod 
zcela. Netřeba se tedy obírati dalšími výtkami dovolání, že odvolací 
soud bez opakování důka:m výslechem stran skutková zjištění prvn'iho 
soudu (učiněná právě na základě výpovědi žalobkyně) ·0 tom, že byla 
stížena ,nevolností a nebyla s to, by uvědomila si situaci a domnívala se, 
že vidí jen vodu, změnil v ten rozum, že prohlásil její výpověď za vý
mluvu. Přes to však uelze ve věci rozhodnouti a uelze prostě mezitím ní 
rozsud·ek prvního soudu obnoviti. Žalovaná, jak již řečeno, tvrdila také, 
že žalobkyně za plné jízdy s plošiny motorového vozu seskočila. Tím 
žalovaná uplat.nila námitku nedostatku příčinné souvislosti mezi neuza
vřením závěry (příhodou v dopravě) a úrazem žalobkyně. První soud 
zjistil však, že žalobkyně s plošiny neseskočila, nýbrž že proti své vtlli 
vypadla, a zjistil dále podle výsledku místního ohledání, že by nebyla 
mohla vypadnouti, kdyby ochranná závěra byla ,bývala spuštěna, a že 
vypadnutí žalobky.ně jest s tímto nedostatkem uzavřeni závěry ve pří
čínné souvislosti. Tato skutková zjištění prvniho soudu byla žalovanou 
v odvolání ·,z 'Odvolacího dtlvodunesprávného hodnocení prtlvodtl na
padena, ale odvolací soud k nim nezaujal stanoviska. Kdyby byla žalob
kyně sama za jízdy vyskočila a tím ublížení na těle utrpěla, nebylo by 
v příčinné souvislosti s nedostatkem uzavření plošiny. Jde tedy o zjie 
štění důležité a bylo nutno postupovati podle § 510 c. ř. s. 
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.. uze ·eden ze společníků veřejné obchodní 
i~d:~al~~ !~~~~~oťe~ensk~ smlouvy měl! postupy. pod;:ati ob.? 

~~~l:~~í,ci ~Zhletdem, k~. k?'ek!~~!~~.:af~:r~~1 an::;!~t: zast=~ 
společmk napO ont Je mym .,. ' 
zhojen a postupy staly se platnyml. 

(Rozh. ze dne 17. června 1927, Rv I 1903/26.) 

I • ·kem firmy M a A V té době 
Karel A. byl původně veřej~ýl:l :PfO eC11l M a A ·na Žalov~nou firmu, 

I . postupy pohledaveK" Irmy.· ,. I A-
pod epsa sam • d· la kolektivní zastoupem. Kare .. 
ač společenská sml?u~a pre. eplSO'varm MaA. Žalobou, o niž tu jde, 
stal se napotom Jedmym ~aJlte~e~~~laJ11 fir~lě by bylo zjištěno, že ony 
domáhala se fIrma ~. a v • ~a ~a~ich nevzešei právní poměr aniž právo 
postupy nestaly se P atne a ze . o u cl r v é st () I i c e uznal 1'0-
mezi stranami sporu. Pro c e s n 1_ s b P 'tl 
dle žaloby, o cl vol a c í s o u d zalo u Z~n;1 . 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolanJ. 

D u vod y: 

• b ·1 .le s~ny jen Karlem A-em, ačkoliv po-
Zjištěno, ze postupy Y Y poc ta. kolektivní a mimO' Karla A-a 

dle společenské sm~o~vy byl~. z~s ~uXtn~lušelo by tudíž uznati, že tyto 
byl veřejným spolecn~ke\" /~ ~as~upe~í společnosti neplatny. Ale byl~ 
postupy ~yly p>JO/e 10~ a ~enž postupy podepsal, stal se po vystoupe11l 
take zJlšteno, ze fr; i'] ecliným majitelem žalující firmy, čím nedo
Kurta M-a ze sI;0 e nOS 1 J . stal se platnými. Právem proto 
statek zastoupe~1 byl zh~Je~ ~ P?~t~py a K~rel A. nemUže se domáhati 
namítá žalovana D~l1kaJ zeůza.upcI ,um ,~depsal aj míní-li žalovaná, že 
zjištění neplatnostI postupu, Jez sam p ti s dobry· mi mravy nemohlo 

, • lb· • ádání nedalo by se srovna " 
takove za o 111 z· .. SI • 10 tudíž žalobu zamítnouti již na za-
by se ji ani v t.om o~porovatI .. use čeho ·de, že nebyl pro rozhodnutí 
kladě nesporneho prednesu str~hn, z .Iu Jže druhy· společník postupy 

•• o· • p'redipoklad odvolacl 'O soU( , ' pncmnym. . . •. bylo třeba zkoumati zda sprav-
dodatečně ~chváli!. Za t?ho sta~u V~CI n~dle předpisu občan;kého záko
nÝlll jest nazor odvolaclho sou u, z:d~ ·i sám zavinil ani zda postupy 
nlka nemuže l~platňo~~tl n.lcot~':0st," doJdatečně tehd~jším' druhým spo-
staly se platnyml a ucrnnyml lm, ze . 
lečníkel11 Kurtem M-em byly ústně schvaleny. 

čís. 7163. 

Pojišťovací smlouva, , ,. " 
Zcizením pojištěné nemovitosti nastav~ J7~ z~~ 

osobě, nabyvatel vstupuje v dočasně aktivn' 1 paslvnt 

v pojistníkově 
účinky právni 
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smlouvy, vzešlé pro zcizitele a to již dobou zcizení, totiž hotovostí zci
zovac~ho právního jednáni, nikoliv tteprve nabytím vlastnictví a to bez 
vlaS~tho nebo zcizitelova projevu a bez pojistitelova svolení, 
... Vyzna?t placení premie zcizitelem, ač v době splatnosti premie byla 
JIZ nemovItost prodána, 

(Rozh. ze dne 17. června 1927, Rv II 87/.27.) 

V!lém B. pojistil. u žalující pojišťovny dum čís. 56 proti po.úru. 
R?~lH prenue 1156 Kc 29 h byla splatna ročně předem dne 31. čerVence. 
V,lem B. prodal dům dne 17. července 1925 žalované fírmě, jež jej pro
dala ?:~~ 28., srpn,a 1925 )osef~ H-ovl. Ž~lobou; o niž tu jde, domáhala 
se pOjrstovna na zalovane flflTle zaplacem premre dospělé dnem 31. ču
ven~e 1925. Procesní soud prvé stolice uznal žalova,,']u 
pO~ll1nou zaplatiti žalobkyni pouze 133 Kč 14 h, jinak žalobu z"!'lÍ'l. 
O u v o d y: Pro rozhodnutí sporu jsou směrodatny po stránce 'Jrilrlli 
ustanovení § 64 pojišť. zák., podle nichž v případě prodeje pojiště;'é ne
movItosti přecházejí práva i povinnosti ze smlouvy pojišťovací na iJahl'
~~tele . .oba, lak prodatel, t~k i nabyv~tel, jsou iJovinni ihned prodej po. 
psťovne D'Zllaml:! a ob-a fUCI sohdarne za premle za dobu, než se poji
s!ovna:? prodejI dozvěděla. Squzený případ jest přes jasnost těcÍlto 
prediJlSu ~~í~en tí~l, že žalovaná nebyla v době podání žaloby oproti pú
vodn; POJ~~tova~1 smlou.vě pouze nabyvatelkou nemovitosti, nýbrž z't
:oven d~ISI Zc!z,ltelkou. Zaloba směřuje ,proti ní jako proti nabyvatelce, 
zalov~na se haJI Jako zcizitelka. Žalobkyně pro svůj názor uvádí, %e ŽiJ' 

lovan~ byla v době splatnosti premie ,nabyvatelkou nemovitosti. Okol
no~t tato ~~ak ~odle náz10ru soudu n'ení rozhodující právě se zřetelem 
k,§ 6~ P~J,sť. zak., který výslovně stanoví, že i povinnosti ze smlollvy 
prcchazcjI prodejem na nabyvatele. Proto, i když v době splatnosti ')ro
"fO byla žalovaná jako první nabyvatelka povinnou platiti premii' 'lIe 
nezaplatila ji, přesunUlla tento svůj závazek dalším prodejelll na daiÚllO 
nabyvatele. J~jJ právlTí poměr k pojišťovně jest pouze poměrem so!idár"í 
I1!Člt~lky .z,: cast premie pO'jišťovací na dobu, než se pojišťovna o pro
dejl,oOzvedela, Jest sice zjištěno.s,věd~yni P-ovou, že sporná premie byla 
v d,n spl~tnostl zaplacena POjlstovnebankou A. a dále svědkel1l Vill'
mem B., ze. zaplacený peniz dostal od pojišťovny zpět v březnu 1926, 
a~e to ;,emr;l? a n.emá vli~u. na právní poměr stran. Týmiž svědky jest 
zaroven zjlsteno, ze premll II1kasovala P-ová jako zástupce pojišťovny 
v banc,:, kterýmžto způsobem dřive pojistné zapravováno, dále svědkem 
B-e!n, ze se tak stalo bez jeho vědomí i svolení, pročež domáhal se vrá
cent vybraneho peníze. Učinil tak dopisem ze dne 8. září 1925 tedy : e
š!ě před podáním žaloby. Vybrání peníze z hanky nebylo ted~ »pla~e
mm«: nestaI~.yse s úmyslem oprávněného Viléma B-a převésti peníze 
v. m,ajetek pOjlsťovny za účelem vyrovnáni závazku, nýbrž omylem osob 
tret~ch. Pr~vem proto ~rátila poj!šťovn~. přijaté peníze a nenastal pře ve
de!"~l pemze ~ drzen~ banky zamk jejl pohledávky na pojistném. Tím 
mene zamkl zavazek zalované firmy jako solidární ručitelky ve smyslu 

- Čis. 7163-
lOii5 

~ 6' 0"8't' za'k Po stránce skutkové jest dokázáno svědkyní P-OVOlt, 
" "' Jl jl,. . , 1 .. t k' . I 
Že ani nna ani pojišťovna nebyla zprav:n~ o ?ruhcl1: yrocejl, a,,,z,e p(? 
1 1 kdy pOJ'išťovna se o prodejí dozvedela, Jest nutl den 12. zan 1925, 

'O)tl, •. t'l R č' tl' I an' v hl' . ak žalobkyně uvádí a též žalovaná pnpus I a .. u ' •. Cl Y z,a ,ov a z e-
~Iem k předpisům § 46 poj. zák. za částpremle, ynpadajlCl ~a ,:obu o,d 
1. srpna do ll. září 1925, tedy na 42 dm. V pomeru k. cel kove .' o Cll! pre.-

.. 'est to peniz J'ej'ž žalovaná byla uznána povinnou zalobkynl zaplaht!. mll j ., , . O i I" . 
Se zbytkem zažalované premie bylo žalobu zamltnouh. , v o a c I 
S o u d uznal podle žaloby. , 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolaclho soudu a vrátil včc 
oclvolacímu souclu, by clále jednal a znovu rozhodl. 

o ů vod y: 

Oovolatelka uplatňuje dovolací důvody podle čís. 2 a 4 § 503 ~' ř. s. 
Na prvém místě uplatněný důvod spatřuje v, tO;", že se odvo;acl. soucl 
nezabýval otázkou, jaký vliv měla na žalobnl narok.ok~lnost, ze zalob
kyni byla zaplacena premie hned, 4. ~rpna, 1 ?26, • ackolr to bylo nal11l
táno v řízení prvé st'olice tvrzennTI, ze prave zazalovana p~~!11!e ,byla 
v době podání žaloby již zaplacena dřívějším, vlastníkem pOjlstene ne
movitosti Vilémem B-cm, a že tímto zaplacemm bylI ostatl:1 spoILlzav~
zaní sproštění z jakéhokoliv závazku .. Oovolatelka poukaZUje k tomu, ze 
zažalovaná premie byla zaplacena Vllemem B-em .dne 4. srpna 1925 ,a 
že žalobkyně vrátila Vilému B-ovi zaplacenou premll t~~r.ve, v roce 1921J, 
tedy dávno po žalobě, že Vilém B. byl vlastníkem pOjlstene nemovltostr 
do 17. července 1925, že toho dne pro?al tuto nemovlto~t dov.o!~telce: 
která ji dne 28. srpna. 1925 p'~odala, dale Jos.etu H-~V!, ze p'ojls~~vac~ 
smlouva nebyla vypovezena a ze se zalobkyne dozvedr:la o prodeji J~ 
sefu H-ovi (ze dne 28. srpna 1925) teprve d~e 12. zan 1925 9,:k Zji
šťuje odvolací soud), kdežto podle dovolate!cllla !vrzem dozvedela se 
žalobkyně o »těchto transakcích« (tedy ovsech techto kupech a pl~
dejích) řečeného dne (12. září 1925). Z to~o dovoZUj:dovoIatel~a',ze 
Vilél11 B. byl proti žalobkyni pojistníkem az do 12: zan 1925 a ze za
lobkyně, jelikož nevěděla o prodeji pojištěné :',emovlto~!t Vlle,n~em B-em 
dovolateIce, právem přijala premii za dalsl obdobl pOjlstovacl od 
1. s,rpna 1925 do 31. července 1926, splatnou d~e I..srpn~, 1925 od/I
léma B-a prostřednictvím banky A., pk s:, to cle~o. vzdy .d~,ve, prostred~ 
nktvím banky A. Oále z toho dOVOZUje, ze, kdyz jest spravnym pr~~nr 
názor odvolacího soudu, že je pro povinnost placení prcmie rozhodujlclm 
den její splatnosti, byl jedině Vilém B. povinen pre,,:" tu zap.latrtl, pro
tože dne 1. srpna 1925 byl ještě pojistníkem, neboť zal?bkyne toho, dne 
ještě nevěděla o prodeji ze dne 17. července 1925, a ~e protopravem 
dala si vyplatiti tuto, dne 1. srpna 1925 splatnou premll od Vllema. B-a 
pmstřednictvím banky A. Aby mohla by tl posouzena ~p~dstat~enost 
těchto vývodů, dlužno přihlédnouti k předpISU § 64 pOjlstov. zalwna, 
platnému podle ~ 167 téhož zákona již od 1. ledna 1918. Podle, tohoto 
ustanovení zcize~1írn pojištěné nemovitosti přecházejí práva a pnvm-
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nosti z pojišťovací smlouvy na nabyvatele (§ 64 (1). Uskutečňuje se 
tedy zcizením nástupnictví, arci singulární, nabyvatele v práva a zá
vazky smluvní. Zcizení jest pojistníkem neodkladně oznámiti pojistiteli 
(§ 64 (2). Pojistitel není povinen dříve, než se dozvědělo zcizení, 
podrobiti se důsledkům přechodu pohledávek proti němu vzešlých 
(§ 64 (3). Zcizitel i nabyvatel ručí společně a nedílně za premii na 
dobu, než pojistitel zvěděl o zcizení. Podle těchto jednostranně donu
covacích předpisů (§ 72) nastává zcizením jen záměna v pojistníkově 
osobě, nabyvatel vstupuje v dočasné aktivní i pasivní účinky právní 
smlouvy pro zcizitele vzešlé a to již dobou zcizení, totiž perfekcí zci
zovacího jednání právního, nikoli teprve nabytím vlastnictví, tedy (zpra
vidla) knihovním vkladem, a to po samém zákonu, bez vlastního nebo 
zcizitelova projevu a bez pojistitelova svolení. Usuzuje-Ii tedy odvolací 
soud, že, když dovolatelka koupila pojištěné nemovitosti dne 17. čer
vence 1925 a když dne 31. července 1925 byla předem splatná celoro·ční 
premie 1.156 Kč 29 h, je dovolatelka jako nabyvatelka povinna zaplatiti 
celou tuto premii, sluší jeho právní náwr schváliti, a není po této 
stránce opodstatněn dovolací důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s. Je však 
opodstatněn dovolací důvod podle čís. 2 § 503 c. ř. S., právem spatřo
vaný dovolateJkou v tom, že se odvolací soud nezabýval otázko'U, jaký 
vliv měla na žalob-ní nárok okolnost, že žalobkyni byla zaplacena premie 
hned 4. srpna 1926, ačkoli to bylo namítáno v řízení prvé stolice tvrze
ním, že právě zažalovaná premie byla v době podání žaloby již zapla
cena dřívějším vlastníkem pojištěné nemovitosti Vilémem B-em, pokud 
se týče, že odvolací soud nezjišťoval v 'této příčině rozhodujících okol
ností a že, ačkolív byl uplatněn odvQ!;iCí důvod nesprávného ocenění 
důkazll, tohoto nepřezkoumal. Byla-li zaplacena premie, o kterou je 
žalováno, zcizitelem pojištěné nemovitosti v době, kdy žalobkyně o zci
zovacím jednání právním neměla dosud vědomosti, slušelo by usuzo
vati po·dle § 1412 obě. zák., že žalobní pohledávka zanikla zaplacením, 
a vyrovnání této pohledávky mezi zcizitelem Vilémem B-em a naby
vatelem (žalovanou firmou) bylo by výhradně vnitřním poměrem těchto 
osob, nemajícím s touto rozepří nic společného. Musilo by pak ještě 
býti uváženo, zda byla žalobkyně oprávněna, zažalovavši tuto pre
miovou, jí již Vilémem B-em zaplaceno'U pohledávku, ji zase Vilému 
B-ovi vrátiti, a musilo by také býti zjištěno, kdy a jak se to stalo, jakož 
i musilo by býti zjištěno, kdy se žalobkyně dozvěděla D zcizovacím 
jednání právním mezi Vilémem B-em a žalovanou firmou. Nelze sice 
dovo·zovati, jak činí dovolatelka, že Vilém B. byl proti žalobkyni po
jistníkem až do 12. září 1925, jak již bylo vyloženo (§ 64 čís. 1 pojišť. 
zák.), ale přece jenom sluší zkoumati, zda v době svrchu vymezené 
bylo placení Vilémem B-em řádným, zánik žalobní pohledávky v zápěti 
majícím placením. Bude zejména přezkoumati, jak se událo řečené pla
cení Vilémem B-em, jaký význam má inkaso premií svědkyní P-ovou, 
zda byl Vilém B. oprávněn, jak učinil dopisem ze dne .8. září 1925, pla~ 
cení neuznati, a zda byla žalobkyně oprávněna zaplacenDU jí premii 
Vilému B-ovi vrátiti, kterýmižto otázkami se sice obíral prvý soud, leč 
odvolací soud jich neřešil. 
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Ustanovení § 92 zákona ze dne 17. ún,ora !?22, Čí~. ~6 s.b~ z. a n. 
nedotýkají se platných předpisů úpadkov~ho r~d'U. yydaje, jevz ~zh~e-, 
dem k tomuto předpisu vynaložil erár (vojensk>l: spra~.a) na osetfuvant 
choromyslného gážisty v ústavu, ,nem.oh.?~ za j~ho zl~ota! 'poku~ ne
byly kryty příjmy z jeho soukromeho ]m~lll, p~shhnoutt alll jeho up~d
kovou podstatu uplatňováním práva p~stthu er~relll, ~~u~.by t~kovato 
pohledávka eráru byla v úpadku uznana, patn do třetí tndy upadko· 
vých pohledávek. 

(Rozh. ze dne 17. června 1927, Rv II 214/27.) 

!( úpadku Vincence S-a, vojenského gážis~y na odpočinku, přihlásil~ 
vojenská správa v I. třídě úpadkových pohl~davek pohledav_ky 11.003 Kc 
99 II a 21.600 Kč, jakožto rozdíl, oč vynaloz!l~ (~Sl vyl~al~ozl) za upadce 
za 'eho ošetřování v ústavu pro chor0myslne VIce, nez clmly Jeho slu
žeťní požitky. Správce úpadkové podstaty uznal pouze pravost pohl<;
dávky 3.223 Kč 78 h (náklady za ošetřování V1l1.cenceS-a d? vy~la~ 
šení úpadku) a t'Ú ve III. třídě úpadkových pohledavek, j1n.a~ pnhlas~ne 
pohledávky co do důvodu, výše a pořadí popřel. Byv poukazan na ~orad 
práva, domáhal se erár na správci úpadkové podstaty. uspokojem po~ 
hleclávek v I. třídě úpadkových pohledávek. Pro c ~ s n I s o II d P: ve 
s i o I i c e uznal .přihlášenou pohledávku po xrav~ .Jen (~znanynll) 
3.223 Kč 78 h a to ve třetí třídě úpadkových ventelu, ]1l1ak za:obu za
mítl. D ů vod y: Dlužno především zkoumati, zda ~,stanov~~lm § 92 
zákona čís. 76/1922 byla změněna dotyčná ustano·ve111 ko~k. rad~. Uva: 
ží-li se, že zákon 76/1922 žádného ustanovení kO~1k. ~~du vyslovne 
nezrušuje, a vzhledem na doslov,teho § 92, jenž m}uvI o pnj111ech a sou
krO\ném jmění choromyslného gazlsty a tl111 patrne na !"ysh ne~1a ko?~. 
podstatu, která sice zůstává vlastnictvím úpa~::J ~potrebe:nax V'~ak D1UZ~ 
býti jen podle předpisu konk. řádu, a obz.vl~st: Jeho unllslcl11 v druh~ 
třídě ústavu nařizuje, nikterak však neuvach, ze JE;ho usta~ove11l r.naJI 
platiti i v případě úpadku, tak nečiní ani mlčky, :na ~oud zrete!em I~,.a 
čl. I. odsl. 2 uv. zák. ke konk. řádu podle § 9 obc;_zak. za to, :;e v pn
padě vyhÚlšení úpadku na jmění choromyslného. gazlsty_! pro neho pko 
pro každého jiného úpadce platí jen ustan.ovenl kouL radu. Podle to~o 
budiž konk. podstaty použito ke společnemu nspoko]em osobl~lch ve
řitelů, kterým příslušejí v době prohlášení konkursu .,;,~]etkopravn! na
roky proti úpadci (§ 1 odst. 2 konk. ř.) a nemá obzvlaste upadce ~aroku 

". u z podstaty (§ 5 odst. (2) konk. ř.). Narok eraru na nahradu 
na vyzlv . . hl" " dk) 
vvdání za úpadce za dohu od 15. prosin~e 1 92~ (d,:n ~y ,asem u!,~ u 
není tudíž pro·ti konkursní podstatě oduvodnen, pn cemz se jeste po~ 
dotýká, že § 15 konk. ř. v úvahu" nepřichází, 'p'oněvadž tento § jedna 
o pohledávkách na zaplacení opét~jicích_ s; pl~em,pr?Í1 upadcI~.mk.ohv 
o jeho vlastním nároku na .takova pInem, qale ze zalobce SVU] narok 
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~a ,úh;aduvp~e.d prohlášením konkursu nezajistil, jak to dle § 92 zflk. 
:6; I 922 UC1l1~tl mohl. Pokud se týče vydaní do 15. prosince 1924 uznává 
zalovany sp~'avnost pohledávky 3.223 Kč 78 h a zbývá proto jen řešiti 
otazku. kter: P?řad! této pohledávce přisluší. V tomto směru ustanovuje 
§ 53 k?nk. 1'., ze vsechny konk. pohledávky náležeji do 3. !řidl'. poklici 
I~~nale.zej: rodle §u 51 neb 52 konk. ř. do 1. neb 2. třidy, a do tčchto 
tnd ;,aleze!1 jen pohledávky § 51 neb 52 konk. ř. výslovně uvedené a 
vylucl~je zajem konk. věřitelů jakýkoliv rozšiřující výklad těchto usta
noven~ neb ob.dohné jich po~,ž!tí. Pro žádané zařaděni do I. třídy mohlo 
by v uvahu pnchazetJ jedme CIS. 4 § 51 konk. ř. V případě tomto však 
nejde ? pohled~vku ošetřovacích nákladů, které přislušcly ústavu choro
myslnych a erar tomuto U splněni požitkového zák'ona čis. 76/1922 
z~pIatil. Na tom nemění ničeho ustanovení § 92 zák. 76/1922 že vv
d~111 na umístění a ošetřování choromyslného gážisty v ústa)vu Ill~ií
pred~?st před jin)'rllli ~ dikce. tato již pro svou všeobecnost srráv11ě 
neurclt~st d,~ rámc~ konk. ř. se vůbec nehodí, poněvadž, jak shora 
byJo JIZ vrh.ceno, zakonem,76/1922 ustanovení konk. řádu nebyla ni
k~elak zmenena, mimo to sta.novená přednost vzhledem na vřazení této 
v:,ty. v § 9~ a v~hl:d~m na.následujíd větu, že nedostačují-Ii výše zmi
nene pro~t:edky osetrovaneho, hradl zbytek vOjenská správa, se vzta
h?vah muze. jen na zaopatřovací požitky a ostatní příjmy choromysl
n~ho, z nl.chz v tomto případě zaopatřovacích požitků bylo skutečně 'po
"';Ito na uhradu uvedených vydání, kdežto Vincenc S. dle souhlasného 
preclnesu stran od I. července 1924 příjmll neměl a nemá. O d vol a c i 
S? u d vyhověl odvolání žalujícího eráru potud, že mu přiznal též p'Ohle
davk~ ve zbytku 7.780 Kč 21 h a že m~ přiznal právo uplatňovati v úpad
ku tez ~ohledávku ve výši 21.600 Kč;" obě ve lIl. n. úpadkových pohledá
vek. D ~ V? d y: Nejprve dlužno řešiti otázku, má-li žalující erár z dúvot!u 
~ 92 zak .• ~IS. 76/;22 vůbec soukromoprávní nárok, který by mohl uplat
novatI v. nzelli konkursním. K otázce této dlužno při svědčiti. Žalovan5r 
poukazuje k t~mu,že by erár, kdy,hy mli' vůbec nárok takový příslušel, 
n;ohl jej .upl~tnovat~ za upadc~va zlvota pouze z jeho příjmú, jichž zde 
vsak nem, pnpad predposlednlho odstavce zmíněného § že však dosud 
nenastal., V uvedeném místě ukládá zákon státu z veřejnoprávních a 
~~avovskych důvodů závazek, dopláceti na druhou třídu nemocného (fá
zl.sty.a P?nechává mu postih proti němu podle obdoby § 1042 o!)č. 
za~. Ze ~~k?~ tento postih uznává, vyplývá z toho, že eráru přiznává 
praV'o zaJIstiti si tento ,nárok po případě již za crážistova života což 
nezbytně předpokládá jsoucnost takového nároku ~a náhradu i pr~ bu
doucnost. Je sice pravda, že zákon uplatilování tohoto postihu _ a to 
za~e z důvodll veřejnoprávních a stavovských ~ ve dvou směrech ome
zuje. se do osob, :,a jichž úkor by se dálo: jednak ve prospěch gážisty 
sameho za Jeho Zlvota, jednak ve prospěch pozůstalých po gážistově 
SI~1rtI; protI Jll1yrn osobám, tedy ani proti věřitelům takového omezení 
zakon I:eust~n?vil. Kde tedy běží ° majetkové hodnoty,. při kterých 
ony dve .;.~l1lené skupiny ?s~b, gážista a jeho pozůstalí, vůbec' již 
v "~Va?U pnJIÍl nemohou, nem zavady, pro kterou by erár svůj soukromo
praV1l1 na rok na náhradu zálohou vyplacených částek požadovati l1e-
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molll. Po té stránce bylo tedy právní posouzení napadeného rozsudku) 
pokud se týká prvního 'Odstavce výroku, správné. Běží nyní O to, jaké 
pořadi státu pro tento nárok přísluší. Žalobce domáhá se uspokojení 
v první třídě věřitelů a dovolává se pro svůj názor jednak obdoby § 51 
čis. 4 konk. ř., jednak dovozuje předn'ostní pořadí ze šestého odstavce 
§ 92 zák. čís. 76/22. Avšak v tom i onom směru neprávem. § 51 čís. 4 
konk. ř. mluví sice o pohledávkách, které co do vzniku a předmětu 
mají snad jistou obdobu se souzeným případem, však z taxativního 
vS'počtu osob, kterým zákon toto pořadí přiznává, a z povahy úkonŮ, 
kterých se pohledávky takových osob mohou týkati, jde bezpečně na 
jevo, že jde tu o přednostní právo určitě vymezeného okruhu osob, které, 
kotvíc v důvodech s'Ociálních, jest úchylkou z pravidla, jež nepřipouští 
rozšiřujícího výkladu. Také tu posoudil věc prvni soud zcela správně. 
Přednostní právo nepřísluší žalobci ani z § 92 1. C. Neboť z celé sou
vislosti tohoto zákona .. je patrno, že tu zákonodárce nemčl na mysli 
upraviti nějak odchylně normy o před,nostnÍm pořadí a zákonném zá
stavním právu ve prospěch takových nároků, čemuž nasvědčuje jak sty
listická úprava, doslov zákona, tak také úvaha, že při výkladu, který si 
'Osvojuje žalobce, byl by dovětek předposledního odstavce, pojednávající 
o možnosti zajištění pohledávky, zcela zbytečný a protismyslný. Mlu
VÍ-Ii zákon o přednosti, může se to vykládati jen jako pokyn pro admi
nistrativu a pod., nikoli však ve smyslu žalobcově, což by rozhodně 
musil'O býti vyjádřeno určitěji. Odvolací soud odchyluje se od napade
ného rozsudku pouze pokud jde o další částky od vyhlášení úpadku. 
Soud první stolice jena omylu, míně, že tu nejde o opětující se dávky 
ve prospěch úpadce neb o jeho výživu; tak tomu není. Jak již bylo 
řečeno, uplatňuje zde stát svůj po,stižní nárok ze závazku, který mu 
vznikl tím, že byl úpadce jako pensionovaný vojenský gážista dodán 
do ústavu choromyslných; z tohoto právního důvodu má závazek k opě
tovnému placení d'Oplatků a tím také závazku tomuto odpovídající po
stižní nárok na náhradu, který se stejně jako plnění opětuje, pokud 
úpadce v ústavě zůstane, jak to ostatně vyplývá také z přípustnosti 
zajištění nároků pro budoucnost. Má proto pravdu odvolatel, že je zde 
nárok na opětovné plnění neurčitého trvání ve smyslu § 15 případně 
§ 16 konk. ř., který však může - jak již byl'O řečeno - uplatňovatí 
pOllze ve třeti třídě věřitelů. V té příčině bylo tedy odvolállí eráru vy
hověti. 

N e j v l' š š í s o u d k dovolání žalovaného správce úpadkové pod
staty obnovil rozsudek prvého soudu; dovolání žalujícího eráru ne
vyhověl. 

D ů vo dl': 

Pokud se týče částky 3.223 Kč 78 hz přihlášené pohledávky 11.003 
Kč 99 h byla správcem úpadkové podstaty ve sporu uznána a nepři

chází tedy již v úvahu, vyjmouc otázku sporného pořadí. Ale odvolací 
soud uznal neprávem, že žalujícímu eráru přísluší proti úpaclkové pod
statě též zbytek oné pohledávky 7.780 Kč 21 h a kromě toho i další 
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pohledávka 21.600 Kč. Uznává sám, že I', 92 zákona ze dne 17. února 
19?2, či~. 76 sb. z. a n. obmezuje právo státu na postih jednak ve pro
spe~h gažlsty samého za jeho života, jednak ve prospěch jeho pozů
stalych po J;h·o smrti, míní však, že proti jiným osobám neustanovil 
zako.n takoveho obmezení, poněvadž v tom případě ani zájmy gážisty 
sameho a111 Jeho pozůstalých vůbec již nemohou přijíti v úvahu. Než. 
tOi:1Ut~ názoru nelze při svědčiti. Při řešení sporné otázky nutno vy
chazetI z toho, co nepochybným způsobem ustanovuje sám § 92 zák. 
čís. 76/~2 a zároveň z platných předpisů úpadkového řádu. Podle § 92 
z~~: čís. 76/22 nutno vydání za umístění a ošetřování choromysl.ného 
gazlsty v ústavu hraditi nejen z jeho požitků, nýbrž i z ostatních přijmů 
Jeho "oukr?mého jn,'ění. Nestačí-li tyto ppostředky, hradí zbytek vo
Jť1;ska s~r~va. Zemre-h choromyslný, může býti použito jeho soukro
moeho jmem na uh:adu těchto vydání, není-Ii tím ohrožena výživa po
z~stalych. Z toh? jasně plyne, že zákon obmezuje úhradu ošetřovacích 
vy!oh .1'0 dobu Zlv.ota"choromyslného gážisty jen na jeho požitky, po 
pnpaae n~ ostatlll pnjllly.z Jeho soukromého jměni, nestačí-Ii však 
tyto prostredky,. nemůže býti sáhnut·o na podstatu jeho jměni (kapitály, 
hod!,oty v cenny:h papírech, nemovitosti), nýbrž zbytek hradi vojemká 
sp~ava. Jen z po~ust~losti může postížní nárok státu dojíti úhrady, ovšem 
opet : ob~e:emm, ze nemá tím býti ohrožena výživa pozůstalých. Vo
!ens~e spr~ve Je::. tedy uložena zákonem povinnost, by za života du
sevne chorehD gazlsty sama nesla náklady ústavního ošetřování, pokud 
nejsou kryty jeho požitky a ostatnín)! příjmy, s vyloučením postihu 
na j;,h~ s?ukromý. majetek. Nemůže' proto vojenská správa uplatniti 
PO~h~111 na roky am v úpadku, byl-lita života gážisty vyhlášen na jeho 
jmen.l, .neboť z ,~Ipaodkové podstaty, ,ač nepřestává býti jeho majetkem, 
nema upadce pnJmu, ba ani nároku na výživu (§ 5 koni<. ř.). Úpadková 
podstata slo,,:ží s~ce k ,u:P?kojení~šech"úpadkových věřitelů, vojenská 
sprava nemuze vsak byh upadkovym ventelem, protože ošetřovací vý
lohy hradí ze svého, ježto jí to zákon ukládá. Odvolací soud míní že 
v příp,a,dě 9padku nemohou již přicházeti v úvahu ony stavovské ohl~dy, 
pr'O nez melo soukromé jmění choromyslného vojenského gážisty zůstati 
za jeh? ŽIvota ,~šetřeno postižních nároků eráru. Žalobkyně pak, po
ukazuj:c n~. d~lsl ustanov,ení § 92 čís. 76/122, že tato vydání mají před
~?st pred J1nynu pohledav,kaml a na domnělou obdobu předpisu § 51 
CIS. 4 ~?,~k. L: dOVOZUje, ze I', 92 zák. čís. 76/22, jímž jako zvláštním 
a pOZdejSlm zakonem byl vhodným způsobem doplněn a změněn úpad
kový řád, má svůj význam a smysl i v případě úpadku. Než ani na tyto 
názory nelze přistoupiti. Žalobkyně sama připouští že ustanoveni S 92 
zák. čís. 76/22 je nedostatečně stylisováno a jest ~elmi všeobecné.' Za
~aděno )e,st tak, ž,e ~e bezprostředně pojí k předcházejícímu předpisu, 
ze vyda11l za umlsteni a ošetřování choromyslného gážisty v ústavu 
nu~n,o hraditi z jeho příjmů, že se tedy vztahuje jen na ten případ, že 
gázlsta má příjmy ze soukromého jmění. Z toho a, poněvadž § 92 cit. 
zák. nemluví vůbec o úpadku, lze bezpečně dovoditi, že zákon na úpa
dek a111 nemyslel a tudíž předpisy úpadkového řádu nezamýšlel ani 
změniti ani doplniti. Kdyby to byl zamýšlel, byl by tak musil zřejmě 
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učiniti. Ale není správným ani názor nctvolacího souclu, že vojenská 
správa může v úpadku uplatniti p.ost~~ní. nál:~~, pOllčv.adž pro ~en případ 
již pominuly ohledy na stavovske zaJmy gazlStovy. ypadkov~ podstata 
je zcela odňata disposicím úpadcovým (§ 1 konk. r). }en, ,eeho n.abyl 
vlastni činností nebo co mu bylo za upadku bezplatne vcnovano, ma mu 
býti ponecháno, pokud je toho zapotřebí k ví'živě jeho a těch, jimž m~ 
podle zákona poskytovati výživu. Ale z podstaty, jež tu byla v dobe 
vyhlášení úpadku, nemá nároku na výživu neb zaopatření, leda že mu 
a jeho rodině byla dobrovolně poskytnuta nutná výživa (§ 5 konk. ř.). 
Gážisté v hodnostních třídách, upadli-Ii do duševní choroby, mají však 
podle § 92 zák. čís. 76/2? nárok, by byli umístěni v,e dr~hé t~ídě .lé~ 
čebního ústavu. Tím by vsak byla zavedena podstatna zmena predplsu 
úpadkového řádu, jež zákonu čís, 76f22 netanula na mysli, neboť jinak 
bylo by rozlišovati dvojí druh ,úpad~ů. ,Ti, kteříy.~u .vojenskými g~~isty: 
měli by výhodnější postavem pmtJ tem, kdoz JImI nejsou, a ventele 
gážisty v úpadku byli by na tom hůře, než věřitelé jiného úpadce. Z toho 
následuje, že ani vojenská správa nemůže z důvodu zapravení ošetřo
vacích výloh za dobu do vyhlášení úpadku uplatniti postižní nárok 
v úpadku. Obdoba postiž·ního nároku' vojenské správy s nároky uve
denými v § 51 čís. 4 konk ř. jest naprosto vyloučena. Názor žalující 
strany, že má-Ii ustanovení § 92 zák. čís. 76/22 o přednosti vydání za 
ošetřováni před jinými pohledávkami vůbec míti praktický smysl, může 
h,o míti toliko pro případ úpadku, vedl by k t'Omu, že postižní nároky 
vojenského eráru by dokonce předcházely i veškerým pohledávkám za 
podstatou (§ 46 konk ř.). Takový smysl však nelze zákonu přikládati. 
Jest tedy jedině správným námr, že usta,novení I', 92 zák čís. 76/,22 ne
dotýkají se platných předpisů úpadkového řádu a že výdaje za ošetřo
vání choromyslného gážisty v ústavu nemohou za jeho života, pokud 
nebyly kryty z jeho soukromého jmění, postihnouti ani jeho. úpadkovou 
podstatu uplatňováním práva postihu vojenské správy, protože vojenská 
správa musí sama je hraditi ze zákonného závazku. Bylo proto vyhověti 
dll vodnému dovolání žalovaného správce úpadkové podstaty a obnoviti 
správné rozhodnuti prvého soudu. Podle toho může dovolání žalující 
strany přijíti jen v úvahu, pokud ,částečně uznané jeho pohledávce ne
bylo přiznáno pořadí v prvé třídě úpadkových věřitelů. Bylo však. již 
vylíčeno, že předpis § 92 zák. čís. 76/22 nijak nezasahuje do předpisů 
úpadko·vého řádu, také již odvolací soud poukázal správné na to, že 
obdobné použití § 51 čís. 4 konkursního řádu je naprosto vyloučeno 
a proto bylo bezvadně rozhodnuto·, byla-Ii částce správcem úpadkové 
p[}dstaty uznané přiznána třetí třída úpadkového pořadí. 

Zápisy do oochodniho rejstříku mají v zásadě význam listinného 
osvědčen, o skutečnostech a poměrech, jen zcela výjimečně mají také 
účinek konstitutivní, při čemž však zápis sám vztahuje se zase jen na 
skutečnosti. 
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Firma neopr' " d' , ,avnene ve ena nestane se zápisem přípustnou Lho-
sdteJno, zda hrma ?dporovala zákonným předpisům již od pův~d " 
z a se stala nespravnou teprve časem. u, CI 

.. Neoprávněným užívánim firmy jest rozuměti nejen kd 'ž někdo uži ' 
~':~n~C~' správn~. u~o/ené" ale p~slušející třetí osobě, ~ebo užívá s~: 
nýbrž ta~.r"k/ )m~ upra~~ ,ne~ Jest zapsána v obchodnim rejstříku, . _ ',yz nekdo uZlva ftrmy, která odporuje zákonny' m před-
plsum o tvorem firmy. 

,R~jstříkový zápis, zjíšfujicí stav J'enž od ... oruJ·e 'k pravm moci. ,.. za onu, nenabývá 

Dodatky k, firmě . kup-ce jednotlivce, sloužící k bližšímu označení 
osoby nebo zavodu, JSOU rovnocennou součástí firmy. 

Zkratka křestního jména ženy ve spojení s rodov' m . '. be 
~:~~~~~y -ová působí rozhodným dojmem, že jde vi fir~~e~e]:"é~ 
v o~;~.ný dodatek k firmě. musí býti vždy pravdivý a nesmí uváděti 

Dodatke?, k fi?ttě. ve smyslu čl. 22 obch. zák. rozumí se dodatek 
k ,~?s~vaddndal (stare) hrmě a nestačí, by k firmě nabyvatele závodu byl 
pncmen :O tek, poukazující ku staré firmě v t ' 
~f!~!~~:~ v~~~íe~a .~t~sti 'Sdtaré :firmy, by ji byIOe~~~:í:'j::O bJo:~~~~ 

. , . OJI I VZ Y vyrazu ve svém celku. 

(Rozh. ze dne 21. červ~a 1927, R I 131/27.) 

Rej s tř í k o v y' s o u d usn I • .' , . firru »P' , ., es" se ve veCl zaplSU PŮVOd'llího znění 
vink~ a {~Q~li~~ka aKkcl,olvaVspolecnost továren na orientálské cukro-
. na ra. mohradech« takto' Sh·o d" . 

er~~~ :P~~Z~I~~~k:aa~i~~á vspo~e6nost 'tová.re~, na o~~e:t~~s:~Yc~~~~~ 
výmaz tirm »První' ra; ma r~dech (tez nemecké znění firmy) a 
cukrovinky ~ ČOkOlád,~e~~~ a~lO~ ~polecnost továren na orientálské 
couzské a anglické zněn' r~~e . arsner, ~raha<~ ~!éž německé, fran
v platnost' D' d' I lrmxl v obchodmm reJstnku ponechávají se 
24. září 1~24 ~ vo li ~~k/J1Z v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
akciov 'I ' c. J. , "1 24 uv~deno, Ujala se firma »První česká 
VinOhr~(~~~heckntoe,srt, tovtaren

t
" na o:lent~lské cukrovinky a čokoliidu na Král. 

) a v 0111 ,o svem puvodním č k' b v 

::CX~l~ ~~ě~í dne 4; února 1901 byla do firem~~h~n:ejst~í~uO~~~h~~n~:; 
rovy' mi teh adee

J
·
S
' zl'haopsa,na'dPOdt!ehstmIOUv~ s Františkem a Albínou Maršne-

J zavo II ce 0- manzelů 'ři v v ft .. 

:~:á~~: a~~iO;r:e~~!:~~ocs:'kurŽoívalak na dač'lek't~ké j~~~h~i~ms;~>I~~v. ~rč~~.':~ 
A' w Vln y a o oladu na Kr'J V' h d 
je'ji~a~;:~~, .~~~ kte!ou obdobně i v německém zněnt ~ to~~tor~o~~h~ 
září 1897 v ~ • vereF,á obchodm společnost dle zápisu ze dne 20 

az o JellO vy mazu ze dne 30. září 1903 byl veden. Avšak jiŽ 
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ono znění firmy podniku Františka a Albíny Maršnerových s dodatkem 
»A. Maršner« bylo proti zásadě pravdivosti, čl. 16, 17 obch. zák., tedy 
proti zákonu utvořeno, neboť jest nesporno, že žádný mužský majitel 
firmy ani veřejný společník, jehož jméno by bylo uvedeno zkratkou »A, 
Maršner« neexistoval, nýbrž že to byla pouze manželka Františka Marš
nera, Anna Maršnerová, jejíž jméno jest označeno patrně zkratkou »A . 

MarŠner.« . 
Toto firemní označení »A. Maršner«, vzbuzující zdání, že se jedná 

o osobu mužskou, aČ jest, jak uvedeno ve skutečnosti zkratkou jména 
osoby ženské, totiž Albíny Maršnerové, mělo zníti správně »Alhína 
Maršnerová« neb asp'oň »A. Maršnerová« a nemělo tedy firemní oz.na
čení s dodatkem »A. Maršner«, jako obchodnímu zákonu odporujicí, 
do firemního rejstříku býti zapsáno. Když však firma s tímto nesprávným 
označením do firemního rejstříku přece zapsána byla, nestala se tím 
firmou po zákonu přípustnou a jako zákonu odporující měla býti ve 
smyslu čl. 26 obch. zák. kdykoli vymazána, jak i Nejvyšší soud ve svém 
rozhodnutí ze dne 10. března 19'26 R I 15/26 čís. sb. 5827 vyslovíl. 

. Jsouc nezákonně utvořená nemohla býti firma s dodatkem »A. Maršner« 
(»dříve A. Maršner«) ani firmou »První česká akciová společnost tQ
váren na orientálské cukrovinky a čokoládu na Král. Vinohradech« 
právně nabyta a byla-Ii pro tuto akcíovou společnost do firemního rej
stříku obchodního soudu v Praze postupně dne 18. října 1905, 9. května 
1924,21. listopadu 1924 a 31. prosince 1925 zapsána firma s dodatkem 
»dříve A. Maršner«, resp. »Maršner«, spočívají tyto zápisy na právním 
omylu a otázka jejich přípustnosti může a má býti podle čl. 26 obch. 
zák. kdykoli přezkoumána a posouzena, jak vysloveno jest v citovaném 
rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 10. března 1926, R I 15/26. Firemní 
znění řečené <lkciové společnosti s dodatkem »dříve A. Maršner« od
porují i z dalšího důvodu skutečnosti a tudíž zásadě pravdivosti; n0boť 
jest zjevllO z firemních spisů jednak o původní firmě Al-bÍlny Maršne
rové a veřejné obchodní společnosti Františka a Albíny Maršnerových, 
jednak ze spisů akciové společnosti, že žádná firma »A, Maršner« ne
e.xistovala a proto firmu s tímto označením nelze miti za firmu starou 
ve smyslu čl. 22 obch. zák. a jako firma nová příčí se svým osobním 
dodatkem »A. Maršner« ustanovení čl. 18 druhý odstavec obch. zák. 
Ze všech těchto důvodů bylo setrvati na výmazu firmy »První česká 
akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu dříve 
A. Maršner, Praha« a zápisu firmy »První česká akciová společnost 
továren na orientálské cukrovinky a čokoládu na Král. Vinohradech«, 
provedených v základě usnesení tohoto soudu ze dne 22. června 1926. 
To, že firemní znění podle pozdějších zápisů, počínajíc zápisem ze 
dne 18. října 1 905, bylo předem schváleno státní správou i s dodatkem 
»A. Maršner«, resp. »dříve A. Maršner«, není pro rejstříkový soud pře
kážkou v posouzení oprávněnosti zápisu firmy s tímto dodatkem, neboť 
rejstříkový soud i v těchto směrech ro,zhoduje samostatně podle před
pisů obchodního zákona, nejsa vázán v této věci rozhodnutím správniho 
úřadu. Nařízení a zákazy ve zdejším zrušeném usnesení ze dne 22. června 
1926 dále obsažené, avšak do nynějšího usnesení nepojaté, vypuštěny 
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byly Z d,ůvoe!l! účelnosti proto, že má býti dříve vyčkána pravomoc 
tohoto nového usnesení, načež teprve podle výsledku případného in
stančního řízení bylo by v tomto směru dále rozhoclnuÍ'O. Rekursu firmy 
»První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a 
čokoládu dříve A. Maršner, Praha« vyhověl rek u r s n i s o u d po
tud, že změnil nap-adené usnesení v ten smy"I, že se ukládá stěžovatelce, 
aby ve lhůtě, která jí rejstříkovým souelem bude dána, opovědčla změnu 
fírmy »První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky 
a čokoládu dříve A. Maršner« a související s tím změnu stanov k zápisu 
do obchodního rejstříku, jínak že by po marné11l uplynutí lhůty muselo 
býti proti ní zakmčeno podle předpisu čl. 26 obcll. zák. D ů vod y: Ku 
správným stavu věci i zákonu h'OvíCÍm důvodům napadeného usnesení, 
na které se stěžovatelka odkazuje, dodává se vzhledem k vývodům stíž
nosti jenom ještě toto. Podle čl. 26 obch. zák. povinen jest rejstříkový 
soud zakročiti z moci úřední proti těm, kdož užívají firmy, jež jim podle 
zákonných předpisů nepříslnší, tedy zejména v tom případě, když někdo 
užívá firmy, která odporuje zákonným předpisům o tvoření firmy. Tak 
tomu jest i v projednávanémpřípadě. Prvý soud vhodně odůvodnil, p-roč. 
pokládá firmu »První česká'akciová společnost továren na orientálské 
cukrovinky a čokoládu dříve A. Maršner Praha« za nepřípmtnou a proti 
předpisům o tvoření firmy utvořenou a stačí v tomto směru odkázati 
k příslušným jeho důvodům, které i soud rekursní sdílí a které vývody 
stížnosti nikterak nebyly vyvráceny. Názoru stěžovatelky, že fírmá s do
datkem »dříve A. Maršner« neodporuje zásadě firemní pravdivosti, při
svědčiti nelze, neboť právem poukazuje prvý soud k tomu, že firma 
s pouhým zněním »A. Maršner« neexistovala a nemŮže proto takováto 
firma ej,o firemního znční stěžovatelkol\ zvoleného .býtí pojata. Nabyla-Ii 
však stěžovatelka od manželů Maršnerových jejich firmu »První česká 
továrna na orientálské cukrovinky a čokoláclu na Král. Vinohradech A. 
Maršner« a chtěla-Ii této staré firmy použíti k vytvoření dodatku ná
stupnický poměr vyjadřujícího, náleželo jí, by použila této firmy tak, by 
v nové fírmě firma stará přišla k výrazu ve svém celku, není však pří
pustno, by jen část této staré firmy byla P'Ojata do nového firemního 
znění. Není tedy pochybnosti o tom, že firma »První česká akciová spo
lečnost továren na oríentálské· cukrovinky a čokoládu dříve A. Maršner 
Praha« jest nepřípustná a jest zde tedy důvod ku zakročení rejstříko
vého soudu podle čl. 26 obch. zák. C'0 se však týče postupu prvého 
soudu, nelze souhlasiti s tím, že prvý soud vymazal řečenou firmu a ob
novil předešlý stav. Podle čl. 26 obcll. zák. má soud rejstříkový účastníky 
k uP'Oslechnutí předpísLI čl. 19, 21 a 25 obch. zák. přidržovati pořádko
výmÍ pokutami a poukázal také nejvyšší soud v Brně v rozhodnutí ze dne 
10. březm 19Q6 R I 15/'16 (sb. 5827) k tomu, že jest věcí rejstříkového 
soudu, by ve smyslu óI.25 'Obch. zák. vydáním příslušných příkazů zjed
nal nutné změny. Vzhledem k tomuto stavu věci nebyl obchodní soud 
oprávněn beze všeho dosavadní firmu vymazati a obnovíti původní fir
mu, vždyť nemůže odebrati stěžovatelce možnost, by si zvolila firmu 
jinou, odp'Ovídajíd záko<nU, nehledě ani k tomu, že v projednávaném pří
padě nutná jest i změna stanov, na níž se akciová společnost musí 
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b 'k P'Ostupem prvéM souelu nepo-
k . 'to usnesení y vsa cl'· t" atelce llsnéstl teremuz v _ t Dud prvé stolice atl s ezOv 

~hybně' bylo pře?,bíháno. ~el 6"0 
o S,ěnila stan'Ovy,společnosti, pokud 

'.kaz by přimeren.ym zpuso e!ll zn . pn , , . P , 
sc ty' če firemního znem. h 'I I· dovolacímu rekursu firmy rvnl 

, , . u Ll nevy ove an . k 'k I' lu N e i v y s Sl s o . . t 'Iské cukrovm y a co o a( , . . I - t tovaren na onen a , f S 
česká akciova spo ecnos. I' u rekursu veřejné spolewos I an-
clříve A. Maršner Pr~ha al1l d?VO ~cI~mpřípravků Fr. Maršner v Praze, a 

'roba lučebnlch a vyzlvnyc '.. 
tosa, vy dl' ekursu akciové spolecnostr v 
uvedl k n vO aClmu r 

důvodech: 

. . . olečnosti: Pokud rekurentka 
I K dovolacímu rekursu akclove sp b h.odním rej· stříku nemůže již 
." ·k" opis její lrrmy v o' c . 'k 

předevS1m v~ty a,. ze z,a, . kd b byla firma utv.ořena proh za~nu: 
by 'ti z úředm mOCI zmenen, 1 Jh y, a'p·1s P'Ovolen nabylo pravm . ., ž byl sve {) casu z ' b' 
poněvadž usnesem, ]lm r· ššího soudu ze dne 10. rezna 
moci, stačí ji odká:~ti k ro;t207d;1U. ~žn~~~ vydáno v téže věci, od něhož 
1926, R I 15/26 .(C1S: Sl~.,. ,I"č·n Jest pravda, že ve věcecho?,
se odchýliti ne,~a neJvySS1 ~ooud pnt 1 ~~ati podle zásad nesporného "_
ehodního rejstnku jest sondum POtS up dne 9 srpna 1854, čís. 208 r. 

, 'h c·sařsky· m paten em ze· , " . e zenl ll'pravene.Q 1 ák ) Ve i soudní usnesenI v nzem n -
zák.' (§ 15 uvoz. zák. k obch. ,z .,' ~ ~oci v ten rozum, že súčastněné 
sporném jsou účastna formalm pr~vm. , y pokud jim zákon neposky
str"ny JSOU pr. ávoplatným usnelsel1l~h vlyaz~~iny žalobou (§ 18 poslední 

I "t 'h páva by se (Oma a . , b h d . rej' tuje zv as 111 o ,.r., .' k- hlédnouti jednak, ze o c o· nr ,-
odstavec nesp. nz.). N~lze vs~ . ~r~e ted na správnosti zápísů v ne1~ 
střik má také JunkcI vereJnop~~v~~ z obch~lního rejstříku se nezapisuJ.Í 
má zájem verejnost, ledna~ k ') ny·brž prosté skutečnostr , 

( k ' do km hy pozem ove . h bo 
práva ja o na .pr.. . r tinného osvědčení {) skutečnostec ne· 
t"kže zápisy ma]l vyznam len 1S H delsrecht str 91 Stallb-PlSko 

( P Irt ef" Das iisterr. "n . , . t (P I poměrech srv. ,o ~,z. 'k že ta která skutečnost tu Jes o-
I. str. 58) a zaklada]l leH domnen u'Handelsgesetzbuche str. 91 dl· Jen 
Iitzer I. C., Sta;.tb K?m?,entar Z?~'·ek konstitutivní (čl. 178,211 9bch. 
zcela výjimečne maJ1 zap1sy take ~C1l170' z § 2 zák. ze dne 6. hrezna 
zák., § 8 zák. z 9. du~na_ 18~3, ,Cl~. zá !; sAni vztahuje se zase jen na 
19D6, čís. 58 ř. z.), pn cemz VS:setzb~ch mr das deutsehe Reich str: 
skutečno. st (,Lehmann, Ha~del,s~ stl· oprávněně vedené firmy 11enl 

, , t k ·ako k pravlll Isoucno .. , h d t tků 86). Prave a, I , . Ck nezhojí zápis lepc ne os a , 
třeba zápisu do obehodn.1ho' reJs n u, ... m právně přlpustnou (Pisko, 
firma neoprávněně vedena nestane s~ Z<lpl:~O užívání firmy jest však, že 
System str. 127). Důsledkem n~~p~~~n~~kročiti pokutami (čl. 26 obch. 
rejstříkový soud mUS1 z. 1I1_0C1 Ufe . tříkovým soudem na základě Jeh~ 
zák.), to i tehdy, h~la-~1 lIZ hrma reJ~ána oněvadž nikdo nemůže prah 
skutkového ~lebo prav?lhO ?m}IUa~aPráva' tezprávně nabytá přenésti !,a 
záko'nu nabyh prav, t1m mene Ph d P da odporovala firma zákonnym 

R '". t neroz o no z ( jinou osobu. ovnez les y' 'es rávnou teprve časem srv. 
předpisům již?d pův'odn, Cl zdt2 stal~a~ ~ito~ané roz11O'dnutí býv. nejv. 
švamberg, Pravo fnemm str. a '" 
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Soudu vídeňského, k tomu Staub I str 2?? 
a 161), Že pak neo,' " .. ',,' ,~-' pozu, 7, Lehmanu str. 166 
někdo užívá firmy sfc:~~)er7v~ě l~ťva!lln: ttrl1l1Y j;st !o.:u,ll1ěti neje-n, když 
uižÍvá své správné firmy v ·iné ú vor~ne, ~ ~ pnslu~eJlCl osobě třetí, neb 
stříku, nýbrž také kdy' 11e!kdo Pr:~v:, fuez Je zapsana v obchoduím rej-

, d ' o < UZlva mny která od ' , , 
pre plsum o tvoření finny (čl 16 'I b' , poru]e zakonnym 

'd ( , " a nas o ch zak) v t ' za Je no Svamberg str 82 Písko St' , " om Jest nauka 
delsgesetzbuch f, d, D' R ' I t' 1 ~s cm str. 6?, Lehmann: Das Han
delsrechts str 163 Lu"hr's 'D: sp!.1 0, 161, tyz: Lehrbuch de,s Han-

, , ,» le O geu der lal h E' 
Handelsregíster« str, 53 Cosack L h bl' se cn rntragungen in das 
53, Staub I. str. 220) A'I "'d'k' e r uc: des Handelsrechtes str. 52 

, ' e I JU I atura trva 'ď' , 
'O pravnÍ moci rejstříkového zápisu z.išf .. ,~a zaSa eJ ze nelze mluviti 
konu (srv, Adler-Clemens čís 452' i478uJ~~0~ s~av, který odporuje zá-

Jde tedy o t'0, zda lze pOki 'd t?" ' ,,~96), 
tiž zda byla utvořena proti př:dai I yrm~ reku,~ntcrn~ za závadnou, to
rem, Rekurentka podává sama hirt sum ?'c,hodmho zakona o tvoření ti
si předem uvědomiti zásady ovládor~c~y p;ehled v~mku firmy, A tu jest 
pec jednotlivec smí užívati "ak r aJlCI zpusob tvorem flfem vůbec, Ku
čanského) bud' s příJ'nle' J b

O 
blrmy Jen svého jm,éna rodového (ob-

'k ) " mm ne" ez neho (čl 16 ' 
za , , muže však připo'iti dodatk . '" ' ",p.rvm odst~vec obch, 
nebo závodu (čl. 16 2 ~d t b h y, ,S~O)UZICI, k bhzslmu Oznacení osoby 
cennou SOučást firmy Se s~~'5', ~k' za , , D?datky tyt,o tvoří pak rovno
Původní firma Albíny Marš Cas ~mlkhlavnlml (srv, Svamberg str 31) 
zněla: »Výroba orientálsk' ~erov~ Ja o kupce jednotlivce z roku '1891' 
Maršner.« Hlavní souč"stloCu t ~~' "fovme; na Král. Vinohradech Albína 
ner«, vše ostatní dodatk N eCo b1rmy y,la tedy, s'lova »Albína Marš
čení ženského jména v ;~~kéme re, a, s~ oblratr ot~zkou, zda již vyzna
místo »Maršnerová« bylo .' zn,em, rmy,pmstym slovem »Maršner« 
zvláštním poměrŮm doby ~~~~:~Yr' nebot, I kdyby se přihlíželo ku 
kdyby se vzala v poóet i okolnost ,Irmy', tak .lak j~ líčí rekurentka, a 
»Albína« bylo zřetelně v ' ' ,ze pnpojemm celeho křestního J'ména 
b' ' " yznace,no ze Jde o ženu t k' b f' , 
yll vytykana nejasnost nebo. nerravdi . ,t fO a ze y mne nemo,hla 
ob~ho?ního zákom pokládati za nezáv vos, a m.'lUbylo b'y,~ hlediska 
vereJne společnosti utvo' . adnou, nem tomu tak JIZ při firmě 

'" , ' rene po vstupu Pra t"k M ' 
a z.neJlcí »Továrna na orl'enta'lsk' k ,n IS a arsnera v roce 1896 
't h b ,e cu roVInky A Ma • T" JES poc y ena ve dvojím směru N," " ' ,rsner«, ato flfllla 
to, že nebyla v ni pojata jména ' b evyznac~J~ 1?0'l1;er společenský přes 
zkr";tkakř~stního jména sp'olečni~e ~Iťí~ole~m~u (cl. 17 Obch:-zák,), a 
clovym Jmenem bez ko' k 'o ',y, arsnerove ve SpojenI s ro
o jméno mužské, To či~~~~ak ;.ova:< pusobl,rozhodným dojmem, že jde 
Totéž platí o změněné fl'rme' t" Irm~ ne~ravdlvou a tudíž i nepřípustnou. 
Č k , ' eze vereJne společn ť k 1 

es a továrna na orientálské c k, . ' k ,o~ I z ro u 897: »První 
dech A, Maršner« které ráv' ln. roVIn y a cokoladu na Král. Vinohra_ 
Maršnerových s firmou ;níž evš,a~yla r,ekuren;tka koupí závodu manželů 
správné firmy »První Česká akc~ov~ouzrla,~ upravě ~vé vlastní původní 
cukrovinky a čoko'ládu n K 'I V~' sl:0lecnost tovaren na orientálské 
Maršner«, spojivšj 'j s o'st: .ra ',l~O r~dech (1901)« jen části »A. 
Maršner«, která reJure tk tmm ~nenlll1 firmy slovem »dříve«, Slova »A, 

u aoznaeuJe jako dodatek, mají býti tedy vzhle-
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dem ku slovu »clříve« zřejmým poukazem k nástupnictví v určitém pod
níku, O správností nynější firmy akciové společnosti možno tedy uva
žovati s dvou hledisk. Buďto jde o firmu novou s dodatkem »dříve A, 
Maršner«, sloužícím k bližšímu označení závodu (čl. 16 druhý odstavec 
obeh, zák,), totiž závodu, který svého času nabyl podniku veřejné spo
lečnosti, jejímíž společníky byli manželé Maršnerovi, a v něm pokra
čoval, aneb o firmu kombinovanou, utvořenou z původní firmy akciové 
společnosti a z firmy bývalé veřejné společnmti manželů Maršnel'Ových, 
Než ať se již na firmu pohlíží s té nebo s oné stránky, nelze ji pokládati 
za utvořenou po zákonu, Pokud jde 6 firemní dodatky, rozeznává zákon 
dodatky, sloužídk bližšímu označení buď osoby majitele podniku nebo 
závodu samého Cčl. 16 druhý odst. ), V tomto připadě mohlo by jíti jen 
o dodatek věcný ve smyslu již zmíněném. A tu rozcháZÍ se sice nauka 
i praxe v tom, zda věcný dodatek musí býti vzat vždy jen z předmětu 
podniku nebo býti k němu aspoň v určitém vztahu, či zda může býti zvo
len dodatek libovolný, Zastánci obou mínění shodují se však v tom, že 
dodatek musí býti vždy pravdivý a nesmí uváděti v omyl (srv, na př, 
Staub-Pisko 1. str. 72, Pisko, System str. 64, Švamberg, Právo firemní 
str. 32), D-odatck »dříve A. Maršner« jest však jednak nepravdivý, jed
nak způsobilý, aby jím byla veřejnost klamána, Nepravdivý jest proto, 
poněvadž závod pod firmou »A, Maršner« nikdo neprovozoval, jmeno
vitě ani Albína Maršnel'Ová, Mimo to nebyla předchůdcem akciové spo
lečnosti v nabytém jí závodě Albína Maršnerová, nýbrž veřejná společ
nost, která - jak již bylo dovoděno -- vedla podnik pod nesprávnou 
a nepřípustnou' firmou, Vyjadřuje-Ii tedy zmíněný dodatek právní ná
stupnictví po »A. Maršnerovi«, nesrovnává se to se skutečností- ani co 
do dřívějších majitelů převzatého závodu ani co do závodu samého a 
může jím býti obecenstvo v obou směrech uvedeno v omyl. PohlíŽÍ-Ii se 
však na tento dodatek jako na součást staré firmy - která sama o sobě 
byla vadnou - a má-Ii býti nynější firma kombinací původní firmy ak
ciové společnosti s firmou převzatou, což by zásadně nebylo nepřípust- , 
ným, nelze ani tuto úpravu pokládati za správnou a zákonu odpovída
jící. Podle čl. 22 obch, zák, může ten, kdo převzal trvající již závod 
smlollvou nebo dědictvím, vésti tento závod s výslovným svolením dří
vějšího majitele, pokud se týče jeho dědiců pod dosavadní firmou s do
datkem, naznačujícím nástupnictví neb bez něho, Zákon má tedy na zře
teli dodatek k dosavadní (staré) firmě a nepraví, že by stačilo, by k fir
mě nabyvatele závodu byl přičiněn dodatek, poukazující ku staré firmě 
v ten smysl, že by mohla býti prostě vytržena část staré firmy, aby jí 
bylo použito jako dodatku, Znění ,zákona jest zřetelné a dává se jím na
byvateli závodu jen možno.st, aby používal staré firmy, Pak ale mus.í jí 
používati beze změny (nehledíc k případnému dodatku nástupnictví), 
(Staub-Pisko str. 90, Staub 1. str. 156, Lehmann, »Das Handelsgesetz
buch f. cl. D, R. str. 118, Cosack str. 53), Chce-Ii si tedy nabyvatel zá
vodu zachov<!ti vedle své vlastní firmy také firmu starou, může tak uči
niti jen tak, že slou-č'í obě firmy, při čemž však nesmí býti po,rušena zá
sada, že použití staré ÍÍrmy musí se státi beze změny, tedy že stará 
firma musí dojíti výrazu ve svém celku (srv, Staub I. str. 157, kde se 
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praví doslovně: »UrsprUnglich neigte die Praxis dazu, elie Zulassigkeit 
einer aus den beiden Firmen zusammengesetzten Firma Zll verneinen. 
Man meinte, es k6nne nur eine der beiden Firmen gewahlt, oeier eine 
neue Firma nach dem Grundsatze der Firmenwahrheit gebildet werden. 
Die jetzt herrschende Praxis aber lasst die Beibehaltung der Firmen 
beider Geschatte unter deren Vereinigung Zll einer einheitlichen Firma 
Zll. Die Frage, ob eine bcstehende Aktiengesellschaft clie Firma eines 
Einzelnkaufmannes oder eine Handelsgesellschaft erwerben und lorl
Whren kan11, ist insoferne zu bejahen, als es zulassig ist, dass die Aktien
gesellschaft ihrer bisherigen Firma die neu erworbene Firma mit einem 
das Nachfolgeverhaltnis andeutenden Zusatze hinzufiigt oder die erwor" 
bene Firma (mit dem Zusatze »Aktiengesellschaft«) durch Satzungs
anderung als einzige Firma annimmt«, pak Stauh-Pisko str. 90, kde se 
praví: »Es ist zulassig, dass eine Aktiengesellschaft ihrer bisherigen 
Firma die neu erworbene Fírma mit einem das Nachfolgeverhiiltnis an
deutenclen Zusatze hinzufiigt, oder die erworbene Firma (event. mit dem 
Zusatze »AktiengeseHschaft«); durch Statutenanderung als eimige Firma 
annimmt«. Jen taková kombinace, má-li jíti o používán'Í staré firmy, 
jest podle zákona možnou a přiměřenou, jinaká úprava znamenala by 
úplné zvrácení přísného práva firemního. Rozhodnutí rekursního soudu, 
pokud jím bylo potvrzeno usnesení soudu rejstříkového, není ve zřejmém 
rozporu se zákonem, a není dovolací rekurs v § 16 cís. pat. ze dne 9. 
srpna 1854, čÍs. 2()8 ř. z. opodstatněn. 

čís. 7166 . . 
Zavázal-Ii se dlužník, že zaplatí 'vymáhajícímu věřiteli penl" uve

dený ve smíru jen pro ten případ, že tento dílo jemu dudané sestaví 
a do řádnéhO' užívání uvede, jesť okolnost, že se tak stalo, prokázati 
listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými ve smyslu druhého odst. 
§ 7 ex. ř.; nejde tu o případ § 8 ex. ř. 

Zákaz novot v rekursu p,latí í pro řízení exekuční. 

(Rozh. ze dne 21. června 1927, R I 471/27.) 

Návrhu, by ku vydobytí pohledávky 958 Kč 60 h byla povolena 
exekuce na dlužníkovy movitosti, s o udp r v é s t'O I i c e vyhověl, 
rek u r s II í s o II d exekllční návrh zamítl. D ů vod y: Podle usta
novení § 7 ex. ř. ve případě, kde v exekučním titulu vykonatelnost ná
roku jest odvislou od nastoupení skutečnosti, kterou dokázati musí 
osoba oprávněná, zejména od předchozího plnění oprávněného, musí 
skutečnosti směrodatné pro vykonatelnost anebo splatnost dokázány 
býtí listinami veřejnými anebo veřejně ověřenými. V souzeném případě 
bylo žádáno o exekuci proti Karlu P-ovi na základě smíru, dle něhož 
se firma N. (vymáhající věřitelka) zavázala, že Karlu P-ovi odstředivku 
jemu dodanou sestaví a do řádného užívání uved,e do 27. října 1926. 
Žalovaný se pak »pro tento případ« zavázal k zaplacení 958 Kč 80 h 
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,~ , ck žalovaného bezpodmínečn5rm a neodvislým 
s úroky. Nebyl tudlZ. z~vaz 'b - stal se teprve pro ten případ, 
od vzájemného ~lne~1 fIrmy !'de~~y ~~'edná se také o plnění vzájemne 
že firma splnl svul zavazek_ pre.

h
·v ,iění dlužníka bylo odvislým od 

z ruky do ruky (§ 8 ex. r),. ny rZ p ~ož I ne 'iž z toho, že pro její 
předchozího plnění v}máhajlCI s::.an Y'1926 ~ ypro ]plnění dlužníka lhůta 
plnění dána byla Ihuta do 27 . .,rljn\926 tedy do 27. listopadu 1926. 
další jednoho mě~!c; P? 27. n}nuokázaia z ůsobem v § 7 ex. ř. přede
poněvadžvym~ha]lCI,vent:lka nepl. strany bjlo uskutečněno a jen pro 
psaným, že vzalemne pln~n\z l~l\ s'ednán bylo exekuční návrh za-
tento případ závazel< dluzl1l a y] , 

I11ítnout~. " -:' S o II d nevyhověl dovo'lacímu rekursu. 
NelvySSI 

Důvody: 
. s rávné odůvodnění napadeného 

Dov?lací r;kurs Odk~~ule í:e ž~a za~latí vymáhající v.ěřitelce peníz 
usnesenI. Zavazal-h se uzn C. d -e tato odstředivku lemu dodanou 
uvedený ve smíru .ien p;-? !e~ pnPda d z 27 října 1926 stalo se tak pod 
sestaví a do !ádneho, uZ~:I~m ",u,,~eel~a ~Iom~'to svému ;ávazku v ll1:óené 
podmínkou, .. ze vymah~]ICI v;~~'ící věřitelka neprokázala listinami ve
dob~ dostojl, a, )elr~OZ ~Jm~ ilže tato pro dospělost a vykonat~lnost 
řejnyml nebo verejne o~erenym. I . em rekursní soud vyhovel re
nároku rozhodná s,kutec-nost 'nas!a a, :rav Co nově přednáší vymáhající 
kursu a zamítl návrh na povolel1l exe~ce. . u nemohlo dojíti povším
věřitelka v dovolacím rekursu o v;;m ~, ~;ir platí í pro exekuční řízení 
nutí, jelikož zákaz novot v op;av!'en\flZ k § 520 C ř s. bocl 3.). Po
(posudek Nejvyššího soudu vlde~~:. o 1 ex ř má' stěžovatelka pravdu 
ukazujíc v dovolacím rekursu k § I Cl~. exek~ci' mohl po případě brániti 
jen potud, že se .d'I~hík_ PI;O~ ~~r~t~nnemusel pak-li své námitky mo.~1 
i žalobou, ale prezlfa, ze , a, cl t vec ex ř 'na koncí). Že nejde o pn
provésti rekursem (§. 36 ~rvYl 9' '~ ~ • ~á' státi z ruky do ruky, plyne 

§ 8 · • o vzálemne p nenl lez se d pacl ex. r., , k 'd áhající věřitelka teprve v ovo-
z o,bsahu samého ~ml!U, a, POm~ s~b~u rozumí a nemusí býti zvláště 

·laclm rekursu tvrdl, ze se, sa .,' k ve sm slu smíru stalo, lest to 
podotčeno, že se postavem ?d~tr;~~~ ~kutečno~tí, jíž slušelo prokázati 
jednak novotou a ,Jednak prave • Že důkaz tento po případě nehude 
způsobem uVe~e~yl~: v § 7 exÓ~' C věci najmě nemůže býti příčmou, 
snadným, nemem meeho na po s ~ e t splnění onoho zákonného přecl
hy bylo vymáhající věřitelce prommu o 
pisu. 

. čís. 7167. 
'h ta· pury vzniklé ze spollIDvého po-

Měly-Ii podle spolkovy,c. s nov s, n "lmrem spolku, spory mezi 
měru mezi členy sP~)\ku ?yb rozhodo~::uy s~dem s vyloučením pořadu 
výborem spolku a leho cle~y ~~Zh~Cl spolku proti spolku o určeni 
práva jest o sporu vyloucene o C ~ 
členství ve spolku jednati pořadem prava. 

(Rozh. ze dne 21. června 1927, R I 491/;27.) 
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Proti žalobě na hospodářský spolek o určení, že žalobce jest členem 
žalovaného spolku, vznesl žalovaný spolek námitku nepřípustnosti po
řadu práva, již s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d 
vyhověl námitce a odmítl žalobu. D ů v o cl y: žalobce navrhl v žalobní 
prosbě, by rozsudkem bylo zjištěno, že jest členem žalovaného spolku 
a tento jest povinen to uznati a trpěti, by žalobce mohl svoje krávy 
dále přípouštěti spolkovým býkem, a odvozuje tento svůj nárok z tvrzené 
jím skutečnosti, že jest již po více let členem žalovaného spolku a jako 
takový podle jeho stanov oprávněn, by dával své krávy připouštěti 
býkem náležejícím žalovanému spolku, což prý předseda žal'Ovaného 
spolku před několika týdny zakázal. Nikoli o soukromé právo, v § 1 
všeobecného občanského zákona zmíněné a občanskými zákony podle 
§ 4 téhož zákona upravené, nikoH o platný dúvod v §§ 424 a 316 téhož 
zákona předepsaný, opírá žalobce žalobní svůj nárok, nýbrž o denství 
v žalovaném spolku a ustanovení jeho stanov. Žalovaná strana jest 
spolkem podle § 1 zákona ze dlÍe 15. list'Opadu 1867, čís. 134 ř. zák. 
Práva a povinnosti členů spolku jest odvozovati ze stanov (§ 4 léhož 
zákona) a podle ustanoveni'tčchlo dlužno také žalob-ní nárok posuzo
vati. Žalobní nárok spočívá proto na veřejném právu a není občanskou 
právní věcí naznačenou v § 1 j. n., 'O níž soudní moc bylo by lze vy
konávati okresním soudem. Z těchto důvodů byla námitka nepřípust
nosti pořadu práva žalo'vaným vznesená ospravedlněna. 

Ne j vy š,š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle § 11 stanov 'žalovaného spolku mají býti spory ze spolkového 
poměru mezi členy spolku mzhodován'y výborem spolku, spory mezi vý
borem a členy pak rozhodčím soudem s vyloučením pořadu práva. Ale 
zde nejde o žádny z tčchto' případů, najmě nejde 'O spor mezi výborem 
spolku a členem, vyhražený rozhodčímu soudu, nýbrž o spor vylouče
ného člena proti spolku o mčení členství ve spolku, kterýžto spor sluší 
vyříditi pořadem práva. Rekursní soud tudíž pochybil, odmítnuv žalobu 
prD< nepřípustnost pořadu práva, pročež bylo dovolacímu rekursu vy
hověti a obnoviti správné usnesení prvého soudu. 

čís. 7168. 

Zás(lavlI!Í věřitelé mobou podati odpor také proti nárokům, pro které 
jest již exekučni titul. Na pořad práva jest odkázati odporujícího věřitele. 

(Rozh. ze dne 21. června 1927, Rl 524/27.) 

Pro záložnu v H. bylo vloženo podle dluhopisu ze dne 9. října 1925 
na nemovitostech v dražbě pmdaných zástavní právo pro pohledávku 
150.000 Kč, s úroky a vedlejšími závazky do výše 15.000 Kč. Podle to-
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v, ,. • V' k 'e za vedleiší závazky také za náhrad} 
hoto dluZlllho UplSU rL~fIi~ aUl I potekár;,ího dlužníka zaplatila, lotlZ 
pojistného, ktere ,bydz.a oznahza, 'kYteré by postihly »domovní a 110spo-

.' t 'ho protI sko am z 'o ne, '''h d" t" t PO]IS I;e .' '1' '"hl 's'la k rozvrhu nejvyssl O po al1l n a-
d;\řske ,staven~«. z\ozna d~l~od~; 1 zaplacených požárních prem~í a to z: 
kove nahradl11 čast y z " 4491 Kč 60 h ze dne 4. kvetna 192~ 
dne 22. května 1925 v castce ,'Ina 1926 v částce 4491 Kč 50 h, 
včástc,e ~785 Kč ,92 h ". ze~lnte t~\~\r~k v rámci kauční pohledávk~ 
předlozlVSl na dukaz, ze] Y . ~ sudek zně'ící na dvě prvll1 
skutečně vznikly, jel:na~ 2~~a~1~a;n: j~n:ž byl dlužnlk k zaplacení této 
částky v cel kove Silme 1., :'~" že'í zálo'žna třetí požární 
sumy odsouzen, jednak stvrzenku POjlsto,vny, ] ." t.ku také ]'eště 

.. ' 60 I I fl a mJlno to na prvm cas 
premJl k4491 !StC 'h~ z~~a~~ a'šekového znějící na konto pojišťovny. 
stvrzen u pos Ov!11 '.' b I lé v pořadí pohle
podle uvedeného f'Úzsudku poznamenana y, a ~~ ?77 52 h na pojist-
dávky 150.000 Kč s přísl. ~y~on~~e~~~~: Pper~IZt~to ;ykO'natelnou pohle
ném s Uloky a utrataml a )ya : . dražba těchto nemo
dávku povolena záložně př[stLlp el;' Itakr~v~L1~~~~upce firmy P. jakožto 
vitostí. Při rozvrhovem ro u pac a PI" dotyc'ny' ch částek 

k , . ''" t lk ktera by uvo nelllm . 
zadnější hyro!e arm ven c, y, f hkázání oněch tří požárních 
přišla k úplnému u:pok~jeJ1l: odpor pro ~IPd' ka vubec za tyto částky 
prem!,~ z ctůvv~.ctil~i(t~eV;~~;la ~~az~č:~ P;o'ž~r:ív pojist~é, týkajíc se »?o
neruc:, po PhrIpa d" kého !tavení« kdežto v pojistkách obsaženo jest 
movmho a ospo ars . ' t' zásoby a inventář kte
j požární pojištění za jiné objekty, z~ s rtoje'l . o.d.p.or zamítl' r e-

ťk' S tl P rve s o I ce, 
;!~~. sS~ ík~U~~ ~e l;e:yhov~1 urekursu ohl~dně požán~Í pOlis~ky.t4.49119~5č 
60 h ze dne 22. května 1925, a 7 ?,85. Kc ~2 h, ze ne Č 5~e ~aze dn~ 
vyhověl však rekursu oohledne pozarm pO]lstk) 4.491 J( d . s tím 

21. května 1926 a 'p?ukáZaU~~Tau :el~lI~~F~~~en;o~~t~: z~~~j~a spo~ 
by ~? jednOjho meslce

k 
VYbude rozvrhové usnesení provedeno, nehledíc 

k vynzc11l o{ pOfU, pna ze 

k tONmutoVOydr~r;"" s o u d vyhověl dovolacímu rekursu firmy P. potukd: 
e j " I oti nárokům Obcans e 

že ji odkázal na pořad prava ,t.ah s oe por~m pr č 60 h ze dne 22. 

~~I~!71~2~an~7~;h~~d~lho~~r~~~ r~~~:n!4i~2~ ve lhůtě a pod ná-

sledky, uvedenými v napadeném usnesem. 

D ů vo d y: 

lze JS~' o~[i:);t~~r;~kjža~, nbl~S~:d~:ě~eonvf:~I~~;:,r~;~~;~ě~ot~ef~v;;: :t~u~~~ 
'akovaná v dovolaCÍm rekursu, že pry zalozna l1:vy ~z~ a, z ,v, 

~á~~í premie za dlúžníka skutečně zaplatila, musí zusttah ]akkO nep(r~~ 
,. t L' tO" mi rozsudkem a s vrzen a1m, 

Pustná I)ovo,ta nepovSlUlllU a. IS lUa , 224 'od 
'b §§ 210 211 prvý odstavec a prvy-

ložila zálo~na ,zpuso el~ v t',.·, že ]'í náhradní pohledávky 
stavec ex. r. predepsanym v dosta ecne mrre, 
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na zap!acen)'ch p~emi!ch, \' rám,civ;{ctuční pohlectávky skutečně vznikly. 
Ostatne byly prvm dve nahradnl castky v celkové sumě 12.277 Kč 52 h 
z]~~ny 1 z knrhovního výtahu a byl by tudíž exekuční soud i bez při
hl~~ky musil k nim přihlížeti (§ 210 ex. L). Z toho jest vidno, že nemá 
stezo,vatelka pravdu, tvrdíc, že prý záložna svých nárokú náležitě ne
prokazala, t. ]. podle § 210 ex. ř. nedoložila. Skútečnostmi které stě
žov~telka při rozvrhovém poku k odůvodnční svého Odporu' přednesla, 
pO~l1'~la pk výšI náhradních částek, tak i, že přihlášené nároky poží
vajl vubec zástavního práva, t. j. že jsou obsaženy v kauční pohledávce, 
Jsou to skutečnosti sporné, bez jichž vyšetření a zjištění nelze o odporu 
rozhodnoutl, a pPOto ,nezbývá než yořad práva podle § 231 ex. ř. Nelze 
s0u..hl~Sltr s rekursnllll soudem, ze pravoplatnost rozsudku, jímž byl 
?:lu.ZI1lk odsouzen, aby první dvě přihlášené částky záložně nahradil, 
C11l1,odpor bezdů~odným. Odpor možno podati i proti pohledávkám, jež 
dluz1l1k uznal, tez protr takovÝl11, které jsou vylmnatelny a exekučním 
Í!tul~m doloženy, jak jde jasně na jevo z § 213 prvý odstavec ex. ř., 
ktery v tom 5mern vůbec mezi vykonat,elnými a nevykonatelnými po
hledavka~l n,eroz~zná,vá a 'kte,rý ~lužníku dovoluje odpor jen tehdy, 
kdyby melo hytr pnh1rzeno k narokum, pro které není exekučního titulu, 
Zo toho jde, ž~ zástavním věřitelům příslllší právo odporu i proti náro
ku;'!, p;'o klere jest zde již exekuční titul. Ježto tedy otázku, jsou-li při
hlasene naroky právem zástavním kryty - možno zodpověděti jen 
s~'?rer:" ?ylo ~?tno odkázati odporující věřitelku na pořad práva ve 
pnčme vsech tn premlÍ. Pokud se stěžovatelka brání i tomu že vůbec 
byla, odk~zána .na pořad ~ráva, ~ení ".právu, neboť podle §§ 231-233 
ex. r. JeSl odkazatr na porad pIava vzdy toho, kdo odpor podal, nikoli 
toho, protí jehož přihlášce byl odpor' podán. 

čís. 7169. 

. KuriíeH nenáleží vedle práv poskytnutých mu čl. 355 obch, zák. 
také právo podržeti si závdavek. 

(Rozh. ze ,lne 21. června 1927, Rv I 1742/26.) 

Žalobce odevzdal žalované směnku na 50.000 Kč jako záruku že 
řádně, sp'lní sml?uvu o do~dání řeziva. Žalovaná girovala směnku b~nce 
A., Jez. Jl pnotr zalobcl zazalovala. Zalobu dodatele proti kupiteli o za
pla:eul 50.000 Kč o b a niž š í s o u d y zamítly. N e j vy Š š í s o u cl 
~:US1~ rozsudky obou l11žších SOUdLI a nařídil prvému soudu, by, doplně 
ľlzent, znovu rozhodl. 

Důvody: 

. Ve. sporu tomto bylo řešiti otázku zda žalovaná byla oprávněna 
uplatniti směnku dovolatelem akcepto~anou a znějící na 50.000 Kč, 
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Oba soucly nižších stolic mají pro.kázáno, ze se stalo o směn?e me~! 
• 1ami uJ'eclnání obsažené v clOplSU ze dne 31. ledna 1925, ze tudlz 
,tral , , I" d' k 
byla dána dovolatelem žalované zárukou za ~prav.ne sp ~em po mme 
.. ' 'ečního listu. Směnku dlužno tedy povazovatr za zavdavek podle 

zavel ., d'l k" 'd I t I !l 908 obč. zák. S'oudy nižších stolíc map a e p~o az:,no, ze o,v~ a e 
• "splnil ujednaných podmínek. Tento ovsem namltal, ze ku splne111 do
~;~vací smlouvy nebyl povinen, poněvad~ žalovaná sama nesplmla,pod; 

. ek závěrečních nesloživši 50.000 Kc k Jeho dlSpOS1Cl a ponevatlz 
m111 ., o t ' b I I ' 
dodávací smlouva se příčí dobTým mravum a to pro 0, ze Y Y ,um ~veny 
ceny asi o 20% nižší než pravidelné ceny tržní tehdy platne. a ze s,~ 
tak stalo za tím účelem, by žalovaná mohla vyplat;tr agent~~, kte,fI 
obchod siednali, provisi. Soudy nižších stolic ma]1 vsak prokazano, z: 
uvedené ujednání, že žalovaná má složiti pro dovolatele 5?000 ~c 
II obč. záložny v K., bylo dodatečně změněno, v ten smysl, ze pemze 
mají býti složeny na jméno žalované, což se take ~tal~. N.el:e tedy tvrdlÍ1, 
že tato nesplnila ujednanou smlouvu. Ne~ze t~ke, pnsved;'ltr d~volateli, 
že se smlouva příčí dobrým mravům z duvod? )ln; upIa!noval:y~h. Na
bízela-lí žalovaná dovolateli nižší ceny se zmmenym oduvodnem~~"nc
musil dovolatel na ceny tyto přistoupiti. Učinil-Ii však, tak, nepncI "s,~ 
smlouva nijak dobrým mravům pro'Ío, že ujednaná kup111 cena ]eS!.mzsl 
než tržní cena. Dovolatel byl tedy povinen, s,mlouvu sp!mtl. N:ucrnl~-li 
tak jak soudy nižších stoEc mají za pf'Okazano, brla zalovana Opl~V~ 
něl{a uplatniti práva poskytnutá jí čl. 355 obch. zak. a,nc?, SI podrzdl 
závdavek (směnku) podle § 908 O?'č. z~k~ Kup~teh ~enale:1 ;,edle pr~v 
poskytnutých mu čl. 355 ohch. zak. ]este take plav? podrzetr ~l za
vdavek (srov. Glaser-Unger 7394). Kd~by se žalovan~ bfla pr~ste.roz
hodla pro podržení závdavku, tu by ovsem n:mu~ll~. :"ok~za~l, ze ]} ne
splněním smlouvy nastala škoda, a bylo by pns':.eaclÍ! praVJ1,]m,l~ nazo;u 
nižších soudů že hyla oprávněna směnku uplatnovatr bez dalslch pru
kazLI a bez d~lších podmínek. Žalovaná se ~šak roz}"0dla, pk ta~e vy
plývá z její korespondence, pro nárok na nah~ad~ skody J'~dle cl. 355 

bch Z 'k a tu ovšem ]'í náleželo dokazovati, ze ]1 nesplne111m smlouvy o . a. o žl" 
škoda nejméně ve výši 50.000 Kč také by~a zpuso~cna. :' o'vana ~vs:l11 
tvrdila, že jí nesplněnim smlouvy hyla zpusob,ena sk,~da ,,0.000 Kcpre
vyšující a nabízela také o tom důkazy. Avsak 111ZS1 soudy nez]lstrly 
rozhodnou tuto okolnost. 

čís, 7170, 

Majitel ztracené vkladní knížky nemůže odepříti nálezné I'rotQ, že, 
zpozorovav .iejí ztrátu, učinil opatřeni, by vklad nebyl vyp,lacen, 

(Rozh. ze dne 21. června 1927, Rv 11997/26.) 

Žalobce nalezl tři vkladní knížky, náležející žalované a znějící 
úhrnem na 26.000 Kč. Žalovaná dala žalobci odměnou 10 Kč. Žalobu 
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o zaplacení nálezného zamítl pro c e sní s o II ci P r v é s t o I i c e 
~ podst~tě ~:oto, že, ztrasené vkladní knížky byly bezcennou věcí, ježto 
zalov,ana zandlla v ustave zakaz vyplaty vkladu na ony knížky, O d v o
I a ~ 1 S o u d uznal podle žaloby. [) ů vod y: S právním názorem 
prveho soudu ohledně ceny vkladních knížek soud odvolací nemůže sou
hlasíti. Věc posuzovati jest dle okamžiku, kdy knížky byly ztraceny 
a nal.ezeny. A tu bylo zjištěno prvým soudem, že knížky, které žalovaná 
ztratlla a, které žal,obce našel a jako nález na policejním úřadě odevzdal, 
vll1kulovany nebyly, V době ztráty a nálezu také nebylo ohledně knížek 
za,:,edeno ani ul11o·ř-ení, ani nebylo soudní obstávky na uložený peníz, 
am ~ebylo žádáno o výplatu pouze určité vykázané osobě, aní výplata 
penez nebyla zakázána, tedy byly to knížky, na něž podle § 29 stallD'V 
O~~anské zál~žny ,vklad měl býti vyplacen tomu, kdo vykázal by se 
kl1lZ,kanll, ponevadz nebylo tu žádného z výminečných případů v jmeno
vanem § uvedených, Na knížkách nebyla také zápověď vkladu pozna
menána, Co žalovaná po ztrátě knížek dělala a jaké opatření učinila, by 
ku škodě nepřišla, aby neoprávněná Qsoba vklady vybrati nemohla, jest 
n~prosto nerozhodným pro posouzení ceny knížek v době jich ztráty a 
nalezu a pro určení ná,lezné'ho pmlle § 391 obč, zák. Poněvadž šlo 
o vkl~dní knížky záloženské, na něž podle stanov záložny vklad vyplatiti 
s~ !nel t~mu, kdo knížky předložil, mají knížky o něž tu jde povalm pa
plru majlteh svědčících, mohl teí'ly také žalobce žádati o výplatu vkladu 
na základě podmínek o výplatě uvedených ve vkladních knížkách a měly 
pro něho vkladní knížky cenu vkladu, knížky tedy představovaly vklady 
a obecná cena knížek (§ 305 obč, zák.) rovnala se výšce vkladů, Ná
lezce má tedy nárok nanálezné (§ 3~1 ohč, zák,) podle výšky vkladu, 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolánI. 

D ů vod y: 

Dovolání vytýká odvolacímu rozsudku mylné právní posouzení veCl 
(§ 503 čís, 4 c, L s,), poukazujíc k mzhodnutí čís, 2351 sb, n, s" podle 
něhož je narok na nálezné při vkladní knj.žce - mimo nstatní v so'uze
ném případě zjištěné předpoklady - závislým také na dalším, tuto prý 
neuskutečněném předpokladu, že ústav může vklad vyplatitI. Předpo
klad ten není podle c!ovo1ate.!čina názoru uskntečněn, prý pro,to, že ža
I,ov~ná, zpozorovavši ztrátu vkladnich knižek, učinila ještě před zapo
cehm úř~dování u peněžního ústavu opatření, hy vklady za žádných 
vkolnosÍl nebyly vypláceny, takže žalobce neměl dokonce ani možnosti 
v~platy, :Než dovolání vykládá si ono rozhodnutí mylně, Rozhodnutí to 
ml mlo predpokladem, »že ústav vklad může vyplatiti«, zřejmě - jakž 
plyne ze souvislosti celého jeho odůvodnění - předpoklad, že ústav má 
dostateč~é hotovosti a je s"hopen, by vklad mohl vyplatiti, neboť bez 
tO,hoto predpokladu by ovšem nebylo lze říci, že vkladní knížka měla pro 
nalezee cenu, vkladu, Ale QnO rozhodnutí neřešilo otázku" o niž tu jde, 
zd~ totiž majitel knižky mll že důvodně odepříti nárok na nálezné, pro
toze, zpozorovav ztrátu vkladní knížky, učinil opatření, by vklad nebyl 
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I Na ota'zku tll odpověděl odvolací soud právem záporně. Nárok 
\'vp aceH. . v· • h 

./ lálezné vzniká nalezením ztracenc ve Cl. Jsou proto pro Je o pos,o~-
na 1" hoduj'icími právní a skutkové poměry v době nálezu, jeho zamk 
zenl 102 v· v v t 'd ' ~ 
se řídí __ mimo případy §§ 391 a 393 obc,o zak" o nez u ne! e - vsc,-
obecnými předpisy o zrušení práv a,zá~azku pod~~ §§1411 az 1449 obc, 
zák, Předpisu, že by majitel ztracene veCl n:ohl ]lnVo~l!l z,al11k nar~ku ~a 
nálezné opatřením, kterým by př:k~z:1 n~ml:ost zpenezel11 zt~acene (n~
lezené) věci, nenL Nejde proto pn resem otaz,ky, zda o~u )e n,alo,k na na
I né o to zda a jak lze ztracenou věc pozdejl zpenezlÍl, nybIz jde jel: 
oezto , 'jakO~ cenu měla v okamžiku nálezu a zda ,by:? ~ehdy - alespo~ 
rávně _ možno ji zpeněžiti, Nijak na tom nezálezl, ze n~byl~, lyslcke 

~ožl1'osti zpeněžení, na příklad proto, že se nález vkladn: km~ky stal 
mimo pokladniční hodiny ústavu, :ak~~ou f~~JCkou nemoznosh se ,,:e~ 

o,' 'c na právní povaze vkladl1l kl11zky, JIZ lze 1 mImo poklad,";m 
melll m ' o 'd' h t' I ny~h hodiny ___ nehledíc ostatně k možnÉ snad mllnor~ ,ne oc oe pOV? a '; 
činitelů ústavu, vyplatiti vklad kdykohv - zpenezltl vklad I jJl1y:O zpu-

beln 
než j'eho vyhráním, na příklad prodejem, postupem, zastav,ou 

so , ' ' I b o 'ok pr' v a pod, Nemělo proto dovo.Jatelčino opatřem pro za o ,cuv ,nar '. a-
ního významu, Že by jeho nárok ~ebyl 1"0

0 

pr~vu, protoze nalez byl bez
cenný i bez do,volatelčiných opatrelll, a lJZ pred ?lml, dovolatelka sama 
ani netvrdL Co do výše není žalobm narok popren, 

čís. 7171. 

NedQstatek aktivního oprávnění vypovídatele d1uŽtlo uplatniti již 
v námitkách proti výpovědí z nájmu, 

(Rozh, ze dne 21. června 1927, Rv II 403/27,) 

Soudní výpověď, danou okresní nemocens~ou pokladnou žalované 
nájemnici, ponechal pro c e sní s ° II d P rve, s t o II e e v platnostr, 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdlL 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

NesprávuÉ právní posouzení věci vidí dovolatelka ~ ú~udku soudu 
odvolacího, že okresní nemocenská pojišťovna hyla o~ravne>l1a ve vlast~ 
ním jméně dáti žalované výpověd' z bytu, Podle vY,vo~u dovol~telky nen~ 
tento úsudek soudu odvolacího správným proto, ze zalobkyne (ok;:sn~ 
uemocenská pojišťovna) teprve po provedení likVIdace a P,o prohlasem 
bývalé okresní nemocenské pokladny za zruše~ou (§ 273 zakon,a ze dne, 

9
'"' 1924 Čl'S 221 sb z a n) stane se nastupkym zrušene okresl1l 

, n]na " ", , b. . kt' 
nemocenské pokladny a teprve potom bude oprávnena s, ytem, ° e~y 
zde jde ve vlastním jméně nakládatI. Až do té d?by nem vS,ak podle n~
zoru d~volatelky žalobkyně oprávněna, by n,akla?ala ,s l,;a]etkem, zvla
ště s domem čís, 8 v B" jako se svým vlastmm, trebaze jl sp~ava tohoto 
majetkup'řísluší a ona likvidaci bývalé okresní nemocenske pokladny 
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provádí. Z důvodu toho hájí dovolate1ka názor, již v nižších stolicích 
vysl.o~e~ý, že hlobkyně není k žalobě aktivně oprávněna, p'Oněvadž vy
povlda. zal ovane byt ve zmíněném domě nikoli jako plnomocnice bývalé 
okresl1'l nem;,censké pokladny, jak by ji k tomu snad správa t'Ohoto ma
Jetku opravnovala, nýbrž ve jméně vlastním. K těmto ví'vodúm dlužno 
dovolatelku upozorniti na to, že námitka nedostatku aktívní legitimace 
jest námitkou práva hmotného, již nelze zkoumati z moci úřední. Tím 
liší se právě od námitky nedostatku procesní způsobilostí, k níž podle 
§ 6 c. ř. s. dlužno hleděti v každém období rozepře z moci úřadu. O ne
dostatek procesní způsobilosti zde nejde a pmto bylo na žalované, by 
uplatnIla hned v námitkách v zákonné lhůtě (§ 562 prvý odstavec c. ř. 
s.) také nedostatek aktivní legitimace žalobkyně. Když tak neučínila a 
namI.tku tuto vz.nesla teprve později, třebaže ještě za jednání v prvé sto
II~I, Jest ta!o namltka opozdenou a byla proto právem jako taková 'Od
n1ltnuta. Vzdyť zákon nařizuje v.§ 571 třetí odstavec c. ř. s. přesně, že 
p~zdě podan~ námitky musí býtí z úřední povinnosti bez jednání od
n;Itnuty. Kdyz tomu tak, nel.ze se zabývati vývody dovolání, pokud se 
ty.kaJí.otázky ~ktivní legitimace. Sluší proto žalobkyni jako nástupkyni 
byval,; okreslll .nemocenské pokladny, kteráž jako samostatný právní 
podmet podle zakona (§ 266 a 268 zákona ze dne 9. října 1924 čÍs. 221 
sb. z. a n.) již neexistuje, považovati za oprávněnou k výpovědi. 

.- " 

čís. 7172. 

_ Nep.řípu~~ost pořadu práva pro n~rok na náhradu škody proti obci 
v cechach, jezto se nepostarala ve sv,ém obvodu o odstranění ledu z ko
ryta potoka, následkem čehož byl nakupeným ledem zamezen přítok vody 
a odplaveni ledu, hráz protržena a důl zaplaven. 

(Rozh. ze dne 22. června 1927, R I 485/27.) 

. Žalobu proti obci v čechách o náhradu škody s o udp r v é s t o
II c e odmltl pro nepřípustnost pořadu práva. Rek u r sní s o u d 
zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému' soudu, by o ní dále jed
nal a rozhodl. D ů vod y: Pro zodpovědění. otázky, zda ,náhradní ná
rok patří na po!ad práva či před úřad správní, je rozhodnou povaha ná
:oku a o~sah zaloby. Žalobce domáhá Se na žalované obci náhrady 
skolly, Jez, mu vzešla tím, že 28. prosince 1925 protrhla se na potoce 
v obvodu zalov~né obce ochranná hráz, že se potok vylil ze břehů, a za
plaVIl uhelny dul žalobcův. Škoda prý byla zaviněna žalovanou obcí tím 
že opomenula ve svém obvodu dáti odstraniti led z koryta potoka, aČ 
k tomu byla opětovně vyzvána a ač to bylo její povinností. Žalobce žádá 
náhr~du výloh: jichž bylo třeba, by důl byl uveden do dřívějšího stavu, 
]a.koz I. naklaau na znovuzřízení protržené hráze. Neuplatňuje žalobní 
narok, Jako člen veřejnoprávního svazu obecního, nýbrž jako majitel 
soukromého podniku hornického. Jde tedy o nárok na náhradu škody 

\ 

I 
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odle ptedpisú XXX. hlavy obč. zákoníka. Podle § 1338 obč. zák. je ná
P k na náhradu škody uplatňovati zpravidla jako každé jiné soukromé 
~~~áVO před řádným soudcem. Nárok takový nepřestává býti nároke~l 
soukromoprávním proto, že jest uplatňován protI obc~ (§§ 26 a 27 o?c. 
zák.). V tomto sporu ne~o;ná~á se ž,~lobce ro.zh09n~y sP'?r~,eho po~eru 

. vodoprávního ani urovnalll syetnuv;Ich se z~Jmu u,castm~u tal~ovehoto 
poměru; nežádá ani za opatrem: Jez podl.e predplsu ~od11lho z<:t~ú~av Je 
vyhraženo úřadům správním, al1lž odporUje rozhodnutI neb opatrel1l za
lované obce v oboru veřejné správy, nýbrž 'Odvozuje žalobní nárok z to
ho že obec opomenula konati svou povinnost. Uplatňování takového 
ná~oku patří na pořad práva, třeba se opomenutí obce týkalo přikáza
ného jí oboru správy veřejné (Pražák: Spory o příslušnost I. str. 200). 
Soudu náleží, aby posuzoval veškeré okolnosti, z nichž se nárok na ná
hradu odvozuje, zejména také okolnost, zda obec stihá zavinění. vý
jimku z tohoto pravidla obsahuje § 37 obecniho zřízen,í č~ského při. ná: 
rocích na náhradu škody ze zanedbání povII1nosh mlstm polICIe, jeI1Z 
přikazuje rozhodnutí předurčující ~tázky,. zda je. tu ;;anedbání povin
ností se strany 'obce a zda tedy nahradm narok Je duvodem svym po 
právu, úřadu politickému. První soud odvolává se na tento předpis, 
avšak neprávern. Opomenutí, jež žalobce straně žalované klade za VIllU, 
není opomenutím povinností, jež ukládají obci ustanovení §§ 28 a 36 
českého obecního zřízení, nejde tu o zanedbání povinnosti v oboru místní 
policie. Ani ustanovení §§ 45 a 75 zemského zákona vodního, pro čechy 
nelze se dovolávati. Žalobce nedomáhá se rozhodnutí neb opatření ve 
smyslu § 45 tohoto zákona, nýbrž náhrady škody vzešlé protržením 
ochranné hráze a jejím znovuzřízením. Pokud nárok ten je oprávn~n, je 
otázkou rozhodnutí ve věci samé. § 75 zem. zákona vodního pro ,Cechy 
nevylučuje příslušnost soudu ve věcech, týkajících se vod, nýbrž přika
zuje správním úřadům právě jen ty věci, jež se vztahují k užívání a svá
dění vod nebo bránění vodám podle zákona vodního. O případ takový 
tu nejde. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud vyslovil napadeným usnesením přípustnost pořadu 
práva pm ža!obní nárok proti žalované obci na náhradu škody, maje za 
00, že opomenutí, které se obci k vině přičítá a z něhož se žalobní ná
rok odvozuje, není opomenutím povinností, jež jsou obci podle § 28 a 
36 obecního zřízení uloženy v oboru policie místní. Názoru tomu nelze 
přjsvědčiti. Ve sporu nebylo sice o tom podrobně jednáno, avšak vyplývá 
z látky sporu nepochybně, že se obci přičítá zanedbání místní policie 
vodní. Tvrdí se, že právě proto, že se obec, ač' vyzvána, nepostarala ve 
svém obvodu o odstranění ledu z koryta potoka pod odv,odním příkopem 
vedoucím z cukrovaru a že nakupeným ledem byl přítok vody a odpla
vení ledu zamezeno, byla hráz protržena a voda z potoka vylila se přes 
břeh a vnikla do dolu žalobcova. Tím klade se obci za vinu, že zane-
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dle ~~~h~~n~~:~~:l~~i bVYYldofflZp' enr nikt~libV sp?leč?~, nýbrž jednotlivě po-
• ,ovmnos t emibo uradu jakm'l ťIo • d'l 

~~~azeb~?O protok~lu, by p!~dložil nejpozději při ro~vrhov~~ ro:ed~_ 
tosU: o a,vce z majetku, pnpadajlcí na jednotlivé vydražené nemovi-

(Rozh. ze dne 22. června 1927, R I 499/,27.) 

Rek u r sní s d VOl • říd-' , . o "u " z,rusI rozvrhové usnesení prvého soudu a na-
při~I~~~~~~;~;';,';dJř~~~~llvO Tdávce rmajetku a z přírůstku na majetku, 

Nejvyšš' d vo soudu by neh:e;' o ~ . z~~~!l na~a~ené .us.ne~enÍ a uložil rekursnÍmu 
o rek~rse~h. e pOUZI ym ZlUsovaClm duvodům, znovu rozhodl 

Důvody: 

RekursnÍ soud zrušiv 1 d . . prvého s'oudu V/d-} , bl .apa enyl~ ;tS'~esenrm rozvrhové usnesení 
o J. nan I mu, y provedl setrem D dávce z ma· etku a z v._ 

rustku na majetku, přihlášené berním úřadem v T podle J§ 62 ák
Pn 

ze dne 8 dubna 1920 -- 309. b . .. z ' ona • '. '. • ,CIS. S . z. a n. ku částečnému řik' z' . 
~Ir~d~ost!11m pora.dí (I. j. nejvýše do 30% čisté hodnoty draž:bněap~~~ 
klan/uc žne~~.ov~tosÍ!, k 1. březnu 1919 zjištěné), vycházeje z předpo
z' '. e a,: a z matetk'~. byla berním úřadem k rozvrhovému roku 
~k?nnym zpusobem pnhlasena a doložena (§ 2 IO ex ř) N' . 

nemm rekmsnÍho dl' . .. ez s ml
v t.k... ... ~ou li ne ze souhlasiti. Vždyť napadené usnesení samo 

y y. a pn pnhlasce k rozvrhovému roku že nesprávn·e' 'd' d" k 
z majetku t" hl d ' ,. uva I av u • • •. ez .0' e ne vl. ds. 203, která nebyla vůbec ·ředmětem f:'::?Jk ze r~dne r:~vykazuje splátky na dávku, že v PřihláŠC! rozvrhové 

a a vy cena castkou 13.425 Kč a že nelze z ní seznati, jak do~hází 

čís. 7174 - 1089 

Kll přihlášenému zbytku dávky 10.068 Kč, a též stěžovatelé právem 
vytýkají přihlášce, Ž:' v ní l~ávka z I~ajet~uo neni r?z~ržena po.~le j~d
notlivých samostatne vydrazenych predmetu, nybrz ze byla uctovana 
a zástupcem berního ilřadu také při rozvrhovém rok" požadována cel
kově při všech prodaných nemovitostech. Povinností berního úřadu bylo, 
by, kdy' zvěděl z dražebního protokolu, že nemovitosti nebyly vydra
ženy společně, nýbrž jednotlivě podle knihovních vložek, předložil nej
později při rozvrhovém roku doklady o dávce z majetku, připadající na 
jednotlivé vydražené nemovitosti, ježto jejich dílčí podstaty se rozdě
lovaly každá zvláště, by bylo lze posouditi, zda požadovaná částka dávky 
z majetku se týká určité nemovitosti a zda účtovaný peníz nepřevyšuje 
30% zjištěné její čisté hodnoty k 1. březnu 1919. Neučinil-li tak berní 
úřad a zůstaly-li tyto předpoklady pro přikázání dávky z majetku z jed
notlivých exekučních podstat nesplněny, neměl exekuční soud k nejasné 
a doklady neopatřené přihlášce vůbec hleděti a neprávem dávku při
kázal k' zaplacení z rozdělovacích pO'dstat za vydražené nemovitosti, 
použiv mylně ustanovení §u 222 druhý odstavec ex. ř. Exekuční soud 
nebyl ovšem také oprávněn, by provádělo neurčité přihlášce po roz
vrhovém roku nové šetření a aby dokonce teprve podle výsledků jeho, 
podstatně odlišných od obsahu přihlášky, přikázal státu na dávce z ma
jetku více (16.585 Kč) než bylo v přihlášce úhrnem požadováno (I. j. 
10.068 Kč). Rekursní soud, vycházeje z mylnéhO názoru, že přihláška 
berniho úřadu vyhovuje zákonným předpisům, nařídil napadeným usne
sením prvému soudu, by o této přihlášené pohledávce na dani z ma
jetku dále jednala doplněným šetřením odstranil její vady. jeho roz
hodnutí příčí se však zákonu, zejména ustanovením §§ 210 a 211 čtvrtý 
.odstavec ex. ř. (viz sb. n. s. čís. 4933, 5206). 

Čís. 7174. 

Drží-li sice dlužník koopené věci, avšak nenabyl. li k ním dosud vlast· 
nického práva vzhledem k výhradě vlastnictví prodate1ova až do zapla· 
ceni kupni ceny. jest vésti exekuci na kupni práva dlužníkova proti pro
dateli podle § 331 ex. ř;, nikoliv podle § 325 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 22. června 1927, R I 527/27.) 

Vymáhající věřitel navrhl povolení exekuce zabavením kupních práv 
lla stroje, příslušejících dlužní\<ovi proti firmě J. a uvedl v exekučním 
návrhu, že dlužník stroje ty drží a užívá, ale že si firma J. k nim vy
hradila vlastnictví a dala si je knihovně .poznamenati. S o udp r v é 
s t o I i c e exekuci povolil s tím, že se dlužníku zapovídá jakékoliv na
kládání zabavenými kupními právy afírmě J. jakákoliv disposice s tím, 
cO bylo zaplaceno na kupní cenu strojů. Rek u r sn í s o u d exekuční 
návrh zamítl. D ů vod y: Podle tvrzení exekučního návrhu má dlužník 
od firmy J. zakoupeny stroje v návrhu vyjmenované, :má je ve svém 

69 
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držení a užívání) splácí na ně a od, -1 ' , 
ty vlastnictvím dlužníkovým :1 'tOP ace~lkup11l ceny stanou se stroje 
prohlášení výhradným vlast~ict~~Z 0, ~ym. Jťou podle, Jeho zvláštniho 
sluší k nim velmi cenná k .' "m recen,e Irmy, takze dlužníku pří
již dlužnik stro'e v držbě up~~ ~r~va, JIC~Z zabavem se navrhuje. Má-Ii 
U~pokojen a fir~na ta nebu~~z::';;;íiie~t tl~ leho ~upni ná;ok proti firmě 
Tlm padá předpoklad exekučního ná oh p n:tl, az J~ k':Plll cenu doplatí. 
kucl povolujicího nabývá vym 'h .. , v~. u, ze clorucel1lm usnesení exe
zástavního. Naprosto však nefzeaJ;c, s, lan~ na kupních právech práva 
bylo jí splaceno dlužníkem na ku. ,~;n;,~ za azo~at dls)'oslcI s tím, C'O 

pOjmu zabavení jež může obsahl I" nu sholu, ponevadž se to příčí 
plnila dlužníko;i zákaz ten v' kva I pouze zakaz, by třetí osoba ne-
E k " ' . sa nem v exekučním 'h b' xe ucnl návrh postrádá 'k 'h. . navr II osazen. 
něné stižnosti vyhověno, za o11ne '0 podkladu a proto bylo odůvod-

N e j vy Š š í s o u cl obnovil usn " 
opravou, že se poddlužníkovi zapoví~:,e~/~~~~~ík~~~dl~~pf~i~~k s tou 

D ů vod y: 

Stěžovatel domáhá se b: k ' , 
proti firmě]. na stmje VZ~á~~,~~1 UP~IC~ prav,. příslušejících dlužníku 
kupní ceny a uvádí v 'návrhu e:v; ,e?e, ,proh ,zaplacení nedoplatku 
úžívá, ale že si firma J k nim vx~ u~~im, lze dluzl;ík stroje ty drž.í. a 
§ 297 a) obč 'k k 'h' , Y ra I a vastmctvI a dala si J'e podle 

. za. m ovne poznamenal" V dl' 
. vatelka výslovně udává 'e "d' 'k L. ovo aClln rekursu stěžo-

. " ,z za a O exe uCI'podle § 331 'O ' se Jest otazkou, zda volen b I sr' . . ,. ex. r, blratí 
n:ěl žádati o exekuci podle y 32~ :;n~ druh e~ek~ce, CI zda navrhovatel 
vyhrady vlastnictví. Výhra]u I t·· t ~ tu pnhl,ednoutt Jest k významu 
dluh podle § 1063 obč z 'k ,". as nIc VI rozeznavatt Jest od koupě na 
zaplacením kupní ceny' v:c 'k~r~t~~ouPldna dl;-th odevzdává prodatel před 
vý?radě vl"stnictví přechází :a ku ~Itel~ ~rzby a vlastm,c!vi, kd~žto při 
drzba, nikoliv též vlastnictvÍ Podl Eh ned s plnou uClnnoslt pouze 
práva VL vydání díl Il/ . e. renzwelga (Systém rak. obč. 
vlastnictví vázán' odkláda~i s~r~d;:í~1 jest, v ~akových příp'adech převod 
Nejde tu tedy 'Ů to by hmotná mo 't~U, ,ze ude ~kupm. cena zaplacena. 
dlužníkovy nemá 'dOjíti k d VI. a vec byla prevedena z držby pod-
k tomu, b ' oddl ž . prov~ en~ e~ekuce podle § 327 ex, ř., totiž 
orgánu, n/b;ž jde ~s~~tr~ .~~s~e~o;ttt~ar~kU~lěl vydati věc výkonnému 
totiž jen o právo dlužníko~o na toJe b oV,a pl~va v § 331 ~x. ř. zmíněná, 
nahyl ku stro]'ům J'ez' ." , d' 'bY' uplnym zaplacemm kupní ceny 
I J JIZ ve sve rz e a ve své '"'' , 

v astnického, To však není př d. 't k. m UZlvam ma, práva 
k e me em exe uce podle § 325 ' 'b' exe uce podle § 331 ex " V 1'1 t d" ,. ex. L, ny rz r o I u IZ vym h " ". I kučni prostředek a bl' . , a ,a]lcI vente správný exc-

s opravou, že zákazu Yk o p~~~\~ž~~:esen~. {"v~, stoHc,: ?bnoviti, Ovšem 
slovem § 331 ex. ř, OVl Y o ano znem, shodné s do-
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čís. 7175, 

Význam doložky »nezávazně, meziprodej vyhražen« v nabídce. 
Doložka »nezávazně« v nabídce k určité osobě znamená pouze, že 

nabízeč není vázán na přijetí nabídky a že přijetí nabídky jest vlastině 
zpětnou nabídkou příjemce, již původní nabízeč není povinen přijmouti, 
musí však ustoupení od smlouvy ihned po dojití přijetí oznámiti při
jemci. Výhradou »meziprodej vyhražen« vyhražuje si nabízeč právo 
prodati nabízený předmět osobě jiné v mezidobí od učiněné nabídky až 
do okamžiku, do kterého má právo upustiti od původní své nabídky. 

Dodatek »dopis následuje« v telegralickém přijeti nabídky bylo by 
lze jen tlehdy považovati za výhradu v přijeti nabídky ve smy:>lu čl, 322 
obeh. zák., kdyby kupite1 podle obyčejů poctivého obchodováni byl mohl 
za to miti, že prodatel dohodou o podmínkách kupu v nabldce obsaže
ných nepokládá ještě smlouvu za dojednanou, nýbrž že si chce vyhraditi 
podmínky též se své strany a že teprve dohodou' o těchto podmínkách 
se měla smlouva státi hotovou. 

(Rozh. ze dne 22. č'ervna 1927, Rv I 1431/26.) 

Firma C. obrátila se. na žalobce dopisem ze dne 4. prosince 1925 se 
žádostí, by jí opatřil kupce na dva staré železnični vagony, a přislíbila 
žalobci 12 Y2 % provisi z kupni ceny, bude-li se tato pohybovati mezi 
24.000-25.000 Kč. žalobce nabídku přijal a snažil se v co nejkratší 
době sehnati kupce. To se mu podařilo, a sice v Rolnickém akciovém 
pivovaru a sladovně v L., jehož adresu ihned oznámil str~liDě žalované, 
která s pivovarem vstoupila v korespondenci. Dopisem z 23. prosince 
1925 sdělila žalovaná strana dodatečně žalobci, že mu vyplatí· provisi 
12Yz %, jakmile s Rolnickým akciovým piv'ovarem v L. kupní smlouvu 
uzavře. Strana žalovaná nabídla pivovaru vagony po 25.000 Kč do
pisem ze dne 18. ledna 1926, který došel do L. dne 20. ledna 1926 a byl 
pivovarem ihned potvrzen telegramem tohoto znění: »Kupujeme dva 
železniční vozy za nabídnutou cenu.« Tento telegram došel do sídla 
firmy C. ještě téhož dne 20. ledna 1926. Avšak žalDvaná firma 2 dny po 
dojití telegramu dne 22. ledna 1926 oznámila pivovaru v L., že nemůže 
vozy dodati, ježto prý je mezi tím prodala jinam, Žalobě proti firmě C. 
o zaplacení provisc bylo obě man i ž š i m i s o u d y vyhověno, o d
vol a c i m S'Ů ude m z těchto d ů vod ů: Soudem prvým zjištěno, že 
žalovaná firma nabídla dopisem z 18, ledna 1926 Rolnickému pivovaru 
v L. dva soukromé železniční vozy za přesnou cenn 25.000 Kč za 1 vůz 
včetnč 2 % daně z obratu, splatnou beze srážky při dodání, s doložkou, 
že nabídka tato jest »nezávazná« a meziprodej vyhražen. Vyžádala si 
rozhod.nutí možno-Ii telegraficky. Doložku »nezávazně« nelze vykládati 
tak, jak činí strana žalovaná, že totiž nabízeč svou nabídkou vůbec 
nebyl vázán a bylo mu časově neobmezeně volno míti volnou ruku 
ohledně výběru uchazečů a kupitelů ohledně konečného zadání jednomu 

,,' 
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z nich, takže nabídka ta byla vlastně vereJnou nabídloou ve smyslu 
čl. 337 obch. zákona. Nabídky rázu čl. 337 obch. zákona již podle do
slovu zákona mají jiný ráz, řizeny jsou osobám neznámým v počtu ne
·obmezeném. V případě, o který jde, šlo o nabídku řízenou určité osobě, 
Rolnickému pivovaru: v L., a vyloučeno jest, by nabídka ta posuzována 
byla se stanoviska ustanovení čl. 337 zák. obch. Výhrada ta má pouze 
ten význam, že nabízeč není vázán na přijetí nabídky a že učiněné při
jetí nabídky jest vlastně zpětnou nabídkou příjemce, již původní nabízeč 
není povinen přijmouti, že však ustoupení od smlouvy musí původní 
nabízeč po dojití přijetí ihned příjemci oznámiti (rozhodnutí Nejvyš
šího soudu Sb. z r. 1916 čís. 351). Význam výhrady »n1eziprodej vy
hražen«, jež jest v pojmové souvislosti s výhradou prvou, podává se 
z jeho slov. Dle něho vyhražuje si strana nabízející právo prodati před
mět nabízený osobě jiné v mezidobí od nabídky, až do okamžiku, do 
kterého má právo od původní své nabídky upustiti. Výhrady ty činí 
nabízeč zá tím účelem, by neztrátil kupitele vyskytnuvšího se po na
bídce pro případ, kdyby nabídka jeho nebyla přijata, nebo kupitele vý
hodnějšího oproti učiněné nabídce. Dle tohoto výkladu nelze oněm vý
hradám přikládati význam výhrady ve smyslu § 1083 obč. zák., poně
vadž výhrada jako taková nebyla vyznačena v nabídce a ani doba,do 
které výhrada platí, stanovena nebyla. Žalovaná byla tedy podle obou 
výhrad oprávněna vagony prodat. až do okamžiku uskutečnění smlouvy 
s pivovarem v L., pokud se týče do svého prohlášení jemu učiněného, 
že od smlouvy upouští, ,nikoliv však prodati je teprve po době, kdy 
smlouva trhová s tímto pivovarem stala se již hotovou. A smlouva trhová 
ohledně nabízených vagonů stala se hotovou tím, že žalovaná přijala 
akcept své nabídky od pivovaru v L: vyjádřený telegramem ze dne 
20. ledna 1926 došlým jí toho dne, 'aníž by v důsledku své výhrady 
nezávaznosti dle toho, co nahoře pověděno, ihned pivovaru L-skému 
oznámila, že od smlouvy upouští. Smlouva trhová stala se tudíž hotovou 
dnem 20. ledna 1926. Stran'a žalovaná namítá, že telegram z 20. ledna 
1926 není bezpodmínečným přijetím nabídky strany žalované L-ským 
pivovarem proto, poněvadž nebyla v něm potvrz,ena cena kupní, zač 
vagony se kupují, a mimo to, že telegram obsahoval dodatek »Dopis 
následuje«, ·čímž prý přijetí stalo se neurčitým a podmínečným a na
bízeč přijetím vázán není ve smyslu čl. 3220bch. zák. Soud odvolací 
toho názoru není. Telegrafickou odpověď na nabídku strany žalované 
»Nabízené dva železniční vagony kupujeme« pokládá soud za určité 
přijetí nabídky. Nabídka obsahovala přesné udání předmětu koupě, cenu 
jeho i splatnost a nemá soud odvolací pochybnosti o tom, že přijetí na
bídky slovy telegramu z 20. ledna 1926 shora udanými jest určitým 
jejím přijetim, aniž by bylo třeba znovu opakovati podmínky koupě 
a zejména cenu kupní, což vše jasně vyplývá ze slova »nabízené«, t. j. 
za podmínek v nabídce učiněných. Doložka telegramu »Dopis násle
duje« nemůže býti pokládána za obmezení prohlášení a nemůže znění 
a smyslu přijetí dáti ráz přijetí podmínečného, nebo s obmezením uči
něného. Doložka podobná měla by ráz podmínečného přijetí, o němž 
by platilo ustanovení čl. 322 obch. zák. pouze tehdy, kdyby doložka 
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'h " d 'vala nabízeči pochybnost o ureitosti přrjetí, nebo 

~dyP~~I~~lvO~k~ ~~e~~o: stylisací naPbovidab, nžea Ppír'\~~dn~~;~~kaj:~ ~~~ 
I" d' ky nebo na o mezem, 

záno na,?,a SI po ;n1D , ' t ří adě není Doložka telegramu z 20. 
pise bhzSl« a p., ~eho,: v to~ o P ~hu'e auze indifelentní znění, že 
ledna 1926 »,do!,1S naSleduJ~(~ě~~~jž z~ s&hsace doložky bylo patrno, 
zasílá se nabl,,;ecI dOPIS, !' [ b obmezení přijetí samého, mohl obsa
že netýká se nepkebPodkl1111n Yb' cnheodě písemné potvrzení přijaté nabídky 
h tl' pouze jak o vy ° v o, , 'd" k 'ha ova, , b bl"" sdělení ahledne pre anI oupene 
učiněné telegr~me,;", n~ o .Izslb h a1 Soud odvolací pakládá tudíž 
zbaží, což take ľ~~~e~~2~0~~s u~či~~, j~sn'é a bezpodmínečné přijetí na
telegram z 20., ~ t Rolnického plv,ovaru v L. a byla strana 
bídky hlovane firmy se s ranYoručení 'eho oznámiti pivovaru v L., že 
žalovana povrnna, ~hnedd p~ ~k toho J že nabídka její zněla nezávazně 
od smlouvy ustupuJe: ,~e j' Ut' dl~ toho ca shora uvedeno, dlužno 
a v důsledku toho)a vy :ac e e'á tak neuČmila dlužno tento okamžIk, 

~Oe~:~~tiie~~~ě~;~~ ~~:I~~~~I~~a~en uSkutetně~í' ~~~~\ so~IOs~~y ~;~I;~;~~ 
žalovaná oznámila R~ln~ck~mu pIVOVtrs~ý~n iep;ve dopisem z 22. ledna 
a ncpřijetí ,:kc~pt~ce jej,1 Plvod~~re?, . -ovaru ovšem také ve chvíli, kdy 
_ po obdrzenr plsemneho s e em pIV '. I 55000 Kč ._ 

. 'd'l 'e na vagony Jest kuplte za cenu . 
jí bylo pravc s e eno: z , 'I b __ toto sdělení strany žalované 
bez závazku prov!smho pIa zad~ ~e ,oněvadž soud odvolací pokládá 
dlužno však pokladatr. za opoz ~~eŽ,sované strany k odpovědi a pro 
za ra~~odn~u dobu plO POVI~~~'tí dobu přijetí telegramu přijímacíl1'o, 
prohlasem, ze acl"sm~ouvy up L-skéhO pivovaru, který jen písemně po
a nikolIV dobu pr1Jetr dopISU haval určité disposice ohledně do
tvrzoval nabí,dk~ tel~raďcko~I~,~~;astraně žalavané její filiálkou v P. 
dání koupen,; ~ec1. ro ~j ~ as bě od učiněné nabídky až do oka
nebyl uskutecnen v mezldobl, t. j. v do L k' t J' do 20 leclna 

I kupní s pIvovarem -s ym, .' . 
mžiku perfekce Sol ouvy . dl něhož P-sk'á filiálka žalo-
1926, což zřej,:,o z. telegram~ť~~:h~2 P~ed~a 1926 ku prodeji souhias 
vané firmy vyzaduje SI tepr . kt ' ~lOhl b' ti uskutečněn teprve po 
žalované firmy, t~dy, o prodej

d erJ bě kd/již zatím byl perfektním 
22. lednu, nebo tehoz dne, teo y v. o 'em L sky' m Poněvadž ohledně 

d ' ť h' onu s pIvovar - . . 
?bchod,ohle ne eco z~ ~fg k hotovosti smlouvy kupní mezi žal?van~~ 
zelezmcmch vago~u os o L 'c'ž iako kupce strana ZalU]1CI 
firmou ~ Rol~lckym ,Pllvovartemln~ odů~ojdněn návrh žalobní na smlu
žalovane flrme oznaCI a, Jes P 
venoU provisi. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

, " " o významu doložky »nezávazně, 
Není vadou odvolaclho nzem, ze I k' důkaz ja.ky' vy' znam 
. . I nebyl proveden zna ec Y '. 

mezlprodej vy1;aZen« ,. 'kl d smlouvy a ten přísluší soudu. Od
tato doložka ma, jest vecI vy a u 
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volací soud vylo "I 1 I ď 
soud ( Zl lO ozku správně a shod" . . 

.' ~ ~rov. Sb. n. s. č. 890, 935 993) Sne ,s J~(lIkaturou nejvyššího 
pla~nl. vyzn~m doložky »Dopis ná;ledu" p,ravne ?yl jím vyložen též 
e~lvedl, L-skeho pivovaru na nabídku l:l~vpnpo~ne k telegrafické oel-

.a ,presny popis nabízených dvou v aone. ato nabídka obsah 0-

u~a~, platebních podmínek Tím že piv~gonu a jejich cenu a přesné 

;elě~el~~~~i: ~~: ~~r~~~a k~U~e~~( proje~fr ;:u~~!~ ~a~~d:n~í~~:~~ěl~~~ 
k~~~ »Dopis následuje«, poukazovaf~v~e;latebními podmínkami. Dodat_ 
~I e em bude doplněno. Avšak za v'hr dn na d,~P1S.' kterým telegrafické 

. 322, obch. zák. byl'Ú by lze te~t a u v pnJetc n~bídky ve smyslu 
kdyby z~lovaná podle obyčejů po t' 0'1 dodatek povaz'Úvati tehdy jen :0 l:'ltc, ze L--ský pivovar dohodou c lve 10 ,ob~hodování byla mohla z~ 
~ena~h nepokládá ještě smlouvu z~ ~_~J~~rnkach kupu v nabídce obsa-

r,a 1,1 podmínky též ze své stran ~' nanou, nýbrž že si chce v _ 
mmkach měla se smlouva státi h Yt a ze tep~ve dohodou o těchto poK
n~bylo z~~ přičiny, když pivovar °lOOV~~: Ne:; k takovému předpokladu 
nyn~ Z,~ozlm a s cen.ou, nýbrž i sP PI~te~1 ~vuJ souh~as nejen s nabíze
o z '~Zl; které bylo lze ihned dodati TIl~" podmmkami, a když šlo 
~~~:Ia~. Zha těchto okolností nemohla' ž~~~v~~ ,zbyl~ jen, mčiti způsob 

" ,o sa oval! něco jiného než co ' ,a pre pokládati, že dopis 
~~~~dkja~ vlago ny mají býti ~de&Jál1Y. ~~~~~n~ Obtslahoval, totiž selělení 

1 a za ovane bezv' hradně ,.. . , 1y?1 e egramem byla tudíž 
neodstoupila bezodklacbě po- d~~;Ptt~ a jezto zalovaná od své nabidky 
varem hotovou a Vzešel žalobc' ~ ekegramu, stala se smlouva s pivo- • 

I narn na prOVISl. 

Cis. 7176. 

, Lze se domáhati zrušeni ex k _' " 
ze exekuční titul jest ne latn' e uce (§ 39 C18. 5 ex. ř.) i z důvodu 
z důvodu § 916 obč zfk .i;: ,Tvrzena-Ii neplatnost exekučniho tituld 
osoba, jež byla exe~cí cl, 't' uze se ~OO1ál1!~ti zrušení exekuce i třet' 

o cena ve Svych pravech (podoájemnfk). 1 

(Rozh. ze dne 22 ' 
. cervna 1927, Rv I 293/27.) 

Smírem ze dne 16 ' 
K-ovy' m' .... cervence 1925 zavázal s E '1 ' o 
F- ' ze. ~ykhdlkram, jejž měl od nioh . "e '.'" F ~ manzelum 
k a v podnajmU' žalobce. Kelyž byla ' l~aJaty. Kram mel od Emila 

uce vyklizením krámu dom 'h manze U~' K-ovým povolena exo-
~~~~uc~ IProhlášena nepřípus~,:~, Stež~~ np~~h szal'obce žalobou, by byla 

N 
. s a Se p'Úuze na oko O b a n" ,~, mlr ze dne 16. července 

ejvy'" . lZSl soud ' 
by _ ,s S 1 S o u d zrušil rozsudek odvolacíh I zalobu zamítly. 

o m znovu jednal a ji rozhodl. O sou u a vrátil mu věc, 

Důvody: 
Do o]' ,. 

, , v' am jest Oprávněno Nelze " • '. , 
ze zalobní žádání jest POchybeno pr~~~SV;dčltr ~lOění odvolacího souclu, 

• ' e jest zalov ano o nepřipustnost 

exekuce, správně však mělo býti žalováno o zjištění neplatnosti soud
ního smíru, který jest základem exekučního řízení. Podle § 39 čís. 1 
ex. ř. iest ovšeln exekuci zrušiti, když exekuční titul byl pravoplatně 
uznán 'neplatným. Z tohoto ustanovení plyne, že, má-li exekuce býti 
zrušena, stačí, by exekuční titul hyl uznán neplatným. Nelze však z něho 
dovoditi, že po zákonu není dovo1eno, domáhati se soudního výroku, 
že exekuce jest nepřipustna z toho důvodu, že exekuční titul jest ne
platný. § 39 čís. 5 ex. ř. připouští žaloby, by exekuce byla prohlášena 
za nepřípustnou, též z jiných důvodů, než z důvodů §§ 35 až 37 ex. ř., 
a o takovou žalobu jde, pokud se opírá o důvod, že exekuční titul jest 
neplatný. zalobce tvrdí, že soudní smir jest neplatný, poněvadž byl 
učiněn jen, na 'Úko. Právní jednání na oko jsou podle § 916 obč. zák. 
nicotná. naprosto neplatná, takže jejich nicotnost může býti uplatňo-. 
vána nejen smluvními stranami, nýbrž též osobami třetími, po,kud jejich 
práva jimi jsou dotčena. zalobce jest tudíž oprávněn, dov'Úlávati se ne
platnosti smíru z důvodu § 916 obč. zák., ovšem jen potud, pokud se 
vzhledem k ustanovení § 568 c. ř. s. dotýká jeho práv. Může tedy žá
dati, by exekuce proti němu byla uznána nepřípustnou, arciť jen tehdy, 
dokáže-li, že prohlášení, obsažená v soudním smíru a učiněná Emilem 
F-em k žalovanýil1, byla Emilem F-em ve srozumění se žalovanými uči
něna jen na oko. Odvolací soud se však nezabýval touto otázkou, pro 
správné rozsouzení sporu závažnou, vycházeje z mylného právního ná
zoru; bylo proto dov'Úláni vyhověti podle čÍs. 2 a 4 §u 503 c, ř. s. a věc 
vrátiti odvolacímu soudu, by o ní znovu jednal a ji rozhodl. 

čis.7177. 

Presentace směnky na viděnou ku placení může se státi i za sporu 
O zaplacení směnky. Lhostejno, že presentace sle stala především za úče
lem prohlášeni se o pravosti směnky. 

(Rozh. ze dne 22. června 1927, Rv I 1020/27.) 

Směnečný plateb-ní příkaz proti přijateli směnky pro c e sní s o ti cl 
P r v é s t o I i c e zrušil, ježto šlo o směnky na viděnou, jež nebyly ža
lovanému k placení předloženy před sporem, nýbrž až za sporu, a ježto 
směnečný nárok ve smyslu čl. 31 směn. řádu prodlením doby zanikl 
pro nedostatek presentace ku placení. O d vol a c í s o u d ponechal 
směnečný platební příkaz v platnosti. D ů vod y: Odvolací soud jest 
toho názoru, že prvý soudce po právní stránce posoudil věc nesprávně, 
uznav, že zanikl nárok směnečný pro nedostatek presentace směnek 
a ježto uplynula již dvouletá lhůta ve smyslu § 31 směn, ř, Avšak (0-

hoto ustanovení nelze použíti, ježto jedná se -v něm pouze o indosan
tovi a vystaviteli, kdežto ohledně přijatele ztrácí se směnečný nárok 
podle § 77 směn. ř. ve třech letech od splatnosti směnky. Poklid pak se 
týká presentace, může se tato státi i za sporu a splatnost směnky na-
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stala doručením žaloby třebas . 
ze,ném případě, iak octvolac· plesentace ,byla opomenuta. V sou-
Jest~ tříletá lhůta· ani v době ~o~~~~ . z~ I s~,enek zjišťuje, neuplynula 
SpISU Jest patrno, žalovanému . ~I za o y. am ,v době, když, ·ak ze 
pravost svého podpisu na nichb~Z~n Jednám smenky předložen~ a on 

Nejvy"· 
s s 1 S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nesprávn· . . e pravnr posOuzení věci v • 

ZOru odvolacího soudu z'e pre t spatruJe dovolatel v právnim ná 
i . ' sen ace směnky k I . o -

z~ Sporu. Nazoru tomuto dlužno při 'd '"I" u p ~cel1! se· muže státi 
VIS a procesní hospodárnosti neo rá sv~ Cll, nehot by bylo ze stano
za.,mítnuta, že směnky na viděnou '1", vn~no, by žaloba jen proto byla 
loz<;ny, Ježto předložení směnek ·st~red zalobou k placení nebyly před
lovano,na z~placenÍ směnek (§ 406 co, se za Sporu, ve kterém bylo ža- . 
byly. predlozeny dovolateli předevší~,r. s.) ~ l1e~~Jde na tom, že směnky 
o JeJIch pravosti (srovnej Staub Ko. z~ lIm ucelem, by se prohlásil 
pOzn. I a Grunhut Wechselrecht I. ~t~e~7~) zur Wechselordnung čl. 31 

Čís. 7178. 

Pokud lze '·dT 
čís. 140 ř zák z)n. I I ne~bytn()u cestu (Zákon ze dne 

• • I pro rrunovou pilu. 7. července 1896, 
, 

(Rozh. ze dne 22. června 1927 R 
, II 212/27.) 

N~vrh majitelů rámové i1 b . . .. 
zbyli~~ cesty, s o udp r v f !t o ri bylo za~aJeno řízení o zřízení ne-
zna znzenÍ nezbytné cest. ce za111Itl, maje za to že záko 
pro,žÍvnostenské POdnik;'j~~~~ pr~ ~o~'Podářské pozemky, dikoliv ~ša~ 
zrusIi napadené usnesení a ~lol~S 1 r~mova pIla. Rek u r sní S·O II d 
Jednal. Zl prvemu soudu, by o návrhu dále 

Nejvyšší 
vrhovatelu'. s o u cl nevyhověl dovolacímu k re ursu odpůrců na-

Důvody: 

~těžovatelé napadli Usnesení k ' . 
odpurců na přiznaní nezbytné c::t;r~~lho SO~dU h,lavně proto, že návrh 
vence. 1896, čfs. 140 ř: zák. vůbec" ~el1l ro le !akona ze dne 7. čer
:b~tne ces!y pro živnostenský POd~~:!,ustn~mč Jezlo Se jím dožadují ne
ec mcky lepe vypravenou a zařÍzenoti ? n~mz .nelze tvrditi, že jest jen 

dokonalejším stupněm dřívější kruhové C;StI Jejich mlýna, jen technicky 
pl y, ze Jest naopak zcela nov}'nJ 

._. Čís. 7178 --
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1 vodní síle neodvislým a co do způsobu a rozsahu provozu podstatne 
~;ilišným podnikem, že však ;;ákol1 o nezbytnÝ,ch c.estách připo.,:štÍ jen 
poskytnutí nezbytné cesty, Jez Jest nutn~ ku r~d~emu ho~podar:keI:1U 
IžívánÍ hospodářských a obytných stavenI, nema vsak SIOUZlh potrebam 
~ivnostenských a továrních podniků, které nemají vztahu k zemědělskému 
hospodářství. Své ví'v~dy zakládatI stěžovatelé p,o ~ýtce na ,rozhodnuti 
hýv. víd. nejv. soudu Ul. U. nova radaA7.3~,.v nemz Jest ovsem. na za
kladě motivů k citovanému zákonu vysloveno, že nárok na nezbytnou 
cestu nepříslUŠÍ podniku továrnímu ur~enémnJLYýI'ob.Lsur2"inLkteré.se 
z. usedlosti .. s.amé.llezÍskávajÍ, nýbrž se odjinud tam dovážejí, a v němž 
se dále uvádí, že zákon má na mysli jen zemědělsko-hospodářské UŽÍ
vání nemovitostí. Nejvyšší soud neshledává, že v tomto případě nelze 
použíti zákona o nezbytných cestách. Nelze si arciť z;,pÍofati, že zákon 
nebyl určen pro podniky tovární a živnostenské, které ku zemědělskému 
pt·OVOZU nemají jinak nižádného vztahu, nelze však také souhlasiti s ci
tovaným rozhodnutím, pokud působnost zákona úzce obmezuje jen na 
usedlosti (nemovitosti) určené právě jen pro jích zemědělsko-hospodář
ské užívání a jen na potřeby, které se k tomuto způsobu uŽÍv"nÍ vztahují. 
Tento úzký výklad nemá opory ani v doslovu zákona, jakožto hlavní 
směrnici pro jeho výklad, ani v motivech a, poukazuje-li se v citovaném 
rozhodnutí na p·ředpis § 13 zák. o nezbyt. cest., podle něhož jako znalce 
přivzíti jest osoby místních poměrů znalé, nelze z tohoto ustanovení nic 
dovoditi, neboť se tam mluví o hospodářských poměrech, které. v tom 
kterém případě právě v úvahu přicházejí, a v motivech se k tomuto před
pisu dále zvlášť poznamenává, že znalec nemá býti odborníkem jedině 
a výlučně zemědělského hospodářstVÍ znalým, nýbrž že má míti i jinou 
znaleckou způsobilost. Doslov zákona neodůvodňuje úsudek, že o ne
zbytnou cestu mŮže býti žádáno jedině k opatření zemědělsko-hospod'ář
ských potřeb nemovitostí neboli jen pro tak zv. prvotní samovýrobu, že 
však nárok na nezbytn'ou cestu jest vyloučen všude tam, kde nejde o ta
kové potřeby. vůbec nebo převážně. § 1 cit. zák. mluví o řádném hospo
dáření nebo řádném užívání ne1110'vitostí, postrádajících spojovaCÍ cesty. 
onen výraz poukazuje arciť na nemovitosti sloužÍCÍ zemědělskému ho
spodářstVÍ, výraz druhý však naznačuje stejně zřetelně, že i jiné řádné 
uŽÍvánÍ.má tímto zákonem býti podporováno, pokud se týče zajištěno. 
V motivech se uvádí, že kromě pozemků jsou míněny i budovy hospo
dářské neb obytné a jest nepochybno, že při obytných budovách nemíní 
zákon řádným jejích užíváním jen tolik, aby se těmto budovám dostalo 
nezbytné cesty k pouhému přístupn do d.om. u. Nezbytnécesty lze. se za- i'~ .. ! 
jisté domáhati i pro pozemky, které neslOUŽÍ přímo k účelu pouhého ze- ;~ 
mědělského hospodářstVÍ na př. pro pozemky s kamenným lomem, pro ~: 
pískoviště, pro pozemky, v nichž se dobývá živec neho podobné no- 'IIi 
rosty, hlína, uhlí a pod., neboť i tu jde o- užíváni nemovitosti ve smyslu . 
§ 1 zákona. Stejně lze pokládati za nepochybné, že ze zákona o nezbyt
ných cestách neměly býti vyňaty mlýny, ani takové, které, nemajíce vlast
ního polního hbSpodářstvÍ, záležejí právě jen ze zařízení mlýnského a 
provozují jen námezdné mletí mlýnských plodin. Právě venkovské mlýny, 
které svým sídlem odkázány jsou na tok vody, jest pokládati se zřetelem 
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na dřívější poměry) než se následkem mlýnské velkov.ýroby rozmohl a 
i na venkov pronikl obchod mlýnskými výrobky, za podniky, které po 
výtce sloužily potřebám zemědělského venkova a byly pro něj stejně ne
zbytny, jako jest i mlýn k řádnému svému provozu a využití na venkov 
odkázán. Při mlýnech těch byly zařizovány i pily, by se plně využitko
vala vodní síla, kterou mlýn vládl, a není pochybností, že i pro pmvoz 
takovéto pily při mlýně mohl se majitel mlýna domáhati nezbytné cesty, 
již by byl postrádal, aníž by se musel obávati námitek, že to zákon ne
připouští. V tomto případě jde právě o venkovský mlýn, v němž byla 
provozována dříve i kruhová pila, pro jejíž potřebu předchůdci stěžo
vatelů výslovně povolili služebnost cesty k dopravě dlouhého dříví, kte
ráž služebnost však dnes nedostačuje, by bylo vyhověno požadavku spo
jení s veřejnými cestami. Tato kruhová pila byla totiž později přetvořena 
na pilu rámovou o výkonnosti nepoměrně vyšší, která vyžaduje pro zvý
šený provoz daleko' vyšších dopravních potřeb, ježto se nepoměrně větší 
množství řeziva musí dopravovati na těžkých vozech) traktorech a ná-. 
kladních autech. Nesnášelo: by se jistě s duchem a účelem zákona, odpí
rati nyní usedlosti navrhov:atelů nárok na nezbytnou cestu pro 'tuto rá
movou pilu, jejíž potřeba objevila se, když navrho,vatelé podlehli ve 
sporu, jejž proti nim nynější stěžovatelé prov'edli pro rozšiřování slu
žebnosti cesty, jež bylo nutným následkem provozu rámové pily. Jak 
z VýVOdů stížnosti vyplývá, nenli'1i by stěžovatelé námitek proti nezbytné 
cestě, kdyby šlo jen o hospodářské pozemky neb o mlýn s pilou kruho
vou a se strojem na řezání šindelů, nýqlž brání se nezbytné cestě proto, 
že se požaduje pro tuto rámovou pilu, která prý jest samostatným na 
vodní síle mlýna nezávislým a co dQ způsobu a rozsahu provozu pod
statně odlišným podnikem, jejž neb;e vllbec považovati za pouhé lepší 
technické vypravení dosavadní kruhové pily. Tento důvod přejímají stě
žovatelé patrně ze zdejšího rozhodnutí čÍs. sb, 6513 vydaného ve sporu 
shora dotčeném a stěžovatelé dávají se ve svém odporu proti náVl'hu 
svých odpůrců vůbec přHiš sváděti hledisky, která byla v odůvodnění 
tohoto rozsudku vyslovena, Leč neprávem. Právní hlediska v onom roz
hodnutí vyslovená platila jiné právní otázce. Tehdy šlo o to, zda ne
poměrně vyšší zatížení cesty, jež nast.alo daleko vyšším provozem novť 
rámové pily, zakládá podle § 484 obč. zák. nepřípustné rozšiřováni slu
žebnosti cesty povolené předchůdci stěžovatelů odpllrCŮI11 a ježto podle 
ustáleného právniho názoru nepokládá se za rozšiřování služebnosti ve 
smyslu tohoto zákonného předpisu nepodstatné vyšší zatížení, jež na
stane normálním vzrůstem potřeb služebného statku, bylo zkoumati po
měr dřívější kruhové pily k nynější rámové pile vzhledem na větší výkon 
služehnosti tim nastalý za tím účelem, by bylo seznati, zda jde o případ 
nepřípustného rOílšiřování služebnosti. Byl1o-li v onom sporu vysloveno, 
že nynější rámo,vá pila jest podnikem co dozpllsobu a rozsahu provozu 
od dřívější kruhové pily podstatně rozdílným, mělo tím býti pouze vy
jádřeno, že nelze prostě služebnost zřízenou pro dřívější ~J<"ruhovou pilu 
přiznati i nynější rámové pile pro její proti dřívějšku Jfépoměrně zvý
šený provoz. Bylo by však mylné do tohoto úsudku nyní, kdy jde 
o otázku přípustnosti nezbytné cesty pro tuto rámovou p'Íiu, vkládati 
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v, .: . . '. tJ la tím rohlášen3 za jak.,:·si tován}Í neho j.emu 
S!11VS I, ze lamova pJia y ,0' b' byl vyloučen z pl1sobnosl! to
po Zlobný podnik živ:lOstensky

d
, ~ry 110Ytorického !)ohonu ~ová rámová 

'k I kdy z se zave emm I , j' 
hoto za ona. , .' 1 vodní síle ml\Tna, zůstala nadále části ~ In y!la: 
pila stala nez~v!s.ou I':mu b '10 i při s'taré pile kruhové, ovšem ze častl 
s nim s'ouvlsep.':I: ]Ok tl' k '~o okroku jinak a lépe vypravenou. Zákon 
dle zásad ~yneJslh? teC1l11C e ta 23 a 'ejich motivů vyplývá, připouští 
o nezbytnych cestach, Jak. ,z §§ kd J s't J'í třeba k řádnému užívání 

" ' b tné cesty nejen tam, e Je . .., 
znzem nez y, " kd' t' ba aby výnosnost nemovltostt te 

't st' nybrz I tam e Je re,. .. .. h I 
nemovl o, I, . d d'" V:V' pila kruhová vlivem nyneJslc S: 0-

byla zvýšena, ,~yl~-h te y , ;lv:J~:ocílení větŠí výkonnosti a prosperity 
žitých hospodarskych pomeru , 'd' odu vlastnikům odepříti právo na 
přetvořena na pl~U ramovlou, ne!1l . u:tnou a nezbytnou. Zákon o ne-
" ' esty Jez se sta a pro I1l n ., cl 
znzen~ C '," stal nezadržitelným právním vývojem, zeJmena .po , 
zbytnych cestach pov, o j tkllutelnost soukromého vlastmctvl 

. db' ch nazroru na nec o' ~ , ,~ 
vhvem ,novo o .Y . dského a měl odpomoci právním potrebam, lez 
a na zasady prava ,s.ou,se" ' stran uspokojiti, kdyby se bylo setrvalo 
nebylo by lze 1; tezke ujlne, ráva vlastnického; v tomto duchu 
strnule ,na v~lu~nosh sout~~;:e~om~tiveCh zákona došel náležitého ,vÝ,
!11odermho vyvoJe prava, ~'" 'vah !)I'a'vě uvedeny'ch vyplyva, , ' t' . J' eho pouzlvam a z II 
razu, mUSI se ne; 1 1 " ,dáva'í ,se nižádné oprávněné pochyb-
že ze s!11yslu,~ učelu tzak~nahne~~půrc6 na zřízení nezbytné cesty, 
nosti proti pnpllstnos 1 navr II 

čís, 7179, 

Zbavení svéprávnosti (cís. nařízení ze dne 28, června 1916, čís, 207 

ř, zák,), . , ' '. ti J'sou v zájmu chrá-
Ne 'bližší ptíbuzní osoby, zbavene svepravnos '. . o 

, J pra' '~e'nl' k rekursu do usnesení o ustanoven; podpurce, nence Q VJ.Jl 

(Rozh. ze dne 23. června 1927, R ! 459/87.) 

.. 'b I J sel S ustanoven Joselu B-ovi 
Do usnesení prvého soudu, JImz y 0, B' R k u r sní s o II d 

d r k I'S sourozenCI losela -a. e 
podpůrcem" po a; re Id . StěžovateÍé odporují tomu, by Josef S. byl 
rekurs odnuti. D u v o Y', 'džodle jejich mínéní uema P0-
ustanoven za nového ~od~~rct, ~~nž~~: záj~ny znesvéprávnBného Josefa 
třebných vlast~osh, o Y ~J1.t n,: e, "zení nesporného. podle § 9 nesp, 
B-a, Ustanovem pOd,pu;ce Jes, veCl ,fl h nes orných stěžovati ten, kdo 
říz. může si cio, opat~em,~ou~jU ve ~ec~~d' okl~dá, 'by stěžovateli z opa
se opatřením hm Cll! SÍlzen~m, c~zal~s o~ hrozila majetková újn;a nebo 
tření nesporneho soudu vzes ahn" , 'ch právech Znesvéprávněný Josef 
" , " na J' eho zákonem c raneny , . "~ 
]Ina uJ1na .' St" telé jsou sourozenCI znesvepravne-
B, jest bezděttiý;;l ~dOvceI11"k ezova ávní 'nárok ani na nutnou: výživu 
ného a nepříslusl Jnn po za onU pr. " . d'l dědicky' (§ 762 
(§§ 139 141 143 a 154 obč. zák.), am na povInny P? I t d' . že J'c-

J' dV ť odičů' stěžovatele ne Vf I afl!l, 
obč. zák.), jak tomu jest ,ll ~I t r hroziI~ újma Podle toho chybí stě-
jich právtlm snad smluvne na Y yl1l . 
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žovatelům ve srn sl 'k . 
nost bylo odmítn~ut~. Za ona opravnění ku stížnosti, pročež jejich stíž-

NeJ'vy'" s s 1 S o u d zrušil napadené usnesenI' soudu b}' o k a uložil rekursnímu 
OCll,',1'tl'. 're Ursu znovu rozhodl bez ohledu l1a d' uvod, pro nějž jej 

Důvody: 

S~~žovatelé vytýkají právem, že rekurs ' ',d" ,. , 
ku strznosti. Podle § 4 řád b ' ,TI! ~ou JlIn odplra opravnění 
st,eč,ně zbaven svéprávnos/n~ :o:e~'íe~o~v:F:avnost\ je ten, kdo byl čá
p~rce. Podle § 7 není opatrovnick' soť~ en;u n;z ,etrlel a o:bdrží pod
prednostními právy jinak stanove y, . '(§P[~ vyberu podpurce vázán 
z~k,). Avšak přes toto ustanovení nyml .. ,?:-19~: 259 a 281 obč. 
pnpadě sourozencům chráněnce, n;lze nejbhz~lIn pnbuznym, v tomto 
nove,ní podpůrce, Neměli b 's' ' odr,rratl opra,~neníke stjžnos-ti do uSŤa
zájmu, ale oprávnění toto y o;~e prava ku ,strznostl z duvodu vlastního 
nejvyšší soud odůvodnil jilv ,:Jube)'m z,~Jem, samého chráněnce, jak 
sb, n, s. Již §§ 26 38 a 49 ,,~ o nem pl:,pa~e ~ rozhodnutí čís. 3967 
ším příbuzným ta~, uveden:

a 
u ~ zbaveni svep,"avnosti dávaji nejhliž

podati odpor proti usnesenk
ll p~~~~o § n~~rhno~,t; zbavení svéprávnosti, 

sborového soudu o odporu Nel " . a s, ezov~tr SI do rozhodnutí 
b~zným nemělo hýti přiznáno, zr~ sezn~:I, proc bY,temto nejbližším pří
purce. Vždyť sama praktická :otř~~as~z~o~tr: kdyz s:, ustano-vuje pod
trovance jenž své věc' "d ' ". ,y a uJe, hy nekomu vedle opa-

. půrce, p~ávo stěžovati I s~a d~ej~ťtnt~J"~~ůže, př!slušela kontrola j:Iod
tolIko v zájmu samého chráněnce o ;:G/ ,u, a

t 
oz~'a,:"IŤ! Je soudu, ovšem 

právnosti bylo zrušeno ustanove,~í v p~es. o,. ze ra~ern o zbavení své
buzných na vedeníopatrovnictv~ n~b~redn~stmm pravu nei,bli~škh pří
k r~ku:su z ustanovení občanského' zák podpory, ply:ne ,0p~avnem)eJlch 
hodovaní o' osobních věcech ch " , ' o~a, podle .~':Shz zako-n. pn roz
přává j'istý vliv n '" ranencovych nejbhzslm příbuzným do-

a nzem ve prospěch chráně N'" 
v § 251 a 252 obč ' k ... h' . 'nce, anzuje na příklad 
soudu kdy' t . za,; JejlC vysleeh, OnI mohou se dovolati pomoci 

, z o ec z.neUZlva mOCI otcovské b 'h ' 
zanedbávána (§§ 178 a 217b' 'k) ne.o v.r~ ova nezletilce jest 
bhžší příbuzné ve všech věcee: c. z~ 'k ,SOUd mUze vyslechnouti nej-
?sleChno,uti při vyřízení účtu :o°:uučce:~s~~coh f~ ~g~ :e~'9říZ,) a ,:""á je 

uvedenychmíst zákona lze ted d, d" ".,'" nesp. nz,), 
pokud ,se jedná o zá' h' J 'DVO IÍI zasadu, ze nejbližší příbuzní 
o, ustanovení od ůrc~em c r~nence, mohou podali, rekurs do usneseni 
stížnosti vyhdvěl a nar'(I'd~l't7 zakkona °t zlbavem svepravnosti), Proto bylo 

I, Ja se s a o. 

čís, 7180. 

Sborový soud prvé stolice "I' , k 
v zemskýCh deskách nemůžeP~:e=~ .~~~u ne~ovitostí zapsan!ých 
soud. Ko-nečné usnes:m. jest vyhraženo c~. ur~d\Ji Jellnáni na okresní 

s rovemu soudu prvé stolice, 
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jenž má rozhodnouti též o tom, zda má býti odhadni operát doplněn a 
jakým způsobem. 

(Rozh. ze dne 23. června 1927, R I 535/27.) 

Usnesením ze dne 7, dubna 1926 přenesl sborový soud prvé stolice 
na okresní soud svého obvodu výkon odhadu nemovitosti, zapsaných 
v zemských deskách, za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty 
jakož i celé další úřední jednání. Usnesením ze dne ll. prosince 1926 
uložil sborový soud prvé stolice okresnímu soudu, bl' o návrhu na do
plnění odhadu rozhodl ve vlastní působnosti jako soud reální. Usnese
ním ze dne 31. března 1927 zrušil s bor O v Ý s o udp r v é s to -
I i c e usnesení prvého soudu ze dne 1. března 1927, jímž prvý soud roz
ho.dlo námítkách proti odhadu, a uložil mu, bl' dále jednalo námitkách. 
K dovolacímu rekursu navrhovatelových odpůrců do toho,to usnesení 
sborového soudu prvé stolice zrušil Ne j v y Š š ís o u d usnesení sbo
rového soudu prvé stolice ze dne 7, dubna 1926 a ze dne ll, prosince 
1926, jakož í celé nápotomní řízení a uložil okresnímu soudu, by vrátil 
,pisy.sborovému soudu prvé stolice k dalšímu jednání a konečnému roz
hodnutí. 

D ů vod y: 

Podle § 117 j. n. jest ku provedení všech realních úkonů, jmenovitě 
i soudního odhadu, jde-Ii o nemovitosti zapsané v zemských deskách, 
příslušným sborový soud prvé stolice, v jehož obvodu jest nemovitost. 
Příslušnost tato jest podle § 44 j. n, výlučná, a jest jí dbáti v každém 
období řízení z povinnosti úřední. Porušení její činí řízení zmatečným. 
Poněvadž nemovitosti, jež mají býti odhadnuty, jsou zapsány v zem
ských deskách, byla žádost o odhad správně po-dána u zemského civil
ního soudu v Praze. Tento soud ustanovil sice sám· malce, ale přenesl 
podle § 36 prvý odstavec j.n, výkon odhadu jakož i celého úředního jed
nání na okresní soud ve Zbraslavi a, když mu ten to okresní soud od
stoupil k rozhodnutí žádostnavl'hovatele, by odhadní operát byl do
plněn výslechem nových znalců z oboru staveb, poukázal okresní soud, 
by rozhodlo žádosti sám jako soud realní, na nějž byl přenesen výkon 
celého úředního jednánLTím byly porušeny velicí předpisy o přísluš
nosti soudů. Podle § 36 prvý odstavec j, ll. může sice sborový soud prvé 
stolice přesunouti na podřízený okresní soud výkon jednotlivých úřed
ních výkonů, mohl býti tedy v tomto případě přenesen na okresní sond 
výkon SOlidního ohledání nemovitostí spolu s výslechem znalců po pří
padě i jiných přezvědiných osob, ale konečné usnesení musilo zůstati vy
hraženo zemskému civilnímu soudu, povolanému k .němu podle zákonných 
předpisů o příslušnosti soudů, Tak výslovně ustanoYDval § 11 dřívější 
jurisdikční normy ze dne 20. listopadu 1852, čís, 251 ř, zák. Podle mo
tiVl! k § 36 nové j" n. nemělo se na dosavadním právním stavu nic zm\:-
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niti, výslovl1)' zákaz přesunouti konečné vyřízení byl vynechán sice 
úmyslně, ale jenom proto, že byl pokládán za zbytečný, a poněvadž 
z doslovu nového předpisu rozumí se sám sebou. Muselo-Ii však konečné 
usnesení o odhadní ceně zůstati vyhraže,no zemskému civilnímu soudu, 
musilo mu zůstati také předběžné rozhodnutí podle § 30 realního od
hadního řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák., zda má odhadní 
operát býti doplněn a jakým způsobem, zvláště tedy také, zda jest třeba 
vyhověti návrhu zemského inspektorátu na přezkoumání odhadního OPe
.r<ítu nov}'mi znalci z oboru stavebního.. úkol okresního soudu byl pru
vedením místního ohledání a výslechem znalců skončen, k dalšímu jed
nání byl povolán jenom, kdyby jej zemský civilní soud pověřil novými 
určitými úředními úkony. Samostatným rozhodnutím o návrhu stran na 
doplni'ní odhadního operátu porušíl okresní soud meze své příslušnosti, 
proto jest toto usnesení i celé další řízení, zahrnujíc v ně také rozhodnutí 
rekursního soudu, zmatečné a musilo býti zrušeno. 

Čís, 7181, 

Postoupil-Ii dlužník svým určitým věřitelům s jich souhlasem své 
určité pohledávky, nemůže se j,eden z nich, jemuž byla napotom dlužnÍ
kova pohledávka přikázána k vybrání, domáhati na tom, kdo prQváděl 
inkaso. dlužníkových pohledávek, by mu dQ'výše jeho pQhledávky vy
dal to, co vybral, 

Otázka, jak má býf! výtěžek postoupených pohledávek rozdělen 
mezi pohledávky věřitelů, jest věcí, vnitřního poměru mezi věřiteli, Že 
se tak nestalo ihned při postupu, nemánepřiznivého vlivu na p'latllost 
postupu. Platnost postupu nezávisela ani na tom, že dlužník neuznal po
hledávku věřitele v té výši, jak ji věři(lel tvrdil. Bylo věcí věřitele, by 
prokázal profn ostatním věřitelům výši své pohledávky, která měla býti 
účastua poměrného rozděleni. 

(Rozll. ze dne 23. června 1927, Rv II 72/27.) 

Žalobci příslušela na základě rozsudku proti Františku F-ovi pohle
dávka 3.267 Kč 20 h. K vydobytí této pohledávky byla žalobci prá'J.)
platně provnlena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky, 
kterou měl dlužník ve výši asi 4695 Kč proti sdružení kupců v Z., živl1o~ 
stenské úvěrní pokladně v Z. a proti Aloisu B-ovi. V žalobě, o' niž tu jde, 
proti živnostenské úvěrní pokladně o 2504 Kč 20 h tvrdil žalobce, že ža
lovaná živnostenská úvěmí pokladna pro Františka F-a pohledávky nej
méně 4.695 Kč vybrala, takže FranlišekF. má proti žalované pohledávků 
v této výši a vzhledem na zabavení a přikázání k vybrání jest povmna, 
tuto pohledávku na zapravení exekvované pohledávky s příslušenstvb 
vyplatiti, poněvadž postup této pohledávky právoplatně nenastal. Zalu
vaná pokladna namítla proti žalobě, že František F. zrušil v Z. svůj 00-
chod v roce 1922 a post'Úlipil své pohledávky ve výši 26.217 Kč 86 II 
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. ". o \ Z a žalobce) k zaplacení dlužných po-
vy'Dl ]'edenácl! ventelum (10 c'e' 10 Z-sky'ch věřitelů po-

s 582 K' 91 11 podle seznamu. na z o 
hledávek 22. ~"AI' B iednoho ze Z-ských věřitelu a SOli-
stup přijalo a pO,venlo n~~~a úvÓ~;,í pokladny, a) aby dojednal záleži
časnč předsedL~ ,zlvnoste. Z bY'dlícím věřitelem-žalobcem, b) aby 

t pu tez s 1 I 11111110 . , . "t I o -
tost pas u . : '. kl]' osadil by tato jedenactJ ven e utn 

t ke' a UVťlll' P'o ac ne pr) .' ~v't' v ŽIV 'lOS ens ( , ' r II a uložila do rozdělem meZl ven eH:! 
postoupené pohledavky .v) mo 1 a a lacení což Alois B. též provedl, ,la
podle výše jejich pohl~dave,~.n oZ lských' souhlasil a postup Franti'\~a 
čež žalobce s usnesenu;' ven e]u 's t o I i c e žalobu zamítl. D n -
F-a přijal. Pro c e s n I s o u C, p r v e

d 
9 ,., 1922 ve shromáždění 

'''t' 'e Franhsek F ne . zan 
vod y: jest Zjl~,eno" z " i; žalobce Josefa Z-a na jejich v se
svy' ch Z-ských ventelu v nepntomno~ , ' 22587 Kč 91 h své se-

o 'f'k . ohledávky v uhrnne sume . . 
znamu specI I ovane p . ' ' 26217 Kč 86 h ústně odstoupIl, 

. hl dávky v uhrnne sume . ," 
znamenane po e " r a s Inomocnili jednoho z ven-
že přítomní věřitelé tento postuP

t 
pnJa Ihled~ě nepřítomného josefa Z-a 

telů, Aloise B-a" k tOI~~, by ,P,oS ř~icJl~~ věřitelé se usnesli upome?u~í ~ 
dojednal. je,:! dale ~jls:~n~, ľe ~řitelů přenechati živnostenské a uverm 
vybrání penez u).e no. IVyC 1 v ostatečná suma, tuto mezi věřitele po-
Pokladně a rozdelIh, az se sejde d I 'h 'kladu ktery' též písem-

.. hl d' k Z tohoto sm uvm o za, , . 
dle výše ]lch pO' e ave; , deném sevnamu věřitelů dluzmku 
ným prohlášením Fr,an.tJs~a ~-~ n:n~v;oklad,na není v žádném poměru 
jest potvrzen, vyplyva, ze za ov , e Františku F-ovi patřící, nebol' 
k Františk~ ,~-OVI, ze nespravuj~,;g~~ bývalých pohledávek Františka 
co jako vytezek spravuJ eg jes,t., 1922 přešly v majetek zájm,ovéhO sdrn
F-a, jež však postupem ~ . ~ar:"t I' F a a pro něž vy·těŽky u žalované 
, .. h "I Y j'sou byvalI ven e e - ' ''! k' 
zem, Je oz cen Ž lb' "dost proti žalovane zlvnos ens e a 
pokladny jsou uloženy. a o n! z~ bylo žalobu zamítnouti, neboť 

, , kl d ,. t tedy neopravnena a " . 
úver11l po a ne Jes v •• v níněný Qstup nemá pravnI m'OCI) 
žalobce nemůže am platnde tvrdlt: c ~:I~I jej nes&válil a nemůže býti pře
poněva,dž prý O? Jako je ,;n, z.Vt~~oto schválení jest vlastní mí jeho do-
hlasovan, nebol jeho poplran! '..' apadený rozsudek potvrdIl. 

is v vráceno. O d vol a C 1 S'O II o 11 • , 
P Y y. , " s o u d nevyhověl d,ovo,lam. Nejvyssl 

D_ú vod y: 

. • .. . I' dku druhé stolice, lze stručně 
Právní výtky, Jez Clm d?vola~e lO~~~lášení ze dne 9. září 1922, ani 

shrnouti !akto:An! po~le p~semne~~bPIO při postupu pohledávek ujed
podle svedeske vYP,ove~1 F-O';;'va'í Yeho věřitelé, ježto F. je postOUpIl 
náno v jakem pomeru JIch na ~ ] J b Mezi žalobcem a F-em ne-

, . '''telstvu jako uhrnu oso . d 
v celku svemu ven. ,.. "h pohledávky proti F-ovi a te y 
bylo kromě toho aI1I shody o vysL Je ~1110soudní vyrovnání, jež nezná 
ani o míře jeho účastI ~a P?stupu. d ť vůle Nedošlo proto k platné 
přehlasování, vyžadUJ; vsak uplne

k
Je no/ ráv~ímu jednání mezi F-em 

smlouvě o postupu vub~c, naop~h jleneh~ pohledávky takže žalobce 
, I by pro ncho vyma a aJ. .', d t' a za ovanou, , ' ''k' zání j' e oprávněn poza ova I na 

s ohledem na povolene zabavem a pn a 
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žal~vané, by mu z toho, co vybrala, vydala do výše jeho pohledávk 
A.vsak dov?laní ::ení :: právu .. Byl~.zjištěno, že F. postoupil svým určL 
t~m jedenach ventelum.' IneZI nImlZ byl i žalobce, své určité vykázané 
P?hleda~ky k •. zaplacenl JejIch pohledávek, že deset věřitelů na schůzi 
p:ltomnych . pr:j:,lo po'stup a se usneslo, by vybrané peníze byly roz
del~ny .mezJ, ,,-entele pO?le výše jejich pohledávek. Záleželo tudíž, j;k 
spravne uV,adl odvol3'cl. soud, jen na tom, zda i žalobce s postupem 
I s usnesen,rm o rozdele'lll souhlaSIl. Tento souhlas byl zjištěn zejmé 
z jeho ,d~p'lsu. ze dne 14. září 1922, ale i z následující koresponden~~ 
~ choval11 s,e zalob~?".a., Z~ela případně poukazuje odvolací soud na to 
ze rozhodnym je zjl s h;m" z~ ::šic~1l1i věřitelé, tudíž i žalobce, přijali po~ 
stup. Z loho ply.~e pravl11 zaver, ze postoupené pohledávky přestaly býti 
~naJetkem !ranhska F-a, že žalovaná neprováděla inkaso jeho pohledá-
:~ pro neho a n!Cbyl~ ~němu ~.právním poměru, takže žalobce, jenž 

p:ljehr;r postupu,l~ va~an,nemuze na základě pozdějšího zabavení a 
pnkazal11 ,k vybram, JC''; ho pouze formálně opravňuje k žalóbě, domá
hah se s usyechel." ll'a .z~I:lVané, by mu do výše jeho nároku vydala, co' 
vybrala. Otazk,a, Jak :,!.tez,ek postoupených pohledávek má býti rozdě
le.':.tf. p_ohledavky ventelu F-ovych, byla věcí vnitřního pOlněru mezi 
V:;I, ~ 1., Ze n~byla stanovena hned, při postupu sF-em, nemohlo míti nc
pnZl.Hveho vhvu .na platno'st postupu. Bylo však zjištěno že žalobce soll
hlas!1 ~ usne~enlm ostatních věřítelů, jež mu bylo sděleno, že postou- c' 

pene. pohledav~y F-ovy budou podle výsledku, iak budou vymáhán' 
r~.zdeleny pomemou kvotou mezi všechny věřitele: Platnost postupu nr~ 
zavlseJa na vtom, že neuznával tehdy pohledávku žalobcovu v té v' ší 
La.k JI tV!'~11 z~lobce. Bylo by jeh'?, vě,Cí, by proti ostatním věřitelům ;'o~ 

az.al vysl s~e pohledavky, ktera mela býti účastna poměrného rozdě-
1e.nl. T>o~o ~sak nebylo am zapo.třebí, poněvadž žalobce "ni netvrdí že 
p:~_rozdllem vybraných pohledávek byla k tomu dána ostatními věřiteli 
p~lcl~a ~ jeho pohledávka byla též mezi tím, jak nesporno ještě před 
'S o'ncemill rozdělení zjiště'na ro'zsudkem. ' 
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náv?:ome,I,lUI-li, soud pn:é stolice rozhodnouti v rozsudku o. mezítímnim 

k I
. 1;1 hurcovacun, lze napravu zjednati toliko dop,lněnÍtn rozsudku ru-

o IV Je o oprarou. ' 
'" D?p1nět;í rozsudku nemá vlivu na lhůtu k odvolání ani tehdy 00-
ndtl-h prvy ,soud stran~" ~Y ~zsudk,y jim doručené odevzdaly ;oudu 
»k pr~v~denl opravy«, ani tím, ze právní zástupce odvolatele odevzdav 
rozsu e V s?u~~ I<,ance:láři, přiměl kruicelářského úředillikil k (!omu, b 
mu vydal zpatecm hstky o doručení rozsudku a doplňovacího usnesenl. 

(Rozh. ze dne 25, června 1927, R I 508, 509/27.) 

Vyhot,:vení rozsud,kuprvého souelu ze d:ne 28. prosince 1926 b 10 
~lo;uČeto zalobc.ovu za,stupci dne 2:. ledna 1927. Usnesením ze dne ~8. 
ee na 927 zamltl prvy soud mezlhmní určovaci návrh, o ·nčmž opome-

llUb 

nuf v rozsudku rozhodnouti a uložil stranál11 podle § 422 c. ř. S., by mu 
neipozději do 3 cinů odevzdaly doručené jim vyhotovení rozsudku. K vy
ho'tavením rozsudku stranami předloženým připojil prvý soud usnesení 
'O opravě rozsudku) kterou vykonal bez návrhu s!ran a bez p,ředch?zího 
ústního jednání. Rozsudek s touto opravou byl zalobcovu zastup CI do
ručen dne 26. února 1927. Dne 7. března 1927 podala žal~vaná strana 
žádost o potvrzení vykonatelnosti rozsudku. S ° udp r.v e s t o II c e 
zamítl návrh usnesením ze dne 8. března 1927. Dne 12. brezna 1927 po-
dal žalobce do rozsudku odvolání. Rek u r s n i s o u d usnesením ze 
dne 28. dubna 1927 R II 111/21/42 vyhověl návrhu žalov<cné a uložil 
prvémU soudu, by, vyčkaje ~ravomoci ,vydal_ žalované žá~~né potvrzení 
vykonatelnosti rozsudku. D u vod y: rllll, ze SI soud vyzadal rozsudek 
k vůli jeho opravě, nestaví se běh 14dellní lhůty odvolací (rozhodnutí. 
neiv. sondu ze dne 23. prosince 1908, Rv II 918/,8, Právník r. 1909 str. 
541), která jest lhůtou konečnou (§ 128 c. ř. s.), neboť ustanovení 
§ 464 c. ř. S., že se odvolací Ihůt~ po~íná prO_každOU str«nu doručením 
vyhotovení rozsudku, nebylo v z"kQne pro pnpad opravy rozsudku 111-

kterak omezeno anÍ pozměněno, naopak se praví v § 424 c. ř. s. výslovně, 
že jec1uání o opravě skutkové povahy rozsudku neb o doplnění rozsud,ku 
nemá vlivu na běh lhůty pro podání opravného prostředku proti roz
sudku, jehož skutková podstata má býti opravena nebo jehož doplnění 
jest navrženo. Nebyla by důvodnou ani, námitka, že by, pak n;e?ylo, po~ 
necháno stranám dosti času k pmvedel1'l odvol"l1I, nebot ve Ihute urcene 
soudem k odevzdání vyhotovení rozsudku mohly si str<tny snadno po
říditi k tomu účelu opisy rozsudku. žádlost žalov<tné strany o potvrzení 
vykonatelnQsti rozsudku, podaná ·dne 7. bře~na 1927, byla tedy napa
deným usnesením bezdůvodně zamítnuta, protože tehdy ~dv?lací lhůta 
1'1'0 žalující stnrnu již dávno uplynula a rozsudek nabyl pravl1l mOCI, ne
boť odvolání, které žalujíci strana podala až dne 12. března 1927 ~ylo 
opozděno. Odůvodněné stížnosti bylo proto vyho.věno a bylo uznano, 
jak se stalo. Dlužno ještě podotkn'outi, že v usnesení ze dne 28. ledna 
1927 odvolává se prvý soud nesprávně na předpisy §§ 419 a 420 c. ř. s., 
neboť v pravdě jest ze spisů patrno, že se nejednalo ani o opravu [OZ
sudkn podle § 419 c. ř. s. ani o pouhou opravu skutkové povahy podle 
§ 420 c. ř. s., nýbrž že šlo vlastně o dophtění mzsudkn podle § 423 c. 
ř. s. po případě o doplňovací usnesení (§ 430' c. ř. s.), k čemuž však 
bylo by potřeba jednak návrhu, jed:nak ústního jednání, a proti němuž 
byl by přípustný samostatný prostředek opravný; Usnesením ze-,d~e 28. 
dubna 1927, R 11 111 /~7 / 43 o,dmít1 o d vola C I s O' u d odvolanqako 
opozděné. D ů vod y: Duplikátem zpátečního lístku, jehož prvopis 
zástupce žalobcův si u soudu vyzvedl a nevrátil, jest prokázáno, že vy
hotovení rozsudku bylo zástupci žalující strany doručeno dne 27. ledna 
1927. Odvolací lhůta končila mu tedy dnem 10. února 1927, avšak odvo' 
lání žalující strany bylo podáno na poštu teprve dne 12. břez,na 1927. 
Bylo tudíž odvolání to jako opozděné podle §§ 471 Č. 2 a 474 odst. 2 
c. ř. s. odmítnouti v neveřejném zasedání, když tak neuiČinil již soud ]. 
stolice podle § 468 c. ř. s. Dokládá se ještě, že vyžádáním rozsudku 
soudem k opravě, jež se stalo usnesením ze dne 28. ledna 1927 nebyl 
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běh odvolací lhůty nikterak zastaven, jak bylo podrobněji odůvodnčilO 
v usnesení tohoto soudu ze dne 28. dubna 1927 Č. j. R II 111/27-42 
v téže právní rozepři vydaném. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl ani d'Ovolacímu rekursu žalobce do 
usnese'ní rekursního soudu ze dne 28. dubna 1927, R II 111/27-42 ani 
jeho rekursu do usnesení odvolacího soudu ze dne 28. dubna 1927, R II 111/27/43. 

Důvody: 

Ocivolací soud právem odmítl žalobcovo odvolání jako opozděné 
a jest souhlasítí i s jeho názorem, že žádost žalované o potvrzení vy
konatelnosti rozsudku, podaná dne 7. března 1927, byla prvým soudem 
zamítnuta ·neprávem. Rozsudek prvého soudu byl žalobci doručen (§ 93 
c. f. s.) dne 27. ledna 1927. Jelikož prvý soud 'Opomenul, rozhodnouti 
o návrhu žalované na určení, jež ve smyslu § 259 c. ř. s. učinila při roku 
ze dne 17. listopadu 1925; vydal cine 28. led'na 1927 usnesení, jímž 
zamítl tent'O návrh, a, maje za to, že jde o pouhou opravl! rozsudku 
podle § 419 c. ř. s.,. uložil podle § 422 c. ř. s. stranám, hy nejpozději 
do tří dnů odevzdaly soudu vyhotovení rozsudku jim doručená. Usne
sení toto bylo žalobci doručeno"podle vlastního jeho udání dne 4. února 
1927. Jest patrno, že jak správně připomenul již rekursuí soud v roz
hodnutí ze dne 28. dubna 1927, č. j. R II 111/27/42, nešlo tu o opravu 
Ve smyslu § 419 c. ř. S., nýbrž o dQplnění rozsudku, které se mohlo 
státí jen na návrh strany, o němž podle § 423 třetí odstavec c. ř. s. mělo 
býti rozhodnuta po předchozím ústnJm jednání, a to, vyhověno-li mu, 
nikoliv usnesením, nýbrž rozsudkem. V podstatě však byl rozsudek 
doplněn. TMo doplnění nemělo podle § 424 c. ř. s, vlivu na běh lhůty 
pro podání opravného prostředku, proti rozsudku, třebaže o doplnění 
rozsudku nebylo jednáno. Uplynula-Ii tudíž žalobci neprodlužitelná 
lhůta k podání 'Odvolání dnem 10. únOra 1927 a, jeliko,ž žalobce dal 
odvolací spis na poštu teprve dne 12. března 1927, podal jej opozděně. 
Na věci nemění ničeho okolnost, že prvý soud zbytečně nařídil stmnám, 
by rozsudky jim doručené odevzdaly soudu k provedení opravy, ač 
o ni nešlo, což žalobci vzhledem k obsahu usnesení ze dne 28. ledna 
1927 při náležité pozornosti nemělo ujíti. Nikdy však nemohla lhůta 
k podání odvo,lání býti prodloužena tím, že žalobcův právní zástupce, 
odcvzdav rozsudek v soudní kanceláři, přiměl kancelářského úředníka 
k tomu, by mu vydal zpáteční lístky o c',oručení rozsudku a doplňova
cího usnesení, k čemuž onen úředník nebyl ani oprávněn. Z toho jde, 
že odvolací soud právem odmítl žalobcovo odvolání jako opozděné, 
ale také, že prvý soud neprávem zamítl žádost žalované o potvrzení 
vykonatelnosti rozsudku. Poukazuje-li žalobce v dovolacím rekursu 
k tomu, že proti rozsudku podal odvolání a penti odmítavému usnesení 
soudu druhé stolice rekurs, a tvrdí-li, že, bUd'e-li rekursu vyhověno a 
'Odvolacímu soudu uloženo, by o odvol<\ní po zákonu jednal, nebude 
možno, by prvý soud vydal žalované žádané potvrzení, zapomíná, že 
pro vyřízení tádosti o potvrzení vykonatelnosti rozsudku wzhodova! 

HOí 

ď . a že dne 7. března 1927 žalobcovo 
'tav ]Rky byl v del; Lej1ho po :n;~zsudek tudíž podle spísů byl vyko-~clv~lál11' podano leste nedbYtl~ ~ ani rekurs ani dovolacf rekurs a nenateiný·m. Není te?y opo s a nen . 

h ven o žádnému z I11ch. bylo )1lOtO vy o 
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. r . vou podle § 97 a násl. 
Byla-li již veden~e~~kuc~ .:uc:~:tr~ťkÝ podnik a tomu (10 účelu 

ex. ř. na nemovitosti zarlZene J.tko lnoucí vlastru'ku z pQdniku, býti 
věnovaně a sl~ící, ?:m?hou UZl, YP,Pá~y vedené jen na podnik podle 
ředmětem jeste zvlastm vnucene s r 

~ 341 ex. ř. 'k . t 'r ba a rozvod elektřiny, kon-Součástí elektrické!,o podnt ~ jes vy ~vati odváděni vody z řeky 
cese, na jichž .zákl~de ~z~ podm ~~:e~ otfebných k výrobě a ~z: 
k účelům podnlku, jakoz t .,staadvb~ zř' ova' nl novy' ch vedení a udržovam I .~"'" zeJ'měna pnp ne Z IZ , ~. k zu vodu ee""llny, , ~ k Vi nostenské opravnent provo 'iž zřízených. Nespada sem vsa . z v , 

~lácení za mzdu. , elektrický podnik a podnik sám 
Nemovitasti, v nichž se Rr~vdo~u!e Jek na nějž ie~t vésti exekuci . říslušenstvím tvon je. my ce, ~ 

~~~?§ 9? a násl. ex. ř., nikoliv podle § 341 ex, r. 

d 27 Června 1927 R I 290/27.) . (RrQzh. ze ne . J 

. 'I' h by byla povolena exekuce 
S o udp r v é s t o I1 c e zamlt Knavr

, y' robu a rozvod elektříny 
, I odniku obce . pro v' I d 

vnucenou spravou . p k.' místodržitelství ze dne 23. e na 
a pro stavbu zařízení k tomu, o~cesl 1912 čís. 3 B 2045/,1 a práv~ 
1909, čís. 284.066 a ze dne. 9. ~n:oraódniku' rov'DZovaného na základe 
k odvádění v'Ody ze řeky, ll. lakoz I p 191~ čís. 35.729 (oprávnění 
živnostenského. listu ze dne 8. prosllllce i' s o u d exekuci povolil. 
- - I ' , mzdu) R e 'u r sn. , ~, 
k provozu m acem za ; d le 'mu rekursu ohledně opravnem 
N e j v y Š š í s o' II d nevyhovel k ~v~ol~~ímu rekursu vyhověl a obnovil k provozu mlácení za mzdu, ]Ina tO . 

usneseni prvého soudu. 

]) ů vo dy: 

• o o 'ž seovinná strana při výslechu podle 
Jak patrno ze SpiSU, nu, ne .. fa 'est vedena na IremovitosÍ1 po-§ 331 druhý odstavec ex. r. ~o~vola~., 1

1375 
1130 a 1421 pozemkové 

' . ve vlo,zkach CIS., § 97 ~ vinné strany, zapsane _ ' k'h L vnucená správa podle ex. r. 
knihy K. a čís. 115 poze1l1~?ve ni k . lektrický podnik a jsou tomuto 
Tyto nemovitosti. jsou zanzeny 1a ? e také slouží takže jsou užitky, 

'.1U věnovány a lemu· , . t' V dO Podniku určeny a 1e" . á 'ďitky samé nemovltos 1. u-
'I 'k z podmku z roven uz h ."' e plynoucl vastn,1 u .. , " .. uvedených nemovitostec Jlz zav _ 

sledku toho ma vnuc;na~sprava l~ktrického podniku na nemovItostech 
dená za předmět ~ake uZltky z ~ h I ne že byla-li již zavedena vnu
prov'Ozovaného a tyka se l~C~ Z o o.fo~tí 'ne~ohou tyto užitky (§ 103 
.cená správa na užitky onec nemovl,. 70' 



- Čís. 7183 -
II OS 

ex. ř.) bí,ti předmětem ještě zvláštní vnucené správy vedené jen na pod
nik jako movité jmění podle § 341 ex. ř. Další otázkou jest, co jest po
kládati za součásti elektrického podniku. Jak ze spisů dlužno Usuzovati 
jest elektrický podnik obce K. podnikem všeužitečným po rozumu § ,; 
zákona ze dne 22. července 1919, čÍs. 438 sb. z. a n., jednajícího o sÚlní 
podpoře při zahájení soustavné elektrisace a zaručujícího podnikům 
těmto jednak finanční v}'hody (§ 6), jednak i výhody právní (§ 7 a násl. 
zák.). Že k podstatě takových pod'lliků patří výroba a rozvod elektřiny 
a koncese, na jichž podkladě lze podnik provozovati, netřeba blíže odů
vodňovati. Totéž platí o právu odváděti vodu z Ohře, O' němž nebyly 
ž.rdnou ze stran vysloveny pochybnosti, že bylo propůjčeno -též k ji
nému účelu než k úč'elům elektrického podniku. Než tím není ještě věc 
vyčerpána. Podle § 1 zákom čís. 438/'1919 jest účelem soustavné elek
trisace, by bylo dosaženo nejen co mo,žno nejdokonalejšího využítko
vání všech přírodních zdroju energie, nýbrž i hospodárného jejího roz
vedení ve všeobecném zájmu. Toho by se nedocílilo, kdyby činnost 
těchto podniků byla omezena jen na výrobu a rozvod elektřiny; k čín
nosti, kterou mají tyto eI'ektrické podniky vyvíjeti, patří podle intence 
zákona i stavba zařízení potřebných k výrobě a rozvodu elektřiny, ze
jména případné zřiz,ov.rní nových vedení a udržování již zřízených. To
mu dal zákon Ns. 438/1919 výraz tím, že právní výhody, přfsluš,ejíci 
podle § 7 těmto podnikům, vztahuje na zřizování a udržování elektri
ckých vedení s příslušen'stvím. Proto jest veškerá majetko,vá práva v bodě 
I. uvedená i s nemovitostmi, které jsqu tomuto pO'dniku věno'vány, pova
žovati za nero-zlučný celek nejen po hospodářské, nýhrž i po právní 
stránce. Tomu názoru svědčí i zákon ze dne 13. čerV'na 1922,68; 187 
sb. z. a n., jímž jest zaveden zápis elektrických vedení všeužitečných 
elektrických podmiku do pozemkových knih. Podle § 1 tohoto zákona 
jest elektrická vedení těchto podniků, jakož i podstatné změny na nich, 
zejména značné prodloužení, rozšíření o- nové dílo a přemíst,ění k žá
dosti vlastníka elektrického podniku (ne tedy obligatorně) zapsati. ve 
vložce pozemkových knih, která obsahuje nemo,vito.sti jemu knihovně 
připsané; zápis tento jest vyko'nati na listu statkové podstaty, to i tehdy, 
když elektrické vedení nebo příslušenství jest mimo ob\Ood knihovního 
soudu. Vedení, sOllvis,ející s elektrickým podnikem, zapisuje s'e tedy jako 
příslušenství nemovitosti, kteráž se tím zámveň uznává za součástku 
onoho celku na venek nejvýznačnější. Tím jasně jest dáno na jevo jed
nak, že nemovitosti i podnik se vším přísluš@stvím mají býti právním 
celkem, jednak že exekuci na tento celek jest vésti podle povahy její 
nejvýznaonější části, tedy podle § 97 ex. ř., niko,li podle § 341 ex. ř. 
Vzniká tu stav, velmi podobmý útvaru radikovaných ž,ivnosti. V případě, 
o nějž jde, staly se již k žádosti obce K. zápisy podle § 1 zák. čÍs. 187/ 
1922, jak patrno z knihovních výpisu, ještě před zavedením vnucené 
správy podle § 97 ex. ř. Tím dala obec v duchu řečeného zákona zřejmě 
na jevo, že nemovitosti, zapsané ve vl. 1375, 1130 a 1421 pozemkové 
knihy K. a čís. 115 pozemkové knihy L. s majetkovými právy v bodě I. 
prvého soudu uvedenými jsou i po právuí stránce jediným celkem, kte
rýž nemůže vymáhající strana roztrhnouti zvláštním návrhem na vnuce-
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. . .'1. § 341 ex ř Právem proto soud prvé 
nou správu !uajdkOVýCh pra~s;:t~;u vnucen~lI 'správu majetkovtch práv 

t.ollce zanutI navrh na sam vv' t'c.hfo práv vnucenou spravou po
s cl . h l'e'zto zpenez em e " .' 'ze v bodě 1. uve .enyc , . ., i nepřípustným. Jest nezavazno, 
Ile § 341 ex. ř. jest podle stavu v~~ ex ř. jest vJastně již druhým stup
~)ovOlení vnucené spravy podle § 3 bave,;í podle § 331 ex. ř. jako prvem 

'in exekučním a že u~,~esen} 'o Zlat . B 10 proto v tomto- sme-ru dovo-ne ,,' t 'pravop a ne. y . . . 
tupni exekucnul1 les Jlz '. . de 1ého usnesení obnOVIl! zaml-

s , u rekursu vyhověti a zmenou napa 1 
laCll11 • 
tavé usnesení prveha ~oud~., , v , k provozu mlácení za mzdu nes'ou-

Za to živnostenske. O~l avnem:
k 

t I by živnost tato byla neraz
isi s provozem elektnckeh~ podn~ \ "a 'To uznává i stěžující si obec 

(učnousoLlčástkOU. e1ektnc~ych pta dnru'l hU. exekuce zůstane bezvýsle.dnýl11. 

k ,,' en na to ze ten o' , ' t J' ak sama pOll' aZU]lC J - v ,v:J.'~ ,_v ní ·ežto vše závisí jeste na om,,,. , 
Ale tuto otázku nelze reSILI liZ ny' ,,~ . a povede. Nebude-Ii pn ll! 

se vnucená správa tohoto m~tetkOtvel .~ 6;~~énŮ' hy ne11avrhla zruše~í 
. 't"k" 11ebude stezova e c '. t" t no ze elocHeno vy ez u, . ' ř Z toho cO uvedeno, lest ez p.a r ~, , 

exekuce podle § 39 ČIS. 8 ;x .. ~t' není' sídlo vlastního provoZU urceno. 
prozatím není na zavadu, ze JES e 

čís. 7184. 
, kl'ď' se 

, " ,§ 382 čís. 6 ex. ř. predp~ a~, ze, 
Proza(~mm opatřeni pod~e,. 't st nebo na kn;hov'l11 pravO, 
~ 'nárok vztahuje prave na nemOVl o 

ohrme?y . 'h' má by 'ti zápověd' vydána. ohledne ntC Z· . 

(Rozh. ze dne 27. června 1927, R II 228/27.) 

.. v v r nároku na výživné povolen'~vproza-
Manželka navrhla ku zallS~el1l b . 'zil závadami neoblIzll a do 

tímního opatření zápúvědí manzel:, {~\:~c~ polovině domku. S o u d 
zástavy nedal své ídeellll. sp?luV ast,lll í povolil, rek II r s II í s,: u d 

P 
r v é s tol i c e pr-ozat1l11l1;" opat·,rer\ntuz'110 phznati úspěch. Ohrozena 

D odl" S'lzno,s' k' "vné návrh zamHl. .u v o ,r • r " ,atření k zajištění náro II na VyZl . 
strana navrhla SIce prozahmn~v?b 1 °iž rozhodnuto rozsudkem ze dne 

O· nároku na výživné i jeho vysl JOhJ, . vy 'živné 120 Kč od 1. října 
v· r strane o lo'zene -. v' 1 v ., í 

29 března 1927 a pnz. nano, , . hl dávku na výživném pr. IS useJIC 
. ..,' rok nybrz'Ú po e ti na 

1926. Nejde tu JIZ 0_ n~ '" Důsledkem toho jest posuzova -
ohrožené strane kazdeho ,me,Slce., d isů § 379 ex. ř., nikohv podle 
vrhované prozatímní opatr~m podle !C~e l379 'ex. ř. je však nepřípmtl10 
§ 382 ex. ř. podle posledmho oelsta. 'bt".' nebo zastavení nemOVI

v r 'kazem ZClzenI o' lzem d a 
prozatímni opatrem !''!. . hl d' 'k Prvý soud neměl te y proz -
tosti k zajištění penezltych po e ave . 

tímní opatře~í,~ovohlI'd hověl dovolacímu rekursu. 
N e j v y s S I S o u nevy 

D II vod y: 

. . ' rekursního soudu, že vzhledem 
Nelze sice souhlasl!1 s n~~~~e~eide tu již o nárok, n.ýbrž o pohle-

k rozsudku ze dne 29. brezna . 
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dávku na v)rživnél11 "" 1 v ., , 

kem toho jest os~/ns usejlcl 'Ohrožené každého měsíce ' .' 
pisu § 379 ? ovall navrhované prozatí . ' v', a ze lIusled_ 
dené rozhodex. ;. a mkoli podle § 382 ex ř L~~nlv opatrenl padle před_ 
'Obtíž"(" b nutl rekursního soudu zákon~ : Vt pres to odpovídánapa_ 
Veřej~~ llj': 'O zastaviti nemovitosti nebo p~i~~ 0, s~o~dn'Í záp'ověd', zciziti 
se náro'k po ..rozumu § 382 Oís. 6 ex ř Ií ,je~ JSou zapsány v kniz~ 
tost nebo °l~~o:e;nou s,!ranou tvrzený ~eb )í ~~s~~~rn, tehdy, vztahuje_Ii 
k 'Demovit . o o 'piavo zapsané v knize veř . , r eny na tuto nemovi_ 
št V '. ostr (knihovnímu právu) . t. ejne. Tento poměr nároku 
st:.nk2ja~1~s~ě plyne z důvodové zp~~~y ~§bj~1~ předpo~ladem zaji-
... ' '. str. 64), kde Se, . v , IS. 6 ex. r. (zpr v'b 

~1~al.1.:b~ :as,tavi~j nemovitost n:~~V~~(heO se:vyb?ru ,Soudní zápoVěé, 1ci~ 
vyvdi

s
:enr nar~ku všeho druhu zdálo b' /111 prav~ )ako zatímllí opatření 

~~~!~J.~ú~~~I~~)a~~~:íš~~l~e~el~el;~npř~o:~~~;řE~;a~~~~~kj~~to ~0 ~~~i~ 
věd' JebPrave na nemovitost nebo lfa k \ s. ~), z,e se ohrože,"ý nárok 

m,a yÍl vydána. Tohoto ' v. Hl OVl1l pravo, o kterých z' 
tvrzenym a jí přiřčenY'l1l : pom~1U 1:1ezI nárokem 'ohroženou 't a~o
vztah " , a nemovItostI·v S ranou 
zatím~l~~ I~pn;;tř~n~rot~ byl stěž?vatelčil; ~:ron~Zn!ep~~~~:tfmtníh opatřeni 

pravem zanlltnut. vlH noto pro-

čís. 7185. 

k v S.oodně potvrzené IIUcel1é n ,., v. 

U~1l!lm titulem nejen roti ú ,.a;ov~n~.v nzen! úpadkovém 'est exe 
u upadkového soudu ~ na~o:~~' ;1i~[~ulpťtr?t~ tomu, ~dOž pro1lášenil~ 

Ja ° rukojmí a plátce. 

(Rozh. ze cine 28. čerV'na 1927, R I 496/127.) 

SOud prvé st I' ". 
proti Ant . ' o I c e zalnltl navrh b, b I 
m'l B onlI1U K-ovi jako ručiteli a pl't·' } ya povolena exekuce 

1 ~ -a, rek II r s '11 í s' d " a Cl n:uceneho narnvnán-í B h 
stOJIce zamítl návrh v m? ll., ,exekucI povoh!. D ů vod : S'o'o o \1I~ 
pry pro pohledávku v Kpaadhkajlcl čstrallY "!, povolení exek~ce pro~opr:e 
lze na zákl d> u uvencu a upadce 'I ' ze 

. a c zápisu úpadlkového' k . v" 11] vys ovně nepopřen.ou 
exekUCI pOUze na j'mev " d . o, mlsare v s,eznamu pf'l'hl ov k ' . . h v 111 upa ce jež zbyl, k . ase vesl! 
keľoZ ,nabyl po zrušení úpadku: právě t Ok .Jeho v'~lnému nakládání, nebo 

o I vsak proti osobě třetí jíž' t k a , ]31<0 na zakladě rozsudku n' 
neboi' ,§ 1 čís. 7 ex, f. st~novíJe~ ru. ojrní. ,Názor tento není s ráVl~, 'Jl

1
-

~rzena narovnání v řízení úpa~lk~~é~1~e~učn!n~ ,~itu1em jsou SO~dně ~~~ 
Ilho Protokolu úp"d'l<ového řízen' V' pkoz, I, urední výp.isy z likvidač_ 
em cxekuce proti Anto" K 1.. ymahajlcl strana žádala 

'll" , lllnu -OVl Jako r vo t '. za povo-
, anI v upaclku lla základv , UCl ClI a plátci nuceného 
26. července 1926 a : e n~cen,eho narovnání, uzavřeného ři' narov-
t~l:z:ného, podle i1ěh~~a~~PI~tnym usnese~ím ze dne 22. zfři ;~~~ ~:ne 
Z]lstených v ú adku s ~ana povmna zavázala kvot ),0-
znamu přihláš~k jako

a r~~~t~~~rc: VI ~ttS~1 úpadkového k~nf~~~~e(~a~:~ 
payne ve stanoveny' ch Ih °l' h u ae Z,1.-

- Čis. 7186 -
lIlI 

platití. Toto nucené narovnání, podle něhož vyrovnací kvota činí 12% 
a prvni 2%ní kvota jest splatná clo 3 měsíců po právoplatném potvrzení 
narovnání, jest exekučním titulem, na jehož základě bylo žádáno o po
volení exekuce, a to exekučním titulem ve smyslu § 1 čís. 7 ex. ř. ne
toliko proti úpadci, nýbrž i proti .osobě třetí, jež k narovnání přistou
pila jako rukojmí a plátce, jak též Neumann ve svém komentáři k § I 
čís. 7 ex. ř. výsl'ovně uvádí. Protokol o nuceném narovnání ze dne 26. 
července 1926 byl podepsán úpadcem Bohumilem H-ou a rUčitelem An
tonínem K-em a nabyl tím povahy soudnlho smíru mezi věřiteli přihlá
sivšími se k úpadku a úpadcem a jeho ručitelem a není tudíž důvodu, 
abv tomuto soudně uzavřenému smíru Odpírána byla povaha exekučního 
tit;,lu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 
Stěžovateli jest nesprávným názor, vyslovený napadeným usnese

ni111, že soudně potvrzené narovnání v řízení úpadkovém jest exekučním 
titulem nejen proti úpadci, nýbrž i proti osobě třetí, která k naro'vnání 
tomu přistoupila jako rul<ojmí a plátce. Míni, že nucené narovnání v ří

zení úpadkovém jest exekučním titulem jedině proti úpadci, nikoliv 
také proti ručiteli, který k narovnání tomu přistoupil. Než nebe s tím 
souhlasiti. Že jest soudně potvrzené vyro"nání v úpadl<ovém řízení 
(§ 166 konk. ř.) exekučním titulem, praví zákon v § I čís. 7 ex, ř. vý
slDvnč. Otázka, proti komu jest exekU'čním tHulem, souvisí s řešením 
otázky, kdo jest účastníkem nuceného naroV'n,"ní. Návrh n'a nucené vy
rovnání vychází ovšem od úpadce a jest projevem vůle c- který musí 
b)rti výslovný a určitý, (§ 140 kcmk. ř.) - k ",ěřitelstvu, u soudu. Za
hajuje se jím činnost soudu, - procesní jednáni, - mezi úpadcem a vě
řitelstvem jako účastníky tohoto procesního jednání. Prohlásí-li však 
i rukojmí a plátce u soudu, že přístupuje k úpadcovu n<ivrhu l1a vyrov
nání, stává se i on účastným prooesniho jednání, zahájeného soudem 
k návrhu úpadce mezi ním a věřitelstvem. Jeho prohlášení, ktel'é jest 
rovněž jednáním procesním, jež jest posuzov:ati podle zásad civilního 
hiclu soudního, musí býti proto výslovné, určité a bez výhrad, by mohlo 
býti soudem přijato (Bartsch-Pollak II. str. ll). Vyrovnací rukojmí jest 
proto vázán proti věřitelům na účinky soudně potvrzeného nuceného 
narovnání, převzal-li rukojemství prohlášením, učiněným u úp"dkového 
soudu při vyrovnacím roku. Tak tomu jest, jak zjiště",o, i v tomto pří
padě. Jest proto pravoplatné nucené narovnání v úpadkovém řízení po
važovati z.a exekuční titul nejen proti úpadci, nýbrž i proti rukojmímu 
a plátci, když i tento byl účastníkem (strallou) procesuího jednání za
hájeného soudem o nuceném narovnání. Tak i Neumann ve svém ko
mentáři k ex. ř. str. 23, Bartsch-Pollak je sice názoru odchylného 
(kol11. ll. str. 53 a 55), avšak bez bližšího odůvodnění. 

čís. 7186. 

Bylvli o výživném nemanželského dítěte uzavřen smír v nesporném 
řizení, jest se i změny smíru domáhati v řízení nesporném, má-Ii návrh 
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na novou úpravu svůj základ jen v podstatné změně v potřebách dítěte 
a v hospodářské mohoucnosti nemanželského otce. 

V tom, že povinnost nemanželského otce k placení výživného byla 
stanovena »až na dalšÍ«, nelze spatřovati zřejmou nezákonnost (§ 16 nesp. říz.). . 

(Rozh. ze 'dne 28. června 1927, R I 500/27.) 

Na základě smíru v nesporném řízení složil nemanželský otec roku 
1918 na výživu dítěte odbytné 400 Kč. Návrhu v nesporném řízení, by 
nemanželský otec platil dítěti měsičních 200 Kč, ježto odbytné jest. vy
čerpáno a potřeby dítěte se zvětšily, vyhověl s o udp r v é s t o I i Ce 
potud, že přiznal dítěti 90 Kč měsíčně. Rek u r sní s o u d k rekursu 
nemanželského otce napadené usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s o u d 
nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel, dovolávaje se předpisu § 16 pat. o nesl'. říz., vytýká 
SľOvnalým wzhodnutím nižšíc)1 soudů nezákonnost po případě zmateč
nost z té příčiny, že mu bylo uloženo platiti výživné »až 'na další« bez 
ohledu na to. že nemanžels:ký otec jest povinen vyživovati dítě pouze 
do doby, až se bude moci samo živiti, dále pak proto, že rozhodnutí 
byla vydána v Hzení nesporném. V tomto směru .hájí stěžovatel názor, 
že se l1'ová úprava vyživovacích příspěvků mohla státi pouze v řízení 
sporném, ježto stěžovat'el popřel 2měnu okolností, o něž Se napadená 
rozhodnutí opírají, čímž zřejmě naznačuje) že rozhodnutí závisela na 
zjišténi sporných okolností skutkových. Pokud se týče otázky, zda mohl 
prV)T soud O' nové úpravě výži\flného rozhodovati v řízení nesporném, 
když povinnost vyživovací byla původrně upravena smírem zc dne 29. 
března 1918, nelze ovšem opírati právo moc soudce, rozhod,l1uvšího v ří
zení nesporném, o § 17 první dílči novely, jak to _. patrně nedopatře_ 
ním - uČinil soud rekursl1i, nýbrž o § 16 télo novely. Podle tohoto 
ustanov,ení má soud odkázat.i poručníka na pořad práva pouze tenkráte) 
když mzhodnutí o výživném závisí na zjištění skutkových oko,]r1Ostí, jeŽ 
prostředky řízení nesporného nelze zjistiti. Leč o takový případ tu nejde 
a bylo. proto rozhodováno o výživ'ném právem v řízení nesporném. Ná
Zoru tomuto. nevadí, že se tu jedná o novou úpravu povinnosti vyžL 
vovací. Došlot' ke smíru ze dne-29. března 1918 rovněž v řízení nespor_ 
ném a není tedy překážky, by změna smíru nebyla provedena zase v ří
zení '1!esporném, když návrh na novou úpravu má svůj základ jen v pod
statné změně v potřebách dítěte a .v hospodářské mohoucnosti neman
želského otce (srv, mzh. n. s. čís. 1224 a 2101). Nejsou tedy usnesení 
nižších soudů zmatečná proto, že byla vydána v řízení nesporném. 

Usnesení ta nejsou ani zřejmě nezáknnná z té příčiny, že povinnost 
Vyživovací byla jimi slovy »až na dalšÍ« stanovena na dobu neurčitou. 
Tímto výrazem zůstaly ned'Otčeny zákonné předpisy, podle nichž jest 
otec povinen pečovati o výživu dítěte do té doby, až bude s to, aby 
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- ť 'k) Je tedy st0žovateli volno, do
se samo živilo l§§. 141, 16b o c. Zt ']'a'kmile se onen okamžik dostaví. 

'hati se sproštění z této povmno~ 1, 1- I Marian"a F-ová je ještě 
111 a d d nenastal poneva( z nez. . k 'O K' 
Okamžik ten .osu, ' kele dostává pOllze měsíční příspě."e~" ,c, 
učednicí v obcho~le H-o,ve, d to b se s'ama ze svého vydelku lIZ'

a je tedy jasno, ze nem dosu s , ,Y ní nejsou splněny a bylo clovo-
vila. Předpoklady § :? p~t. .o nesp. nze . 
laCÍmu rekursu odepntJ uspcch. 

čís. 7187. 

. 1'· .o'aH zůstavitelův podíl na spo-
Do pozůstalostiní~O, S'OU?'~U ídsU~~~Č~'O!ti a jest za tím účelem před-

leČflost! podle skutecne~olk]me,?- !dílu zřízenou podle skutečného ma-
ln~iti uzávěrku 'O spolecn ove P' .' t ku dni úmrtl padle 
VL _ ti ' dložiti bilanCl ses avenou , 
jetku spolecnos , a pre ,. tuře Tomuto pOS(ltJpU není na zavadu zásad platících o kupecke tn;"en .: , 
zákaz zůstavitelův v posledn1l11 pOflzem. 

(Rozh, ze dne 28. června 1927, R I 523/,27.) 

, volil soupis a odhad veškerého mo-P o z II s tal o s t 11 I. S o u d po , '. 'k) Rek u r s 11 í s o u cl . 'h . , , "staVItele (tova't11 a . 
vitého a nemnvlte .o Jmen? Zll - T že ·est ředsevzíti soupis inven-
změnil napadené usnese~, v ten ~';'Y S!'st~vitelo~ých na základť předlo
táře ohledně společenskych pOdddu ,zu r ůstavitele a že pouze ostatní 
' 'h b',lancí sestavC'ných. ku nt umr 1 z , " zenyc·, , ct.j 1. ť 

o \ lostní jmění jest soudne o ,a(nou 1. 

pozuNs a , '" s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, e]Vyss, 

D ů vo dy: 

, " ''O pozůstalosti zůstavitelově Nižší soudy vyslovily spravny ~~zor, z'~l nesp' říz ježto byla ně-
jest nutno zříditi soupis pmU: ~ d' d~k,~a piJhláŠk~ někteří z nich jsou 
kterými dědici podána podmlnena teo'ník k projed:,áni pozůstalosti, a 
nezletilí a byl Jl!". ,usta;l?;;n oP:h~ ~řízení. Podle stavu spisů byl zů
nepomi'nutelna dedlcka za a za] , .' Albert F v H a A. & F. N, 
stavitel také.' společník,em d.;:ou sPo'lecn~s]'~;ění patří~ího ;ůsta. viteli ja. ko 

T J t řel' ma že preclmetem SOUpIS , '1'1 Ot' k 
v . es z ""t' . t·e. jeho společensky pOCl. az u, společníku tcchto spole:mos ',Jes t ]h~to zůstavitelova podílu, řeší vý-
jak jest postupo~a!t pn ~~~h',~uod~tavec nesp. říz. Nelze proto tvrditi, 
slovně ustanoven, § 106 ,) 'ěoloživ svému rozhodnutí za 
že rekursuí soud POSOUd11 v~c lJespr~vn e'n f v dovolací stížnosti nezle
základ týž právní názor. Nazor"vys OV) , § 106 druhý odstavec 
tilých dědiců. a dědičky Elsy L., že ,z ,ustaynp'~y~~~]líCÍ 7 předložené účetní 

v, 1 e VyČístI že stav Jme11l, VL. v k 
nesp. flZ. ne ,z . " d'! ' býti zapsán do s:Dupisu, ze naopa 
uzávěrky o zustavltelove po I' ,u, m~kl dem soupisu, spočívá na zřejmě 
může býti jen posudek zna CU'kPO ( ,ahO ustan.oveni] 'ehož účelem jest " 'kl du tohoto za onne . ., , 
nespravnem vy ~ . b h d 'ho továrního a živnostenskeho 
upraviti vůbec o:~zku sl~u'P;sU o. Ch o áJ,lny' nejsou dosti chráněny tímto 
jměnÍ. Obavy stezovate ll, ze ]epc z 
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zákolln5rm ustanovepÍI1l k! v 'h 
IwncíCh, neodpo,vídajt skute~~jn;';;odOC;I:oty: uváděné obchodníky v bi
nelze sdíletí a jest k jejich roz t'l n? am lednotb~~ch s'Dučástek jmění, 
pisu zůstavitelova podílu uvésl t~t~~I'p~~t~d§ sge tyce 'postupu p,ří sou_ 
SOUpiS obsahovati přesn' 'I' , ,7 a nasL nesp. nz. má 
tého jmění, v jehož drž~nt b0 n>: ~eZnt~l ~seho, movítého a nemovi
tehd'ejší hodnotu Aby t t zu~ aVI e pn Sve smr,tl, a udati j'eho 

, . omu o pozadavku byl h' 
SOUpiSU pojati podíl s olečník ° vy oveno, nutno do 
k tomu cíli jest ovšem

P Předlož~tt~~le \s~utečného [m,ě'ní ~polečnosti a 
zenou dle tohoto skutečného ma' tk aver u ~ spolecl11kove podílu, zří
lanci sestavenou ke dni úmrtí dl je ,u ~polec~o,stl, a předložiti tak bi
(čl. 290bch. zák.) zřízenou ted e ~asa , plat:cl~h o kupecké inventuře 
(hkvidační bilancí rozh čís 3ilb

od
;e skutecneho majetku společnosti 

razňovati, že okol~ost Že z~ děd' s.' n. s.), ~ení třeba zvlášť zilů
bude pozůstalostnímu' soudu ukld~\jSOU povolany také nezle!ilé děti, 
~da předložená účetní uzávěrka máa~, ,~'?vIn.nostJ, by :I:va~o~al. o tom, 
pk na t'O Upozorňuje ustanovení § 106 ~ I ~koumana pnseznyml znalci, 
nehUdou naznačen' m Jost', ,," fO, Y, odstavec nesp. říz. Rovněž 
když jí bude, POk~d ~e t ,~pell1 pomstl:a prava nepominutelné dědičky, 
obč. zák pr'vo pr'l'po ' ykce _spravnosh bIlance, příslušeti podle § 784 

. a ' mine, Ze postup t t " 
na závadu ani zůst'avitelův 'k' I

U 
II ~ lla~nacenemu nellluže býti 

pl ' , ,. za az, vys oveny v Jeho ])osl d' "I' 
yva zreJmě z ustanovení § 803 ll' k' , ' e ni vu I, vy

'Úbč. zákona). o cans' eho zakona. (srovn. § 698 

čís. 7188. 

Majitel zapsané firmy ne o. , "d ' 
ková da, ň pod míru § 9 'u zák"!uze

k 
"a

b 
ah o, její výmaz, klesla-li Výděl-

V '.. v. . o ch. zak. 
nesporn,em flzen, nelze v o ' , 

přednes, jeni jest změnou právnť::v~:m dProstr~~ uplatňovati nový 
v prvé stolici. uvo u, o neg byl opřen návrh 

(Rozh. ze dne 28. června 1927, R I 551/27.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d povolil v' . _ 
~tříku, jejž oclúvodňoval majitel li /ma: h1lny ~ 'Úb.chodního rej
z,,;dované ku zápisu do obchodní~~n~ej~7fí~e ~ep~ah dan ,ve výši, vy
mltl opověd' výmazu firmy, D ů v o cl' ,. B ' . e. u r s n I s o u d za
do obchodního rejstříku mŮže z b ~' yla-h h::na kupce zapsáma 
jen. když zanikla. Za z~niklou' 'O c, odmho ,rejstnklr vymazáua býti 
čís. 8 mín Ila'r ze d'ne 10 " jest vsak pokladah fInllU pudle čl III . . . . prosInce 1901" 4 . . , 
byl zastaven nebo jest dále d, j CIS, O jen tehdy, když podník 
zastaven, stěž~vatelka Anna ~e e~ pOC' no~ou firmou. Že podnik byl 
kázala. Opírá 'návrh 'lla vy 'maz f~ova sama am ~-etvrdí, tím méně to pro-
v ". Irmy Jen o t'Ů ze neplatí d' 'd'lk e vysl podmiI1ujicí protokola' , '.. ',' o an vy 'eovou 
mlIže ospravedlniti návrh na C~l JeJlfPovmno'st: Ta!o okolnost však ne-
k obch 'k .. vymaz lfllly, ponevadz podle § 9 'k 

. . za , pn protokolovaných obch d ' , h ' . uv, za" 
Ve výměře výdělkové daně vl" <O ,,"~CIC nema pozdější změna 

IVU na pouzllI ustanoveni o pro!okolační 
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povinnosti ob,ch~~l:ikově. Nepráve,rn proto prvp souLi povolil, vý'maz fin:ly, 
ieho usnesem pnčI se ustanovem § 9 UV. zak. k obch. zak. a nemuze 
i>roto obstáti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usneseni má pravdu v tOIl1, že stěžovatelka opirá návrh 
na výmaz firmy jen '0 to, že neplatí daň výdělkovou ve výši, podmiňu
jící její protokolační povinnost a právem proto rekursu proti povolení 
ví'mazu z tohoto důvodu vyhovělo, neboť podle § 9 l.v.zák. k obch. 
zák, změna ve výměře výdělkové daně nemá pří pPOtokolov dných ob
chodnících vlIvu na použití ustanovení o protokolační povinnosti ob
chodnikově. Vývody, jimiž dovolací rekurs brojí proti tomuto názoru, 
neobstojí. Ze čl. II. cis, nař. ze dne ll. července 1898, ós. 124 ř, zák. 
nelze pro stanovisko stěžnvatelčino nic vyvozovati, neboť č,lánek ten 
jedná o změně zák!onné sazby daňové a nikoliv o změně částky, již 
obchodník na výdělkové dani má platiti, je svou p'Ůvahou a svým účelem 
jen přechodním ustanovením o tom, jak je při provádění císařského 
nařízení postupovati při firmách, zapsaných již za dřívějšich předpisů, 
vyžadujících pro firemní zápis nižší daňovou sazbu, a nasvědčuje spíše 
opaku stěžova,ielčinu názoru, totiž tomu, že firmy řádn.ě již zapsané 
mají zůstati zapsány, třebaže tu již nejsou podmínky, by teprv,e nyní 
byly zapsány nově. Jasné znění § 9 uv, úle k obch. zák. v doslovu cís. 
naŤ. ze dne ll. července 1898, čÍs, 124 ř. zák. nedovoluje pochybovati, 
že ani majiteli firmy není dovoleno, žádati za výmaz zapsané firmy pro 
změnu ve výměře výdělkové daně. Nijak na_ tom nezáleŽÍ, že ta.kto mo
hou po případě snad i po léta zůstati zapsány firmy, jež podle výděl
kové daně jim předepsané a tudíž i svým národohospodářským výz'na
mem již dávno nejsou rovny firmám, pro které zákon předpisuje zápis. 
Pokud podnik, pro nějž firma byla zapsána, nezanikl, lze přes to, že 
výdělková daň z něho klesla pod míru § 9 uv, zák. k obcM. zák., vždy 
ještě očekávati, že se podnik zase vzmůže a daň z něho zase dovrší 
O:J1'll vyšší míru. Příčilo by se též veřejným zájmům, pro které byly zá
pisy firem předepsány, jakož i soukromému zájmu obchodníkovu na 
možnosti, počítati s jakousi stálostí v právním postavení jednotlivých 
firem, kdyby se pro změny v předpisech povinné výdělkové daně měly 
měniti i zápisy firem těch, takže by zejména v dobách kolísavé kon
junktury bylo třeba vésti ve zvlášÍJl1í, po případě dosti obtížné a ná
kladné patrnosti, zda ta či ona firma, která zapsána byla, ještě zapsa
nou firmou Jest čili nic. 

Správnosti napadeného rozhodnutí nejsou na újmu ani nová tvrzení 
clov'Olaci stížnosti, že prý podnik, o jehož firmu jde, zanikl, u politické 
správy byl odhlášen a že prý nový podnik byl přihlášen pod jiným jmé
nem. Lze ponechati stranou otázku, nejde-li snad, jak by se z vývodů 
stížností v tét'O příčině ne úplně jasných, dalo po případě také souditi, 
jen o změnu v pojmenování téhož podniku. Ale i kdyby tomu tak nc,
bylo, nebylu by lze k těn)to vývodúm přihlížeti, ježto jsou novým před-
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n~sel11 V dovo,jacím řízení nedovolen "111 - 'y' v • 

SIce druhem řizení ne'sporného aj) t RIZen! ve vecech firemních je 
stranám ponecháno, by v rozklad:cg

ro 
o ~. nem podle § 10 nesp. říz. 

nosŤ! a prúvody. Avšak dovolen'e ' a sŤ!znost,ec~ uvedly nové okol
okolností a průvodů ale není dO\~otO(;lek toho pra,ve Jen přednes nových 
v ton

h
,to případě, podle své povahy e~~l1ě~~:~~~vv~:ar~donesd jenž j::)ako 

n.~Vl v prvnl st'O,lici opřen. Takové zn '. ,.. uvo u, o neJZ byl 
Jlz změnou návrhu samého a proto tak~ellY \ pred,nes.~, JSou v podstatě 
nebo.f J'c v rO'zpol'U s' ,e v nespornem nze-nÍ nedovo!en}' pOjlnem opravneh ., 'b . , 
k rozhodnutí ]lředložen J'ill}" kOllec.n' ,oh

nze!", y vyššímu soudu byl .•• , Y lMVl nez ten o •• I 
mZSI soudy v rozhodnutích ' 1,. b ' "nemz ľo-z wdovaly pOCtlO enych opravnemu řízení. 

čís. 7189. 

Nabytií směnky nebo šeku za .' , pírů. Domáháno.Ji se, nab vatel/en!ze Jest k?~pí nároků z těchto pa-
pro ned.ůbytnO'st šeku J' dei ~ , km seku, pro11 JehO' prodateli náhrady 
'e' dl" ' naro ze spravy upravené § 1397 b' , 
J oz po 'eha promlčení třiletému (§ 1489. 'b' , o c. zak., o c. zak.). 

(Rozh. ze dne 2§. červn'a 1927, R I 558;27.) 

Žalující banka domáhala se 'I ' , 
zaplacení 12,15 g podle ustan~:e~,~ r~~y~\de~~cíCh'pO Josefu S-ovi 
dubna 1906 čís. 84 ř zák . 't .; . seDve o zakona ze dne 3. 
Josefa S-a Šek vyda'l1'~ Jos'~f~~~ ~PlY kotPIia ,dn.e lO.července 1914 od 
a řád Josefa S-a s tím, že bude 'í~e~~/, ondy~e n:~ b~n.ku na g 12.15 
p,laceno g 12 15 že šek t • J

k 
P 1 Jeho predlozem sekovníkem vy

byl. Pro c e ~ n i s o u d epl1rVS~ Pt'O Plředložení k placení vyplacen ne-
I .. , ' ves o 1 C e zam'tl • lb· .~JICl strana, nemohouc uplatňovali po rh .' . ~ z~ '0 U proto, ze ža
CIS. 2 šek. zák. pro nedostatečn Sl ove p;~vo sekove podle § 16 
zák odvol' r o , ou protestacl, muze se podle § 19 ťh ' 

•• v ava 1 na pUV'Odlll právn'Í poměr ted t' ,v_, v e oz 
konol seku a poněvadž k • k ,y v omto pnpade prý pa ~ k. ' . oupe us utečněna byla dne 10 • . . 
a naro zalniící strany J'est ll' ok, ' ',' cervence 1914 , k' ' ar cm ze spra vy vadl upl t ' , • 
naro n sestiměsíční lhůta promlčení odle §' .. ~ nem zalobního 
s o u d zrušil napadený rozsudek p.,. ~33 ob~. zak. O ci' vol a c í 
čbje pravomoci ji znovu projednal aa ~10azt~ln~tC b~vemu soudu, by, vy
laCl s,ouhlasí sice s názorem Tvého s u .', .u v~ d y: Soud odvo
nplatnovah šekové !Jostl'hov" p , o du, ze zalu]1cl strana nemůže 
k

, I . e pravo v tomto IJřípad" • d· 
aza a, že šek byl protestováu a • o. . e, poneva, z nepro

vrátivši šek vra'tl'tl' se k .,', ze muz~ proto pml'ie § 19 šek. zák. na-
, pl avmmu porneru kt ' . 

mým jeho předchlldcem Josef S " e,ry Jest mezi ním a pří-
vod šeku, _. avšak nesouhl eI? -e~, s,t., kt:,ry byl základem pro pře
že v tomto případě ra'v' as: s prav:mm nazorem soudu prvé stolice 
I .. P 111 pomer kte-ry tu byl ·"t ' 
UJ1cí stranou a přímým jejím .: d hOd meZI ma]1 elem šeku, ža~ 

byl základem pro převod šek pre c u ccm, Jo'selem S-em st., a který 
strana sama to tvrdl' S'ek s' u, Jbe~t sml'?,uva kupní, třebažežaluJ'ící 

, • , . , am oso' e papIr neb I • d • 
nybrz narok majitele jeho na vypl "g 121 Y pre metem smlouvy, acenl . 5 protI bance, tedy před-
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ml'telll smlouvy byl převod (postup) pohledávky Josefa S-a st. za touto 
bankou na žalující stranu, kter)T se stal rubopisem. Rubopis není sice 
postupem, avšak v tomt'O případě, kde majitel šeku (žalující strana) 
oprávněn jest vrátiti se k původnímu právnímu poměru mezi ním a rubo
pis

cem 
tak, jako by tu rubopisu a vúbec šekn nebylo, nutno považovati 

tento pllvodní poměr právní za postup podle § 1392 obč. zák. a poně
vadž postup ten byl úplatný, ručí p'Dstupitel Josef S. a tím i jeho dědici 
za pravost i za vydobytnost postoupené pohledávky, ovšem není práv 
z většího peníze, než který obdržel od přejímatele (§ 1397 obč. zák.), 
Postoupená pohledávka stala se, jak nespmno jest. nedobytn'Ou, rovná 
se tudíž věci, která byla zmařena, z čehož následuje, že ten, kdo takovou 
zlnařenOll věc jinému postoupil, musí vrátiti to, co za ni obdržel a sice. 
tak, by neměl užitku ze škody jiného (§ 1447 obč, zák.). Poněvadž toto 
odškodnění, které postupitel dáti má postupníku, spočívá na zcela ji-
115

'ch 
zásadách, ne'ž správa, není uplatňování jeho vázáno na šestimě

síční lhůtu § 933 obč, zák., nýbrž promlčujc se v'e lhůtě jako každá jiná 
žaloba na náhradu škody, tedy ve třech létech ode dne, kdy poškmený 
zvědél o škodě a osohě škůdcově (§ 1489 obč. zák.), V tom směru tvrdí 
žalující strana, že o škodě zvěděla až v listopadu 1925. Okoln,ost, že od
volatelka tvrdí, že šek koupila, je lhostejnou, neboť věc po stránce 
právní posuzuje soud a neni při tom nijak vázán na právni náhled strany. 
Za shora uvedeného právního názoru odvolacího soudu jest řízení prvni 
stolice neúplným. žalující strana neuvedla, jakou částku vyplatila Jo
sefu S-ovi dne 10. července 1914, jakou má škodu a jaký Josel S. užitek. 
Neuvedla též, z jakého důvodu požaduje eventuelně 1992 Kč 60 h je-Ii to 
kurs z roku 1914 nebo z roku 1926 a proč požaduje tento kms. Žalo
vaný Theodor S. namítl, že žalovaní nejsou jedinými dědici Josefa S-a, 
nýbrž, že dědici jsou ještě Leo a Marie S-ovL Podle §§ 820 a 821 obč. 
zák. ujalo-li se dědictví několik dědiců bez dobl'Ocliní inven'táře, jsoU 
právi věřitelům poztlstalosti i p.o odevzdání dědictví rukou společnou a 
nerozdílnou; ujalo-Ii se však dědictví několik dědiců s dobrodiním in
ventáře, jest po odevzdání pozůstalosti každý práv toliko podle míry 
svého podílu dědického i s břemenem, kleré nečiní více než pozůstalost. 
Bylo proto povinností soudu podle § 182 c, ř, s" by působil k tomu, by 
strany učinily v tomto směru patřičné údaje a nabídly vhodné důkazy 
o nich a, ježto soud tak neučinil, ponechal řízení neúplným. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhově1 rekmsu, 

o ů vod y: 

Rekursu nelze přiznati oprávněnost. Dlužno přisvědóti fekmentovi, 
že obchod tvořící podklad indosace spomého šeku zemřelým Jo'selem 
S-em na žalobkyni jest považovati za koupi, neboť předmětem koupě 
mohou býti také nehmotné věci, tudíž také pohledávky (§ 292 a 1053 
obč. zák,) a také nabytí směnky nebo šeku za určitou částku peněz 
dlužno považovati za koupi nároků patrných z těchto papírů. Že při 
koupi cenných papírů nejde o papír jako takový, nýbrž o' práva z pa
píru patrná, připouští rekurent sám. Sporným šekem nabyla tedy žalob-
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~yně ocl zemřeléh,o Josefa S-a nárokl! příslušejících mu protí vyelatelí 
seku I~a z~place~1 Je 12.1?, žalo,bkyně neuplqtň~jc touto žalobou po
s~lhovc pr,avo ze s,;ku, nybrz uplatnuje podle § 19 sek. zák. nárok z práv
mho P?meru, ktery jest mezi ní a Josefem S-em jako jejím předchůdcem 
a ktery byl základem ,pro převod šeku, tudíž nárok z kupní smlouvy, 
kterou koupIla pohledavku za vydatelem šeku a domáhá se na žalova
~,ýc? náhrady pro nedobytnost této pohledávky. Jde tlldíž ovšem o I'U

cem ze správy, jež však jest zvláště upraveno ustanovením § 1397 násl. 
obč, zák. Na případ tento nelze proto použiti § 933 obč.' zák. Podle 
§ 1397 obč, zák. ručí postupitel postupniku při úplatném postupu za 
pravost a dobytnost pohledávky až do výše úplaty, není tudíž ani třeba 
s~ dovo~~~ati ustanovení § 1447 obč, zák. V § 1398 obč. zák. nazývá se 
nar?,k ~njeomce pohl<,dá~ky odškodněním a, poněvadž nebyla st"l1oven.a 
zvla~tm !huta pr~mlcecl pro tento nárok, platí lhůta § 1489 obč. zák. 
Ponevadz se prvy soud nezabýval rozho'dujícími okolnostmi podle to
hola pr~v~ího názoru v úvahu přicházejícími, obzvláště nezjistil výš,i 
post~pne uplat~ a dobu, kdy se žalobkyně dozvěděla {} nedobytnosti po
h!edavk~" jakoz I,rozs,ah ručení žalovaných jako dědiců po Josefu S-ovi, 
zusta,lo nzem neuplnym a právem tedy odvolací soud zmšil rozsudek 
prvé stoUce a vrátil jí věc k novému projednání a rozhodnutí (§ 496 čís. 
3 c. ř, s.), 

čís. 7190, 

Je-Ii tu více detí, nejsou povinny poskytovati rodičům upadlJuvšim 
v!l0uzi výživné (§ 154 obč. zák.) včetně pohřebních útrat rukou spo
lecnll1! ~ nerozdílnou, nýbrž mají Se' postamti o jejich slušné zaopatření 
spol~cn~ ~ každé dítě má k tomu přispivati podle poměrů svého jměnl. 
Ne~a-h nekteré dítě prostředků, spadá povinnosti na děti ostatní po pří
pade m~~no z nich, které má jmění. )} Jměním« nerozumí se tu jen maje
t~k, v UZSlfi1 slova smyslu, nýbrž hospodářská mohoucnost toho kterého 
dttete. 

(Rozh, ze dne 28. června! 927, R I 571/27.) 

, žalující pohřební ú:stav d'?111~?al ~e na zůstavítelovu synu zaplacení 
učtu za ?b,stara~1 pohrb;r. JIZ dn~e zaloval pohřební ústav pozůstalost 
I b~atra za,o;.aneho, lellZ byl pohreb objednal, o zaplacení úč,tu, avšak 
c:el(U~e pro:: 111111. z"ustala. bezvýslednou. Pro ce s 'TI í s nud p r v é 
s l o II c e pnsoudll zalobel ze zažalovaných 8.097 Kč 50 h část 5.497 Kč 
50 h. O d ~ 0. I a,c Í s ~ u d k odvolání žalovaného zrušil napadený roz
sudek a vrahl vec prvemu sOlldu, by, vyčkaje pravomocí, dále jednal a 
znovu !,ozhodI., D u ~ o d y: "Odv,olání nelze upříti odůvodněnost, pokud 
se v n~m vytyKa ,neupln~st nzenr proto, že nehyly zjištěny majetkové a 
platove pomery zalovaneho, Podle § 154 obč. zák. upadnou-Ii rodiče 
v nouzí, jsou jejich dětí povinny slušně je opatřovati. Závazek tento s,ti
hal by, tedy ta~é žalovaného, sy,na zemřelého Jana Š-a, Tento závazek 
zahrnUje v sobe I povInnost dětí, vypraviti rodičům, kteři upadli v nouzi, 

1119 

)ohřeb. Jako jsou povinny poskytovati jim slušné opatření, mají i po~ 
~'innost opatřiti jim i slušný pohřeb přil11~řen~' místní zvyklosti, stavu 
zemřelého a jeho jmění (§ 549 obč. zák.). Z toho, že exekuce pro ná
klady pohřbu zůstala bezvýslednou, plync, že tím jest zjc9'ná~ předpo
klad pro zákonný závazek žalovaného ve smyslu § 154 obe, zak, zapra
viti útraty otcova pohřbu právě tak jako jest stav nouze vyžadovaný tam 
pro vyživovací zákonnou povinnost dětí k rodičům. Tím by tedy byla 
splněna podmínka pro oprávněilOst žalobního nároku, opřeného o § 154 
obč. zák, Leč o sobě ještě k tomu nestačí, aby nárok ten byl žalující 
straně již přiznán tak, jak to učinil první soudce, Závazek dětí podle 

. § 154 obč, zák. není závazkem solidárním. Je-Ii tu více dětí, jsou po
vinny postarati se o slušné zaopatřeni a tedy i o slušný pohřeb svých 
rodičů, kteří upadli v nouzí, společně podle poměru svého jmění. Podle 
rozsudku prvního soudu jest nespomo, že zemřelý Jan Š. měl tři syny 
Miroslava, Václava a žalovaného, není však zjištěno, byli-Ii tu jen tito 
tři jeho synové a neměl-Ii snad také dcery. Po této stránce jest řízení 
neúplné. Pokud pak jde o Miroslava š-a, jest nesporno, že exekuce ve
dená protí němu jako objednateli pohřbu Jana Š-a pro náklady pohřební 
zůstala bezvýslednou, že tedy jmění nemá a proto stihal by závazek za
praviti je Václava Š-a a žalovaného společně a to podle poměru jejich 
jmění. Nebylo však vůbec zjištěno, je-Ii Václav Š. ještě na ž,ivu, ma-li 
jmění a jaké, po případě, jaký jest stav jeho p'Ozůstalosti. Rovněž tak ne
byly zjiště'ny majetkové poměry žalovaného,. Chybí zde tedy nutný skut
kový základ pro po,souzení, zda a do jaké míry stihá povinnost příspěti 
k zapraveni nákladů pohřebních také Václava Š-a, po případě jeho, p'O
Zllstalost, eventuelně v jakém poměru má tento a žalovaný náklady tyto 
poclle poměru svého jmění uhraditi. 

N e j vy Š š í s>o U d nevyhověl rekursu. 

Dítvody: 

Rozhodnutím nejvyššího soudu vídeňského ze dne 19. října 1915, 
pres. 290/J5, zapsaným do knihy judikátů pod čís. 236 a uveřejněným 
v úřední sbírce pod Č'ís. 1663 bylo vysloveno a blíže odůvodněno, že, 
je-Ii tu vÍCe dětí, nejsou povinny poskytovati rodičům upadlým v nouzi 
v)rživné rukou společnou a nerozdílnou, nýbrž, že se mají postarati o je
jich slušné zaopatření spo,lečně a že každé dítě .má k tomu příspívati 
podle poměru svého jmění. Odvolací soucl řídil se tímto výkladem zá
kona a i nejvyšší soud pokládá jej za správný, Nemá-Ii některé dítě pro
středků, spadá povinnost na děti ostatní po případě na ono z nich, které 
má jmění, při čemž se jměním nerozumí jen maJetek v užším sirOva smy
slu, nýbrž hospodářská mohoucnost dítěte. Jest sice pravda, že otec má 
pečovati o plnou výživu každého svého dítěte, ale přece jen podle svých 
prostředků a nelze z toho odvozovati solidární ručení dětí pmti rodičům, 
jak mylně činí rekurent. Děti bezmajetné jsou ovšem prosty této, povin
nosti, podobně jako otec proti dětem, je-Ii nemajetný (§ 143 obč, zák). 
Že odvolací soud neporušil zásadu projednávací, plyne již z toho, že 
sám rekurs ovádí, že žalovaný namítl, že povinnost podle § 154 obč, 
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Pozemková refonna. 
. ~u povolení exekuce vyklizením ze zabraného ma'elk 

~~r:' v:~e~~I~!~j~aCí_ ce_na zaplace?a. Lhostejno téf, ž~ ::e~:~r~:: 
dal vlastníku ještě J:~~ a~ po .?r~hl!e doběj !~_ S~át~í pozemkový úřad 
podle § 20 příď. zák (za 70~V~dl~ zed?pOveden~ zádal za ponechání 
do zamítavého usne~ení neb ucent po e § 3 a) zab. zák.) a o stížnosti 
mědělství (Státní pozeinkovt~ř:)SUd r~f~?~nu!o; žev!ninis~ers?,oze
bude poOtactována' _ . . pro aSI o, ze dalsl lesm puda ne-
které parcely byl; ze

j
,iž ~~~~~~~I~e~lJoud· od dv~ce let propachtovány; že né-

St I' .' _ evz any. 

UPlyn:l:~I~I~ž:~P:~:~;e!::P~:k:~:~~~e~~!~O~I~~:o~t:~ůta výpovědní 

(Rozh. ze dne 28. června 1927, R I 578/27.) 

Soud P , t ľ maj' etku .: ves ,o I c e povoW exekuci vykEzením ze zabraného 

N 
.' r e II 1 S n. 1 s o ll. d exekuční návrh zalTIl'tl 

ejv vv, d' .. z těchto y s S I S o u obnovil usnesení prvého soudu mimo jiné 

důvodů: 

§ 20 (3) náhr. zák. nevyhledává by _ d kľ , 
byla zaplacena, Kdy má býti cena z' I pre vy. IzenI~ přejÍI;,ací cena 
novu>jf §§ 29 59-61 'h 'k ap ace?a a od kdy, zurokovana, uMa-
od Státního' pozemko~:h.~· ~~ad'~' ~~~Ud. jde o vlastn~ka sama, závisí to 
kmihy zapsati o čemž býv' d h' d kt ~hce jJlatItJ Čl do náhradové 

~l:~/~~~~i~ ~~o!t,oorz!ne "z'lnd~e' apuřpeordPv~st exe~kr~člfí~~ jř~~uS~e d;~~í~nÝO~;:~~ 
, . " a uje exe 'UCl náh d "k . 

pro pozemkovou reformu s . I' _", ra ovy za on, jenž je 
~plynutí lhůty výpovědní, ke~~~,~Ž ad~f~:l'n: právo'l;latn,~st výpo_vědi a 
uplně dostatečně označ,en 'ežlo b o Zll, ~e _ve v~povedl je predmět 

. vložky čís. 535 zemských d'~sk Že yly ~ypo~e,deny ,vse,chny.nemovi,tostí 
nosl povinného doznávala al'e u jl:t~YPO~ed v pra,vl1l ,moc'!, sama stíž
vedena ex'ekuce hned n 'brž _ p o,va a mcotny. duvod, že nebyla 
~TIén;u věřiteli nikde p'řelepsá::~ P~k 3b;etech; To vsak ,~e~í an! soukro
reJnemu úřadu kde to závisí od j t zo lTIha exekucI ,estI, nerku-II ve-
'd' , ' ' pO'S up'U Je o agendy § 575 c _ 

ma z e mlsta prolože soukr . . .. " _ ..' . r. s. ne-, omoplavm pomer najmu a pachtu nelze 

__ čís. 719:l --
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vztahovati na veřejnoprávní poměr zabranosti majetku. To platí i o 
§§ 200 Čís._ 3_ a 28? e~. ř. :a~é t~, ž,; prý S}átnf po:el~kovt úřad dal stě
žovateli jeste dals! vypovedl a hm ze starsl vypoved, o nIZ jde, stala se 
bezpředmětnou, jest zřejmě mylný důvod, neboť pravidelně taková věc 
se sběhne omylem a nelze tedy z ní dovozovati nějaký konkludentní čin 
(§ 863 obč: :ák.). podle § 20 (3) náhr. zák. ~,e;adí exek~cí ani ,:0, že 
vypověděny zadal za ponecham podle § 20 pnd. zak. a ze o stlznosŤl 
proti za!1lítavém~ usn:sení ,není Ještě rozhodnu:o (viz též § 1.1 zák. 
o správním soude), coz platI I o zadostl za vyloucem podle § 3 p!sm. a) 
záb. zák. nalézající se v stejném období stížnO'sti proti zamítavému roz
hodnutí, a prohlášení ministerstva zemědělství neb Státního pozemko
vého úřadu, že další lesní půda nebude požadována, nemá významu, 
když to není propušlění ze záboru, jež by se muselo státi ro·zhodnutím . 
Státního pozemkového úřadu schváleným správním výborem (§ 7 čís. 1 
a § II čís. 1 zák. O' poz. úř.), jakéž stěžovatel ani netvrdlí, tím méně 
předkládá, jak by musil. že řada pozemků jest od více let propachto
vána, povolení exekuce proH vlastníku, jemuž výpověď dána, nevadí, 
nýbrž bude věcí pachtýřů, by se proti exekucí bránili, budou-li moci 
(§ 14 čís. 3 náhr. zák,), Tím padá důvod rekursního rozhodnutí, pokud 
zamítlo návrh exekuční. Byly-li některé parcely již dobmvolně ode
vzdány, odpadne pak provedení povoleného vyklizení, povolení to ne
vadí, je nejvýš bezpředmětné, jak sama stížnost uznává. Žádos! za vy
loučení podle § 3 písm, a) zab. zák. nebo propuštění podle § 11 záb, 
zák. nebo ponechání pŮ'dle § 20 příd'. zák. nevadí exekuci, neboť její vy
řízení není pod.le § 20 (3) náhr. zák. podmínkou exekuce, nýbrž je věcí 
StátníhO' pozemkového úřadu, by uvážil, má-li exekuci dáti provésti, 
čili nic, podle tohO', má-li nárok vypověděného za 'odŮ'J'odněný, čili nic, 
sice by každému vypověděnému vlastníku bylo možno podáváním tako
vých žádostí exekuci d'0 nekonečna protahovati, neboť by je mohl po
dávati i věda, že nároku nemá, Vyloučení ze záboru podle § 3 písm. a) 
záb, zák. nenastává samo sebou, nýbrž teprv rozhodnutím Státního po
zemkového úřadu schváleným správním výborem (§ 7 čís. 1 a § II čís, 1 

zák. o pO'z, úř.). 
Dlužno konečně podotknouti, že když se výpověd' stala za řízení 

právoplatnou a lhůta výpovědní uplYI,ub, nutno povolenj exekuce po
nechati v platnos,u, protože jde o nárok veřejn·oprávní, jenž se vymáhá 
v nespomém řízení, kde podle § 2 čís., 10 nesp, říz, (srv, ostatně § 89 
jedno ř.), k nep'0dstatným formalitám nemá se hleděti, a skutečně by to 
sloužilo jen k průtahu, kdyby exekuce dnes už doznaně O'právněná měla 
býti zrušována pro někdejší vadu nyní již odpadlou a exekuční návrh 
a povolení exekuce měly se opako'vati znova . 

čís. 7192. 

Město Brno neručl soukromoprávně za škodu pádem na neposypa
ném veřejném chodnlk1t. Povinnost tuto nelze zřejmě vyvoditli z t. zv. či
sticiho řádu pro hlavni město Brno ze dne 24. února 1896, čís. 2577. 

(Rozh. ze dne 28. června 1927, RII 130/,z7.) 
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Žalobkyně upadla na neposypaném městském chodníku v Brně 11 

poranila se. Žalobní nárok na náhradu šlmdy neuznal pro c c sní 
s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu. D Ů vod y: Žalobkyně 
domáhá se náhrady škody na žalovaném městu Bmu z důvodu, že ža
lovaná obec nepostarala se při náledí o náležité po,sypání městského 
chodlníku a že se žalovaná obcc (orgány žalované obce ocl ní volení) 
dopusti'ly opomenutí při výkonu místní policie při péči o udržováni 'obec
ních silnic, cest a míst atd., kterážto povinnost dala by se vyvozovati 
jen z ustanovení § 27 druhý odstavec čis. 3 moravského obecního zří-

. zení, tedy povinnosti k úkolu, který se zakládá na veřejném, nikoliv na 
soukromém právu. Všeobecného zákonného předpisu, který by činil obec 
zodpovědnou za škody, které vzniknou někomu z opomenutí povinnosti 
veřejných orgánů výkonem veřejné moci pověřených, dosud není a jen 
určité, teprve po vydání zákona o obecním zřízelJ'Í vydané zákony usta.
novují, kdy a v jaké míře veřejnoprávní korporace v určitých případech 
ručí za škody způsobené stranám výkonnými orgány. Tak stanoví na př. 
§ 37 obec. zřízení českého výslovně povinnost obce k .náhradě škody, 
způsnbené někomu veřejným násilím při srocen'í; v mor. obecním zřízení 
podobného ustanovení však není, nelze ho tedy použíti v podobných 
případech, aniž lze platnost jeho rozšiřovati na jiné země. Všeobecnou 
povinnost obce k náhradě škody, žalobkyni dne 2. března 1924 povstalé, 
nelze tedy z obecního zřízení 0odůvodniti. Podle zákon!ného předpisu obč_ 
práva o náhradě škody nemůže žalobkyně požadovati náhradu škody na 
žalované obci, ježto se v projednávaném případě, jak shora již nazna
čeno, nejedná o soukromoprávní, nýbrž o veřejnoprávní poměr mezi 
stranami. Podle předpisů práva soukromého, mohla by strana žalovaná 
za úraz žalobkyně činěna býti wdpo,vědnou jen tehdy, kdyby byla vlast
nicí chodníku a kdlyby porušila nějakou povinnost, uloženou jí zákonem 
nebo nařízením, jako vlas'lnici dotyčného podniku. Žalovaná nen:í vlast
nicí chodníku; chodník je cestou veřejnou, jest na veřejném náměstí; zá
vazek žalované obce k udržování této veřejné cesty je tedy jen veřejno
právním podle § 27 druhý odstavec čís. 3 obec_ mor. zřízení, a zákon
ného u·stanoveni o ručení obce v tomto případě nenÍ. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu. by, vy
čkaje pravomoci ji znovu, projednal a rozhodl. D ů vod y: žalobkyně 
opírá nárok na náhradu škody o tvrzení, že žalovaná obec má povinnost 
podle platného čisticího, řádu obce brnénské ze 24. února 1896, čís. 2577 
posypávati chodn'í'ky v zimě od 6 hodin ráno do 9 hodin večer a že žalo
vaná, která ch-odník na svůj náklad zřídila, je'st povinna jej opatrovati 
a že tétopo'vinnosti nedostála; poněvadž chodník byl v kritické době ne
posypán, ač místo, kde nehoda se stala, jest vzhledem k tomu, že jest 
nedaleko studna, zv'láště nebezpeóné a vyžaduje zvláštního, ošetřenÍ. 
Kromě toho tvrdila žalobkyně, že žalovaná obec nedohlížela na své or
g,;ny a nekontrolo'vala je, zd'a se chodník posypává, následkem čehož 
v kritickou dohu jakož i dříve zaviněním orgánů obcí volených, chodník 
posypán nebyl a stal se nebezpečným. Úraz stal se na veřejném chod
rtíku, na přechodu uličním, a jest rozřešiti otázku vzhledem k oněm tvrze
ním žalobkyně a k předpisům čisticího řádu, zda soud jest k projednání 
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, t' 'ho řádu náleží čištění ve-
. P dl § 2 CIS \CI t pOli le 

, IV, ~ řísluŠl1) 111. O t:; , chodníky a ces y , 
tétO sporne \ ec~ P dů a komunikaCI, vYJlnouc . ům a v § 7 poslcd-
rejných n~i11ě%Íl' p~~emkŮ městským čistiC:n; < orgl~~mll za povinnost po
domů a Qnra ! t' ího řáliu ukládá se ma]l e um ráno do 9 hodin večer. 
nim odstav;1 c~~e~í chodníky a cesty od 7 hod~11edně čištění veřejný'ch 
sypávat: r; npa řodpisů stihá žalovanOUj oboecohledně chodníku při jejich 
podle tec 1 o . nost J'ako majitele lomu b ' skou tutéž povinnost 

'k< t-z pOViTI , tec men 'k c\1Odl1l u a '1' c'l'stici řad 01'0 O) d o ohledně chodITI, u h stanoV1- , 'J'itele omu . , 
dom ec a". 'ch chodníků jako pro ma d d 'zení této povinnosti za-

I d 'e vereJny 'že ne o l' , -' tak oh e II h . est z toho zre]lI1,o,. 'd - . eji strane prave . 
při jeJ,lc~ dom~~štnlm nařízením ulozenezakl\ ao~~~inutí podle § 129,4 
lovane O)CI zv, majitele domu ono proÍl~raVI~ škody pakl! někdo na
jako n~ strane é odůvodřlUje nárok na, nahr~ ~ žalov~ná obec této po
obč. zak., .kter škodu utrpěl. Žalob kyne. tv;dl, zeominutím žalované obc,e 
sledkem neho t 'la a že tímto protrpravl1lm op . §§ 1294 a 1338 obc. 
vinnostJ n,edos,a 'est roto ve smyslu ustanovem"vním nároku rozho-
přišla ke skode l~ J blo tomto jejím soukron;Op1ad tu o pomer sou
zák. soud pov~d an~díleti názor prvého ~ou,du, ze nu~J ~dvolatelka z opa
doval. N~lz~ tnýbrž o poměr veřejnopravnI, ~ f,o~e jako odvolací důvod 
kromop'rav~l, ut; názoru prvého soudu up a ~~, dvolání z uvedených 
tmostr prD'tr tom lu § 477 čís. 6 c. ř. s., bylo jeJ

3
1 O , s) žalobkyně 

matečnost ve smys . 471 čís. 5 a 47 c. r. : . e-
z , ě důvodů zamítnouÍ1, (§§ , b nedohlížela na sve orgány ~ ~ , 
f:~~la však za řízení, že zal~~~~~ ~h~~níků se děj~, násle~k~~ o~~á~~ 
~~~t~o~r~~~~oj:, d~~~" lao:t! i I d!í~~a~~~t~ěe~i:z~~~1~0~ ~a~~;;y§,~ 30;rie;) 
obcí v.olených, pOJl~~ I~rrením nárok žal~bní o r:st:npo;:tsoud vzhle
tedy trmto svym ,a -k T'mto j€jím tvrzenrm se vsa 
případně 1315 ob.c. ~a . st

1
anovisku nezabýval. 

dem k svému pravml11u '. l' a vrátil věc odvola-
"I adene usnesen -

N e j v y Š š i s o u d zr~SI ~~p. . ednání znovU ve věci same rOl-
. d b·y po případnem us nlln J 

CllnU soU ll, 

hodl. 
D ů vod y: 

, . est kladně rozhod-
,,,tnosti pořadu prava J , ' ' se 

Předeslati jest, ze o pnpu_~ usnesení a to pravopl~tn~, procez "9 

nu. to prvnhn ~?,de::~~~~o.e~~l~kOll již obírati (viz )pl~~yv;n~ r~e~y ~eiiti 
nemůže nejvyss1 s· /23" 3775 sb. n_ s. . , ' 

.- dubna 1924, čís. pres. 1582, ,Cl~'hradu škody vzešlé jí nep~sypa~l;n 
otázku, zela nár?k žalObkyr:estr\~f s hlediska soukrom~ho p;avak~vé~; 
chodníku na verejnel11 l1ame j I "Cl' by po'vinnost k nahradé ta, b 

. 'edpIsy dovo uJl ' b' 'k zejmena y 
,"odněn, zda JSoU' P: . . "d' XXX. hlavy o c. za -c. " ' 't 
škody byla podřadena p§~§d IP~~t~~97 a 1315 obČ .. zák. ,Pn, resed~l t~yO 

'a byl-a podle , " ' 'zán praVml111 uvo , posuzovan " .'" soud samozre]lne va. . " , stnosti 
věcné otázky nem neJVYSS1, . hoduje o nam1tce nepnpu . 

nichž odvolací soud ~ycha,:el, roz hodě s rozhodnutím tohoto nej-
z , 'Soud prve stohce ve s . 7l" poradu prava. 
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vyššího soudu ze dne 28, ledna 1926, čís. j.. Rv II 497/25 (čís. 5658 
sb. n. s.) dovodil, že není předpisu, který by žal'Ované obci ukládal po
vinnost k náhradě škody, vzniklé zanedbáním místní policie, tedy za
nedhám.Ím povinnosti veřejnoprávní. I stačí odkázati na tyto důvody 
rozsudku prvé stolice. Ovšem v tomto případě nepřicházejí v úvahu 
předpisy moravského obecního zřízení ze dne 15. března 1864, čís. 4 
z. zák., nýbrž předpisy 'Obecního zřízení zemského hlavního města Brna, 
vydaného zákonem z 3. května 1905, čís. 56 z. zák. pro Moravu. Odvo
laCÍ soud ve shodě s názorem žalující strany hledí dovoditi, že v tak 
zv. čisticím řádě pro hlavní město Brno ze dne 24. února 1896, čís. 2577 
jest předpis, zavazující žalovanou obec podle zásad soukromého práva 
k náhradě škod ze zanedbání mís·tní policie. Podle § 2 čistiCího řádu 
nálež'í čištění veřejných náměstí, sadů a komunikací, - vyjímajíc chod
níky a cesty podél domů a pozemkových 'Ohrad - městským čistícfm 
orgánům; v § 7 poslední odstavec ukládá se majitelům domů za po
vinnost posypávati při náledí chodníky a stezky podél jich ďomů a ohrad 
od 6. hodiny ranní do 9. hodiny večernÍ. Odv'Olací soud dovozuje, že 
předpisem § 2 jest žalované obci uložena táž povinnost, jako podIe 
.§ 7 majitelům domů a ohrad ohledně chodníků podél jejich domu neb 
ohrady, a že tedy i protiprávní opomenutí této péče ulož·ené obci v § 2 
posuzovati jest podle § 1294 po případě 1313 a) a 1315 obč. zák. Avšak 
s náwrem tím nelzesouhlasiu. čisticí řád vydán byl za platnosti tak zv. 
provisorního obecního řádu· pro hlavní město Brno, vydanéh'O mini
sterským nařízením ze dne 21. červ,!nce 1851, čís. 126 z. zák. pro Mo
ravu, kterýžto řád neukládal žalované obci soukromoprávní mč'ení za 
šJmdy ze zanedbání místní policie., Předpis § 2 čisticího, řádu není než 
předpisem upravu~ícím výk'On místní policie, která podle § 91 citovaného 
prov. ob. řádu patřila do oboru samostatné působnosti žalované obce, 
a nelze v něm spatřovati předpis, který snad žalovaná obec sama proti 
sobě vydala a kterým svou vlastní činnost veřejnoprávní podřaďuje p'Od 
ustan'Ovení XXX. hlavy obč. zák. a se zavazuje hraditi škody ze za
nedbání policie tak, jako by šlo o protiprávní 6ny podle § 1294 a 1295 
obč. zák. Tento právní stav nebyl změněn ani novým obemím řádem 
města Brna, který vydán byl zákonem ze dne 3. května 1905, čís. 56 
z. zák. pm Moravu; ani tento nový řád neobsahuje podobnéhO' předpisu, 
jakým jest na příklad § 37 obec. říz. pro čechy. K vůli úplnosti se po
dotýká, že ku změně právního stavu nedošlo ani při ·nové úpravě pří
slušnosti policejního ředitelství v Brně, provedené vyhláškami mini
sterstva vnitra ze dne 26. září 1922, čís. 285 sb. z. a n. a ze dne 12. 
března 1926, čÍs. 24 téže sbírky; při této úpravě nebyla ze samostatné 
působnosti žalované obce vyňata a na státní p'Olicii přenesena péče o zří
zení, čištění ,a udrž·ování obecních silníc, cest, náměstí a mostů, uložená 
§ 36 čís. 4 bod b) obec. ř. z roku 1905 žalované obci z moci veře}ného 
práva (srov. Dr. Richarda Šňupárka »Obecní řád zemského hlavního 
města Bma« str. 36). Nezávažno jest pro tento spor, zda chodník, na 
němž se úraz stal a který není věd ničí podle § 287 obč. zák, zapsán 
jest v seznamu pozemkové knihy jako veřejný statek města Bma, ježto 
jedině rozhoduje, že tu jde o veřejnou komunikaci, nad níž vykonává 
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/ , ' .' e-H ted chodník, na němž se úraz 
, lovaná obec dozor n11s1111 P?lICI\ J 'm !Iastnictvím žalované obce, 
za
t 

I veře·Jnou cestou a mkolI sou, 10~Ysobu která podle § 7 čislicího 
s a , 't' oukromopravm o, , db ·t· a 
nelze ji povazova} za s, ... XX hlav obč. zák. musI .", I ? z -
řádu pod zodpovednosÍ1 ~~d~ ;'brŽ že jde tu jen o opomen~'Í1 pn ve
chování přík~zu § 7 ČiSt. ~adě' nlhož není zákonného pře~plsu.' }odle 
řejnoprávnl clllno~Í1, ;>hledn 'k du z této činnosti podle predplsu, obč. 
něhož by žalovan~ rucI:a za s. o 'e žal'Obkyni nepodařilo se dokazah, 

. kana. Z toho zapove~ patrn~k Zd . dle předpisů hmotného sou kro-
~~ jí vzešel nár~k ~a .nahor~d~ sz~mitn~~í prosby žalobnÍ. 
mého práva, coz vestl muze 

čís. 7193. 

", ' 'dlužník o jehož jmění v čase povo!en~ 
Exekuci jest zruslh, třebaze , řl' eni přednesl návrh na zrusem 

b l'" zahájetlO vyrovnacl z , 68 ř exekuce Y Ol ]IZ, ' .• . ti 'kanu exekuce podle § ex.. 
exekuce ve fonne stižnosti pro vy 

1927 R II 224/27.) 
(Rozll. ze dne 28. června , 

o >27 b la proti povinné straně povolena 
Usnesením ze dne 25. uno'ra 19 .knným orgálnem provedeno dne 

111obi1ární exekuce a bylo zahave~~, v~ ~~dal d.)užník Karel F. dne 24. 
23. března 1927. Proti tomuto' vy .~~ ř S o udp r v és I a I i c e 

b'rezna 1927 stížnost ve smyslu §. eX"e 'lalnou, vzhledem k tomu, že 
, hl' '1 exekUCI za 11 p ,. , 

stížnosti vyhovel a pro aSI , 1927 zahájeno řízení vyrovnacI. 
o jmění dlužníka bylo d~e 9.0 uno~~ rohlášení exekuce za neplalnou. 
Rek u r sní s o u d zamill na~rh . P ar v zákoně, neboť nelze ke 
D ů vod y: Napadené us~,esemhf.es~~ o~vorenou exekuci za neplatnou, 
stížnosti podle § 6,8 ex: \: pro~ ~akov~ho návrhu neučinil, nýbrž p0';1z~ 
to tím méně, ]ehkoz dluzm sf,n hl" n neplatným. podle ustanovem 
žádal, by výkon exekuce, by ~!o, ~s~~ v tom případě, když se někdo 
§ 68 ex. ř. mů~: býti po~"na sÍ1z,nos fi v· kOO11U povolené exekuce, ,;e-

Pokládá za stlZl"na bud postupe;" ,~ ,do Y úkonu J. ednal, neb odeprc
. k ·k ny nrgan pn ure mm t·' ' 

jména tím, J" vy 001 '" 'k nU V těchto případech může p'os,lzeny 
ním (průtahem) exekucmho u o , .. ~st svěřen dozor nad ,soudm kan
žádali exekučního úřednika, Jem~z J břednosiu exekučního soudu 
celáří nebo exekučního lmmls~n" ~e ~ P , stížnosti nelze prohlásiti 
za odpomoc. Z řečeného vyplyva'b~~ o z~;;ení exekuce bylo by možno 

Povolenou exekuci za neplatnou; nhe d· I.' 'ka neblO k rekursu proti usne-
. . " lušny· navr uzm P 

rozhodnouÍ1 Jen na pns. ,. d' žalobou o zrušení exekuce. o~ 
sení povolujícímu exekUCI, po pnpa e I . exekuce nelze po·važovah 

. 'ři vy· konu pOV0' ene .. 
stup výkon neho organu p' " neboť exekuce byla povolena 
v projednávaném případ~ za nelspravn~; en a proveden. Dlužník nevy-

.k ... kučmm SQU( em nanz , v' ' 

. a byl vy on Je]I exe· .' ahájeném vyrovnaCl!1l nzem, 
kázal se při výkonu :xekuce, Ul sn:,~ell1m bOyz upustil od výkonu exekuce. 

" ·k . organ neme pncmy, 
procez ~y o~~Y: u., obnovil usnesení prvého soudu. 

NeJvyssl so u ' 
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Dlivody: 

Po zahájení vyrovnacího řízení nemůže na dlužníkových věcech na
byto býti soudcovského práva zástavního neb uspokojovacího (§ 10 
(1) vyrovn. ř.). Exekuční soud zrušil tudíž právem exekuci podle § 39 
čÍs. 2 ex. ř. a nevadí, že dlužník přednesl návrh na zrušení exekuce 
ve formě stížnosti podle § 68 ex. ř., žádaje, by exekuce byla prohlášena 
za neplatnou. Stačilo, že tato stížnost zavdala soudu příči.nu k zrušení 
exekuce ve smys'ln § 39 čís. 2 ex. ř. 

čís. 7194. 

Sdělení soudní kanceláře o pravomoci rozslUdku nenahrazuje po_ 
tvrzení o vylootlatelnosti rozsudku vyžadované druhým odstavcem § 4 
ex. ř. k opodstatnění příslušnosti exekučního soudu- k povolen~ exekuce. 

(Rozh. ze dne 30. června 1927, R I 411/127,) 

Vymáhající věřitelka učinila na exekučním soudě návrh 'na povolení 
exekuce zavedením dražebního řízení. S O' udp r v é s t o I i c e ná
vrhu vyhověl, rek u r s <ll í s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Aby mohl 
exekuci povoliti exekuční so'up, jímž je v souzeném případě soud prvé 
stolice, je 'nutno, by bylo k exekučnímu návrhu připojeno vyhotovení 
exekučního titulu, opatřené potvrzen!ím vykonatelnosti, jak to žádá § 4 
druhý odstavec ex. ř. ve znění novely z roku 1914. Forma tohoto po
tvrzení je předlepsána v § 79 prvý odstavecorg. zák. ve znění noveli
sOvaněm v §u 8 písm. b) prováděc{ho nařízení k němu. Té však nevy
hovuj,e obsah korespondenčníhollstku, zaslaného. kancelářským oddě
lením krajského SO!udu zástupci vymáhající strany a podepsaného kan
celářským úředníkem, podle něhož rozsudek ze dne 23. prosince 1926 
jest v prá\'ní moci. Pro nedostatek léto formálni náležitosti mě'l býti exe
kuční návrh prvým soudem zamítnut. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Mylným jest názor dovolacírekurentky, že sdělení soudní kanceláře, 
že rozsudek nabyl právní moci, jest postačitelným a že nahrazuje po
tvrzení o vyl<onatelnosti rozsudku, které jest v § 4 druhý odstavec ex. ř. 
předepsáno, má-Ii exekuci povoliti exekuční soud Hlísta soudu, který 
rOzsudek vydal. Sdělení soudní kanceláře o pravollloci rozsudku ne
může nahradili předepsamé potvrzení o vykonatelnosti, neboť toto po
tvrzení jest vyhrazeno soudci a ,nevydává je kancelář, nýbrž tato toliko 
podpisuje písemn'é vyhoto'vení příslušného soU'dního u,snesení (§ 8 
písm. b) prov. nař. ze dne 2. června 1914, 'čís. 41 m. v.). Proto návrh 
na povolení exekuce, podaný u exekučniho soudu a doložený toliko 
sděle,ním soudní kanceláře o pravomoci rozsudku, neodpovídal zákonu 
(§ 4 druhý odstavec) a nebylo mu rekursním soudem právem vyhověno. 
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5 března 1869 čís,. 27 ř. zák.). Ručení dráhy (zákon ze d~e . saného z ůs~bu vys(lupování z vlaku 
úchylky od ř~dného nebo ?~ed~p odou v d~pravě, ale ie~ vte~dy, kd'y~ 

opouštění stamce mohou byt! prt Vo pramenící ve zvlastm, osoblte 
ae j'imi vyvolává nebo zvětšui~ ne eZPt:edkcl u provozovaného motorickou 
s . "ako dopravmho pros r, . . Vtěni povaze železntce J . hl t' Příhody při vystupovam a opous 
'lou hromadně a s velkou ryc os I. "hod.t' "Inde a při jiné přtležitosti, Sl , • ' v dohrve mohou pn 11 I v t vo 

tanice jež se sILeJne' v k' . . pohody v doprave nes ael, ~ejsou 'příhodami v dop~~v~: K k~:k~:n;ředmětu ležícím na cestě od 
že cestující s!,louzl na. neJa ~m. stanice. . v 

vozu, z něhoz .vy~tiou~ll'ta vky~h=iční služby nenálež! soudu, nybrz Výklad vnltřmch ms ru CI z 

znalci. d 30 cVervna 1927 Rv I 1651/26.) (Ro'zh. ze ne . , 

• v' uklouzla na předmětu ležícím mezi žalobkyně, vyStOUplVSl z vlak~, obni nárok proti dráze o náhradu 
kolejemi, upadla a pora?"la se'

d 
zaIr v é s t o I i c e důvodem po p'r~vu; 

škody uznal pro C e s nI; o ~ . PUdek potvrdil. D ů vod y: Po pravn! 
o cl vol a c í s <O U d n~pa eny r~zs se ne'ednalo o příhodu v doprave 
stránce uvádí žalovana strana, ze. II ák o ruč žel. Tato námitka 
a že proto nelze hleděti k ustano.v~nl § .• t"~í prvého' soudu uklouzla a 
jest bezp'odstatn~. Dle b,,;zv,:d?YI~ n

Z
l!Skfuzký předmět, mezi kolejemi 

upadla žalobkyne. pr?to, .ze svlcaE ) Ku Iádné služhě dopra\'111 ve sta
ležící ()<us řípy ryeb repne~o. nz.'~h~d vystupujících cestujících k v,ý
nici náleží péče o be:peony "~' . v dopravni orgány dopusltly, by 
chodu z nádraží (zastavky). k ~m, :~Ieje a přes prostor, ohledně kte
obecenstvo vystupovalo z vla u. pres

e 
t nes rávnost v dopravě, příhoda 

rého o tuto péČI neb.ylo pos.ta. rano, J St k' Pdra'hy lokální ludiž příhoda 
' d 'Illího provozu a e 'v. 

odchylujíCI se o norma:'h d . st v přičinnéni spojení se skodou za-
v dopravě ~, težto 

tato pn o- ~t d . nahraditi. Žalovaná strana nedo
I<obkyně, ma zalova~a stran,:.~.~ u dopravě použití přechodu, obe
kázala, že žalobkyne tuto pn o Ul v bo.z ve 'zavinila že předmět do-

" .. 'h s ma ZaVInl a ne , , I ' 
censtvo ohromlJlcl o, a . . J. I a tohoto předpokladu mob "y 
pravě vadíCí bylomezi kOk"eJlem!. , ~~e ,,§e ~ zák. <O ruč. žel 
býti proveden dukaz ex ~'pacHI , I 

N e j v y Š š í s o u d zalobu zamlt. 

Důvody: 

. ''vtění nižších soudit utrpěla žalob-
Podle sr?vnaléf'o skutk?veho ZJIS o v stoupení ze zastavivšího se 

kyuě úraz tHn zpusobem, ze JdOluc e. ř~kročování vedlejší koleje na 
vlaku k východu zastávky,vos~oup a PknlPnicemi upadla a narazila. při 

v' • kl k' 'edmět lezlcl mezI 'o eJ, . vovk S 
nelaky Uz Y p. .. , k I .. takže si rozbila ko,lenm CIS u. ce 
pádu prudce I:.olenem o, o"e'J~,~e, st to,ho,to zjištění nehe se již zab.ýzře'telem na urcltost a nezmem e no 
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vati možností, že k úrazu snad došlo jiným způsobem, ža žalobkyně 
mohla upad-nouti přes kolejnici a naraziti na nějaký kámen, ležicí mezi 
kolejnicemi. Nebylo zjištěno, co bylo kluzkým předmětem, po kterém 
žalobkymě sklouzla, a nemŮže to již býti zjištěno, neboť žalobkyně, na 
jejíž výpovědi se zjištění zakládá, toho neví a jiných důkazů není. Ža
lobkyně udala, že to bylo něco kluzkého jako kus řepy neb řepný řízek, 
ježto měla pocit, jako kdyby stoupla na švestku. Jde o to, zda vystu
pování z vlaku a opouštění zastávky v místech, kde ležel předmět způ
sobivší žalobkynino uklouznutí, bylo příhodou v dopravě podle § 1 zá
kona z 5. března 1869, Čí's. 27 ř. z:'lk., o níž zákon předpokládá, že byla 
zaviněna železnicí a za jejíž následky dráha ručí, leč by dokázala, že 
byla způsobena neodvratitelnou náhodou, neodvratitelným jednáním 
třetí osoby neb vlastním zaviněním poškozeného. Jako každá činnost, 
jest spojeno i pro-vozován-í železnice se zvláštními, jenom jemu vlask 
ními nebezpečími. Vznikají z používání motorické síly, rychlosti dopravy 
a její hromadnosti. Nebezpečí jsou dvojího druhu. Jed'něch nelze se 
vubec uvarovati, každý, kdo dráhy používá, musí si jich předem býti 
věd'Om a bere je tím, že přes to jede dráhou, na sebe. K těmto nebez
pečím náleží i nutné přecházení kolejí při vystupování z v'laku a taková 
úprava kolejí, by nebyla překážkou jízdy, dále neodstranitelné vlivy po
časí, zvláště mokra, na stav" nástupiště. Jiným nebezpečím lze buď 
úplně neb aspoň do jisté míry, předejíti bedlivostí železničních orgánů, 
přiměřenými, zkušeno,sti a technickému- pokroku vyh'Ovujícími opatře
ními a předpisy a přesným zachováváním předpisů. Zákon ukládá že
leznici, by dopravu os'Ob provozovala tak, aby odstranitel'ná nebezpečí 
dapravy byla odstraněna, a st"noví domněnku, že !>aždá úchylka od 
řádného chodu dopravy, již nazývá příhodou v dopravě, byla způso
bena zaviněním železnice. Poněvadž také vystupování cestujícího obe
ce-nstva z vlaku a jeho odchod ze stanice, jakož i všechna opatření 
k tomu po,třebná náležejí ku provozování železnice, mohou ovšem 
i úchylky od řádného nebo předeps.aného způsobu vystupování z vlaku 
a opouštění stanice býti příhodou v dopravě, ale jenom tehdy, když se 
jimi vyvo'lává neb zvětšuje nebezpečí pramenící ve zvláštní, osobité po
vaze železlnice jako dopravního, pl'Ostředku provozovaného motorickou 
sílou, hrom"dně a s velkou rychlostí. Příhody při vystupování a opou
štění stanice, jež se stejně dobře mohou přihoditi jinde a při jiné příle
žitosti, nejsou příhodami v dopravě. Všeobecné zjištění, že žalobkyně 
sklOluzla na nějakém kluzkém předmětu, ležícím na cestě mezi vozem 
a východem zastávky, nedostačuje, by příhoda v dopravě mohla býti 
pokládána za dokáziťnou. Dokud se neví, co bylo předmčtem, na němž 
žalobkyně uklouzla, nemůže býti posouzeno, jak a kdy se dostal mezi 
kolejnice, a zda a jakými opatřeními železnice moh'lo nebezpečí uklouz
nutí býti zamezeno. Pohození předmětů umožňujících uklouznutí, není 
zvláštností železničního provozu, nýbrž -častým zjevem na všech mí
stech obecně přístupných, jmenovitě cestách a chodnících. Jest pone
cháno vlastní 'Opatrnosti chodce, by se uklouznutí uvaro'val. Poněvadž 

. nebylo prokázáno a nelze již zjistiti, že žalobkyně uklouzla na kusu řepy 
nebo řepném řízku, nemůže se pokládati za prokázáno, že příhoda byla 
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- - ,~. _, dnou do ravou řepy. Poněvad7 takový kluzký 
vyvolána tehdejsl hloma . h P n teprve vystupujícím obecenstvem, 
předmět může býl! ,na z~n'.l p'0 I O~~yně uklouzla pokládati prokázaným 
nelze pouhou skuteonosll: ze Zt~ °t t' se o čist~tu a řádný stav nás tu-

, ,. V· ozené povmnos 1 '3 ara 1 ,. , t 
zanedbam ~nr ", _ t"cí obecenstvo přecházelo omm mlS el~', 
pištč, a v pnpustem, by vys uyUj. ávem oukazuie první soud na cl. 
spatřovati příhodu v dopra:~I:~f~ož ma0 koleje, jež cestující pře~ro-
124 instrukce XI~. bOd,5, .P. _ dí že každý předmět, na nemz by 
tují, býti beze vsech preka~ek, a ~ou _' 'ekážkou. Výklad vnitřních in
cestující mohl ukloumoul!, je~t t3'; ovou P~, 'brž znalci ten pak udal, že 
strukcí technické po,:a~y tner;:leZl s~~~U~ta~ební mat~riál všeho druhu. 
se překážkaml v one "ns rll Cl 10Z, d b nástu iště nebylo bývalo 
Bylo by ovšem p!íhodou v dopr~;~;lok v\IIobě, b~lo však zjištěno, že 
osvětleno P?dle predplsu; ,bak se. těvadž bylo ještě dosti svčtla den'.."ího. 
umělého svetla nebylo tre a, p~!, r 'e tu byla přihoda v doprave, ze 
Nebylo proká~áno ,a t~~e ero ~~~t~ lest dovo,lací duvod nesprávné,ho 
které vzmkl uraz ~a o dynt e

l
· 'n dovolání musilo býti vyhověno, a za

právního posouzel1l opa 18 a ne , 
loba zamítnuta. 

čis. 7196. 

. "k ti bezelstnému postupníkU. pohle-
Uznal-li postoupeny dluzm pro., e u latňovati proti ní tlároky ze 

dávku z kup!'í ceny za,prla~oll1, pn~~uzpost~p-iteli ohledně koupené věci. 
správy, \ctlere by mu pns use y 

(I<>ozh. ze clne 30. června 1927, Rv I 1698/26.) 

Id' k tupoíka za žalovaným na 
Žalobci byl3' postoupena p~h e t~:n~bil°~alovaný umal pohledávku 

zaplacení kupm .c,:ny z~ proda? ::í ohledávky namítl žalovaný najmě 
za pravou. Proh zalobe o zap ac. p t b'l P r-o c ť sn í s o u d 

, hl cl ' prodeje all' omo '1 u. , 
nárok ze spravy o •. e ne dl 'I by o cl vol a c í s o u d napacleny 
p r v é s t o 11 c e uzn~1 po e. zaOodv;lánívytýká rozsudku, že nebylo 
rozsudek potvrd~. O u V? dJ', ostonoená ohledávka jest součástí 
dbáno toho, že zalob,;e vedel, bZf P, e pr~ prot~ jakožto obchodník mu
kupní ceny za, prodany auto,~o l,~:pníka (jeho nástupce) ku správě; 
sel si býti ved?m povmnos 1 pos ne 27. června 1925 nelze vzhledem 
dále dovoz,uje, ze ,?bsah clOPIS~ ~~o~ným živnostníkem, vykládati podle 
na to, že zalovan.a stra~a jes ro-stého uznání dluhu. Odvolací soud 
doslovu a phznatl mu ,vy~nam n~p 'ho posouzení za neoprávněné již 
pokládá výtky ne~p'r~vfeho. prf~~,'a obchodnlí firma, dopisem ze dne 
vzhledem k tomu, !e za ovan~,"tk z~ svuj dluh a žalobce za svého vč-
27. června 1925,;a:alov,:~ou c;a~ ~to nastal právní poměr po rozumu 
řilele uznala, Clmz v pnpad.e o 'straně nč'aký nárok ze správy pří
§ 1396 obč. zák. I kdyby byl z!,lr~ne I tňova\i neboť v onom dopisu
slušel, nem,ohla bY,]e] P!ot~,za ,o kCIU~PS~ žalov~né strany jakékoli ná
nutno spatrovatt zaro1ven tez zre n 
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mitky. Nehledíc k tomu neměly by zde zákonné předpisy o sprave mí
sta, nehoť žalovaná strana o nějaké vadě ať již fysické nebo právní po 
rOzumu §§ 922 a 923 obč. zák. nečiní nejmenší zmínky a pouhou sku
tečnost, že žalované stranč nebylo odevzdáno typové potvrzení, nelze 
pokládati za vadu onoho druhu. Ku tvrzení, že v době, kdy proveden byl 
po,stup zažalované pohledávky, bylo žalobci známo, že pohledávka 
vznikla ze smlouvy o prodeji au,tomobilu, nelze hleděti, neboť odporuje 
zjištěcní prvého soudu, že žalobci nebylo nic takového oznámeno, že se 
o tom vůbec nejednalo. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni 

D ů vod y: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž potvrzen byl roz
sudek soudu prvé stolice, s hlediska dovolacího důvodu čís. 4 § 503 c. 
ř. S., jednak námitkou, že tu Iiení, jak se domnívá soud odvolací, pří
padu, jejž dlužno posouditi podle § 1396 'obč. zák., dále námitkou, že 
žalobci nepřísluší vi1bec sporná pohledávka, ježto mu nebyla postou
pena osobou k tomu oprávněnou. Onu, námitku provádí dovolatel ob
šímými vývody 'o tom, že žalobce není bezels,tným nabyvatelem, jakého 
má na mysli § 13960bč. zák. Avšak obmyslným po,stupníkem byl by ža
lohce jenom, kdyby hyl vědělp že sporná část postoupené pohledávky 
není po právu, nebo kdyby aspoň mu bylo bývalo známo, že žalované 

• firmě přísluší nárok ze správy, poněvadž jí nebyl odevzdán typový prů
kaz, což však zjištěno ba ani tvrzeno' nebylo. I kdyby bylo prokázáno, 
že žalobce věděl, že postoupená pohledávka vznikla z prodeje automo
bilu, nebyla by tím vyvrácena bezelstnost žalobcova, neboť nebylo by 
to důkazem, že žalobce v rozhodn'é době, když obdržel dopis ze 27. 
června 19025, věděl, neh aspoň domnívati se musil (§ 326 obč. zák.), že 
postoupená pohledávka netrvá ve výši 13.000 Kč, jak žalo'van'á strana 
v dopisu potvrdila, nýbrž že žalovaná má proti ní vzájemnou pohledávku 
ze správy. Dopadá proto, jak již soud odvolací správně r02'poznal, na 
tento případ předpis § 1396 obč. zák. a může se proto žalobce dovolá
vati toho, že žalovaná firma uznala dopisem ze dne 27. června 1925 za
žalovanou pohledávku za správnou. Že dopis ze dne 27. června 1925 
takové uznání a tím i vzdán'í se případných námitek skutečně obsahuje, 
dolíčil jíž případně soud odvolací, pročež se dovolatel v tomto směru 
poukazuje na správné jeho odůvodnění. 

čís. 7197. 

Právni domněnka čl. 274 obch. zák. platí, jalimile jesti aspoň po
chybno, zda smlouva uzavřená kupcem nepatří k provozu jeho živnosti, 
a jest vyloučena pouze tehdy, když podle povahy právního jednání nebo 
podle okolností případu jest nepochybně zřejmo, že smlouva nemá 
s provozem živnosti nic společného. Slib důchodu zaměstnavatelem bý
valému zaměstnanci patří k provozu obchodu, byl-li přislíben na nalé

. hání dělnické organisace. Předpis čl. 273, prvý odstavec, obch. zák. za-
hrnuje v sobě též libermity. 
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, ~ tnava(lelem bývalému zaměstnanci obcho-
Byl-Ii slib důchodu .zam;8

1 
tel~osti slibu zapotřebí zřízeni notář

. nebylo k platnosh a za ova 
dem, . 
ského SpISU. 

4" '?7 í 
(Rozll. ze dne 30. června 1927, Rv I 3 8/,.. ., 

, 1 v lovaná firma, II níž byl dříve za
žalobce tv,:dil, .že ~e .. m~ z~vaza aO'~a1. ledna 1921 a že t~ skutečně 

městnán, vyplaceh meSIC
,l1l dUC~~~Obě o zaplacení tohoto duchodu I za 

až do konce roku 1924 .'0I011a. r v é s t o I i c e vyhověl, O d v o -
k 1925 pro c e s n I s o udp 'důchod byl placen bez p-

po d ' I b zamítl maje za to, ze , . , I . 
I a c í s o u za o' u . ' hl dfi humanitních a že závazek za ovane 
kéhokoliv závazku a len ~ o e t "ského spisu podle zákona ze dne 

, doval ku své platnosl! formy n,o ar 
vyza I Č' 76 ř zák . 
25. července, ~8!, IS'd b' o il' rozsudek prvého soudu. 

Nejvyssl sou o' n v 

D ů vod y: 

, d' ylně posoudil věc , t'k' dvnlaClITIU soU u,· ze m v o 

Dovolání pravem Vy Y ~ o , ) Odvolací soud, zjistiv, ze du-
po stránce právní (,§ ,503 bbs . ~ ~'b:~ Sj'ako dar zamítl žalobu z důvodu; 
chod, o nějž jde, J;yl .zaln CI pns I ného o-clevzd<,mí, a že proto dopada 
že šlo >O darovacl shb be~ skut~č cl ák ze dne 25. července 1871, 
v tomto případě ustanove~1 § \ Pt'S11't j r~,v~cí smlouvy bez skutečného 
čís. 76 ř. zák., podl,e ,ktere~o p ,a ~~~tář:kého spisu, což se v tomto př!
odevzdání je pod~l~ena znz~n;~ lze souhlasiti s odvolacím sou,d<:;m, ze 

Padě nestalo. Nez, I kdyb~ lh d' d'a'n'l' n,ebylo J'e zamítnuti zaloby 
, ., d' skutecne o o evz, ' , 't 

v souzenem pnpae '..' . 'su och beno již protni ze us 3110-
pro nedostatek formy notarskeho ,Spl PI;:; I čís 76 ř. z. vůbec nelze 
vení § I písm. d) zák. ze dne 2"; cerlvence te'chio u;vah: Ježto žalo'vaná 

. t" cl' CQ-zpynez ' ..' vztahoval! na ten o pnpa., ,. ' a v ob.chodním reJ'stnku, dluzno 
t ·, t kova Je zapsan 

akciová spo.Ječnos ]<LKO ,a b h 'k) platí tlldíž prani všechna usta-

l'i považovati za kuP. ce (cl. 5 o kC 
• ::ah · t'e.dy i předpis čl. 273 prvý od

, b b d' 'h zákona o UpClC, , t" nove11l oe o m oh' d tl'va' l' e'dnání kupcova, kteTa pa n 
h 'k ' všec na le no 1 , d . stavec obc . za ., ze . . .. r' est pokládati za obchody, a pre plS 

k provoZU jeho ob-chodnl zlvno~kl, t. louvách uzavřených kupcem, 
čl. 274 prvý od-stavec obch; za kl ~~á o ž~mpatrí k provozU obchodní živ
jsou-Ii tu pochybnosti, s,: predpo, a .' .dy když jest aspoň pochybno, 
nOS ti. Tato právní domnen~a ~a~lUPuJe VZep~tří k provozU jeho živnosti, 
zda ta která smlouva uzavren; JOuJ;~e~o;ahy právního jednání, nebo po
a J'e vyloučena Jen tehdy, kdy I b ~ " O' že smlouva s provozem 

, .. d 'est nepochy 'TIe zreJm , , 
dle okolnostI pnpa u J ' . ' k .ne1ze mluviti v souzenem 

. "olečneho O tom vsa· . I v 

živnost! nem~ !1lC s~ , o h d' odle vlastního tvrzení žalovane by ,za-
případě, kdyz sporny d~c. o '~ické oe anisace jako bývalému zamest
lobci phs1iben na naleha~1 del '1 g 'mu přiSUZUJ' e povahu remu-

.' J l' T takze sama za ovana .., v 

nanCl fIrmy u lUS .', t ěci ·e nc-li nepochybno, zajlste as~on 
neračního daru. Za to,~oto s avu v tří k 'pro-vo,zu žalované společnostI, a 
pochybno, zda slib d.uCkhO?IU ;;raprvy' ods,tavec obch. zák. Ježto ustano
platí proto zde domnen ae . 
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v~ní čL 273 prvý odstavec obeh. zák. vzhledem ku svému zcela po
vsechnemu znění ~ahrnuje v s.ob~ též Ii?er~lity (srov. Staub-Pisko § 8 
k ~1. 273 ?bch .. zak.), Je opravnen zaver, ze sporný darovací slib byl 
u zalov~ne akcIOvé společnosti (vedlejším) obchodem podle čl. 273 
obc.h. za~., to tím spíše, ježto žalovaná se ani nepokusila vyvrátiti do
mnenk~ cl. 274 prvý odstavec obch. zák., nýbrž naopak sama tvrdila ve 
sp?r~, ze právn} jednání, z něhož jest žalováno, bylo u ní obchodem, a 
pra~e z toho duvo,du před • ok~esnín:, so~dem: kde žaloba původně byla 
P?dana" vznesla namltku vecne nepnslusnosŤI dovolávaného soudu, kte
rezto nan;.ltce soud. vyhověl, v~sloviv svou věcnou nepříslušnost, a 1'0-
StOUPI~ vec podle zalo,?c.ova navrh,u (§ .261 poslední odstavec c. ř. s.) 
okresmmu soudu pro vecl obch'Ůdm, takze celý spor v prvé i druhé sto
hCI. by! proje~nán př~d obc~odním soudem. Byl-li však onen slib, jak 
dovodeno,. u z.alovane spolecnostI obchodem, nebylo v tomto případě 
k platnOSŤI a zalovatelnosti darovací smlouvy zapotřebí zřízení notář
skeho SpISU'. To p!yne z předpisu čl. 317 obch. zák., podle Merého ku 
platnostr o~chod"l11ch smluv se nevyžaduje písemní formy, ani jiných 
formaht, lec, by byly o~Ch?dn~m zákonem samým předepsány, a z čl. 
277 ob~h. zak., podle nehoz predplsy obchodního· zákona platí pro obě 
smluvm strany, je-h smlouva I Jenom pro jednu z mch obchodem po
kud v předpisech samých ne·ní stanoveno, že platí jenom pro onu st~anu 
pr~ k.terou jest smlouva obch(rdem. Z toho plyne, že platnosti sEbu, z ně~ 
hoz zalobce vyvozuje žalobní n:árok jakožto obchodu není na závadu 
sk~tečnos,t, že o něm nebyl zřízen n9tářský spis (srov. Stauh-Pisko § 5 
k cl. 31.1 ob:h. zák..a rozh .. Adler-Clemens čís. 2846). Jeliko.ž jinak 
z vlastnrho predn~su z~lo~~n.e Je.st patrn?, ~e správní rada povolení dů
c?odu vzala. n,~ ~edoml: pn cemz je nezavazno, že je tam mluveno o 30 
a~ 35 Kč n:es:on~, kdyz spo;nou ne?yla výše důchodu, nýbrž závaznost 
~hbu, a j,e!lkoz dal.e, pokud jde o n~mltku vynucení, nebylo ani tvrzeno, 
ze .vy~ruze~ pOUZltO bylo, I ,tenkrate, když věc byla přednesena ve 
spravn} rade a tato povolem duchodu vzala na vědomí mělo žalobě býti 
vyho'veno, Jak správně učinil prvý soud. ' 

čís. 7198. 

. E,lektrické~~nl jt;s,t díl~ ve smyslu § 1319 obč. zák. Majitel elek
trrckeho ve?em Jest prav ze sl<ody, nebyla-Ii v místech kde se úraz stal 
p~?~e~na ls~lace. Na majiteli elektrického vedení jest, by1neopomemd 
U:llt1~1 vhodna opatření, která podle poměrů a stavu věci lze rozumně 
ocek~vati. Bylo-li eleldrické vedení provedeno odbornou firmou úředně 
SCh~?I~o a pro~Oz? odevzd~no, neměl m;ajitel vedení rozumné příčiny 
k nejakemu opatřen'l, pokud 810 o vadu taJ1lou, pro něho nepoznatelnou. 

(Rozh. ze dlle 30. června 1927, Rv I 477/27.) 

,žalobcův kůň byl zabit d'otekem drátu telefonníh·o vedenÍ. Škodná 
udalo',t na.stal~ tím, že zřízenci ředitelství pošt a telegrafů přehodili te
lefonlll drat pres sllnoproudné elektrické vedení žalované obce, jež ne-
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b do dostatečně isolováno. Žalobu o náhradu škody p~0ti obci p r'Ů -
} . í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c I s o u d ,napa-

~ es, Drozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolací spís klade zvláštní váhu 
enY

t z· e došlo ke styku telefonního drátu s městským silnoproudním 
na o, h' I kt . k' 

d ' I'm právě u neisolovaných svorek nad kolnou ostmce na e e nc e ve cn , '" Ok . 
řípojce a že podle znaleckého posudku tato, mot?rDva pnpoj a, n';jso,UC 

lsolována, neodpovídá platným bezpečnos!n:m predplsun: a uk~áda dale 
zodpovědno-st za zahynutí žalob~ova .kone :;alovane obCI, J"kozto maJI~ 
telce vadné, proti bezpečnostmm pre~pls~l;' proved':,ne. e,lektrov,:dl11 
'tě po které rozvádí elektrickou energl1 k ucelum vydelecnym, p'Ů ZIV

~Ios;ensku ji prodávajíc, při čemž se odvolatel opír~ ~ ustanove~'í ~. 1319 
obč. zák., poněvadž jde o dílo pod ~ento ~ spadaJlcl., Posl.e~m ve,ta to
hoto § usta-no·vuje jako jednu z podmll1ek.zava:ku k nahrade s~ody okol
nost, že držitel nedokáže, že se vynasnazIl, sec .byl, ab~ bylo celeno ne~ 
bezpečí. Podle zjištění prvého soudce zad~la zal,ovana. obec ~';ov~den~ 
rozvodní sítě odborné fě R. a byla tatoslť take se vsemi pnpojkam! 
včetně přípojky, o niž v tomto· sporu běž'í, za účasti odbomých znalcu 
úředně kola-udována a okresní politickou správou schválena a ku pro
vozu odevzdána takže po této stránce nelze žalo·vané obci přičítati za
vinění. Zjištěno 'je dále prvým soudem, že telefonické vedení, při němž 
došlo k zabití koně, bylo prováděno zřízenci pošt a telegrafů, tedy m
koli žalované 'Obce že žalovaná obec o jejich jednání ani nevěděla a 
jejich neopatrnou Činnost ".ni před~,ídati. nemohla, to. ,Nm. méně, k9.Y~ 
z průběhu sporu je patmo, ze 0111 znzenc; u obse ~m r~dne neza~ro.clh, 
aby hylo silnopmudné vedení vyppto a lIm moznemu urazu zabra-n~~o. 
Nelze tedy žalo-vané obci či'niti ani nejmenší výtky, že soc nevynasnazlla, 
seč byla, by bylo· možnému nebezpečí čeleno, zejména když je .nesporn~: 
že jako vlastnice elektrovodní sítě vyd:,la vyhlášk~, by občal1'st:,'Ů pn 
ořezávání stromů při opravách domu atd. v bhzko·g,tI elektnckeho 
proudu požádalo ~bec 'O jeho vypnutí. Za to-hoto stavu .věci nelze zá~ 
vazek žalované obce k náhradě škody vyvo.zovah "111 z usta-novell! 
§ 1319 obč, úk. Není o tom pochybnosti, že žalobce nemá na pá~!" 
svého koně žádné viny, ale Z" toho, 00 dosud uvedeno, plyne ja-sne tez, 
že nemůže náhra-du škody žádati právě od žalovaoné obce. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil ro·zsudky obou nižších 'soudů a vráti! 
věc prvému soudu, by o ní znovu jednal a ro-zhodl. 

Důvody: 

Opodstatněno jest dovolání, po·kud uplatňu~e dovolací důvod ne
správnéhoprávního posouzení věcí ve smys,lu § 503 čÍs. 4 c. ř. s. Ža
lova,ná obec jesl majitelkou, elektrickéh? vedení, j~hož p~o~dem" byl 
usmrcen žalobcův kůň, a nem pochyby, ze elektncke vedem jest dIlem 
ve smyslu § 1319 obč. zák. (sb. n. s. čís. 3960). Podle tohoto místa 
zákona jest majitel díla povinen, ?áhra~ou, .stala-!i s~ u~~lost n~sled
kem vadné povahy díla a nedokaze-Ir, ze uzIl veskere pece nutne pro 
odvrácení nebezpečenství. V onom směru je zjištěno, že elektrické ve
dení bylo vadné, poněvadž v místech, kde úraz se stal, nebyla prove-
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dena správně isolac P"" , 
'" o e. nCwna souvislost b 1 v v • 

znzencu ředitelství pošt a telegraflt 'ín: n;, ya prerusena jednáním 
;edením, jelikož v příčinné SP'Ojito~tl j~~t d~s~od ,k docttYku s, telefonním 
urazu a spojitost tato se ř" '. , a~ a Je nothva podmínka 

~1~::~Pa:~1 ~ re~~ykO::'~éahloo'vPas %\~~~b,j~{n~bn k~lm lř~ ~nI~~n} e~~;;;~'~k~~~~~~O :yy~ 
t' . ne o Cl, y provedla důk h 

nuy, t. j"podle materiálií k III. dílčí novele obč 'kazd:'kora yzpome_ 
rnl'11,ula UCInltJ vhodná opatření kter' , . ~ao· II az, ze nepo_ 
rozumně očekávati (sb n s 6Ó42) ~ pod~e pomeru a stavu věci lze 
ž: dílo dala provés,ti o'db~r~ou fin~ t e sl~eru tom žalov,aná prokázala, 
vsemi přípojkami, včet",ě přípoiky, °O' ~žz~uele~~tnc,~adsl! byla ,pak se 
k provozu odevzdána Mohla t 'd" , I J e, ure ne schvalena a 
díI"o jest bezvadné a' neměla ~~o~zUl~~~va,~:~.obec ovv~ern. spoléhati, že' 
avsak jen potud, pokud šlo o vadu .. pncllly k neJakemu opatření, 
n. s. 3960, 6042) nebot' 'i'n tajnou pro nI nepoznatelnou (sb, 
bylo zadáno firmě'odbo ) akhbylla povmna, Jl odstraniti, třebaže dílo 

v rne a so va eno příslu v

,' 'v d ' 
smeru schází potřebná skutková z'ištěnísnJ::m ura em, ~ez v tomto 
hledIska projednati a zejinéna vhobn' a dllUkz~o pr?to vec s tohoto 
tom objasniti. ym zna ec ym dukazem ve směru 
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Osmihodiooá doba pracovn' ( 'k sb, z. a n.). I za on, ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 

Odměnu za práci přes čaSl lze . var . 
vědomy, že ujednaná mzda ZahrrJ:US Iso,vah. ~tačí, byly-Ii si strany 
převyšovala. osmihodinovou praco;ní v d~~~e r'f::;~n~. také za dob!". jež 
vatel stanovil pracovní dob v " . s ejno, zda zames(llla
sle svolením živnostenskéh! its'pe:ktYSoUri!tuCí O~~bihodi~ovou pracovní dobu, 

a ,CI ez neho. 

(Rozh. ze dne 30. června 1927, Rv II 248/27,) 

__ ža,lobce pracoval od 12. srpna 1925 d '-' . . 
narsky pomocník ve mlýně žal'Ova '] ,o 13; zan 1926 jako mly
stravo~ a bytem. Dne 12. září 18~~0 ťa tydemnr mzdu 8? Kč s úplnou 
a obdrze,1 odbytné za čtrnácti den ( ,yl -,~I?bc: ze sh.uzby propuštěn 
v podniku žalo,vaného pracoval d;l ~y~OVednr Ihutu 374 Kč. Tvrdě, že 
žalovaném únlaty za pra'c' , :nne 2 hodl,n, domáhal se žalobce na 
I 

. , 1 pres cas Pro c e f 
l C e žalobu zamítl o d vol a ' . s n s o- udp r v é s t o-

D o "c l S o u d napaden' d k 
u vod y: Zjištěním že byla za 12h d' Y mzsu e' potvrdil. 

vena týdenní mzda 80 K' t o mnou pracovní směnu umltlr 
db' c se s ravou a byte ďl' 
~ II pre~yšu)ící 8hodinnou pracovní dobu až nd t2 e'h Zde. za pracovní 

nana pausálnr odměna dále že 'd . ' o.. o ln byla ll'Jed
práce přes 12hodinovo~ směnu aPo: ,Ie umluvy měla býti zaplacena jen 
že žalobce odměnu za 4 h d' ta,z skute,č~e byla zaplacena, konečně 
při výplatě mzdy nikdy ne~á~fI presahuJl~l 8h?~i,n,nou pracovní dob~ 

. ospravedlněno. Po stránce ,', jest/a;lHlnutl zalobní žádosti úplně 
hodinné pracovní době ~ra,:nr tvr l zalobce, že zákonem o osmi-

, vy anym podle Versaillské mírové smlouvy, 
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Dovolování delší pracovní doby bylo ponecháno jen živ,nostensk\flTI 
1ns pektorům; ujednání 12hodinné pracovní doby odporuje prý zákónu 
a c\obr5rm mravům. Rozhodnutí nejvyšší\lO soudu prvním soudem 
citované (čís. sb. 3341) se prý týče jen obchodních pomocníkú, kdežto 
tu platí ustanovení § 72 živn, řádu. Naproti tomu sluší však poukázati 
k tomu) že o,nen zákon výjimeč,ně povoluje též překroče·nf osmihodinné 

. pracovní doby pro některé podniky, k nimž patří též mlýny. Znaleckým 
svědkem a v)rpovědí žalova'Dého jest mimo to dokázáno; že živnostenský 
inspektorát má vědomost o dvanáctihodinné směně ve mlýně žalovaného 
a že postup tento trpí. Ostatně pro soud jest jen směrodatným, zda 
žalobce za dobu přesahující Sh'odinnou pracovní dohu dostal odměnu, 
nehledíc k tomu, zda 12hodinná smčna úředně byla povolena čili nic, 
že by paušalování odměny za čtyři hodiny převyšujíci Shodinnou pra
covní dobu odporovalo dobrým mravům, nelze říci. Také stanovisko 
prvního soudu jest správné, že se odvolatel, a,ni kdyby oné odměny 
nebyl dostal, vzdal jí tím, že ji po trvání služebního poměru nikdy ne
žádal, lhostejno, opomenul-Ii to prolo, by nebyl propuštěn či z jiného 
dúvodu, Znamenal'o by to právní nejistotu ve služebním poměru, mohl-Ii 
by zaměst-nanec po roce nebo po době více let vznésti nároky na další 
odměnu, již v době trvání tohoto poměru nikdy nežádal. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O Ú vod y: 

Žalobce opírá žalobní nárok o zákon ze dne 19, prosince 19'18, 
čís. 91 sb. z, a n., z jehož předpisů (§§ 6 a 7) nepochybně vyplývá, 
že veškeré práce, vykonané mimo pravidelnou osmihodinnou dobu pra
covní, mají býti z\Clášť placeny. Předpisy tohotO' zákona však nezaka
zují, by smluvní strany odměnu za »práci přes čas« ne-paušalovaly, a, 
stalo-Ii se tak, platí mezi nimi podle § 1152 obč. zák. a § 72 živn. ř. talo 
paušálně smluvená odměna. Je tedy mylným názor dovolate1ův, že 
úmluvy takové jsou podle § 879 obč. zák. zmatečné (nicotné) (sb. n. s. 
5537). Prvý soud sice nezjistil, jaká částka ze smluvené mzdy 80 Kč při
padala na práce přes čas, o něž ve sporu jde, leč to nevadí. Stačít' ku 
platnosti úmluvy plvým sondem zjištěné, že si obě strany byly toho 
vědomy, že ujednaná týdenní mzda zahrnuje V' sobě odměnu za celou 
dlvanáctihodinnou směnu, tedy také za práce, vykonané v době čtyř 
hodin, o něž směna osmihodinnou dobu pracovn:í převyšovala. Zda ža
lova:ný stanovil dvanáctihod-innol.l směnu pracovní se svolením živno
stenského inspektorátu či bez něho, je pro rozhodnutí sporu lhostejno. 
Při neoprávněném překročení zákonné doby pracovní přicházejí sice 
v úvahu trestní ustanovení § 13 uv. zák., avšak pro posouzení zažalo
vaného n"roku po stránce právní je rozhodujicí pouze úmluva stran 
nržšími soudy zjištěná. Podle této úmluvy byla odměna za práci, vy
konanou v ujednaných dvanáctihodinných směnách mimo osmihodinnou 
dobu pracovní, paušalována, příslušné smluvní nároky žalobcovy byly 
uspokojeny zaplacením ujednané paušální mzdy a žalobce nemá tudíž 
práva žádati za tyto práce přes čas další odměnu. Pokud nižší soudy 
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projevil'y l1~zor) že s: žal'obce nároku na odměnu za tyto práce přes čas' 
vzdal tUTI, ze ho am za doby služebního poměru při týdenních výpla_ 
tách am při propuštění ze služby neuplatňoval, není třeba 
~atJ, zda v tomto směru posoudily věc správně, poněvadž 
zalobmho nároku stačí důvod již uvedený. 

čís. 7200. 

článkem 5. obchodní a plavební smlouvy s Italií (vládní nařízení ze 
dne 9. ledna 1922, čís. 4 sb. z. a n.), nebyl odklizen rozdíl mezi 
jako cízozemci a československými stá(llími příslušnlky co do S,olldnl. 
Přís!uš?osti, ,ime?ovitě nebyl. odklizen rozdíl, jejž činí § 46 
p~~zs~e plodmove bursy meZi cizozemci a československými stá.tnílmi 
pn~lusnlky. Vzhledem k § 46 stanov pražské plodinové bursy podro
?~Jí ,se l.?tlo~~. příslušnosti rozhodčího soudu pražské plodinové bursy 
JIZ .hm, .ze pnJmou bez námitky závěrečný list s doložkou o této pří
slusnosti. 

(Rozlt. ze dne I. července 1927, Rl 455/27.) 

Nálezem rozhodčího soudu Plodinové bursy v Praze ze dne 2. čer~ 
vence 1925 byla ve věci tuz,emské banky proti italské firmě zamítnuta 
námItka nepříslušnosti, vznesená žalovanou stranou s tím odůvodněním . 
že žalovaný jes.t italským státním občanem, - že žalovaný resp. žalovaná 
strana obdržela a bez námitek si ponechala závěrečný list ze dne 13. 
srp!l:a ! 925,.v n~mž obsaženy jsou .doložky: »Na základě zvyklosti 
Prazske plodlnove bursy a s podrohenlm se neod\'olatelnému a exekuce 
~působilému výroku rozhodčího' s'DUdu Pražské plodinové bursy«, ~ 
ze dopIsem z 31. srpna 1925 .žalovaná potvrdila přijetí závěrečného listu 
na. ~.OOO q suše~ých řízků a pmhlásila, že řádně podepsaný protilist 
vrah, JakmIle .le]! banka jí o·znamí, že haJllka zřídila pro žalujícího pro
date.le ~akkredl!tv. Rozhodčí soud neuvěřil tvrzení zástupce strany žaloo
~ane, ze k tomu dopisu byl připojen lístek, v němž žalovaná prohlásila, 
z,: obchOd nabude platnosti teprve po podepsání závěrkového listu 
p:~.dsedo'll družstva, poněvadž je to v obchodě naprosto neobvyklé, ježto 
pnctlo hy se to podle názoru rozhodčIho soudu zásadě důvěry v obchodě 
obvyk!é. v~lá,da.ti 90, dopisu, kterým se potvrzuje taJk dflležitá věc, jako 
Jes~ ~nJeh zaverecneho hstu a souhlas s jeho. podmínkami, lístek obsa
hUFcI v podstatě prohlášení ·zcela opačného obsahu totiž že se obchod 

, , . ' , 
uz,n~va Jen v tom p~ípadě, že hude závěrečný list podepsán předsedou 
~Tuzstva. Pokud se zalovaná odvolává na čl. 5 nařízení vlády republiky 
Ceskoslovenské ze dne 9. ledna 1922, čís. 4 sb'. z. a n., má rozhodčí 
sou.d za :?, .ž~',iest t? P?zd~jší zákon .všeobecný,. kterým naprosto nebyl 
zrusen dnve]sl speclelm zakon, klery Jest obsazen v čl. XIV. odst. 3. 
uvoz. zák. k c. ř. S., poněvadž by takové zrušení muselo býti výslovné 
a poněvadž tentO' specíelní zákon vztahwje se na cizí příslušníky všech 
stMů, tedy ne toliko na příslušníky státu italského. Z citovaného vlád
ního nařízení jest však vidno" (,obdoba §u I odst. 1), pokud jsou usta
novena obmezení pro příslušníky všech cizích států československými 
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;,. 1~ r latí tato obmezení i pro přísluš'níky italsk~. Firma žalov,,~ná 
za~O~\~~lstvo s ručením neobmezeným, tedy podle nahledu I:?zhodclho 
jes, I f' a protokolovaná a ,platí tedy podle náhledu rozhodclho soudu 
SO'ICU mn • , 'k k • s 
. ' tohoto důvodu ustanovení čl. XIV., ods!avec tret~ uvoz. ~a: <;. r. , . 
1 z důvodů těch má rozhodčí soud za to, ze Ťlrma zaloval:a ttm~ ze" z~
Z'rečný list přijala a bez námitek si ponechala po do~u VIce n.ez meSlC, 
ve \ obila se ve smyslu čl. XlV. třetí odstavec uvoz. zak. k c. r. s. resp. . prl6 odstavec třetí bursovních stanov tom~to rozhodčimu soudu. Z:,;a
Č;ční stížno'st žalované italské firmy protI toomuto. nalezu rozh~dcl~O 
t dll s o II d P r v é s t o I i c e zamítl. D u vod y: • Z.'natečn! s·ttz
SO~t žalované strany navrhuje zrušení nálezu jako zmatec'neho z duvo~u, 
~~ nálezem rozhodčí soud seneprávem p~ohlá?il za příslušný'". DOVOZUJe, 
, smlouva nebyla uzavřena na burse, že nem tu smlouvy, ]lz se stran~ 
z~ emně podrobily rozhodčímu soudu plodinové bursy, že žalova.na 
~;~ana není protolwlovaným obchodn!ke~, ný?'rž pou~ým .výdělkovym 
a hospodářským družstvem .~ n~uz~vre~em po~t~ clenu s uko:le~ pod
poro-vati výdělek a hospodárstvl clenu spolecnym provo:zov.amm .?b-

h. dů a poskytováním úvěru p'rávě jak to má na mysh. zakon clslo 
c o 'k k' .. 70/,73, konečně, že poslední odst. čL XIV .. uvoz.}a. c. r. s. nemuze se 
vztahovati na italské státní příslušníky, jehkoz by tQ bylo v. ro-zpo;u 
s čl. 5 (3) smlouvy mezi republikou československou a kralovstvl1~ 
Italským zeďne 23. března 1921, čís. 4 sb. z. a .n. z r; 1922, .~odl~.ktere 
italští příslušníci a italské korpora.ce ~ procesm~ pravu ma]l t?tez po
stavení jako tuzemci. Stanovy Prazske plodlllove bur~y obsahUjI v § ~6 
poslední odstavec, ~- tak jak to poslední odstavec cl. XIV. uvoz .. zak. 
k c. ř. s. připouští, - že ohledně cizinců nen:ají pl~tnostt ome~em na
z,načená pod bodem I. čl. XIV. uvoz. zák. k c, ;. s: a ze .clwzemc.1 ~odro~ 
bují se rozhodčímu soud~ již tím, že be~ ?amltky pr1Jmou .zaverečny 
list v němž ustanoveno, ze spory z dotycneho obchodu dluzno rozho
do~ati rozhodčím soudem bursO'vním. Jde především o otázku, zda to
mutO' ustanovení bursovních stanov uvedených v hlavě ll. jako řád roz
hodčího soudu, byl odňat záko.nný podklad tím, že ustaJllove~í posled~ 
ního odstavce čl. XIV. uvoz. zák. k c. ř. s. bylo, pokud se Jedna o ltalske 
příslušníky, zrušeno svrchu uvedenou smlouvou. ~sta;lOvení stano;: a 
zákom umožňuje, že případy, v nichž se z~loží pnslusn?st .:ozhodclho 
soudu mohou býti četnější, jedná-li se o CIzozemce, nez pnpady, kde 
se jedná o tuzemce, jelikož ohledně c~zozemců o~padá,:?m~zení pl.atící 
při tuzemcích. Ustanovení to znamena v podstate rozslrem domnenky 
o podrobení se mlčky, jedná-li se o cizíhO' příslušníka. V ta~ové,? roz
šíření nelze však shledávati ustanovení odchylné v tom smeru, ze Jest 
odiosním a to z toho jednoduchého důvodu, že nelze seznati, ·proč roz
hodování věci rozhodčím soudem bursovním by mělo býti nevýhodou 
před rozhodován,ím cestou obecného pO'řadu práva,. kdyžtě '?alézání ta~ 
kové jest zavedeno právě pro výhody, které poskytUje. Tyto uvahy, ktere 
činiti dlužno zcela abstraktně, odnímají účinnost vývodům stěžovatelky, 
pokud dovozuje, že smlouva má chrániti příslušníky italské proti usta
novením, které pro ně znamenají nevýhodu, nebo aspoň nikoliv stejné 
nakládání s tuzemci. Odst. III. čl. 5 smlouvy obsahuje všeobecnou zá-
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sadu. podle kleré příslušníkům it . -sn~dný. přístup k soudům vše~h s~~~~{'" n:á býti zabezpečen volny- a 
i~cchf:av .a k Jejích obh~jobě a mají pož~v~~! t~~Sdlkce ~ uplatnění je
ča o prav a vysad, Jez jsou nebo budo ,.,. eC,ve vecech soudních 

num. To má přírozeně ten s ,u pr~ste, pnznány vlastním ob .-
nemohl vyvolati 'k ' mysl, ze nesml by ti Italu z b'" -, vyro soudm a v' , k .. , . a laneno b 

~~i~' ,~;:, ~:' i~.,; ';;:;: ,::::,~!;;~~l :::'; :';i;~ ;;:,,: ~;', i:~' ,~,;~! 
, _ kterym Junsdikcím musí by 'tl' zab J ,otazka, ke kterým soudúI11 

prave uved . . ezpecen p'í t A tí .'" e~e v prvoím směru nevyslovu'e -. r s up. no ustanovení 
m spise mltl za to že ve s ' J nez pouhou zásadu cll ' 

se I' tk ' meru na drul ' ., ' uzno 
s . a, ou podrobněji zabývati a řici "em ~11lste uvedeném nechtělo 

~ozetZnav~ní, o kterém byla svrchu ře.č vice, nez opět jen zásadu. Vždvť 
I ?JI I ,s tlln, že zákaz, by nebylo zbraň m~sl se pro spornou otázku s110-

k~~!?;t~~k~~uk~n~t~SI~é s~~~~~k~ekjeJra~~~le~;o~~I~lt~;~rlč~tttí~ v!e~~~ 
pe~en byh mu-sí, je podřadnějšího . erym Junsdikcím přístup zabez ~:~b~~~adU. ustanovení obou předCv;:zneaJ';~~h Prad'vtě ta~ I~eobsahují víc; 

e sp~ aVrQvaŤI své věci i v'. ,o ,s avcu cl. 15 oú}; i> n~lze v tom shledávati více P;i !,akupech, prodejích a tak dále p rL 
zreJmý dochází také ještě urtí~:~O ze, stav, pro nedostatek opaku ~;;;;o~ 
cipr.oknun vztahům _ pra' Y. k vyraz u a vyslovuje se vzhled"ln k 
kp' , , ve Ja se to st I 'I c re-

omerum živnostenským a k ol' ,a, o v, c iunku prvním vzhlede 
sad

b 
wzumí se tedy za zachování a~c~ ~~reJnY,ch dávek, Vyslovení z::' . 

~~~e'Sa~'l;Je: Obzvláště nelze v něl~ as~~eJafra,va. Více ust,anovení t-oto 

V 

.t' I

h

' a ne pravo, obzvláště i tak by i, ze konkret.ne upravovati 
ale ce to co bl) , se usuz.ovati hl v 

uvoz. zák k ' y o ;Ipraveno ustanovením posled :1 moo, ze "pravo
b o' c. r. S., ze tedy obsahu' e cl . ni 10 odstavce čl. XIV 
seTt- 'pud~, ustanovení § 46 burs. stalutu eroglaci ~ohoto ustanovení a tín; 
e yee pnslušníků italsk' ch a', . ,pos edm odstavec, - as oť ~~~~~:;~~~i ~~~f~:á -pr l.1{Platí ~~I~J~~' 1~~I~,s:a~~r:~;:OJti~y;rcůhhecc !I~d~~ . 

. avem proto se ~'1 v lzozerncu 
nov poslední .odstavec a ne'pr' ,,,a ez oprel o ustanovení § 46 st 
v ota'" avem mu vyty'k' t'" a-, zc. e pnslušno'sti Rek u' a s iznost, že J' est v om I 
a zr __ I ' . r s n i s o u d " . y u venc~\ 9~~ez ;·.ozh?dčího ,soudu Pražské pIOd~:,e~Jib i~apadené usnesení 

b ' ' a nzem mu predcháze"ící D' v ursy ze dne 2. čer-~~o~;y ceskoslo~enské ze dne 9.1ed~a 1~;2° 9,Y: Nařízením vlády re- . 
, i a plavebm smlouva mezi .', CiS. 4 sb. z. a n. byla ob-~~i~ (Italským uvedena v PTozatíl~~Upbil~OU tCeSko,:lovenslmu a král ov- ' 

s . IS opadL' 1919, čís, 637 sb, z an a nos na zakladě zákonů ze dne 

p~~t~~:t n. ,~YVŠi pak ratífikován~ a Ú:n~e P~~~11~, srpna, 1921, čís. 349 

kona, ne~~ť o~;a ~1{r'0~la zme~áknití i zákon. Zde va;:;~;ej~~ ~t~ s,mlou~a 
podr b' . ..' voz. z . k c, ř. sn. .. . , ' menu za-

P 

.. , o :111 lOzhodcllllU soudu Pražské pl d' en~nzuJe, ze cizozemci jsou 
ouze ~rsovnímu statutu, b cízoze o in~:e bursy, nýbrž ponechává 

burs?vl1lho soudu tehdy kd~Ž tit ~,ce p:odndJi kompetenci rozhodčího 
~p~trenbÝ kompromí,sní doložkou Jdee~~amItek přijmou závěrečný list 

me.nu msovních stanov tudíž ~ Ce r Jen .o použití zákona a po~ , opa rem, ktere může býti do obchodní ' 
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SlHloUVY platně přijat-o, i kdyby tato neniěla platnost zákona. Vždyť 
podle § 55 ústavní listiny může moC vládní a výkonná vydávati nařízení 
k provedení určitého zákona a v jeho mezích. Ve věci vyložil první soud 
nesprávně znění čl. 5 obchod-ní smlouvy česko'slovensko-italské mínč, že 
ustanovení tam obsažená neprohlašují více než pouhou zásadu, Zcela 
určité a jasné zně,ní jeho posledního odstavce nepřipouští pochybnosti 
o tom, že nešlo o pouhou abstraktní možnost jednati před soudem a 
vyvolati výrok soudní a výrok jiné jurisdíkce, nýbrž a jedině O' to, by 
italským státním občanům byla zjednána naprostá rovnoprávnost pro
cesuální se zdejšími státními ohčany, takže je toto ustanove'ní konkret-
ním předpisem právním a nikoli pouhou abstraktní normou. Nelze také 
přípustiti takový výklad čl. 5 smlouvy, by se na jedné stntně slavnost-
ním způsobem prohlašovala rovnoprávnost italských státních občanů se 
státními občany zdejšími bez jakýchkoli výhrad a na druhé straně, by 
se jím v praxi hned odpírala z důvodu, že jde domněle jen o prohlášení 
pouhé zásady, Takovýmto výkladem by musela utrpěti prestýž státu 
u druhé smluvní strirny a celé ciziny. Nelze ovšem přisvědčiti stížnosti, 
pokud pok1i1dá ustanovení posledního odstavce ve čl. XIV. UVOl. zák. 
k c. ř. s, za odiósní;nicméně je jisto, že ustanovení to zakládá odchylné 
právní postavení cizozemcŮ protí tuzemcům, které může míti nepříznivé 
dů,sledky pro cizozemce potud, že nález rozhodčího soudu pražské plo
dinové bursy je věcně neodvolatelný, a že ani zmateční stížnost nemá 
účinků odkladných jako jiné opravné prostředky v řízení před řádnými 
soudy, Nezáleží však ani na tom, zda jde o llJstanovení odiosní, stači, že 
je zde pro cizozemce jiná norma než pro tuzemce. Tomu mělo býti právě 
odpomoženo obchodní smlouvou p.okud jde o příslušníky italské, kteří 
mělí býti postaveni na roveň tuzemcům. V tomto případu jde o společen
stvo hospodářské a výdělkové, které co do právní povahy úplně odpo
vídá hospodářským a výdělkovým společenstvům pod:le zákona ze dne 
9. dubna 1873, číslo 70 ř. zák- To vzal také J'O'zhodčí soud bursovní za 
zjištěno, plyne to i ze samohlého znění fírmy stěžovatelčiny a bylo to 
přiznáno í žalobkyní při jednání o zmateční stížnosti. Hospodářská a 
výdělková společenstva nejsou uvedena mezi osobami, které se mohou 
podrobiti příslušno,sti rozhodčího soudu bmsovního pouhým přijetím bez 
námitek závěrného listu opatřeného kompromisní doložkou, Tato spole
čenstva nejsou obchodními společnostmi. Nemůže-li se tedy zdejší ho
spodářské a výdělkové společenstvo podrobiti zvláštní příslušnosti roz
hodčíhO' bursovního soudu pouhým přijetím bez námítek závěrného li, 
stu, platí totéž _ hledic k naprosté rovnoprávnosti státní smlouvOU sta
novené, též pro hospodářské a výdělkové společenstvo italské, Prohlásil 
se tedy rozhodčí bursovní soud neprávem za příslušna v této při a je 
protO' jeho nález i Nzení mu předcházející zmatečným podle čl. XXIll. 
čís, 2 uvoz. zák- k c. ř. s. a bylo stížnosti vyhověti, jak se stalo. 

N e j v Y š š í s o u d obnovil usnesení prvého SQudu. 

Dúvody: 

podle § 46 stanov pražsl<é plodinové bursy, jenž vzhledem k čl. XIV. 
uvoz, zák. k c. ř. s, má moC zákona, podrobují se cizozemci rozhodčímu 
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soudu bursovnimu již tím, že bez námitky přijmou závěrečný list, v němž' 
obsaženo jest ustanovení, že spory vzešlé z dotyčných obchodů dlužno 
rozhodovati rozhodčím soudem bursovním. Podle odst. čís. 3 téhož § 
podrobují se tímro způsobem soudům těm českoslovenští státní občané 
jen tehdy, jsou-li protokolovanými obchodniky a členy nebo navštěvo_ 
.vately některé bursy, kdežto ostatní čsl. obča,né mohou tak učiniti při 
uzávěrce nebo před provedením obchodu písemnou smlouvou o rozsudi. 
Podle čl. 5 vládn. nařízení čís. 4/22 mají míti Italové volný a snadný 
přístup k soudům všech stolic a vší jurisdikce k uplatnění svých práv, 
a mají požívati ve věcech soudních těchže práva výsad, jež jsou anebo 
budou příště přiznány vlastním občanům. Tímto ustanovením byli ita
lové jako strany rozepře postaveni na roveň československým státním 
občanům, nebyl však odklizen rozdíl mezi nimi jako cizozemci a čsl. 
státními občany co do soudní příslušnosti, tudíž i rozdíl, jejž činí uve
dený § 46 stanov mezi cizozemci a čsl. státními příslušníky (srv. čl. 
XXIX. uvoz. zák. k c. ř. s.). Zákony o soudní příslušnosti zde platící,' 
především jurisdikční norl)1a, rozeznávají, ač jinak uznávají napro,stou 
rovnost státních občanů'; příslušníky určitých stavů nebo přihlížejí 
k osobním vla,stnostem (srv. §§ 51, 68, 87, 87 a), 97 ~ j. j. n.). Zákono
dárce nemohl přenechati na vůli stranám, by nastupovaly na soudech 
bez ohledu na osobu žalovaného neb žalobce ana spornou věc u libo
volného soudu, lIpravil proto příslušnost jednotlivých soudů podle vhod
noosti v zájmu obou stran, by věc byla projednána podle možnosti rychle 
a odborně. Podrobením stran rozepře určitým soudům, což stalo se 
předpisy o soudní příslušnosti, nebyi nikdo zkrácen na svém právu státi 
k soudu jako strana POzepře. Vytčen~ zásady vhodnosti a účelnosti [oZ
hodova1y i při zřízení soudů rozhodtích a jiných zvláštních soudů (srv. 
čl. XII. a násl. uvoz. zák. k c. ř. s. a jiné zvláštní zákony jednající o obli
gatorních soudech rozhodčích), jakož i při vymezení jich právomoci. 
Z týchž důvodů obsahuje i jur. nmma v §§ 99 alOI zvláštnií ustamovení 
o cizozemcích, aniž by bylo lze říci, že předpisy ty nevztahují se na ci
zozemce, kteří byli co do procesních práv postaveni na roveň zdejším 
státním občanům, jak se stalo ohledně Italů vládním nařízením čís. 4/Q2, 
neboť přes to zůstávají cizozemci ve smyslu, čl. XIV. a XXIX. uvoz. zák. 
Pokud tudíž zákony o příslušnosti soudní rozeznávaj'í mezi občany zdej
šího státu a cizozemci, nejde o zkrácení práv těchto jako stran rozepře, 
nýbrž jen o úpravu soudnictví co do příslušnosti určitých soudů v zájmu 
obou stran, tudíž i cizozemců, jsou-li stranou rozepře. Je to důsledkem 
zvláštních poměrů, jež nese sebou jich vlastnost jako cizozemců, tak jak 
jest tomu u příslušníků zvláštních stavů (vojínů, obchodníků, řemesl
níků, horníků, dělníků a pod.), k nimž přihlížejí zákony o soudní pří
slušnosti. O takový předpis jde také v čl. XIV. uvoz. zák. k c. ř. s. a 
bursol'ních stanovách, jimž byla tímto předpisem přiznána moc zákona. 
I tu šlo zákonodárci jedi,ně o to, když některé spory byly vyňaty z pří
slušnosti řádných soudů a přikázány zvláštním soudům rozhodčím jako 
soudům odborným, by ve sporech těch bylo zabezpečeno nejen odborné, 
nýbrž i rychlejší projednání, než je tomu u řádných soudů, byť se tak 
stalo za cenu omezení opravných prostředků a usnadnění exekuce, nač 
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, ~ '1- a bUl'suvní statut roze-
. , j' íJravda. ze zah.on ~ , "íž dě]'e se 

. -ekLlrsJ1l SOUll. l " mci co do formy, J 
PoukazuJe i . de]' šími příslušníky a Cizoze(). 'i1 li však u zdejšíCh ob

, ' tu meZI z b . ovním mez - ,. b 
zl1ava , ho'ičím soudům ms .. C 'en na p-rotnkolovane o -
podrobeni rb oz , ~e přii etím závěrečných lis,~ \ tak zajisté jen proto, že 

li po dra em . b -Ieny burs UCill! I b a že 
can 'k' návštěvníky ne 'O ~ ..... v ,. ,) bo členy zdejšíc 1 urs ov, 

chO dnl. y: anejSOU zpravidla navs,e:n}ky .. l~~ti tak snadno jako II zdeJsICh 
ciZozeJ11c\ odmí-nku protokolovam ZJ1S 1 'h obchodníků od Qstat
u nicl: i;e ;-e tkže by rozlišování prot?ko1ovan yc eby10 by v zájmu stran. 
přís1usniku, a. ozemců k prodloužem sporu a

1 
n) . a plavební smlouvy 

ních vCcllO,u CIZ on1'inul ani vyhlášením ObC,10Ll11 1 za 'sadu ]'ež se 11('.-
\ tento nep' h ., .' ]. en obecnoL c, v 

DÚVO'. '" ř čís. 4/22), obs3 upC!.. _ f Tyto zůstaly neZ111"
s Italn (VL'dd' ~~, předpisům o soudni pns1us~os 1. Italové když tak 11e-

~'čí dosava 1111 t' .. h omlouvat! am , lt 1 h 
. pn ,hou se nezna10s i ]iC . ' ' Z' leží proto na a eC , 

něnK ~ ~:~~~ně činiti ani zd?jší ~!át~:. ~~~l~n:'toi~tostátě, řídily se Jeho 
mG~. .' . h 'ednáních, lez map m!.l, dO ma'í-li na tom zajem. 
by pn piavmc ]" říslušnost urcltych sou~, ] hod čího soudu 
předpis~, po~Xd p~~~k~z~je na neodvolat,:,I~OStt"n~~et~U a~~zsál11 nepokládá 
Re.ku~S~:a~~k odkladného ú,čiitk~ zn;flecm ~I~~á tí;'to způsobem s pro~ 
a
t 

l~ea ~;diosní, neboť nelze n~:) ze :as{Q~s~~ními sv)rmi občany. CO' p}ahÍ! 
r{) L • b h .d íky hure nez , t' v o C'ZQzemclC J 

tokolo~ai'?~~fl~ OC ;ří~lUŠl1ícíCh, určitého ~t,a:~, r~~~i s~:any ~ozepře. je, 
v t?~ o" ' zkráceni na svych pr.J\cv • t e01ce tím však ne11l 
kter: n:]~~L1p;~~talY platí tím jiná. noru

l
,a ~,ez ~;í~;~z v so'udních věce~? 

spravne, , , 'odle níž ma]l lIa ove P ," když co do pn
porušena zasada, P'. " u řiznány zdejším obcanu111, ,,' zde'Š'Ím 
týc~ž prá~ a vys:í~h]~~~~l~t r~zhoc\Čích jsoU postav~~i~~ ~or~~'~ ust~no
sIUStn~st!ov~~Sy'~~ obchodníídtm, třeba ]l111\ n~]~~i~l. přiložil rekmsní soud, 
pro o o . ," 4/22 vyzna111U, )e]Z . o 

vení čl. 5 v1ádn. naf. c;s. cl- ídá platným předplsum. 
jehož právní posouzem nea .pov 
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, ' -di hypotekárni pohle-

Na 
základě dlužního úpisu a soudo" "JPpoo:~mkové knize, nelze se 

, d'l ' 'ku a poznamenane . Lh"t k oprav-dá ky doručene ' UZDl 'k ykonateltlostt. u a 
v " , úvolení exekuce poznam O? v 

d~ati tP dkům J' esů tu čtrnáctidennl. 
nym pros re 

(Rozh. ze dne í. července 1927, R I 587/27.) 0'-

. . h vymáhajícího ventele, by 
S ° LI cl P r v é s t o I i c e ztamlthllei~~~kY. 'R e k u r sní s o u d na-

. ykonatelnos po 
byla poznan,'enana v , . 
vrhu vyhove~. _ . ,obnovil usnesení prveho soudu. 

Nejvyssi soud 

D ů vod y: 

1 '10 dne po doručení usne
Předes\ati jest, že dovolací r~kurs~fa~' a;;otoie výjimkou z pravidla 

sení rekursniho soudu, ]e"t po an , 
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§ 65 druhý odstavec ex řiť 
prvý. odstavec čís. 2 ex'. i \'h~ť. t~t p~dle § 89 druhý odstavec a § 8 
prvnl soucl povinné straně' ř" a ~ rn~ctldenm a nikoli osmidenní . 8 vě~:i jest dovolací rek~rs ~~ě do~~cen: ~ekursního usnesení oznámil J~k 
svuJ návrh ,na povolení exekuce o ~~Io:nen. Vymáhající věřitelka oPřel~ 
:e §z~g .e~k r.) o. prostý dlužní ÚPi~, p~~~k~~h~rk;l~atelno~ti..<§ 54 čís. 3 

. pUJc y knIhovně vtěleno právo z· st . z yo pro JeJI pohledávku 
~ét~a~e o us~es~;ní, kterým byla povi~néa~~1 ~la dlužníkovy nemovitosti 
I ' . ypotekarlli pohledávky na půl rol A' orucena soudní výpověď 
,~cnlm tItulem podle § I e ' b KU. ni ta am ona listina není e 

P
red' S x. r., neo podle ,. k'h .. xe-

dl 

,pISU. oudní výpověd' hypotek" neJ.a e o JIného zákonného 
uZnIkovi (§ 119 '. n) a. ar~llpohledavky doručí soucl' 

zel;lkové (§ 59 knih. ziko /~Zl~;;;er:~ J17n~ žádos.t věřitele v .k,niI:o;~~ . 
znamka nema jiného v' .. CIS. uvod. zak. k ex ř) T t ~~ějŠímU vlastníku hy/o~~~;~,§n~~ ~e~čin\Uje také proti l;aŽdé~l~ ~.~~ 
e, ne pohledávky pohledávku . nI . za .), ale neučini z nev kOl 

vezenou pohledávku ve Ih' , vykon:,telnou. Nezaplati-li dlužnikYv la-~u~ni' vymáhati, nejprve o~=t~{;P~~~~jl1l; musí si věřitel, chce-li ji ~~~~ . 
y te~y na omylu právní lástu ce e ely z ,~~ek~~čních titulů § I ex. ř. 

tv. lllIl, ze k exekucI' sta.c .. ·.. k p vymahaJlcl ventelky kdyz' v . k . . ' ' I JlZ o ol-nost' . r' ' I e Ul Sll 
fO': z,: výpovi'dní lhůta uplynula ' ,ze ~l~ 1. vypovědi nebyl podán od- . 
rne predpisy o soudní nebo . ~ ze ~zn,lk ne3'<úplatil. Mýlil se a~~bo p~chtovní (§§ 562, 565, 5~llm~;gudn,1 vypovecli smlouvy nájel;lní 
,cle vsak pro výpověd' I ' ;. C. r. s. a §§ I čís. 4 a 18 ' ~dXi~;~ ~ni n,ámitek prot?t;;.~~~~~1 ~~~~~etáVkY neplatí. Zákon e~e~2i 

lZ, Y mel sou.d rozhodovat' P t artll pohledávky u soudu 
soudu, z.e prý v,ýpověď se stala l. r ro o neobstOJí. ani důvod rekursníh~ 
e~ekucnl návrh zamítl a b .' p a,:,eplatno,~. Pravem tlldížrvni s 
na'.Th ciovolacíh.o k ylo Jeho usnesem obnoviti Do· d t

P 
I oud " . ' re ursu zni sic ." . a I s uší že 

nlltllutI exekuční žádos.L
ll
· z'e 'ke na ZlusenJ napadeného usneseni' a' vrl~ v ,vsa v tomto ' h za-, . ' na zmenu a obnovení us .' . navr U obsažen jest také . 

zadost zarnW nesem prvmho soudu kter' , v 11a-I. ' Y prave exekuční 

čís, 7202. 

. Vládní nařízeni ze dn 27 ' ~I~~rh~edávek a závaz:ů v~~~~~~: ~9~~, č~'. 224 sb. z. a n., o sou-
z' k rs~y.~h mezi věřiteli a dlužnlkY' ralych korunách rakouských 

a azu Jejich soukromého . . ces, osl,?ve!lskými a maďarským' 
Byla-li zažalovaná P,Ohl~~o~'am .. a p!erusenl sporu. I, 

nou stranou 'e' t d' a\ a pnhlasena k soup' fr přerušiti " ' ] . z vr lIa, že pohledávka podléh' . ~su, ebas jen jed-
. . rlzem o žalobě bez ohled ' a souPIsu, dlužno z úřa,du 

n~vrh stlrany na přerušení říZení a ~ na.!~: ze byl právoplatně zamítnut 
ml~~ nepřípustnosti pořadu práva z~ ?IZ~I s.o!ldy ~amítly souhlasně ná
lIecnemu rozhodnuti. . yro o utraíach jest ponechati ko-

(Rozll. ze dne I ' . cervence j 927, Rv I 1901-27.) 
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žalobě tuzemské banky proti žalované, bydlící v Maďarsku, o za
placení dluhu, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, za
mHnuv námitlw věcné a místní nepříslušnosti. O cl vol a c i s o u d po
tvrdil rozhodnutí prvého soudu o námitce věcné a místní nepříslušnosti 
a nevyhověl odvolárií ani ve věci samé . 

Ne j v Y š š í s o u d k dovolání žalované přerušil řízení podle vlád
ního nařízeni ze dne 27. června 1924, čís. 224 sb. z. a n. a ponechal vý

rok ° útratách sporu konečnému rozhodnutí. 

o ů vod y: 

Rozsudek odvolacího soudu a s ním i rozsudek soudu prvé stolice 
spočívají na názoru, že zažalovaná pohledávka nepodléhá přihlášce ve 
smyslu vládního nařízení čís. 224/24. podle § 7 tohoto nařízení rozho-
duje československý súčtovací ústav o lom, podléhá-Ii pohledávka 
(dluh) soupisu čili nic. Tímto předpisem bylo odňato soudům právo 
rozhodovati o povinnosti k přihlášce pohledávky nebo dluhu. a nesmějí 
soudy o lom rozhodnouti ani přímo ani předurčujícím způsobem. Nezá-
leží ani na tom, že nižši soudy souhlasnými usneseními zamítly námitku 
nepřípustnosti pořadu práva a že vešlo ve tO'fmální pravomoc usnesení 
soudu prvé stolice ze dne 9. července 1926, zamítající návrh žalované 
strany na přerušení řízení, neboť jest vždy přerušiti ř-ízení z úřední moci. 
jsou-Ii tu zákonné podmínky. Nejvyššímu soudu dostačí tvrzení žalo
vané strany, že sporná pohledávka pochází z doby před 26. únorem 
1919, a že žalovaná strana měla v tento den bydliště v Uhrách, jakož 
i že pohledávku tu přihlásila k soupisu u cleari.ngového úřadu v Buda
pešti. podle § 5 (4) je přihlásiti k soupisu pohledávky a závazky, o nichž 
je pochyb no, zda js'OU podle nařízení povinny soupisem, a podle § 10 
nemohou po dobu platnosti nařízení býti soudně vymáhány pohledávky 
povinné přihláškou. Zahájené řízení soudní budiž přerušeno. Ony sku
teónos

ti 
a předpisy jsOU proto dovolacímu soudu důvodem k přerušení 

řízení, aniž se při tom zabýval vůbec otázkou nepřípustno.sti pořadu 
práva, neboť po dobu účinnosti vládního nařízení čís. 224/24 nemůže 
přezkoumati napadený rozsudek ani po této stránce. Soudy nemohou 
předbihati mezistátní úpravě závazků v rakouskouherských korunách, 
byla-li pohledávka přihlášena k soupisu aspoň jednou stranou a tvrdí-li 
strana, že jde o takovouto pohledávku. Dokladem toho jest úmluva čis. 
60/26 mezi republikami Česko·sIovenskou a Rakouskou, jež v čl. 28 a 
násl., hlavně však v čl. 46 vyloučila n<úpro,sto uplatnění závazků žalo
bami a jinými soudními jednáními. K úmluvě takové dojde zajisté i mezi 
Čsl. republikou a královstvím Maďarským, což je patrno již z nařízeni 
čís. 224/24. Záleželo na žalobkyni, by vymohla si rozhodnutí českoslo
venského súčtovacího ústavu ve smyslu § 7 (3) před podánim žaloby, 
chtěla-li se uvaro'vati přerušení sporu. O útratách nelze nyní rozhod
nouti, neboť bude patrně pojato do konebně úmluvy ustanovení obdobné 
předpisu čl. 46 úmluvy čís. 60/26 o útratách sporu. 
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Byla-li smlouva o zcizení zabrané nemovitosti ujednána s výhradou 
schválení Státního pozemkového úřadu, k němuž nedošlo, ježto pozemek 
hyl ze zábol'U propuštěn, jest pro otázku platnosti smlouvy rozhodnou 
vůle stran, z níž ujednaly výhradu schválení. 

(Rozll. ze dne 4. července 1927, R I 549/27.) 

Dne 17. dubna 1924 došlo mezi stranami k ujednání o prodeji statku, 
jenž byl tehdy v záboru, a ujednání učinčno pod podmínkou schválení 
Státním pozemkovým úřadem. Ku schválení ujednání Státním pozem
kovým úřadem nedošlo, statek byl však napotom ze záboru propuštěn. 
Žalobu kupitelů na prodatele o uznání platnosti smlouvy pro c c sní 
s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í . s o u d zrušil napa
dený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice) by, vyčkaje pravomoci, 
v řízení pokračoval a znC)'lu rozhodl. D ů vod y: Soud prvé stolice 
omezil se na to, že zkoumal otázku, zda úmluva ze dne 17. duhna 1924, 
o niž se žaloba opírá, byla se zřetelem k §§ 7 a 18 a) záborového zá
kona v doslovu zákona ze dne ll. března 1921, čís. 108 sb. z. a n. plat
nou, čili n-ic, a zodpověděv tuto",otázku v ten rozum, že úmluva byla hned 
od počátku neplatnou a ničí a že nemohla ani později původní platnosti 
nabýti, zamítl žalobu, nezabývaje se již ostatními námitkami žalova
ných. Odvolací soud nemůže však s -tímto právním názorem souhlasiti. 
Účelem § 7 záborového zákona v doslovu zákona ze dne ll. března 1921, 
čÍs. 108 sb. z. a n. jest podle mot·ivů zameziti, by určitými právními 
úkony nebylo provádění pozemko~é reformy mařeno nebo stěžováno. 
Státnímu pozemkovému úřadu vyhražuje se proto rozhodnouti o tom, 
zda se ten který úkon srovnává s účely pozemkové reformy, či zda se jim 
příčí. Stanoví-li se v § 7 cit. zák., že zcizení zahraného majetku bez svoC 

lení Státního pozemkového úřadu jest neplatné, neznamená to ještě, že. 
jest neplatnou také úmluva o budoucím zcizení pro případ, že svolení zá
konem vyžadované uděleno bude, že zák>onná překážka odpadne, nebol' 
takovou úmluvou nemflže se provádění pozemkové reformy ani mařiti 
",ni stěžovati a není tedy dl1vodu, by i v tomto směru byla smluvní 
volnost ve veřej,ném zájmu omezována. Z povahy věci plyne, že již před 
tím, než Státní pozemk>ový úřad udělí povolení, musí býti mezi stra
nami vyjednáváno, an by jinak tento úřad neměl podkladu pro rozho
dovánií a, dojde-li při takovém předchozím vyjednávání k souhlasnému 
projevu vůle stmn, jsou zajisté strany dohodou vázány, dokud se. ne
rozhodne, zda pozemkový úřad svolení dá, či odepře. Bude-Ii pak svo
lení uděleno, platí dohOda dále, bude-li odepřeno, stane se dohoda ne
platnou. Tento výklad vyhovuje potřebě bezpeč'nosti právního obchodu 
a neodporuje nikterak zákonu a jeho účelu. V § 7 cit. zák. se nepraví, 
ze smlouva bez svolení Stát,ního pozemkového úřadu jest ničí, nýbrž 
mluví se tam výslovně pouze o neplatnosti a neplatnost neznamená ještě 
nicotnost. Nicotnost smlouvy znamená, že právní řád takové smlouvy 
vůbec netrpí, takže nemůže býti žádným způsobem zhojena, kdežto 
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. k' II S ~ cit zák smí býti schvá-
úmluva O,zcizení ~ab:a-!:~~ l~~~~~ ~ýJ~~~;uSt;pí, 'a ne;"ůže proto býti 
lena, tak,ze p,pravnI ra 'a adený rozsudek. Ani z § 18 a) cit. zák. 
od púvoou 11lel, J.

ak 
,za }O n~a :mťouvy J protože ani tam není zakázáno 

nelze dovozovah mCQl110S 10 ) 111ěno II "brž vyslovuje se pouze 
schválení s;ulo,uvy,. na kte~o~ ~ ž trávní' ná~or vyslovil a podrobně 
trestnost predcasneho p nenI. ,Y h d t' C'I'S sb n s. 1250. Roz-

• • ,",VF cl ve svem fOZ o nu 1 . . . r 

odůvoc1~n~lr neJvyssl SO~ - 1ČŽ se odvolává napadený rozsudek, net1l 
hodnutI CIS. ~896 ~b. \. S., I~ ~ á docela iiný skutkový podklad; tam 
názoru tomu na zavac u, ,ne? Ol , -,' cen rotože Státní po
totiž bylo žalováno. o v.racenI, ztP~a~~~es:~p;~l1lto ~pgru vůbec nejedná. 
zemkový úř~d sc~valeI~ od~re ci bna 1924 bylo ostatně i stranami pa
Ve sp~rné umluv,: ze I n; zabral~" majetek a že jest tu překážka jejich 
matovano na to, ze Jl e.} 'e odmínkou úmluvy jest, že kupnI 
smluvní volnosti'h

a 
}10 ust~;~~~~lt~~:en~mvým úřadem. Nejde tu vlastně 

smlouva bude se v,a ella a lu II 'brž o t. zv. výminku zákonnou, 
o v~minku o~. p~aven;,es~~~~í SI~y~;1L;' »~OdmínkU« jest v tomto přípa,dě 
ktera na Vll 1 S lan " . žadavek zákona a kterou se melo 
pokládati za výhradu, ktera op~ku]e po 'ekážk smluvI;í volnosti, avšak 
naznačiti, že Sl stran l

h
' byly I vedomYstaPlra u"cI·.n~lOu ]'akmile překážka ta 

'I t b ]'elte um lli\ra se ,') , y 

chtey omu, 1.. . od1e toho zda překážka pominula lIm, z,; 
PomIne. Nelze clmtI rozdIlu p I ~'k ' 'I ve' Č'l' t'lm že propustIl zabrany ., k' , vad dal svn em um ll." .' . 
Statm pozem ovy Uf ~ I I (I'nl vlastníku volnou dISpOSICI, . k "b záboru " poneC1a , 
ma}ete Vll ec ze, ,~ 'v' '"' k potud že se vyhoví přednis'll zakona, a 
neboť to i ono ma tyz UClne , ". . . h la) Kdyby tedy ža
k tomu právě směřo~ala .ona. »po~:n~ek~~vÁ~~lirj~dit;ě z toho důvodu, 
lovan'í odepíralI dodrzetI, umluv~h lIZ :koa od p~čátku neplatná a ničí, 
že úmluvla bbyYlatoppood:~š~~?~:~~ev~ ~:m~;ti, neodpovídalo by to smyslu znamena o' , . , 
zákona a žalova-ní by nebylI v pr~vu. 

N e j v y Š š í S o u d nevyho,ve1 rekursu. 

Důvody: 

'" s rávného názoru že smlouva ze dne 
Oba nižší soudy vyehazett~e l~tnou a závamo~ teprve schválením 

17. dubna 1924 m?hla ,~e s a IP. e'í se však v dalším svém názoru. 
Státního pozemkoveh? uradu, r,ozChalZ] a nemůže l'iž nabýti platnosti, 
S d 'stohce ma za to, ze srn OllV ," 

ou prve., . ., h '1 . Státním pozemkovým uradem, ana 
ježto nedoJde k le]ll11u s~ v~ em na statku jeho propuštěním ze zá
byla provedena pozemkova re on,:~ . '1' S ro uštěním ze zá-
boru, kdežto. odvola~í so~~. st~tO::i~usžc~~:ě~~~al/ U'v~dená podmínka 
boru a spoJuJe s bobe~~ ~~I11~á~orů je správný ten, jenž odpovídá osku
neb vyhrada. Z o ou ce, o . I ,. dn '. z nižších soudu. Je 
tečné vůli stran, touto vsak nezabyva se.za, I. h - b b 10 lze 
proto třeba doplnění sporu zjiště~íl11 :~ut~cn~~:~ojeI;~C k z úsiní ~mluvě 
posouditi pravý úmysl stran co (O ~re ~ýJedku' dalšího jednání bude 
ze dne 17 .. dubn~ 1924,. a ~e~~e l~le říkazu odvo'lacího soudu. Půjde 
lze posoudItI potrebu doplnem p ,~ schválení Státním pozemko
o přesvědčení, ~da strany I pod ozna_~~Iímsta tku ze záboru. Nižší soudy 
vým úřadem mely na mys 1 1 propus 

:j
,1 , 
I: ., 
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posuzovaly význam příslušných ustanovení ústni úmluvy ze dne 17 
dubna 1924 jenpodle z~p'is~ a. souhlasného ~ ním přednesu st'ran. Ježt~ 
stra~y co do vykladu pnslusnych ustanovem smlouvy nejsou za jedno 
nemely se soudy podle § 915 obč. zák. omeziti na slovný výklad zápisu' 
pokud. neby!o zjištěno, že nejsou tu další skutečnosti rózhodné pro vý~ 
klad. ustm umluvy. Zápis ten jest na místech, o něž jde ve sporu, ne
lasny. To platí 'D ustanovení odst. 3 čís. 1, dle něhož nástin kupní 
smlouvy měl býti předložen Státnímu pozemkového úřadu ku schválení 
hn;d. po pr~vedení pozemkové refonny. na statku L. Strany nechť vy
sveth, co mlmly provedellll11 pozemkove reformy na tomto místě i pod 
~ís. 2 zá~isu, neboť) bylo-li tím míněno i propuštění ze záboru, není 
lasno, k cemu bylo i potom třeba schválení smlouvy Státním pozem
kovým ~řadem, leda že šlo o pozemky, jež nebyly propuštěny ze zá
bom .. pale nechť vysvětlí strany též ustwnovení dmhé věty odst. 1 čís. 2 
o S111Ze:lll procent, zejme-na zda případné s.nÍženÍ výměry statku rněIo 

~e v:tahovati
v 

na r}f?Vedel~í pozemkové reformy mimo případ propuštěni 
ze zabo,:u,mely-h Ílm str"ny skutečně na mysli něco jiného (viz předch. 
odst.), CI I na tento případ, z čehož by ovšem bylo nutno usouditi, že 
strany kladly propuštění ze záboru na roveň schválení smlouvy Státním 
poz;mkovým úřadem. Přihlédnouti je dále k tvrzeni žaloby, že žalo
van.! sal;J1 podali Státnímu pozemkovému úřadu žádost o provedení po
:;mkove reformy propuštěnim ze záboru, dále k ust"novení odst. 2 
CIS. 2 zápisu, podle něhož byla plná nme udělena k provedení pozem
~ove reformy i žalobci, konečně k {vrzeni žalovaných v odpovědi na 
zalobu, že to hyl právě žalobce, jenž oddaloval provedení pozemkové 
retormy. Bude proto uvažovati i o tom, v čí zájmu a v čí prospěch 
bylo ustanoveni to pojato do ústní 'úmluvy ze dne 17. dubna 1924, neboť 
I. tato skutečnost m~~e. býti dúležitá při posouzení otázky, zda podle 
un;yslu stran prop~stel;: ze zaboru melo se :ovnati schválení smlouvy 
Sta~tmm . pozemkovym u:adem. Bude proto predevším třeba jednati se 
:!rdn~~lll neJprve, ve Sl1~~ľU s?ora ol1aZ:llačen~!1l, ~o případě p'ak doplniti 
n~el1l I provedemm dalslch dukazu, budou-Ir nabldnuty, a zjištěním sku
tecnostI stranamI přednesených. Budou-Ii zjištěny skutečno'sti z nichž 
hU,d'e .nutno usoudíti, ž~_stranyměly na mysli jedině schválení' smlouvy 
SLltmm pozemkovym uradem lakozto podnllnku platnosti a závaznosti 
smlouvy, ne však propuštění statku (převážné části jeho) ze záboru 
n~bud~ třeba doplnění nařízenéh'O odvolacím soudem, ježto bude správ~ 
nym nazor soudu prvé stolice, že nehyla splněna podmínka a že smlouva 
ns:.!abyl~ p~atnosti, jakož i že jí nebude moci nahýti, z čehož podají se 
pnp_adne dusledky I co do žaloby na náhradu škody. V opačném pří
p,:de bude nutno lednati ve věci dále, jak nařídil odvolací soud, neboť 
n~:ly-h st~a~y, na mysli mimo schválení ve smlouvě výslovně uvedené 
tez propustem statku ze záboru, a to třeba jen případné části statku, . 
bude nutno r?zhodnouti o dalších námitkách žalovaných, což musí Uči
mtl s_oud prve stolrce, nemohl všakllčiniti odvolací soud, jak mají za to 
m~lne rek~rentI, nebo-ť soud prvé sto-lice nezabýval se námitkami těmi 
al1l po strance skutkové, takže soud odvolací nemúže rozhodnouti místo 
soudu prvé stolice. 
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Závodní kanál, tvořící vedlejší rameno řeky splavné již pro vory, 

jest veřejnou vodou. . ., ..... . 
• V čechách lze právo rybolovu prokazaŤ! Jen staryml pnvtlegleml 

bo ootlle všeobecných pravidel soukromého práva. Právo rybolovu 
nelze provozovati v zastavené turbinové prostaře. Právo rybolovu, vy
~~návané na základě privilegia po staletí v ~bv~d? určitého m~sta, 

tahuI' e se též na umělé vodní koryto, vycbaZe]lCI v obvodu mes.ta 
vz -h ... 
z koryta řeky a zase se d~ n: o • v~~:ell~.!. _.... ,_ 

procesní soud jest opravnen reslu predUrCU]ICI otazky, ťrebas byly 
jimi dotčeny i osoby na sporu nesúčastněné. 

(Rozh. ze dne 4. července 1927, Rv I 1911/26.) 

Rybářský spolek v_českém Krumlo~ě, tvrdě, že má spacl:tován ry
bolov od prelatury v ceskem Krumlove: domaha~ se na frr~,e ~., Lud~ 
víku S-ovi a Františku W-'OVI zaplacem 7.402 Kc 50 h, lezto zalova;" 
chytali úhoře v letech 1923-1924 uvnitř tovární budovy fumy S. v za
'od ním kanále k němuž prý též příslušelo žalujícímu spolku právo 
~ybolovu. P r ~ c e sní s o udp r v é s t o I i _c e_ žalo_bU zamítl. 0. d
vol a c í s o u d k žalobcovu odvolání vyhovel zal:obe proÍl Frantl~ku 
W -ovi a firmě S., ohledně Ludvíka S-a potvrdrl rozsudek prveho 
soudu. O ů vod y: Odvolání není -odůvodněným, pokud napadá jedn~~ 
zamítnutí žaloby pro-ti spolužalovaném~ LlIdvik~ S-OVl, led~~k. vySl 
škody. zjištěnou soudem prvé stolice;., Sou~ prve stolI.ce 'nepns,;z~ym 
seznáním žalovaných Ludvíka S-a a nantlska W-a ma za 1'IOka2a2.1O; 
že právo na rybolov v závodním kanále (č. kat. 1348/,1 a 1348/2) Clili 
si žalovaná firma a že veřejný společník, žalovany LudVIk S., ]"ko spolu
majitel firmy dal povolení k chytání ryb v závodmm kanale, tedy v z':
stoupení spolužalované firmy a ne jako soukromá osoba. Že (lal os?bn;:, 
pro svou vlastní osobu, povoleni k chytání. ryb, z l,;h~ s~edecke vy~ 
povědi v trestní včci, jak to odvolání tvrdl, n~vyplyva. Zal·oba proti 
Ludvíku S-ovi byla proto, když jest ža:ována hrma, ktera SI osobule 
právo na rybolov a jejímž jl11énemspoluzalovany LudVIk S. lednal, pla-

vem zamítnuta. 
Naproti tOI11U jest OdllvoU'něným odvolilní 'Oh1edl;ě prvžalovan.ého 

Františka VI-a a spoluža1ované firmy pokud _se tkne 2,arokus.amotneho; 
Jest nespor,-,o, že řeka Vltava jest statkem vereJnym, ze lest ]lz od Hornl 
Plané splavná pro vory a že v řece Vltavě (č._ kat._1347/,1 a 13~7/2) 
patří již nělwlik set let právo rybo1·ovu prelature v Ces; Kruml?v.e. Jest 
prokázáno, že závodní kanál Č. kat. 1348/1 a 1348;12 lest umely'm ~m
řizenim (korytem) zbudovaným přecleh?dcem. žalovane lrr!uy. lIZ pr.ed 
rokem 1860. Jest nesporno, že závodili kanal lest. ~patrovan v~dou 
z řeky Vltavy a že voda ta se za;e do Vltavy vrae,l, ze vory k~n~le", 
tím neprocházejí a že kroryto kanaiu jest v knJhov~Tll11 vla;,tn!ct\l zalo~~ 
vané firmy. Soud prvé stolice_zjišťuje. dále;. ~e z.alovan~ }rrme pa~~1 
užívání protékající vody pro potrebu tovarny, lez ma vodnl SIlu 60 kOLl. 

II 
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?~~;n.í;,ta,. kde řeky ~Y!O ,k plavbě používáno, tvoří její celek, tudíž i jo>" 

, el,sl :amcna, verejlly statek. Ramena ta sdílejí s tokem hl ,lJI 
~::.;'rl JC~o povahu bez ohledu na to, zda jsou dílem přípody či ~~;"rn 

e ym, ez ohledu na to, zda ramena ta sama 'so ' , I _ ~.. em 

~1~~~,!~~~~é~~;~lr~~nl~~~~ j~ie~~~Č~~~\e~~řejnéh~ S!~t~~ ~(I~a k~:i1~~~~::~ 
byla součástí veřejného toku by 'Odbočovalt~~ ~~sen:i br ~amena ta 
stem, kde nejvýše toku bylo' k plavbě použí' aV~llo o Ll pod mí
kem hlavním tak, aby byla vodou 'eho na ;ano a a y souvIsela. s to
do. hlavního toku odváděla (Dr P;och' kP JC~nak~ vodu, tu doleJ! opět 
Z t I I' , , . az a, es e VOdlll pravo 192") 

§ 2 o z'~k~~~ ~:adl~: ;;.d:r~(:~'áll~~~ p~~:é~~jí~í je,st v?dou vúejnou PO~I~ , 
menem Vltavy čís. kat. 1347/1 1'347 "2 " zak., ze kanal ten jest ra- . 
přísluší prelatuře v čes. Kruml~vě kt~ré a.:e pra~,o Iybolovu I v bnále 
nesporno, r}'bolov v r'ece Vltave' '" I " JTlz po nekohk set let, Jak lest pns USl omu ' I'" .. ", . 

;,:j:t:I~~li~ek~'~I~a~~~~~ říčního rybolov~ od prel~~~~;lč~s~~~le~~~I~~~~~ 
3781'1 zřízenou . '. nín; mim? prostoru turbinovou na parcele Č. kat. 

lované firmě prf~o d;:~.yv~6~0~e~ ~O l~t rybťov vykonávali. Že by ža
~Iušelo, neprokázala. Odvolací so:áln,e ,co at. 13~8!1 a ,1348/2 pří
Ceskokrumlovská propachtov;t1a rybO'lo lla, ~a b prok,:zallo, ze prelatura 
bensteinu k jezu Wotzelkovu v celé V~ z~ °t c~ v rece V!tave od Ra
k,anále a nikoliv jen na parcelách Č'. kat. ~~~7 ~ ~ ; v celem závod~ím 
tech ve smlouvě není zmínky a ze svědeck' ct v' , ~~7 /Q. O .r~rc:lach 
propachtování rybolovu v závodním ka 'I Y . ~lO\ed, vyplyva, ze se 
se O něm zvláště nemluvilo. Že 1\ bo~a ,e l~zume o samo~ebou, pročež 
žalabci i v za'vod'n'l'm k 'I' 'j ov byl pro]1achtov«n p,rela+>lrou ,. ana e jest 'patrno t" t h' , ., 
rybolovu, jak soud prvé stolice z'i" ,.' ez z o o, ze v nem pachtýři 
vykonávali. Rybářský lístek Dolltf~:je, ry?o~~v t~ké po. více než 30 let 
rybolovu vydaný týká se »náj~mce v{~~c~r:~~~~hz~:ObCI lJako pachtýři 
VHavy, pokud v ní l' bo-lov ž I, b' (, ~ srn U,!'<, tedy celé 
ještě, jaký význam pr~ spor l1~áo~:~~ jest pachtov,<>l1. Posouditi sluší 
i zaměstnanci žalované firmy i čl~~~~ e~l. ~3~dU .~:v~ stolice, že dělníci 
~db roku 1863 : vědomím a souhlase~\~~o~~~'é ];~n~;I~~ ~~,t!í,. alespoň 
y y ,~ ?r~s!ore turbinové na parcele Č. kat 3 /. ," , l:oa nocI 

a zvlast~ slteml chytalí ještě r. 1923, 1924 a i92
7
S
8 ? ,1Uznym zp:usohem 

ponovalI, že v prostoře té _, ht T '" ' a S nImI volne Sl chs-
lov~ké) nikdy ryb nechytalť~c tak~' r~~~;?,~U' (?d pr~latury č;skokrum
store turbi'Hové jim musilo b'ti zn/m y;l, ac chyta?} Iyb tec? v pl'O
firmy proti -tomuto chytání rlb 'd o, 11amltky a SllZllosll u zalované 
lacího soudu nenabyla z"alo prel neseny nebyly. Podle názoru odvo-

. " . . 'vana Irma práva yb I . , 
turbmove č. kat. 378/1. Podle § 10 'k,. r o o,::~. am v prostore 
z. z .. nesmí loviti ryby kdož no'nl' za °t~a ze l~·ne 9. r!Jna 1883, čís. 22 

'd" .. " ,u opa ren »Istkem ryb" k' d 
sve cU]lclm, ze jest oprávněn loviti r rb I ~"-V 'a;~ ym«, 0-, 

sPborno, že rybářský lístek žalovaným k io:e~1ÍV~d:~j~~ se, tycde.yst n;-
ne yL Z toho jde, že držba rb" , ,a e ,zavo mm vydan . 
zaměstnanci a člen rodin !, olo~u, kterou zalo.;'ana svými dělníky, 
bezelstnou (§§ 32l a 146K h~on~~ala.;' prostore turbmové, nebvla 

o c. za .), ze chytání úhořů žalovanými 
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zakládalo vlastně čin trestný a že žalovaná firma práva k rybolovu 
v prastaře turbinové č. kat. 378/1, tvořící součást závodního kanálu, 
Č. kat. 1348/1 a 1348/,2 vydržením nabýti nemohla (§ 1477 obč. zák.). 
Jest proto nerozhodným, že lovení úhořů v pwstoře turbinové žalova
nO

Ll 
pachtýřům rybolovu z jich prodejů musilo býti známým a že ná

mitky a stižnostiproti tomuto chytání u žalované firmy nebyly před
neseny. Že by byli žalovanými chycení úhoři v turbině zahynuli, pro
vedení"ni průvody soud odvolací za prokázáno nemá. Neboť obě tur
biny, jak vyplývá ze zprávy kontrolního úřadu v čes. Krumlově z 20. 
ledna 1926, od 2. ledna 1923 jsou pod úřední závěrou a jich použití 
jest nemožným. Ostatně jest to i nerozhodným. Právo k okupaci ryb, 
úhořů, příslušelo jedině žalobci a, když žalovani sami úhoře chytali, 
je žalobci jako jedině oprávněnému k okupaci nevydali a si je přisvojili, 
jsOU povinni cenu jich žalobci solidárně nahraditi (§§ 1295, 1301 a 1302 

obč. zák.). Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ú vod y: 

Žalovaná strana napadá předem výrok odvolacího soudu, že voda 
protékající závodním kanálem p. Č. 1348/1 a p. Č. 1348/2, jakož i sta
vební plochou Č. 378/,1 jest vodou veřejnou podle § 2 vodního zákona. 
Snaží se dolíčiti, že voda ta jest soukromým statkem, poněvadž kanál 
není p'ro vory splavným, pozemky, jimiž a přes něž voda teče, jsou od 
roku 1861 vlastnictvím spolužalované firmy a zemským vodním zá
konem ze dne 28. srpna 1870, čís. 71 z. zák. se podle jeho § 102 na 
nabytých soukromých právech nic nezměnilo. Základní omyl žalované 
strany spočívá v tom, že nerozeznává mezi tekoucí vodou a jejím ko
rytem. Tekoucí voda není ve svém nepřetržitém, souvislém toku podro
bítelná lysické moci podle §§ 312 a 354 obč. zák., nemůže býti proto 
předmětem vlastnického práva v technickém smyslu slova. Když vodní 
zákon mluví o tom, »komu soukromá voda náležÍ«, má na mysli veške
ros! užívacích práv k vodě, jež si lze jako výhradná představiti, a když 
požaduje dúkaz o tom, že voda jest soukromým statkem, míní tím opět 
jen clůkaz o veškerých výhradných právech užívacích. O takový důkaz 
se zalo,vaná strana ani nepokusila, a kdyby se byla pokusila, nemohl 
se jí zdařiti, poněvadž bylo prokázáno, že Vltava jest v českém Krum
lově již splavnou pro vory, že závodní ka,nál spolužalované firmy jest 
pouhým vedlejším ramenem Vltavy, že tedy jsou tu podmínky § 2 vod
niho zákona, za nichž vodní tok jest vždy veřejným statkem a nemůže 
býti podle § 287 ·obč. zák. předmětem soukromého vlastnictví. Doslov 
§ 2 vodního zákona nedopouští rozeznávati mezi přirozenými a umělými 
vedlejšími rameny splav'né řeky, veřejnoprávní povaha vody jimí tekoucí 
není dotčena soukromými právy, jež přislušejí jednotlivcům ke korytům 
řeky, nebo jejích vedlejších ramen. Úsilí žalované strany, dokázati 
z vlastnického práva právo rybolovu jako jeho přirozený pojmový dÍl

. sledek, musHo zústati bez úspěchu. Se stejným nezdarem setkal se po
kus žalovaných prokázati právo k lovení ryb v závodním kanále jako 
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samostalI:é právo soukromé. Padle § 383 ,b'" .. 
bolovu zakony politické t k' o c. zak. upravuJI právo k 
1885 .. , a ovym pak jest z'k . 

, CIS. 58 ř. zák Tento záko ,t '. a on ze dne 25. du . 
rybolovu náleži taI~ kde b 10 nus ~n'OvuJeslc.e v § 1 čís. I, že . 
koryta, jejich držitelÓm al/jeh POSU

t
( svob~dne, Jde-Ir o umělá 

volávati, poněvadž jest ;áko,neJ ~ ,us ano
r
vel1l l1,emohou se žalovaní 

v jednotlivých zemích v plat ď~ Jtenom ram:ÚvY~l a mě.J podle § 9 
Jenž však pro Čech neb I ~o~, eprve ,soucasnc se zákonem ze]TIs.kÝrn.' 
kde zvláštni zemsk; záktn V~d~~' ~Itz~ol po?otkn?uti, že na 
struh a kanálů sice řiz' . y, y o JIm drzltelům ~rn,"":,o,, 
samostatného výkon/ ný~;žn~ ra;~ .rybOI'O~~, nikoliv však také . 
obvody sloučeny v revír " y Y uC';lem !adneho hospodaření jej 
z 9. října 1883 čís 22/' J,ekz se packhtujl, V Cechách, kde býly Zalroneru: 

. ". za . na fO' 1885 vydán . -
pISy o provozování rybářství" z I"t . h . Y Jen.om policei'ní p 
rybářském není mŮŽe by' t' ~. v as nIC zakonmých předpisů 'O 
"1' ' I pl avo rybolovu prak" .. 

prlVl eglemi nebo podle všeobe 'h " . '. azano, Jenom staI3'mi 
lovaná strana tvrdi že h '. 'b. I

cnyc p]a~,del soukromého práva. Ža_ 
d "I P ,o na ya vydrze'lllm ale j'k 

z an. 'Okud jde o p. č. 1348/1 '. . cu az o tom se jí ne-
I lla nich kdy rybařila, ba s _ t da, 1348/>2 nebylo vůbec zjíštěno že 
h tl' am.;-t Vf,--' a v dovolá ' o ' C Y a ~ ryby jenom v zastavené turbino 1 T • ll! znovu zdurazňuj"e, že 

Tak?va místnost, jíž prochází voda za' e, ploStore st. plocha Č. 378/1. 
v nem postavcl1ého není" vůbec ' ueel em. pohonu VOdního díla 
práva rybo.lovu, Právo rybol . . zpusobrlou pro vznik a provozování 
J. h t . .ovu Jest pravem v u Cť db' 
e c y,atI a si je výhradně přivlastň " r'l e o e ryby hájiti, 

pohceJních předpisů, v Čechách tedovatI, vse to, p:odle vy'~aných o tom 
22/1885 z, zák. a vyhla's'k .k' Y podle zmlneneho jlz zákona čís 
.. y zems e PO ' , t'Ck' " ' 
ClS .. 34 z. zák. Malý, rybám nebez eč~' . e, sprav~ z, 23. června 1913, 
nem místem kde b·y b.ylo lze' p ,. y prostor pred tovární turbin.o'u 
t 1" " provozovat .. d 'I ' 
om pOllceJ<l1l předpisy. Podle § 10 záko' ra ,~y ov ryb a zachovati při 

nIkdo chytati ryby v tekOUcích v d' hna CISc 22<1~85 z. zák. nesmí 
k tomu vykázati rybářským listk o a~ ,kdo nemuze své oprávnění 
p,adě sporu o právo rybářské I~3i vf. :f~ pohhckým úřadem. V pří-
CISc 34/1913 z, zák v dán te. e IS e. yh podle čl. IX. vyhlášk 
zjištěno, a žalovaní ~a~i dozn!:v.': ~'Ú soudním rozhodnutí. Když bylr 
tím méně pro st. pl. čís. 378/'1 :l~nzée all! pr? p. čís: 1348/1 a 1348/,2, 
nebyl nikdy vydán, jest tím prokázáno m~ ze za~o'vanych rybářský lístek 
strana neprovozovala právo b'Úlov ' , asp?n od roku 1883 žalovaná 
ho nemohla nabýti vydržení~ K u.v Z~VOcl~I~l kanále řádně, a že tedy 
Ovšem zjištění, Že žalovaníI;el"r~tavl~eno~h zalobního nároku nestačí 
Sl ryby v závodnim kana'le ny'b'"Z' bazla I pr,avo chytatr a přivlastňovati 
.... ., J yo na zalu·" t v 1 

ze J I takové právo přísluší. Poněvadž ' I" , J'C' s rane, oy prokázala, ' 
pachtem od prelatury v Česk' K Zla lIJICI spolek tvrdí, že ho nabyl 
ro " . em rum ově záleží h d ' . zresenl 'Otázky zda nesporné 'k I'k' roz o nUÍl spom na 
la1u I ·t·' , ne o I set let vykon' , , , 

. ry" OVl I ryby v obvodu města českéh avane pravo pre'-' 
na umelá vodní koryta vych' ... ~ o Krumlova, vztahuje se také 
do' .. , ' azejlCI v lomto obvodu VIt 

nt vracc] ICl, zvláště i na záv dl ' k ' .. z avy a zase Se 
hO~dnUltí 'O této sporné otázce nebu~e n~vš:~ál s~oluza!ované firmy, Roz
a zalovanými, neboť prebtura není v t' t II tvOn!l pravo mezí prelaturou 
. e o rozeprr stranou, přes to však 
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nei11úže, jak učinil první soud) b)rti její řešení odmítnuto, neboť jest 
pro souzený spor předurčující povahy. Výslovně jest právo procesniho 
soudu řešiti samostatně všechny právni 'Otázky předurčující povahy, 
třeba by nebyl jinak pro ně příslušným, nebo byly jimi dotčeny i osoby 
na sporu nesúčastněné, uznáno v § 190 C. ř. S. Ve věci samé jest správ
nost rozhodnutí odvolacího soudu, jenž lIZnal právo prelatury, nepo
chybná. Nehledíc ke skutkovému zjištení, že pachtýři rybolovu najatého 
od prclatury provozovali jej také v závodním kanále a to déle než 30 let, 
takže se prelatura může dovolávati i vydržení, plyne její oprávně,ní ze 
způsobu nabytí toho práva. Právo k lovení ryb vyvinulo se jako samo
statné právo bývalých vrchností a zachovalo jako takové v čechácb 
svou platnost ještě dnes (Randa, Právo vlastnické, 1922 str. 45). Jsouc 
vrchnostenským regalem, vztahovalo se na všechny ryby žijící v určité 
souvislé vodní síti, mimo vrchnost a bez její vůle nemohl nikdo ho na
býti, Když preJatura odvozuje své právo z privilegia, uděleného jí před 
několika sty let vrchností k tomu oprávněnou, platí právo její podle 
§ 13 obč. zák. zák, pod nes a to, poněvadž nedošlo ani zákonem ani 
z jiného právního důvodu k nějakému pozdějšímu obmezení, v tom roz
sahu, jaký mělo při svém propůjčení. Opravňuje proto nejenom k lovu 
ve Vltavě, nýbrž i vedlejších jejích pramenech, ať jsou původu přiro
zeného, neb nmělého, dřívějšího nebo pozdějšího. Tím jest nárok ža
lobcův co do důvodu prokázán. 

čís. 7205. 

Smlouva mezi republikou československou a republikou PolskQU 
o otázkách právních a finančních ze dne 23. dubna 1925. čís. 56 sb. z. 
a n. na rok 1926. 

Jde-Ii o pohledávky splatné v PO'lsku, plat! čl. 60 smlouvy, jde-li 
O' pohledávky, splatné v tnzemsku, platí čl. 62 smlouvy. V obojím pří
padě jsou si příslušníci obou států rO'vni. Podle čl. 60 smlQuvy neplatí 
plná valorísace u příslušníků českoslO'venských jakO' věřitelů PO'lských 
dlužníků, nýbrž s obmezet1ími uvedenými ve valorlsačních předpisech 
čl. 60 smlouvy. SmlouvO'u nebyly změněny předpisy O' splništi. 

Jde-Ii 'O poměr zmocněnecký, jest splništěm, nebylO'-li jinak ujed
nánO', bydliště (sídlo) zmQcněncQvo. 

(Rozh. ze dne 4, července 1927, Rv II 83/27.) 

Žalovaný, polský příslušník, bydlící v Polsku, byl v obchodním spo
jení s obchodní a průmyslovoun bankou v Moravské Ostravě, jež byla 
předchůdkyní žalující banky. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalující 
banka na žalovaném zaplacení dluhu 97.404 Kč z onoho obchodního 
spojení. P r <O c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil z těchtO' d ů vod ů: 
Dluh žalovaného činil, jak první soud zjistil posudkem znalcí\, kteréž 
zjištění není napadeno, ke dni 30, června 1925 - 97.404 Kč správně 
korun rak,-uherských, nebo,ť o to právě je spor, zda má je zaplatiti 
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odvolatel podle zák'Ona čís. 187/1919 v korunách čsl., či v polské měně 
podle valorisačních předpisů polských. Úprava starých peněžních po
hledávek a závazků stala se smlouvou mezi republikou československou 
a Polskou ze dne 23. dubna 1925 vyhlášenou ve sbírce zákonů a nařízení 
pod čís. 56 dne 29. dubna 1926. První soud, vykládaje čl. 60 a 62 
smlouvy, dospěl k úsudku, že se čl 60 vztahuje jen na případy, kde 
čsl. věřitel má dosíci splnění své pohledávky v republice Polské a po
hledávka tam má býti vymáhána, kdežto čl. 62 mluví zase o případech, 
kde právní jednárJ jeví účinky na území republiky československé a zde 
pohledávka má býti vymáhána. Zjistiv, že úmluva o splništi se lIC"".!a 
a že účet žalovaného veden byl II žalobkyně v Mor. Ostravě, kde se 
stal i úpis válečné půjčky, uznal, že jde o komisionáře, splništěm je 
Mor. Ostrava a že je tudíž dluh platiti v korunách českoslnven,ských. 
Proti tomu brojí odvol;]ní ve třech směrech. Především se prý čl. 60 
vztahuje na všecky připady, kde jest věřitel příslušníkem českosloven
ským, čímž prý bylo se odchýleno od zákonných ustanovení dosud 
platných, neboť bez ohledu na § 905 obč. zák. a čl. 324, 325 a 336 
obch. zák. stanovena měna tímto zvláštním zákonem. Dále prý nemůže 
býti otázka měny závislou na formálním důvodu příslušnosti čsL soudu. 
Konečně splništěm je prý bydliště dlužníkovo dle cit. zákonů, místo 
úpisu válečné půjčky není rozhodným. Rozhodnou je smlouva o zá
půjčku a tu, když nebylo nic o splništi ujednáno, je rozhodným bydliště 
žalovaného. Mělo tudíž býti rozhodnllto, že se má pOllžíti polských 
valorisačních předpisů. Leč odv,olání neni odůvodněn,o. Je jasno, že
polské valorisační předpisy nemohly se vztahO'vati na pohledávky čsl. 
příslušníků, platíce pro území polské a pro pohledávky tam vzniklé 
a splatné. Právě tak se zase v~tahoval zák. čís. 187/19, podle něhož 
čítati bylo 1 K rak. uh. za 1 Kč jen na pohledávky na území republiky 
československé vzniklé a splatné. A k těmto dvěma hlediskům přihlíží 
smlouva ve čl. 60 a 62. Jde-Ii ,o pohledávky splatné v PO'lsku, platí 
ustanovení čl. 60, pak-Ii jde o pohledávky zde splatné, platí čl. 62. 
V obojím případě platí, že příslušníci obou států jsou si na roveň po
staveni, ovšem, jak z důvodové zprávy k zákonu čís. 56/26 (čís. tisku 
19 senátu a 82 posl. sněm.) patrno. neplatí podle čl. 60 plná valorisace 
u příslušníků čsl. jako věřitelů po,lských dlužníků, nýbrž s obmezeními 
uvedenými ve valorisačnich předpisech v čl. 60. Kdyby názor odvo
lateliív byl správný, museli by všichni čsl. věřitelé přijati nižší polskou 
měnu a čl. 62 by se obmezoval jen na polské věřitele, kteří by ovšem 
dostali phl'oU hodnotu v Kč. To je vyloučeno zněním obou článků, kde 
jsou si příslušníci zdejši i polští na roveň postaveni, ovšem s uvede
ným omezením u čsL věřitelů podle valorisačních předpisií polských. 
Tu pak je dále rozhodnou otázka místa splatnosti pohledávky. Je jasno, 
jak první soud zjistil, že jde o poměr mandátní a, když nebylo nic 
'O místě splnění ujednáno, platí podle § 905 obč. zák., jak správně první 
soud praví, bydliště neb sidlo zmocněnce (Ehrenzweig Obl. ll. díl § 304, 
Staub-Pisko ll. díl str. 188 a 195), to tím spíše, když část zažalované 
pohledávky je kryta zástavou u žalobkyně uloženou, což je nesporno. 
Názor odvo!atelův, že zákonné předpisy o' plnění a měně byly změněny 
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, , ,-, zák čÍs 56/26 'Odůvodněn, na-
I '~t' 'konem nenl zne-111m . . . y v 

tímto zv as 11llll z~ '. l' rávě ustanovení o místě plném a_ mene 
opak zákon ten predpoklac a P _ 11' v Polsku ani v republice Cesko-

I .' - zhledem k tomu, ze aJ, . . ... -
a 111use a.plave v h korun platidlem, ustanovena byh jma men~c 
slovenske nejsou rak. u. . k Yuher korunách je splatiti, a to se tez 
kterou závazky ve starych _ra . hl dávkách v Polsku splatných polská 
stalo. podle čl. 60 J~ to pn po t e. h měna zdejši. To je úplně v soU
;něna, při pohledá:,ka~h zde~fl~o~C nemínil vyvozovati ze soudní pří
hlasU s § 905 obc. zak. PIV __ t'tu u J'ehož soudu je žalováno, 

_ -'., - je plahl! ve mene s a , . h 
slusnostI zaver, ze '. I 'ště S'plništěm je pak, pk z pova. 'ž a 
nýbrž vyvoz.uJ.e tak Jen ~e .s~ n} ~ rovádění peněžních tmnsakcl za: 
účelu ujedna111 a poskytnuh uve[uh ~e u ní jest uložena zástava, Jasne 
lobkyni a její předChůdkym.~~. o~~dliště žal~vaného, které by bylo 
patrno, Mor. Ostrava, a b n; o IV. 1ic ujednáno ani to nebylo patrno 
splništěm jen, kdyby n.e y.? ,am 1 , 

z účelu nebo z povahy Jednanl. , 
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolání. 

D ů vod y: 

. - rávně p'Ú právní str';nee. Dovolatel 
Odvolací soud poso.udl~. vec. sp zažalovaná pohledávka vznikla ze 

tvrdil teprve v odvolaclm _ nkzem,. ze . -rsl{y' nebo mandátní. Tento právní 
-- k - -10 o pomer omlSlOna .' - d zápůJce a ze nes·.. . . . kutko'véhO' přednesu, tím mene z_ pre. ~ 

závěr nelze dovodItI ant z JehO. s d. -do a žalobu že byl se zalupC1 
( . - 1 any' doznal v o' pove ln, I' 

ložených lisl!n. Za 'Ú~ _ o dk . obchod'ním spojení a že mě u nt 
stranou, s její práv111 pr~~chu. y_m":h ů'ček, nepopřel skutkový před
účty Konto ordl11an~ a ucet val~c':Y d to Jkyní v obchodním spojení na 
nes žalující strany, ~e byl_ s JeJIJr~k~ UOSkytovala úvěr v hotovostech, 
běžný účet v ten zpusob, ze m.u . a ce~,' ch 'ap'írů a účtujíc mu k do
činíc na jeho pří~az pla!y. a nak_~py C . e Yatr:a, že Ž<,lovanému byly na 
bru peníze pro neho d~~le._ ~ pnI. iac~né na jeho příkaz třetím oso
jeho účtu připsány ~ ttzl

k 
~astk~e;r~ěmito i peněžním ústavům: ~. !éto . 

bám, fyslckym a pravI~cf y~, -10' mezi stranami o poměr ze zapuJcky, 
skutečnosti nelz~ '~!SOU., 1 1, ze s .vV' h soudů že šlo mezi nimi o poměr 
nýbrž je souhlaSIl! s nazorem~lzs.IC -d vš~k o poměr při kterém bylo 
bud' komisionářský l1:b,o mandtn~á~~zků z něho vzniklých místo, kde 
pro žalovaného splntstem co o. .' _ tně t j byly přijimány platy a 
byly prováděny př!kazy .žalo~fn;~ok uC~ak ' bylÝ z"počteny, tudíž· sídlo 
činěny výdaje,. ':.z~J;l11'ne po ,e av. YOstrava, 'ak plyne ostatně i z _do
banky je pr.ovadeJ1cI, ~-)- Mor~~~k~h žalovan~mu, jíž bylo toto mes~o 
ložky na vyplsech z uetu, za~ lalovatelnosti. Také co do výkladr: cl: 
označeno pko Imsto splatnosl! a

d
'
l 

. __ . soudy věc správně po pravm 
60 a 62 úmluvy čís. 56/~6 p-oso'U 1.y ~IZ~~vody J'eJ'ich rozsudků. čl. 60 

. stačí poukaz na spravne I" dů strance, a po .. _ ---telů československých, jak vyp yva z -
byl opatřením ve pro~pech ve~ezi stranami jde o splacení pohledávky, 
vodové zprávy tIsk. CIS. 19. , . f s lacena v Kč a musi proto podle 
jež podle zákona čís. 187/:9 ma b.Y~ez\ohledu na svou polskou přísluš-
čl. 62 podrobiti se tomu 1 zalovany 73 
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nost, musí proto zaplatiti. spornoL1 pohledávku v Kč. Nevyhověl proto 
své smluvní povinnosti, složiv na soudě jen část svého dluhu. Otázku tu 
posoudily nižší soudy právem jen podle zákonných předpis!1 bez po
sudku znaleckého a dotazu na ministerstvo spravedlnosti, a není nedo
statek toho vadou řízení podle § 503 čis. 2 c. ř. s. 

čís. 7206. 

Pokud nejde o platný úpisl válečnéÝch půjček evangelického presby
terstva vzhledem k předpisům nařízení ze dne 15. prosince 1891, čís. 4 
ř. zák. Doporučeni vrchní cirkevni rady ve Vídni evangelickéÝm farním 
obcím, by upisovaly válečnou půjčku, není předběžnéÝill schválenim ve 
smyslu § 66 čís. 4 poslední odstavec nařízení. 

(Rozh. ze dne 4. července 1927, Rv n 122/27.) 

Žalující banka domáhala se na žalované evangelické farní obci za
placeni zápůjčky, již poskytla žalované předchůdkyně žalobkyně na 
lombard válečných půjček. Žalova'ná farní obec vznesla mezitimní určoc 
vací návrh, by bylo zjištěno, že převzatý IDmbardní dluh žalova,né u pří
ležirosti úpisu válečné půjčky není po právu. Ve věci samé uvedla žalo
vaná: Podle § 66 stano,v evang.el. církve a. a h. v. ze dne 15. prosince 
1891, čís. 4 ř. zák. na rok 1892 musí se O'hledn'ě výpůjčky a ohledně 
způsobu uložení kapitálu usnésti zástupci náboženské obce. Takové 
usnesení zástupců obce se nestalo, ani při upjsováJn'í aní pří lombardo
vání VII. válečné pů}čky. Podle shora cit. § potřebují půjčky, převy
šujíaí polovici řádných ročních příj~iťí farní obce, schválení vrchní cír
ke"ní rady. To,to schválení nebylo v souzeném případě ani uděleno ani 
vyžádáno. žalovaná strana neuznala lombardní dluh ani mlčky, ani 
výslovně předepsaným způsobem. Aby takové uznání vzhledém k pů
vodiní neplatnosti jednání mělo účínek konstitutívní, muselo by se bý
valo státi zá,stupci ohce a muse·lo by hývalo býti schváleno vrchní cír
kevní radou a pak teprve by bylo právně závaz,ným. To se nestalo. 
Pouze presbyterium žalované obce us,neslo se v sezení ze dne 15. pro
since 1916, že upíše na účet žalované obce V. rak. vál. půjčku a sice 
100.000 K rakouských pokladničních poukázek a byla také tato válečná 
půjčka bez usnesení presbyteria současně ex presidio přeměněna na 
Vl!. válečnou· půjčku. Ale také usnesení presbyteria žalované obce 
o V. válečné půjčce ze dne 15. prosince 1916 stalo se bez dotazu obce 
a bez souhlasu tehdejší vrchní Církevní rady. Lombard'ní zápůjčka vá
lečných půjček žalované obce přestoupila daleko polovici řádných roč
ních příjmů no,toricky velmi chudé církevní obce, ba přestoupila do
konce několikanásobně všechny přijmy, vč'etně výnosu nadací, které 
jsou vázány pro určité účely, darů, jež představují čisté příležitostné 
příjmy a příspěvky obce, jež mají sloužiti k vydržování obce. Žádná 
z 'Obou ,'Od žalobkyně před'ložených listin není vyhotovena podle před
pisu § 58, 62 zákona o zřízení církevním ze dne 15. prosince 189 I, 
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.' bí na obou listinách pod pis 
, ák z loku 1892. Ze]ll1ena ~~Y . předsedal sezeni od pro-

č". 4 r z. "Dra Otto K-a, ery d r v é s t o 11 C e 
předsedajíCíhO fa~~rs~~ce 1917. Procesní s,ouolvolací soud 

sin~:1 ~90Id~e d~jiŠfovacího ndáro~ ůa /:I~~~ ~~~l~:I;ním soudem bY~O bzyj;; 
UZl " rozsudek potvr I: .. ' k ro žalovanou upsan . 
napaden) , dchůdkyně zalu]lCl ban y P k ujíc na ustanovem 
štěnO , že u Jjre ál půjčky. Odvolatelka, p,ou az, e pro ni rozhoduje 
100.000 K 17 :bt zák. zastává prá"nl nawr, f~rní obec na venek 
§§ 290 ~o.~~ vůle presbyterstva, je~. z~~up:~. z r. 1892) a že pro ni 
tohko P, J dne 15. prosince 1891,.C1S., . esení zastupitelstva, po 
(§ 51 nar. ze , da bylo třeba radneho ~sn , I' ten sdíleti nelze. 
není f?zhodnym'í ~snesení nadřízenými or~any. ~~~~ené v soukromém 
případe§s~~I~~č. zák. jest ovš:m přbedp1~~ s~atků a obecního jmění, 
podle . achovávati spravc1 o ecn,lc , ná ve státním pravu 
práVU, zpravldl~ Z okud zvláštní u~tano~en1:. ob:

aze správě a upotřebení 
avšak len p~tu :Yeních, nepředpisují ne cO )Ine ,?, o dě platí tedy přede-
a po.J!trckyc o nanz obč. zák). V SOllzenem pn?a rávními předpisy 
tě,~hto statku .}§ n~~:zení, jehož předpis! JS?U v:{:d~~t podle § 66 ,~ís. 4 
VSlm tShOp~~v~~ donucovacím.)ež Jest p,re~n:J' :Xniiní zápůjčky do puso 1 b

t
-

a pro o . ' spad a usnesenI . ' nenI tu pa -
prvý odstavec C1t. nar·. ežto takovéhoto usnesen,I !U nen~evzniká platná 
nosti zastllplt:lS!~e: ~ení tu platného proJev~ vu~~ ~len presbyterstva 
ného usnes enr v~ st~o pokud se týče VIktor, . p. lnomoci a projev 
smlouva. Presby. erb . ežto neměli k tomu zak?~ne P ávě pro nedo
nemohli zavázafl .o ~~~ \-a), nemá právního uc~nku ~~le občanského 
presbyterstv~ ~V~~;nesení zastupitelstva .. ~s!atnen~ ~ž založen jest ža
st,atek platneh hlo dojíti ke smlouvě o :apuJcku, lné moci, je Z!11"OC
zako~nIka Qen~~boť přestoupí-li Zln.o~nen~c ,~ezk~e;'éhožto předpokladu 
lobm naro '. otud pokud jednanI sC va I, . k' m z ůsobem by se 
nitel .':~z,á~ Jen : pr~cesního tu nen,i. Otázkll, Ja K plal'ného usnesení, 
dle z]lstem sou u, 'nti o vzniku a Jsoucnos. e II a 12. 

odvolat~lk~el~~;ra ~:~r;,~~káza~i k dOPisůn~;~~o~~~s~u~~/~rgán' u~nesl 
nelze ze. h' není zmmky o tom, 't bylo schvaleno 

. 1917vDlcZ 'I' usnesem o 17 
prosmce '. 'lečné půjčky, da e, ze d II prosince 19 
na tom, upsafl ,va ba dokonce přihláška ze ,ne 'b 10 odle § 62 
nadřízeným ,org~~f;~~ jedním členem presbyte:~tv~ a~es6yte!stva a pří~ 
jest pO,dees~na 'Odpisu předsedy, dvou J;nych 0. e;řeta zvlášť zdůraznit1" 
cit. nar. tre a ~ u Za tohoto stavu veCI nem h 'lení usnesení vrchn! 
pojení pečetI s' Ol' . d' bylo dokonce třeba sc va 
že v souzeném př~pa e . " nestalo. 

, d cnz se rovnez , ., 
cirkevn! fa ou, I vyhověl do-volan!. 

N e j v y Š š í s o u c ne 

Důvody: 

, ní stránce. Nezáleží na 
dil věc správně po prav d 't soukromého 

Odvdola:~l~~~~r;~:c sjednala, ZáPůj~:k~~ak].~ p~.~o~d~ti podle před-
tom, z a z ." ůsobilost k pravnIm cm 73' 
práva, neboť JeJ1 zl' 
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pisll ministerské v hlášk. _ 
I 89?:,sPOČivají;í :a cí,. ~a~e ~en~iJ;e'" prosince 1891, čis. 4 ř. zák. z 
::apUJcky podle § 867 obč. zák ,8. dubna 1861, a je platnost 
~~IUJ1Cl strana dovozuje, že dO';I~a;,sll~t~~ z~c~o,vání těchže p pisů 
} .I~ zpravena 'O Usneseni presb terfa . e zap~Jcce tím způsobem ž: 

all1Z se mohla přesvědčiti o . h ~ pko zastupce žalované ď e 

prokázala potřebného Skutk~~é~úP Z~~lo~tl. I t~ jest na omylu, ježto ne_ 
Jevy Vza]el11né vůle stran J'ez' o a

l 
a II sveho tvrzení. Písemné pro 

po 'I" , ,111eZl y se n "I B -
n'hVl( ~!' verejnoprávním předpisům shúra ua Pctn ., ), Cl, D), neod_ 

1 o UClnu. POdle §§ 49 a 57' , ve enym, a nemají 
Se pre b t . mln. nar. ze dne 15' . 
t'h S! enum, skládající se z faráře (" I'" Pl:~~mce 1891 uSnáší' 
e 'O, poctu presbyterů, na schůzich z ,pnpac 'ne fararu, vikáře) a urči
členu a. za předsednictví faráře neb a pr~tomnostJ vice než polovice 
usnesenl, podle § 62 jest k listillnémuO kuratora (§, 58), jenž provádí 
p'OdPl~U p!edsedy a dvou dalších 'I ~okladu o pravním jednání třeba 

. obecm peceti. Týž § 62 uvádI dal~íen~eresbyten~, jakož i připojení 
presbytena, sloužících k tomu by d f, P1Sy o plsemných projevech 
~,ZPŮ~Obu, jímž došlo k úsne;ení. Zr~~~1 ~m~)vní strana nabyla jistoty 

azany postup neodpovídá C t .'. . ~ a C) vyplývá, že pro 
prosince 1917 je podepsána eJ·emdo"predPISUll1. Přihláška C) ze dne lI-
ze dl 12' 111e Jl11enel11 V L d . '.. . . 1e ,prosmce 1917 příJ D)' . .', .,0plS zalu}lcl stran 
gehsche Kirchengemeinde' zu· flanel J e ~adeHPsan: an die deutsch evan: 
tV1Zel1l Jeho z téhoz' cl . 't ,en es erm Presbyter V L d ne Jes opatreno " . ., po-

eulschen evang. Kirchengemeinde :. gn razlt~em Presbyterium der 
~ ~~u~o tú poc~pisy čtyř osob, z nic'h'ž t:: ne .:sak pečetí této obce, 

ec to dOpISU, jež jsou v ods , . fl maJ' dodatek »Presbyter«. 
~YP!~em peněžitých částek, lfel110~~!e ž~~~J':PlSb ,r~čně vyplněnými jen . 
ze J, e o ,platné a závazné usnesení ';e lCl ," an a p~ávei11 dovoditi, 
: zav~zlly,projev jeho jako zástupce ~bc~by~~"~, po prípadě o plaln}' 
l:kJ· pnhlaska, Je podeps,c,n pouze jedín' , yz p'rvnl a hlavní z nich, 
',a psesbytery, ne však farářem 'ako Y':' presbyteren;" a druhý něko
přJpadu nebyla oprávněna důvěra Ž~I .. predsedou. V zadném z _ těchto 
platný závazek žalované obce Také U~'C~ st;,any, z níž snaží se dovoditi 
pos~uzena. ,Doporučila_Ii vrch'ní církevntlSUTI směru, byla věc správ'né 
farmm obcUTI úpis válečných ů·' k ,rada ve Vld11l evangelickým . 
ve smyslu § 66 čís. 4 posled~Í J~~ ; neslo tu o předběžné schválení 
za tím účelem, neboť jsou to dva rů s ,avec co do zápůjček sjednaných . 
Skutkovym zjištěním že dodat ' zne pOjmy (dopomčení a schválení) 
volací soud vázán N' I ' ne nemohlo dojíti ke schválení' . 

~fPŮjčka byla dOdat~ězeS~:~~I~,~~o~il:l:ezventkutkOVÝlch zjištění, ž~ ~~o~~,;-
onCI n. N., neboť tomu ,odporuJ'e" evange ,ckou správou v Ja-

pnmo prohlášení tohoto orgánu. 

Čís, 7207. 

Podle § 45 s!užebniho "d n' dO' fa u pro bankovn' '- d' 'k Ice uvodem pro výpověd' Úřed' ,I ure 1111 y není sňatek úřed-
odstavec, služ. řádu považU:je pr~~~,VSak, u. niž se podle § 15, třetí 

aUl za reSIgnaci na místo v bance 
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dnem uzavření sňatku, může býtí z této příčiny vypovězena. Lhostejno, 
že jde o druhý sňatek úřednice, jež vstoupila do služeb banky provdaná 
a jejlž prvé manželství bylo napotom rozloučeno. 

Souhlas banky se sňatkem nelze vyvozovati z toho, že ústav, jemuž 
byla úřednice bankou přidělena, vzal její sňatek na vědom!, aniž z toho, 
že o sňatku zvěděli někteti činitelé banky, nikoliv však banka sama 
(její zákooné nebo statutární zastoupení) .. 

(Rozh. ze dne 7. července 1927, Rv I 1793/26.) 

žalobkyně vstoupila dne 15. června 1921 do služeb žalované banky. 
V té době byla žalobkyně provdaná, m<tnželství její bylo napotom roz
loučeno. Žalovaná banka přidělila roku 1923 žalobkyni s,lužbou k do
bytčí a masné pokladně. ROKU 1925 uzavřela žalobkyně nový sňatek. 
Ježto podle § 15 služebního řádu sňatek úřednice považuje se za re
signaci na místo v ústavě dnem uzavření sňatku, žalobkyně, hy nemohl 
býti její sňatek považován ,za resignaci na místo, obrátila se předem 
se žádostí na ředitelství Dobytčí a masné pokladny v Praze, spO'lečnost 
s mč. obmez. Jednatelský výbor pokladny žalobkyni dopisem ze dne 
ll. zář! 1925 vyl'ozuměl, že vzal jej,í sňatek na vědomí. Žalobkyně byla 
po té dána k disposici žalované bance, jež dala žalobkyni výp'Ověď 
s poukazem k § 15 služ. řádu.· Žalobou, o niž tu jde, domáhala se ža
lobkyně na žalované bance placení služebních p'Ožitků. O b a niž š í 
soudy žalobu zamítly, odvolac'í soud z těchto důvodů: Ža
lov<tná banka a Dobytčí a masná pokladna jsou dvě samostatné právní 
osoby a to 1 v poměru ku svému úřednictvu. Tomu. nevadí, že žalovaná 
banka přiděluje Dobytčí a masné pokladně své úředníky a že tato z při
dělených jí úředníků ty, jichž nepotřebuje, dává zase k disposici žalo
vané bance; neboť úřednictvo pokladně přidělené jest pod dozorem ře
ditele pokladny S-a, jenž je buď sám nebo za účasti předn'Osty oddělení 
a personální komi'se pokladny kvalifikuje, o jejich osobních záležitostech 
rozhoduje jednatelský sbor pokladny. Žalovaná b<tnka ovšem právě tak, 
jako ostatní společnici pokladny, jest v jednacím sbom zastoupena, než 
tenno sbor jest sborem Dobytčí a masné pokladny a účinnost jeho roz
hodnutí vztahuje se jen na její věci. Úřednictvo přidělené pokladně do
stává plat od pokladny a jí je také přihlášeno k pensijnímu pojištění 
jako její úřednictvo, Z toho plyne, že Dobytčí a masná pokl<tdm spra
vuje záležitosti přiděleného jí úřednictva samostatně, neodvisle od ža
lované bal1lky, že však dotyčná opatření, zejmé,na i rozhodnutí jednatel
ského sboru jejího nejsou závawa pro žalovanou banku, takže není jí 
,odňato právo, ohledně těch úředníkú, kteři jí od pokladny dáni byli zpět 
k vlastní disposici, činiti opatření a rozhodnutí v jejich osobních záleži
tostech rovněž samostatně bez ohledu na dotyčná opatření a rozhodnutí, 
jež se stala Dobytčí a masnou pokladnou, pokud se týče jejím jedna tel
ským sborem. Vzal-Ii tedy jednatelský sbor pokladny oznámení žalob·
kyně o jejím opětném sňatku na vědomí, usnesl-Ii se tedy, že nepova
žuje uzavření sňatku za její resignaci na místo ve svém ústavě a ji ve 
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služebním poměru II svého ústavu ponechává, nebylo toto ·usnesení 
žalovanou banku závazným, nýbrž příslušelo jI, by bez ohledu na 
usnesení, když žalol:>kyně jí později dána byla k disposici, 
o tom rozhodla, zda z uzavření sňatku žalobkyní d.ovozuje důsledek § 1 
odstavec třetí služ. řádu, to jest důvod k rozvázání služební smlouvy 
ž~~o?kyní. Toto právo příslušelo žalované bance tím spíše, když, jak 
Zjlsteno, o uzavření sňatku žalobkyní a schvalovacím usnesení jednatel_ 
ského shoru nebyla úředně vyrozumě'na. Nevadí tomuto Úsudku, že či-, 
nitelé žalované banky o uzavření sňatku žalobkyně se dozvěděli sou
kromě a že ředitel S., jenž sám zavdal příčinu k tomu, že žalobkyně po
dala žádost za souhlas k uzavření sňatku k jednatelskému sboru Do
bytčí a masné pokladny a že žádost tu tomuto sbo,ru sám k rozhodnuti 
předložil, byl tehdy prokuristou žalované banky, neboť jednak nebylo 
tehdy na straně ž,alované příčiny, by zaujala v této věci ihned úředně 
stanovisko a spoluúčinkování ředitele S-a stalo se v této věci jedině 

v jeho působnosti jako ředitele Dobytčí a masné pokladlny a nikoliv 
v jeho působnosti jako prokuristy žalované banky. Nelze tudíž v tom, 
že žalovaná banka, pokud žalobkyně byla ještě ve službách Dobytčí a ' 
masné pokladny, důsledku z provdání se žalobkyně ve smyslu služeb
ního řádu nedovozovala, shledati souhlas žalované banky a její vzdání 
se práva propustiti žalobkxni ze svých služeb z dův'Údu § 15 služ. řádu. 
NespDrná skute,člnost, že v jednateiském sboru Dobytčí a masné banky, 
kdy z se usnesl na schválení zamýšleného, sňatku žalobkyně, zasedali 
kromě S-a ještě dva zástupcové žalované banky, nemohla by, i kdyby 
prokázáno bylo, že všichni tito tři členové pro schválení sňatku hlaso
vali, znamenati souhlas žalúva"é banky samé, poněvadž schvalovací 
usnesení dotýkalo se jen věci Bobytčí a masné banky a ,nikoliv i žalo
vané banky. Rovněž jest lhostejno, že žalobkyně přijata byla do služeb 
žalované banky za trvání jejího prvního manželství, neboť po rozloučení 
tohoto manželství podléhala žalúbkyně jako. svobodná opět ustan'Úvení 
§ 15 služ. řádu. Prvn'í soud tudíž vším právem dospěl ku správnému 
právnímu úsudku, že uzavření druhého ,,,atku žalobkyní stalo se _beze 
souhlasu žalované banky, že tato ani dodatečně schválení nedala a že, 
poněvadž schvalovacím usn'esením jednatelského sbom Dobytčí a ma'sné 
ban~y vázána nebyla, dala žalobkyni, když jí byla dána k disposici, 
z. duvo,du § 15 odst. 3 služ. ř. právem zákonnou výpověď a že není po
Vlllna zalobkyni přes výpovědní lhůtu platiti na dále příslušející služební 
požitky. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Neopodstatněny jsou výtky, které činí dovolatelka napadenému roz
sudku s hledi'ska dovolaCího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. Pravdu má do
V'olání v tom, že podle § 46, správně 45, služebního řádu pro bankovní 
úředníky sňatek úřednice není důvodem pro výpověď. Ale z toho ne
plyne, že úřednice, u níž se sňatek podle § 15 odst. 3 služebního řádu 
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, .. 'sto v ústavě dnem uzavření sú~tku a s níž 
)Ovažuje za reSignaCI na ,~1 mto řípadě přerušen býti Il1ned a bez 
~Iužební poměr mohl tudlz. v tOříčin P )latně a účinně býti vypovězena. 
výpovědí, nemohla ~y ": te\~/ ně v~t~upila do služeb žalované ba;nky 
Bez významu Jest, ze zalo, ,y . t t bylo rozloučeno a žalobkyne se 
. souc provdaná, k, dyž manzelstvl ,o o . § 15 odst 3služebnlho řádu 
Jdi . !'kož ustanovelll . . 'd'l 
pak znovu prov a a'.J el 'I t d" žalovaná právo, jaklmle zve e,a 
\' této příčině nerozhsuJe~ Me a , u '~. to za resignaci a služební pomer 

novém sňatku žalobkyne, povazova 1 , . ověď tedy pro způsob 
~ ní zrušiti i bez výpovědi., Rozhoc~aíllb~e~r~ř~r~vější: nelze z toho od
rozvázání služebního pome!,u. P;:f ~a o Ym jest i pokus dovolání, dolí
vozovati neplatnost výpovedl., ez m~ren~alovaná se vzdala práva ply· 
čiti že výpověď Jest nepla

l 
t~ab' ~hroto'ra' du t1'111 že udělila žalobkyl11 ke 

, 1" d t 3 s uze m o' , I'k noucího z § "o s . .,' sňatkem žalobkyně ale-spon m c y 
sňatku povo,leni, pokud se tyce, ze sel 'ke sňatku ředitel Dobytčí a 
souhlasila. Že žal'Úbky.':i udělil s~o :~:oveň byl prokurístou žalované 
masné pokladny Frantlsek S., .!:t~, a netřeba proto obírati se otaz-

.,,, . soudy zJls eno t" 
bwnky, nebylo n:zsll111 'k b 1\ tomu 'Oprávněn, p'oku~;e yc~, 
kou, zda podl,e cl., 42 ?b~h: :a . b:U řináší provoz obchodnll ~lVn?,~tl. 
zda jde o pravm Jednal1l, Je.z :: odI~ § 15 odst. 1 a 2 služebmho ;adu 
JGn mimochode.m se P?dotyk,a'd't ,fství banky. Ale svolení žalov,ane k~ 
uděluje svolem ke snatku re 1. e , 'ednatelský sbor Dobytčí a masne 
sňatku nedostalo se žalobkyl11 tl';!,. z1

e
92J 5 oznámení opětného .sňatku vzal 

, h' . ze dn e 10. zan' I d b I '\0-pokladny ve s,c ~Zl "Dob tčí a mas,no'U pok a nou, ,Y, a:, .. 
na vědomí a ze zalobkyne ? tom J 'Jakz' do'í>Čily správne ,Jlz 111ZS1 

.. , 192~ vyrowmena,' kl d pisem ze dne 11. zar,l , " anka a Dobytčí a masná poa na, 
soudy. Není pochyby, že ~alov~~~ ~né od sebe odlišné hromad~é os'Úby, 
společnost s 1'. o., JSOu dve s~m?~ a né pokud se týče statutárl1l zastou
z nichž každá má své .'1last111 za 0'11

5
, . sl zák ze dne 6. března 1906, 

pení (čl. 227 a násl. obch. ,zák;" § 1 ae;~V';ti jej[ vůli a i to jen ve formě 
čís. 58 ř. zák.), kteréjedllle muze pr~~de sané. Není tudíž závazným pro 
zákanem pokud se tyce stanovaml PI k' ~bor Dobytčí a masné pokladny 
žalovanou, na čem se usnesl Jednate slY sením v této schůzi učiněným 
, .. ' 1925 a vzala- 1 usne , . ,. 
ve schůzi dne 10. zafl ,) J,_ 'ňatku žalobkyně na ved0l111, UCl-
Dobytčí a mas,ná pokladna oz,nalmet~ll sen na J'evo že ona ze sňatku ža-

bu a da a 1m J ' ,. '1 ' Al 
nila tak je"" pro svou Ú'so , . dO !dk Čehož také vskutku neUC1'l11,a. , ~ 
lobkyně nebude vyvoz,ov~h us e

t
. y, ' alované na'Jmě v tom smeru, ze 

k . ule na s lane z, ." § 15 
tím nedošl,o projevu v'

l 
a tím vzdala se práva plynouc,'ho Jl z , 

i ona se snatkem souhlasl a ~ í ničeho okolnost, ze meZI zalo
odst. 3 služebního řád~ .. Na tom nen;,~adnou došlo k dohodě, po~le níž 
vanoU bankou a Dobyt~' a masn,~u P '.o'kladně úředníky a znzence 

"d'l DobytCl a masne p. "d'! . 
žalovaná banka pn e ,uJ; . '. 'e ředitel František S. toto pn 'e ,ene 
a přebytečné zpět pnJlma, a:". z,. a o t0111 žalované podává zpravu. 
úřednictvo a zřízenectvo kvahhkuIJe . C'l'nila své oznámení jednatel-

.,,' . k lost že žaovana u , ' b 10 
Ale vedleJs1 Jest 1 0' .0 n " okladn na pokyn řechtele S-a, coz . Y ,. 
skému sbor~ DO,bytél a n.;a~n~ PokládeJ věc za vnitřní z~le~i!ost DO~ytC1 
vysvětleno tU11, ze Fr"ntlS: . P t h to J'eho nedopatrelll, pakl! vubec 
a masné pokladny, nebo! nelze z o o , 
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o ně jde) odvozovati, že žalovaná usnesením jednatelského sboru ze dne 
10. září 1925 byla vázána. Pokud dovolatelka v télo příčině odkaZl! ie na 
jiné případy, kde prý bylo stejně postupováno, přezírá, že ve všech 
těchto případech z[istaly dotyčné úřednice podle vlastního jejího 
přiděleny Dobytčí a masné pokladně, a že z toho, že to trpěla tato po-. 
kladna, ještě neplyne, že by žalovaná banka i tyto úřednice musela zpět 
přijati, kdyby byly od Dobytčí a masné pokladny zpět disponovány. Bez 
významu jest konečně i to, že v jednatelském sboru Dobytčí a masné 
pokladny zasedají dva členové správní racly žalované banky, což jest 
prostě důsledkem toho, že žalovaná banka jest společnicí DobytČí a 
masné pokladny. Než ani z toho nelze vyvozovati závaznost usnesení 
tohoto sboru pro žalovanou banku, za niž, jak uvedeno, nejedná a ne
projevuje vůli tento sbor, nýbrž její ředitelství pokud se týče její sprá,vní 
rada. Tvrdí-Ii posléze dovolání, že povolení ke sňatku bylo alespoň 
mlčky dáno tím, že žalovaná; ačkoliv se 'O sňatku dozvěděla prostředni
ctvím svého prokuristy Františka S-a a svých' zástupců v jednatelském 
sboru Dobytčí a masné 'pokladny, dále pokračovala ve služebním po
měru se žalobk}Cní, stačí zdůrazniti, že ředítel František S. podle zjišténí 
nižších soudů žalované hance oznámení o tom neučinil a že žalovaná 
za sporu ani netvrdila, zda a kdy tak učinili oní její zástupci. Lze připu
stit, že nebylo zapotřebí úředního vyrozumění ředitelstvím Dobytčí a 
masné pokladny a bylo by stačilo, že věc ve schůzi ředitelství nebo 
správní rady žalované byla některou osobou k tomu povolanou předne
sena a tak dotyčnému sboru udělená možnost, by k věci zaujal stanó
ol(ičko. Pakli však o sňatku zvěděli jen někteří činitelé žalované banky 
pokud se týč:e některý z jejích zmbcnĚnců, níkoliv však sama žalovaná 
pokud se týče její zákon,né nebo statutární zastoupení, nelze z toho, že 
žalobkyni výpověď byla dána teprve dne 10. ún;ora 1926, usuzovati, že 
žalovaná se sňatkem mlčky souhlasila, to, tím méně, ano šlo o úřednici 
přidělenou Dobytčí a masné pokladně, která žalované bance teprve dne 
5. února 1926 byla dána k disposici. 

čís. 7208. 

Prohlašovaly-Ii stanovy bytovéhO' družstva za účel družslÍVa: »opa
třovati byty neb umožňovati nabýváni vlastních domů členům, pokud 
náležejí stavu úřednictva státního v Praze zaměstnaného« a dále usta
novení, »že z bytu nesmí býti dána výpověď, pokud se nevyskytnou dů
ležité závady« - dlužno spatřovati v tom, že majitel bytu byl jmenován 
státn,lm zaměstnancem mimo Prahu, dUležitý důvod k výpm>Mi z bytu. 

(Rozh, ze dne 7. července 1927, Rv 1926/,27.) 

Žalovaný, bezdětný státni úředník, byl členem žalujícího bytového 
družstva a bydlel v dDmě družstva v Praze, na nějž se nevztahovala 
ochrana náj.emců, Žalující družstvo dalo žalovanému výpověď podle 
čl. VI. čís, 7 nájemního řádu, ježto byl v roce 1923 služebně přeložen do 
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, 'I" I b)T] usnesen na valné hromadě 
, -'I VI čís 7 nalem11ll0 ral u "I j. -Rlatislavy C. .' ,vel však nál'emnl srn OLIVU s llUZ

L e 1926 žalo vany uzavr 'd 'd lÍ' družstva v roC '", v, 7 stanovil jako nový duvo vypove 1 • 

stvem již roku 1921. cl. vl. C!\ _ 'eložen neb přikázán mimo Prahu 
»když bezdětný člen byl slu::e '~e Y:kU a není-Ii nové působiště v blíz
a od té doby uplynu~o alespon pU~t1 roti výpovědi, že uzavřel nájemní 
kém okolí Prahy.« zalovan~ na:;-:i p kter' obsahoval v čl. VI. pouze 6 
smloUVU na základě nájem11lho r,ad~, y, ověd' z kterýchžto případů 
bodů, na jichž základě mohla byli. ana vJP r v;, s t 'o I i c e ponechal 
však žádný nenastal. Pro c e ~ nit sh

O ~ův~dU že se na žalobce vzta
v' pověd' v platnosti v ~odsta,te z o o O d v ~ I a c í s o u d výpověď 
h~l'e bod čís. 7 čl. Vl. naJe~nl11, sml.ou~y. osouzení věci spatřule odvolatel 

D ' d Y' Nespra\"ne pravm p .. í zrušil. u v o' _ hl''' ' žalovaný uzavřel smlouvu nalemn 
v tom, že první soudce. pre, ,iZl, z~. 'ho řádu obsahujícího v čl. VI. 
v roce 1921 za platnosli stalredh,o n~tem~~poVěd' ~ bytu býti dána, a že 

Pouze 6 bodů, na jichž zák a e ,mUtzeed'nostranně dále, že jest dlužno 
I ,. mnÍ nelze zrnem 1 J ) o v ,. ' 

tuto 5111 OLIVU naJe I v" 'ho a že družstvo muze najemDl 

líšiti poměr členský 051, pomeru na\e~~~~u nájemní, změniti jen jako zá
řád, který nelze stotnz?o,vatr se Si~. ' h a že změny ty vztahovali se 
sady sloužíCÍ k llzavíranl smluv ~l~á~I~;~~sti uzavřené) ni~oli však na 
mohou pouze na ;;mlouv; v, " , odvolatel po nazoru odvola: 
smlouvy nájemní liZ, platne, V~~k:h~~n~i~'tohoto sporu jest řešiti jedlOe 
cího soudu zcela pravem. p;o 7 'I VI. nájemního řádu ze dne 11. Í1sto
otázku, zda lze platnost b? u . ~hO . ako člena, který v roce 1921 uza
padu 1926 vztaho\"ali na zalovan .. I 'ho řádu obsahujícího v čl. VL 
vřel nál' emní smlouvu za platno,sh ~ale~ld~'i da' na by: ti mlrže. První soudce 

, .. h' 'klade vypove , pouze 6 bodu, na lic z za. I 'ou meZi družstvem a jeho cleny, 
vychází z úvahy, že stanovy ]SOU

d 
sn" °t a že dle § 19, čís. 9 stanov pří

že valná hromada lest organ,e,111 r~zs/a 'ího oboru přísluší také schva
sluší jí schvalovati nájemní r~d a ~~ _0 lelvalná hromada usnesla na do
lovati jeho doplňky nebo zmen Y'

1 
IlYtZ sedu 1926 usuzuje první soudce, 

.. 'h" du ze dne 1 i5 opa, , ' 
]Jlnení naJemnt o ra '.' a že žalovaný kdyz sam se 

, 't 'alovaného zavazne ' d 
že usnesent to Je~ pr~, z "h času schválila valná hroma a, 
dovolává nájemmho rad~, ktery Sv~? - e může býti nájemní smlouva 
musí si dáti líbiti us,nesem o leho z,mene : ~ šak soud odvolací nesdílí. 

Podle § 1116 obč. zák, zrušena: Naz
l 

o,':, 'oozl~š~~ati poměr členský. tedy 
, 'dovozule ze s USi i ' I' 'ho Odvolatel spravne '. d smluvndho poměru za ozene 

, 'aloženy' stanovami, o " " 'h" du smluvm pomer z 'I 'h ady o doplnenr nalemm o ra 
nájemní smlouvou. Usnesem va ~e rvo~ l"en v poměru členském, avšak 
jest pro žalovaného sice závazne, a~sa á"emním a jmenovitě není zá
nikoÍlv jako smluvní strany v pomer~ n li'kem za platnosti starého ná-

'h ktery' stal se nalemn d 't vainé pro žalovane o, d d t Vl také bod 7, že mzS vU 
.. I kl r' neobsahoval po o s. . - "j byl ICn1l1íhO ral u, ,e y, ' ' ěď čtvrtletní, »když bezddny c en 

Přísluší právo da\1 clenum vypOV . P hu a od té doby uplynulo ale
, " 'I' b přikázán ml11l0 ra , N'" služebne pre ozen ne , b"t' v blízkém okoli Prahy.« ale111111 

sr oň půl roku a není-Ii nové puso iS e 'brž toliko za stamovení pod
řád nelze pokládati za součást stanov, .. ny .. Jak obě strany souhlasnč 

za ili'ch'z členům byty se prona]1ma]1. 
mínek, 
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přednesl}' byl . . . "-, naJemnl rad v pľvotníl'~ zněn' b t 
čís. 7 uvedeného součástí sml '~..I ez us anovení pod čís. VI 

d T OliVy na1emm tak že nIT ." 
za po 'lumek starého nájemního řád-uJ v) a srn OlivU najemní ' 
va!i podmínky nového nájemního řádu uz~~n;:n'Ou, .n".l:lOh}y se vztaho_ 
avsak pouze jako člena _ ví' K .' I yz novy ra? zalovaného __ 
z této úvahy: Podle doslovu ze. nazoru tomu dospel soud odvolací 
teli bytu výpověd', pokud 111~ S~'~l odst. 3 .. stan:ov, nesmí býti dána drži_ 
žádné jiné důležité Závad; Že žal~~~~ ~a~~~TII .~'pokud se ."ev~skytnou 
sml~u,:,u nájemní nesplnil, nebylo strall~J žaludi~ltel .vYPovldalJ~ho bytu . 
d?kazano. POkucI se týče důlež,itých zá . d ~I CI :,n~ tvrzeno, Ílm meně 
zavady ty jsou obsaženy v ná'emním řáv~ , s. ~d:,va sO~d odvolací, že 
nějž přistoupil. Jak ze znění lřetího d ~e, ktery zalovany obdržel a na 
podrobné zásady o prona'ímání btO savce § 21 stanov plyne, měly 
stanoveny zvláštním řáden; nájemn~mU o~tavce druhe??,býti podr'Obně . 
by ,"stanovení nájemního řádu 'pokud !a t~: ve ,skute.anu·sll stalo. Ji,nak 
měla významu, když by každ .'.. , d' I ~. yce, vypověd?íc~ důvodů, ne-
1l1t:r 'nájemní mohla rozvázati y lny, u, eZlty duvod, spravne závada, 1'0-
»Druistvu přísluší právo dát' :1 z~enl. S~areh? I ~oveho nájemnih'O řádu 
stupcům výpověd' čtvrtletn'í I d~ e~u, Je. o ded!cu,llJ nebo právním nt
Vl. nájemních řádů nejsou ~~ede~z~JO ř~t~ovah, :;e ~st~,:ovení v odst. 
by te,dy Jze skutečnost, že žalpvaný p neb a d~'lO, ;rbrz v~cetmo. Nebylo 
za duvod výpovědní trvaj'cí pl t' dr I v r~ze vubec, pokládati 
vodů ve starém n,ijemnh~' řá:č n~o~e "e °lstatmch, výpovědních dů
Ostatně podle § 17 dr h'. , CIS. -,6 vycetllJO' uvedených. 
družstva b I v' j " II Y odstavec stanov nenl ani nutno, aby členy 
důvodu nejz~ o~~jnh~,~ o:~blal::ra~e bbdldÍclf (zamč'stnané) a již z toho 
vadu po rozumu 'Stal~ J,' ~ an~, ne y I V Praze, za dmež,Holl zá
užív<ÍJní bytu žalovan ,011V

1 
dPI?v,azovali a nelze proto také tvrditi, že po-

, y .. IClm numo Prahu je v ' 
u~olem žaluj'Ícího společenstva v § 1 stan 'v ro,:po,:u se zasadním 
pur~e odvolatelův mylně smží d-ovOzQvati o S/yzna~efy~n: Jak, se od
poveď v podstatě G nov-' ná'emní ř'd ' . ran~ za UJICI 'oprela vý.
nájemní řád stanoví jak z J§ 21 a d ~e ~ne 11. listopadu 1926. Tento 
zásady o p'rona;ímá';í bytu' v do' o'h s . I ~a levů vychází, podrobné 

J' mec spo ecenst I 'h b tohot,o nájemního řádu jest patrno ' "j t va a z ce e o o ,sahu 
mínky pod kt .'" ' ze ra, ento upravuje toliko pod 
týkati' jiných e~:1 ,u:čltÝ,byt ,:ružstva se pronajímá a nemůže se prot~ 
vřených. 'meru naJenHllch za platnosti jiných podmínek nza-

N e j v y Š š í s o u d 'Obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání právem vytýká odvolacímu s . d " .' 
po stránce právní (§ 503 čís 4 c' ) p2u u, ze v~c posoudIl mylně 
se onou částí nwpadeného ;OZS~d~u \. d~1 trm, nen; ani třeba, obírati 

zda
j 
se ~snes,:n!, valné hromady ze dne 11.~~t~I~~d~z 1 ~~6 tý~ál ota I' zky: 

a Z( a na]emnL rad na ní usnese ", 'rv v Sla o p atne 
toho není třeba, PI'otože výpov~~,Je ztvazny tez pro, ~alovaného. Řešení 

e nu no uznatI za ucmnou, když od-
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pavěd' na ony otázky vyzní záporně a věc je posouditi podle původního, 
staršího nájemního řádu. Je sice pravda, že tento nájemní řád neobsa
huje důvodu čís. 7, o který se výpověď opírá, avšak odvolací soud je 
na omylu, maje za to, že nájemní řády - starší i nový - uvádějí dů
vody výpovědi výčetmo a nikoli jen příkladmo. Kdyby to bylo bývalo 
úmyslem osnovatelů, byli by tomu zajisté dali výraz vsunutím slůvka 
»jen« do úvodu odstavce VI. Než, nehledíc ani k tomu, plyne z povahy 
věci, že nájemní řád je toliko podrobnějším provedením stanov, nemá 
je však měniti. Stanovy zůstávají přes nájemní řád a vedle něho zá
kladem pro úpravu poměrů mezi družstvem a jeho členy - nájemníky. 
Není-li obsažena v nájemním řádu podmínka předpokládaná st"novami, 
ať se to stalo nedopatřením aneb protože podmínka ta byla pokládána 
za samozřejmou, nedotýká se mezera dosahu stan,ov, nýbrž je naopak 
nájemn,f řád vykládati podle úmyslu a účelu stanov. Ty prohlašují 
v § 1 za účel druž'stva, opatřovati levné byty neb umožňovati nabývání 
vlastních domů členům, pokud náležejí .... stavu .... úřednictva stát
ního v Praze zaměstnaného, a praví v § 21 odst. 2, že z bytu ,n.esmí býti 
dána výpověď, pokud se - mimo jiné - nevyskytnou důležité zá
vady. Podle účelu družstva nutno v tom, že člen -- nájemník - není 
již v Praze zaměstnán, že pozbyl takto právě oné vlastnosti, k vůli níž 
se družstvo má postarati o jeho bytovou potřebu, pokládati za důle
žitou záv"du, 'opravňující podle § 21 sbnov k výpovědi nájemního po
měru, neboť jinak by se mohlo státi, že by velký počet bytů byl odňat 
vlastnímu účelu (sr. rozh. Ns. 4167 sb. n, s.). V souzeném p'řípadě 
není sporno, že žalovaný byljme'l1ován profesorem na universitě v Bra
tislavě dne 1. ledna 1923, kamž dojíždí každý týden vyjma prázdniny 
na přednášky a sám ani netvrdí, že šlo o přidělení toliko přecbodné, 
při němž lze pro dozírnou dobu bezpečně počítati 's návratem do služby 
v Praze. Vyskytla se tudíž v jeho poměrech dflležitá závada pro další 
trvání nájemní smlouvy a byla mu proto výpověď podle § 21 stanov 
dána právem. Že si žalovaný, skládaje družstvu stavební pi\íspěvek a 
najímaje byt, vykládal úČlel, smysl a dosah tohoto ustanovení stanov 
a poměr nájemního' řádu k němu jinak, spoléhaje, že mu podle jeho 
výkladu nesmí býti dána výpověď z důvodu družstvem nyní k platnosti 
přiváděného, nemŮže býti na újmu právům, jež jsou družstvu jeho sta
novami zaručena a byla pro úpravu nájemního poměru již z prvopó
čátku směrodalna. Pro svůj opaóný názor, že zaměstnání člena nájem
níka mimo Prahu není důležitou závadou podle sta",ov, dovolává se od
volací soud neprávem odst. 2 § 17 stanov, neboť praví-li se tam, že 
výjimečně mohou býti členy družstva i jiné (než V Praze zaměstnané) 
osoby, když přijetí schválí kromě představenstva též dozorčí rada, na
značuje tím jasně, že pokládá tuto odchy,lku za důležitou závadu. 
Kromě toho nelze však z tohoto předpiSU o výjimečném přijetí jistých, 
osob za ,členy nic vyvozovati pro projednávaný spor, v němž jde o otázku, 
zda je přípustno dáti výpověď z bytu členu, j eož nepatří do onoho 
výjimečného kruhu os,ob. Níjak na tom nesejde, že žalující družstvo 
v řízení před plvým soudem nezaujalo právní stanovisko v dovolání 
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hájené a dovolacím soudem schválené, n}'brž výpoved' při ústním 
z 21. ledna 1927 opřelo jen o odst. VI. pol. 7 nového nájemního 
a nikoli též o st<ť110Vy. Družstvo nebylo vůbec povinno výpověď 
vocíňovati, nýbrž bylo na žalovaném, by po případě vznesl námitky, pro 
něž ji pokládá za nepřípustnou. žalovaný opřel námitku o nepřípu 
nosti výpovědi o znění staršího nájemního řádu, pro něho prý jedině 
závazného. Jeho znění však, jak dolíčen'o, výpověď dovoluje. 

čís. 7209. 

Byla-li výpověď z bytu, podléhajícího ochraně najemců, 
jen, ježto se pronajímatel zavázal opatřiti náhradní byt, nelze se do
máhati nepřípustnosti exekuce vyklizením žalobou podle § 35 ex. 
proto, že nedošlo k sjednání nájemní smlouvy o náhradním bytu. 

(Rozh. ze dne 7. července 1927, Rv I 1090)(Q;'.) 

žalovanému pronajímatili bytu dáno soudní svolení k výpovědi z bytu. 
najatého četnickou stanicí, jen proto, že se žalovaný zavázal předati 

nájemníkovi náhradní byt. Ježto k nájemní smlouvě o náhradním bytu 
nedošlo, domáhal se Zemský četnickSr ubytovací f.ond na žalovaném, 
by exekuční titul, na jehož základě byla vedena exekuce vyklizením, byl 
zrušen a exekuce byla prohlášena nepřípustnou. ,Žaloba byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

clllvoclll: 

Žalovanému, pronajímateli bytu dáno soudní svolení k výpovědi z bytu, 
kladě proti němu povolena byia výpověď z bytu, pokud se tkne žalobu· 
'O prohlášení exekuce podle tohoto exekučního titulu za !lepřípustnou 
podle § 35 ex. ř. o tvrzení, že výpověď byla pov'Olena jen, protože se 
žalovaný zavázal opatřiti náhradní byt, že však ku sjednání nájemní 
smlouvy o náhradním bytu nedošlo,. Než v tom nelze spatřovati takovou 
skutečnost, jakou § 35 ex.ř. pro úspěšnou žalobu předpokládá, totiž 
skutečnost nastavší po vzniku exekučního titulu a nárok zrušující nebo 
zastavujícÍ. I kdyby tvrzená skutečnost byla pravdivá, neplynulo by 
z ní, že vymáhaný nárok, t. j. nárok na vyklizení a předání bytu, byl 
zrušen, že pominul jedním ze způsobů uvedených ve třetí a čtvrt.é 

hlavě občanského zákona (§§ 1411 a 1451), nebo že jeho právní účin
nost byla zastavena. Ze skutečnosti té dalo by se nejvýše dovozovati, 
že důvody exekučního titulu neodpovídají již skutečnosti, ale tím nárok 
sám jinak nebyl dof'čen a nájemní poměr, který byl zrušen, nijak nebyl 
obnoven. Zdráhá-li se vlastník domu, v němž jest náhradní hyt, přijati 
žalobce za nájemníka, jde jen o závadu výkonu exekuce k vydobyti ná
roku, jejž má nynější žalobce plniti toliko na vzájemné plnění, jež se 
má státi z ruky do -rulky. TÍI11 však není bráně'l1o ani povolení exekuce 
(§ 8 ex. ř.), tím méně jest jím zrušen nebo zastaven nárok. Nejvýše 
mohl by tím býti zavdán podnět k návrhu na odložení exekuce (§ 42 
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~ ~ _,.V však ne"de. Správnosti právního náz,oru ,t,ut? 
čís. 4 ex. L),} ?, l:eJZ ttLl iůvocly JDo usnesení rekursního soudu, JImz 
Zauj'atého svedc1 1 ty o ~ " vnl 'ho sou.du není podle § 4 (5) . vdl usnesenI pr ' ' J 

bylo lJotvrzeno vypove n 'h' t< dku Oba soudy obíraly se .. 1 1<'1 opravne o pl os re . 
zák. o oc~r. ~aj.<.( a ~110 ubne s postačiteiností náhradního bytu jak 
ve výpoved11l\11 oflZe11l zev~ b"" na podkladě posudku soudního 
cO do jeho. zpusobrlostl oln~sJv:~~áj\11U a rekurs ní soud potvrdil plně 
znalce, tak I co. do jeho v d b b 10 dovoleno, napadati toto usne
rozhodnuÍl p!veho ,s>oud~. K ctř ~ 3l ex. ř. a dovolávati se jiných oko!
sen i pod r?uskou ,nam~~ g~í ~ t není k obývání způsobilým aneb. ze 

~Oj~t~ý~h~~~a~~~. o.z~ů ~a s;:dn~l/s,nk'10UVY 0hrně~~j' n~;~~~o~ob!~~ ~rdi~ ),~~ 
'. . < dpisu § 4 (č» za . o oc. . d < 

obchazemm pre . "'1 ' I§ 503 čís. 4 c. ř. s.), k yz za 
osoudi1y věc po stran ce prav~l mj ne \ 

lohoto stavu věci žalobu zanlltly. 

čís. 7210. 

" 'h d'ho a ostatních vedlejších dávek 
Věřitelem dávek z najemne o, ~o :?e ma'itel domu jest pouhým 

z nájemného není majit,:tl. dOmt~' nl!~ e~~~~ci z~bavenim a přikázáním 
'běrčím a nelze povo I I pro ln, . ,. ' 

ZrakU na zaplacení oněch dávek proti naJemnlku. 

(Rozh. ze dne S. července 1927, Rl 475/27.) 

.' o I i c e ovoli1 ku vydobytí peněžité p'ohled~vky 
S o II d p1v.e st <'k' . Pm k vybrání nároku dlužníka (maj1tele 

exekUCI zabavemm ,a pr! ~zamíoh dávek z nájemného, vodného a 
domu) na zapla5'.em dlUZ~ych~beC\hO které příslušejí dlužníku proti 
ostatních vedlejS1Ch dav~ z najdemn. k~óní návrh zamítl. Důvod y: 

.. 'k Rek 'll r s n I s o u exe ." 
najem11l u. . "'h d' ostatní vedlejší dávky z najem-
Obecné dávky. z n<ajo111'ne I °ei ~o ne,admětu exekuce chybí dostatečná 
ného, - kteremilzto pas ~411l\11~ < p~ nejsou jměním, majetkem, vlast
určitost po rozumu §§.7 a , eXd r., o dávky povolené ministerstvem 
nictvíl;' s~rany povmne, ne~o\ j~, na l~e25 čís. 2379, kteréžto předpisuji 
finanCI ~ynosem<.ze ~,n~ř!d:OV~ "~Iavníl;o města Prahy majiteli (trva
maglstrat, po pnpade " Y , . (užívatelé bytů) jsou PO'VJl1l1l, ma
lému užívat~li) bu??vy, la)n~je~n11lcl Ú;ky ty v předepsaných Ihl1tách 
jiteli (trvalemtl UZlvate 1, <~ ovy . 'esl >ovinen dávky ty vy
z~pravilida l~ajite~. (s~vůal;;b~~l~~~entib~~~~Yz! jeji~h správné zaplacenÍ. 
buatr a o c rnaCl .. .; tel bytu toliko výběrčím těchto 
Dle tohoo jest maJ1tel domu a p~onaj1ma<'d do jeho majetku a ne
poplatků, nestane se jich vlast11lkem,. neprej ou 
mohou býti předmětem exekuce protI neml!; 

N e j v y Š š í s o l! d nevyhověl dovolaclml! rekrusll. 

D ů vod y: 

kUC~e:a~:~~l1~~~~ Z;;~!lz~l~~~\~;~~~h~j~C~avp~~~:~y d~':Ž:ýOc~ol~g~c~~~i~ 
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d~,vek,: z.,l1~jemllél~o, :'odnéhvo a os~atních vedleJ'ších dávek z nájemného 
pns,luseJlcl~h ~ovl1ln,e strane Oproti poddlužníku, proto, že nejde ° jmění 
dluzlllce, nybrz.o davky, povolené vý,nosel11 ministerstva financí ze dn 
2:,: ledna 1925, čís,', 237?, Jež ~l~ajitel, budovy pokud se týče trvalý jej~ 
u~lvatel, u svych naJemlllku (uzlvatelu bytů) jen vybírá a odvádí hla _ 
mmu m~~tu Praze, ruče za jejich správné zaplacení, takže majitel dOI:U 
a ,pronaJlmatel bytu jest jen výběrčím těchto poplatků, které však ne
preJdou, do J:,ho majetku a právě proto nemoholl býti předmětem exe_ 
kuce plOÍ! ne~"u: S tlmto nazOrem rekursního soúdu jest souhlasiti a 
nelze Jej ~yvratrtr am poukazem na pravidla o vybírání obecních dávek 
a poplatku ve Velke ,~raze, schválených, shora uvedeným ministerským 
vynosem, p~kud s,e tyce n,~ § 8,odsL 2 techto pravidel o vybírání obecní 
d~vky k ,1~aJ:mnemu (mlJemlll hodnotě), podle něhož předpisuje se 
d,avka ,majlteh (trv~lému uživateli), budovy a platí se ve splatných Ihů
tach prede,?, n.e~'ot Jd: o d!vku, JIZ povinen jest platiti podle § 2 těchto 
p:~~ldel naJel~l11k, z cehoz plyne, že rekursní soud priiv(cm uznal že' 
ventelkou ,neuI cll,užnice, i,rýbrž město Praha, a že dluž,nice jest t~lik(} 
ll1kaS,al~tko~" kter~ podle § 8 odsL 3 oněch pravidel má dávku u ná
J~ml1lku ,(uzlvatelu bytů), vybrati a ve lhůtě tam určené věřitelce (hlav
nr,mu mestu P!,aze) odvésti, POdobně má se včc, pokud se týče' vod
nehO', (§ 3 C ~IS, 8 pravidel o; vybírání zvláštního vodného a poplatků 
~'Od~ICh)" Nelll tedy dovolací rekurs opodstatněn, Pokud se tam tvrdí 
z: predn;etem exekuce jsou případné natoky dlužnice na náhradu dávek 
techto, JIZ předem, z?placených aneb alesporl dávno splatných a že jest 
t~patrn? z e~ekucOIho navrhu, neodpovídá to spisům, jelikož o nějakém 
nanr.adlllm naro~u, za dávky, p!e~élll ~aplacené nebo alespoň dávno 
splaLll,e v ~xekuo11lm navrhu reci není, nehledíc ani k tomu že o l1á
hrad0'llll naroku za dávky splatné, ale ještě nezaplacené s~tva by se 
dalo mluvl tL ' 

čís, 7211. 

Nedostav~ní se k .r0~vrh<:vému roku má v zápHI pozbytí práva 
k rekursu tohko tenkrat, Jde-I! o rekurs proti přikázáni pohledávky třetl 
osoby, nenl však věřiteli zabráněno, by se rekursem nedomáhal ná
pravy ro~vrhov~~~ ~snesení C? do své vlastni pohleltivky, bud' že mu 
nebyla vU,be~, p,fIka~~~a nebo ze. mu nebyla přikázána správně. 

» VymahaJlclm ventelem«, po Jehož. úpIném uspokojen! jest přiřknouti 
poh!edáv~y řá?ně neo~lášené ve smyslu § 172, druhý odstavec, ex. ř., 
?en1 sp'rav~e upadkove pods,taty, na jeho>' návrh bylO' zavedeno dra
zebni rtzenl. 

"Okolnost, že při~lušenství pohledávky nebylo podle § 210 ex. ř. při
hla~en:o k rozvr~~v:mtl ,roku, neni na závadu, by nebylo přikázáno, by
lo-!, Vidno ~ ve~elne knIhy (,ex~kučních, úpadkových spisů), že jest po 
pravu a zpusobIle k uspokojem. 

(Rozh, ze dne 1 L července 1927, Rl 477/27.) 
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K návrhu správce dlužníkovy úpadkové podstaty a vymáhajícího vč
řítele družstva V, v Č, byla provedena exekuční dražba úpadcových ne
movitostí. Rozvrhuje nejvyšší podání vyhověl s o ud p r v é s t O I i c e 
odporu správce úpadkové podstaty a některých věřitelů a nepřikázal 
eráru pohledávky na daních, ježto nebyly včas přihlášeny podle § 172, 
druhý odstavec ex, ř, Knihovnímu věřiteli »B-ským pravovárečníklt111, 
měšťanský pivovar v B,« přikázal prvý soud sice jistinu, nikoliv však 
její příslušenství (výlohy vyhotove~í, poplatky a z,avtělení dluhop~s~ 
a Sro úroky z uroku) , Rek u r s 'll I S o u d vyhovel rekursu fmanclll 
prokuratury a p~ik~z~1 "eráru pohle,dá~ku daňov'?:1 a"vyh,ověl i r~k~rsu 
B-ských pravovarecnrku v B. a pnkazal Jim tez pnslusenstvl jlsÍln)', 

N e j V Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty, 

D ů vod y: 

Dovolací reku-rent napadá usnese-ní rekursního soudu jednak proto, 
že rekurs ní soud přihlížel k rekursům české finanční prokuratury v za
stoupení čsl. státu a firmy: »B-ští pravO'várečníci« přes to, že, jak za 
t,o má dovolací rekurent, těmto věřitelům právo k rekursu nepříslušelo 
jednak proto, že jim 'byly částečně přikázi>ny i rozvrhové podstaty 
jejich pohled,ávky, ač svých pohledávek zavčas podle § 172 druhý od
stavec, pokud se týče § 210 ex, ř. nepřihlásili. Dovolací rekurs není 
však v žádném směru opodstatněn, Jest mylným názor dovolacího reku
renta, že řečeným věřitelům právo k rekursu do rozvrhového usnesení 
nepříslušelo, protože se k rozvrhovému roku nedostavili. Rekurent do
volává se § 234 ex, ř. neprávem, Podle tohoto záko'nného ustanovení 
má nedostavení se k 1'O'zpočetnímu roku za 'následek pozbytí rekursu 
toliko tenkrát, jde-Ii o rekurs proti přikázání pohledávky třetí osoby, 
nedostavení se však k rozvrhovému roku nebrání věřiteli, by se' re
kursem nedomáhal nápravy rozvrhového usnesení co do své vlastní 
pohledávky, bud' že mu nebyla vůbec přikázána nebo že 111U nebyla 
přikázána správně, (Neumannův Komentář k ex, ř, stl'. 681 a tam uve
dená rozhodnutí.) V tomto případě šlo o rekursy věřitelů, podané ve 
příčině jich vlastních pohledávek, protože jim nebyly vůbec, pokud se 
týče správně přikázány, a rekurs ní soud právem neodmítl tyto rekursy, 
nýbrž je vyřidiL 

Přikázání pohledávek čsl. státu na daních a veřejných ,dávkách přes 
to, že pohledávky ty nebyly podle § 172 druhý odstavec ex, ř, zavčas 
k dražebnímu roku ohlášeny, a přikázání příslušenství u pohledávek 
firmy B-ští pravovárečníci, ačkoli příslušenství to nebylo k rozpočet
nímu stání (§ 210 ex, ř.) vůbec přihlášeno, napadá dovolací rekurent 
neprávem, Okolnost, že berní úřad neohlásil pohledávky na daních a 
veřejných dávkách podle § 172 druhý odstavec ex, ř., mělo toliko za 
následek, že bylo přikázati dotyč,né pohledávky až po úp~ném lIspoko
jení vymáhajícíhO věřitele, Než to se napadeným Usnesemlll stalo. Do
volací rekurs jest mylného názoru, že nebylo přikázati pohledávky státu 
již za pohledávlmu vymáhajícího věřitele družstva V, v C, protože prý 
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tu byl ještě druhý vymáhajíci "ěřit I . " 
správce úpadkové pod'staty pa 'jeho

e
., t?tJ~ ~n'l dovo:3cí rekurent . 

deno. Správce ú adkov r ,. z .navr: y? drazebnÍ řízení 
v dražebnim řizenl 'ež ~ podstaty, 1 kdyz ma podle § 119 kopk 
vymáhajícího věřit~I~, v~an;k~~::ndl nebo .• k němuž. přistoupil, ". 
by vymáhal, není vymáhajícím ~ě~i~~lľe Jezto. n~ma pohledávky, • 
máhajícího věřitele přiznáno toliko f 1;1; ~ybrz Jest .mu postaveni 
Byl tedy v tOmto dražeb'ním ř' . onnakne (V1Z pametni spis str. 1 
věřitel a to družstvo V v C' 1zenk1 ve .s utečnosti jen jeden vymáhaJ' 

d ' '. a re urSm soud přikáz I hl I' k 
na an1ch a veřejných dávkách k d b a po ee av y státu 
~ USpokojení z nejvyššího odán'i po ll. 'yly po právu .a způsobilé 
ntelem~ Pokud jde o příslu~enstv/ p~h~a~~e ~a jtfmto v~n:ahajicím vě_ 
n1c1, mešťanský pivovar v Č J'l e ave Irmy B-str pravováreč_ 
dání ~řikázáno, okolnost, že ;;e~e~~(: a I tomu, by by~o z"net?ššiho po
vrhovemu roku když bl)' J oe1e § 210 ex. r. pnhlaseno k roz_ 

, yo z verep1e k;111hy pokud se t·· k 
a v tomto připadě kde exek b;. y,ce z exe učnich 

sech, z úpadkových s isÍí vidno • UCe y a ve~lena v upadkových spi
kojení (§§ 210 a 214 ~ '. ž' ze Jest po p'ravu a způsobilé k uspo. 
uvedených pramenů UZ1~~r {~ e J~ za I ta~ove rekursní soucl na základě' 

, 111 II Ovo ac.1 rekurent neodporuje. 
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členům společnosti podle § 1175 '1" , . 
by jim z výtěžku dosud docilooéh a nas '"obc. z~. nelze upříti právo 
když jest jisto, že tohoto výtěžku o~~6!~ dana ~~l~!k~ tt~ jejich pOdíť 
~lze je odkazovati na to' l' ,e, p~o _IS1 likVldaci třeba a 
nemůže-li dalším p-rováděn: ~fkvi° ~dcenSke lmdeni bUd. e. úplně zp. eněže~o, 
Pr • h ace na osavadnim vy' I dk 'ospec společnosti býti nic změněno. ' ., s e u v nc-

(Rozh. ze dne ll. července 1927, Rv I 1591/,26.) 

. ŽalobCi Eliška, Petr a Pavel P-ovi 'r ..., 
Jako přihlásivší Se dědicové M k't l o~ozovah ]1nene111 vlastnim a 
Hedvikou B-ovou čistírnu odp :{o e ~ d -ove ~polečně se žalovaným a 
lovaný a Hedvika B-ová dOhr;ma~ az 030. cervn.a 1925. Žalobci, ža
ském podnikání. lalovanému bl. y,~e sučaslnrh tretrnou na společen-
placení 38.538 Kč 33 h . Y sver:,n provoz podniku. Žalobu o za-
t ,,' p1ocesn1 soud '. . 
entokraTe zamítl o d vol a' d p rve s t o II c e pro 
Žl' ." . C 1 S o u uznal podle • I b O o . a ovaneho Jest považovati v ,.' • o za o y. u v o cl y: 
(§ 1190 obč. zák.). Jako tak%~ne;u k zalohc.um za splnomocněnce 
účtování o společném záklact:nÍm\~e:ni pov1ne;~. predložiti závěrečné vy
patřicích a všechny z obchodu Jzešlé ~.o pnpTIech a vydánich k tomu 
podle poměru jejich podílů přenechat' (§Z§lt~r9~mOcl11te-Iunr (žalobcům)' 
P?dle vlastního sdělení nekou il ža1o~ , , ,1199, 1009 obč. zák.). 
neho podnikání v posledních Pm' , , hany n,asledkem rozvázání společ-

, . eS1C1C prvnr polovice k 192 nove l11aterialie urychlil prod' d h t ' . ro II 5 žádné 
v běhu jsoucí obchody uložil deJ:I' o ď~ ovene~o materiálu, likvidoval 

, os e pemze na urok, předložil žalobcům 
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i 8. správně 19. srpllR 1925 vyúčtování a bilanci. Dle tohoto vyúčtování 
a bilance pozůstával společný majetek dne 19. srpna 1925 jedině z ho
tových peněz a ze čtyř vkladtr v úvěrním ústavu úhrnem 122.533 Kč 
06 h. žalovaný se zdráhá zaplatiti žalobcům podíl 40.844 Kč 35 h a 
složil clne 16. října 1925 u soudu pro likvidační p-odstatu společného 
obchodního podniku vkladní knížku spořitelního a záloženského spolku 
pro Poříčí číslo 5167, znějící na jméno: »Čistírna odpadků František 
Sch.« Í1a 115.614 Kč 99 h. Žal-ovaný uvedl jako důvod, proč se zdráhá 
vyplatiti žalobcům podíl 40.844 Kč 35 h, tyto okolnosti, které byly 
uznány prvním soudem za závažné a za dúvody pro zamítnutí žalohy 
pro tentokráte: 1. Nemožnost přesného zjištění podílu přil'adajíciho 
žalobcům. 2. Že tu jsou nemovitosti nacházející se ve spoluvlastnictvÍ 
žalobců a žalovaného. 3. Neuznání vyúčtování z 19. srpna 1925, před- . 
loženého žalovaným, se strany žalobců. 4, Neuznání l'ráva žalovaného 
na zrušení spo'lečnosti a likvidaci společného podnikání. 5. Bydliště ža
lobce Petra P-a v cizině a jeho nemajetno'st. 6. Zah<ijení spom žalobců 
proti žalovaným o placení 61.136 Kč 35 h jako podílu na zisku z pro
vozo,vání obchodu čistírny v létech 1920, 1921. 7. že nebyl dosud dě
dicům odevzdán podíl připadající na pozůstalo'st Markéty P-ové. žádná 
z těchto okolností nemůže podle názoru odvolacího soudu ospravedlniti 
zadržování výplaty zažalovaných peněz žalobcům. ad 1. Jest nespoma, 
že podíl žalobců na společném podnikání činí jednu třetinu. Přísluší 
tudíž nepopíratelně žalobcům nár-ok na vyp;lacení j,edné třetiny, jak zisku, 
jak i jistiny. ad 2. Stranami nebylo tvrzeno, že nemovitosti jsoucí ve 
spoluvlastnictví žalobců a žalovaného výslovně byly určeny k provo
zování společného obchodu a že tudíž činí hlavní jmění (,kapitál) spo
lečnosti. Nemůže býti na závadu výplaty podílu příslušejJcího žalobcům 
na spole6ném podniku skutečnost, že kromě společenství, týkajícího se 
čistírny odpadků, jest tu ještě 'spo,lečenství vlastnictví k nemovitostem. 
Nemovitosti ve spoluvlastnictví stran nebyly vneseny do společného 
podniku podle odhadu v penězích (§§ 1182, 11830bč. zák.). ad 3. Ža
lobci nežádají nic víc-e, než jim patřící podíl na penízi, vyplývajícím 
z vyúčtování předloženého žalovaným. Strany 'Se shodují v tom, že z lik
vidace společného majetku jest pohotově k rozdělení 122.533 Kč 06 h. 
Nemůže tudíž činěno býti závislým zal'lacení podílu, připadajíciho ža
lobcům, na výslovném uznání vnitřní správnosti vyúčtování z 19. srpna 
1925 žalobci. ad 4. Právě tak nelze míti za to, že žalobci výslovně 
uznali právo žalovaného na rozvázání společnosti a likvidaci společ,en
ského majetku jako podmínku žalobního nároku. Dle udání žalovaného 
vypověděl on a Hedvika B-ová společenskou smlouvu 1<011ce111 června 
1925 a provedl žalovaný jako obchodvedoucí člen skutečně likvidaci 
společenského maj etku, aniž by žalobci při tom nějak zakwčili. Poža
davek žalobců na vyplacení jim náležejícího podílu zlikvidačni podstaty 
jest nepochybně pojímati jako svolení k likvidaci a nemůže jich poža
davek ještě býti činěn závislým na výslovném uznání práva žalovaného 
na likvidaci se strany žalobců. ad 5. Z této okol'llOsti nelze seznati dů
vod pro zadržování výplaty. ad 6. Tento ještě neukončenýspm týká 

Civilul rozhodnuti IX. " 
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se hospoclařeni v létech 1920 a 1921 a složení účtů, jakož i vyplacení 
podílu ua zisku žalobcům. Nelze seznati, proč tento spor má býti prOti 
žalobcům důvodem k odkladu vyplacení podílu na zisku a na realiso_ 
vaném jmění, totiž k nesporné sumě 122.533 Kč 06 11, jíž bylo docí_ 
le,no v roce 1925. ad 7. Když vedle Elišky, Petra a Pavla P-ových vy_ 
stoupila také ještě pozůstalost po Markétě P-ové jako žalobce, nebylo, 
potřebi dřívějšího odevzdání pozůstalosti přihlásivším se dědiCům. J c
eliné, dle názoru odvolacího s'Dudu na váhu padajici okolnosti, že není 
na jisto postaveno, které daně z podnikáni budou k placení, učinili žalo_ 
vaný a žalobci zadost tím, že žalovaný zatím pouze s 115.614 Kč 99 h 
naložil jako s likvidační massou a zbytek (122.5-33 Kč _ 115.614 Kč 
99 h = 6.918 Kč 07 h) zadržel jako dostačující fond k zapravení dani 
a žalobci tennokráte také požaduj! pouze třetinu ze 115.614 Kč 99 h. 

N e j vy Š š í s o u' d nevyhověl dovolání. 

DůvOdy: 

Dovoláni, uplatňujíci dovolací důvody č. 2, 3 a 4 § 503 cřs., nel1Í 
opodstatněno. Pro veřejné obchodni společnosti ustanovuje čl. 141 obch. 
zák. výslovně, že, jsou-li tu peníze postradatelné, jsou společníci již za 
Iikvídace oprávněni žádati za jejich ro~dělení, a že jest jen zadržeti 
částky, potřebné na úhradu dlUhů" společnosti, které teprve pozdějí do
spěji, a na úhradu nároků, které příslušejí jednotlivým spoleóníkům při 
vypořádáni. Při výdělečných společnostec,h podle práva občanského od
kazuje § 1215 obč. zák. co do rozdělení společenského jmění jednak na 
předp'ísy §§ 1205 až 1214 obč. zák., kter,é zde však nepřicházejí v úvahu, 
jednak na předpísy o rozděle'll.j společné věci (§§ 841 a násl. obč. zák.), 
podle nichž se rozdělení provede bud' podle dohody podílníků nebo, ne
dohodnou-Ii se, na základě soudního vý"oku bUd'lys'ickým rozdělením 
společné věci nebo dražbou a rozdělením výtěžku. V těchto předpísech 
ovšem není ustanovení, obdobného čl. 141 obch, zák., avšak z povahy 
věci, ježto společ:níci jsou spoluvlastníky společenského jmění, plyne, že 
jim nelze upříti právo požadovati, bl' jim z výtěžku dosud docíleného 
byla dána splátka na jejích podíl, když jest jisto, že tohoto výtěžku ne
bude pro další likvidaci třeba, a že je nelze odkazovati na .to, až spole
čenské jmění bUde úplně zpeněženo, když dalším prováděním likvidace 
nemůže na dosavadním výsledku v nepmspěch společnosti nic býti změ
něno. Žalovaný připouští, že jmění společnosti až 11a nemo,vitosti, strojní 
zařízení a nástroje, jest zpeněženo, že běžné obchody jsou' ukončeny, a 
že jest tu výtěžek 122.533 Kč 06 h. Že jsou tu ještě dluhy, které by spo
lečnost byla povinna platiti, žalovaný ani netvrdí, až na to, že ne,ní dosud 
jísto, kolík bude platití daní ze společenského podniku. Co se však 
těchto týče, poukazuje odvolací soud právem k tomu, že žalovaný za
držel 6918 Kč 07 h jako dostačující fond na zapravení daní, a že žalobci 
Požadují jen podil, připadající na ně ze zbytku 115.614 Kč 99 h. Ná
mitka, že společníci Se dosud nedohodli o rOzdělení nemovitostí, stroj
ního zatízení a nástrojů, není důvodnou. Náležej/_Ii tyto věci společ-
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. • . "u 1215 obč. zák. rozděliti pod!e 
. ti bude je vzhledem k l~redp~~ bU§d' fysicky nebo lÍražbou ,a. roz?e

k ~~ťal;ovení §§ 841 a ,nt~.'''k o~~'ci~:nÝ již z ostatního j!n~ní, nemubz~ov~~i 
' v' těžku. Na vy eze , ,.' kd ž jak receno, ne y ler:~n r:Zdělení dalšího jmě.ní ~ltr ,VhV"ešt/~~zaPlacenédluhy společ

to, cno že isou tu, nehlede. k . a.mm, Ji v hradili přezkum účtu, vy~la: 
tVlzti Nezálěží ani na tom, ze Sl ~~:ObCoct0bY že tím nechtějí popr!t1, 
n?s . žalovaným, neboť nemůže y l.p an' 'sám udává. Odvola~ímu ~eh~ýtěžek činí alespoň tohk, ~ohk zal~~ Zrhájellý žalobci ppoÍ1 za~~
ze udu jest přisvědčiti i v tom, ze ~111 Si léta 1920 a 1921, není překaz~ ~~nému o vyplacení podílu n~ ZlS ~l zna s olečenském jmění. Dovolám 
k by žalobcům nebyl vydan pOdl ~rdí že společensky podml< S~l~{O připouští, že žalobci IV ~n8~~OsÓ~~ více, ~ež žalov~ný podí1n~ků1: 
v letech 1920 a 1921 vyne~.o 'latil na účet jejich podlÍ u na ZlS U z 
vyplatil a že tedy žal0.:r

any 
]lm :i. 35 h než jim příslušelo Jde tu teey 

léta 1920 a 1921 mén~ o .?1.13 . c žalo~anému, nikoliv o pohledav u 
o ohledávku žalobcu pnmo P10~lm tvrzení žalov<tného, že by se spo
pr%ti společnosti a proto l"i5h~h;nenšilo kdyby žalobci ~ onom spom 
lečenské jmění o 61.13.6 c č' 4 § 503 ~řs. tudíž tu nenl. 't·z1·11· Dovolacího duvodu lS. ZVI e . 
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činže« a »přiměřená • ať eny' byt« »přiměřená Výrazy »modeme z 1!-,. ' 
poloha bytu« nejsou neurcltýmt. 

• ··1927 Rv I 223/27.) (Rozh. ze dne 11. cervence , . ' 

• , . Žižkově a zav ázali se v ~UPI11 Žalovaní koupili od žalobkyn~ du~n ,'1~ t Žalobě, by žalovam hyh 

smlo.u vě, že opatřížaalt~~~Yamp;:dh:t~ ;~IOb.Yk.~ ni byt, sedstá:ají~~í~~ndy'V~~ 
. '111' povmnym1 op k .pelnou mo' erne z 

uzna • "'slušenstvím a ou ., Kr' nebo poko'jů a kuc.hy~e s ~~za'!cí se v přiměřené poloze v ar~~:, s o II d 

Připměřen~u IlCl~ZV. ~~o n~jdéle do 1. úno;a 1~~\ ~n:~;d~~ý rozsudek 
v raze ',. h.l O d vol a c 1 s •. 'byt« 

v é s t O' 1 i c e vy .ove. .. :mů »moderně zanzeny , 
p Tt d'l D. ů vod y: Výtka neurč1tostr PboJt 'est bezdůvodnou, neboť po vr 1 . •. •• á poloha 'y u« J kP' m 

" lěřená činže« a »pnmeren ' , ysli § 869 obč. zá. oje 
»pnn· "tost J'akou ma na m . 'ména t 

neJ' de o takovou neurC1 ' , d' byt<" J' est běžným a zej 
u '" b t« nebo »mo erm , b t ř'zeny' po-»mo,demě zanzeny y , • e se tím rozuml y za 1 , 

ohyvatelúm ve!kéh~ ~ěSť, j~S~~~~~~~:OStí, níkoli však byt opatř~n§ý ~~4 
dle novodobých poza av u, u vůbec řeči. UstanOVe!l11 , 
bytkem, o kterém 'neby~o v, celem ~~o~ak jak toho žádá obyčej pocÍ1-
ohč. zák., že se smlouvo ma roz~m~ ~odítko k výkladu toho, co stra;,.y 
vého obchodu, pOskytUJ" .dosg~~~~~ně zařízený) byt. !"ni p~le~. »PI~ 
rozuměly výrazem mo :ln} boť odle zásady téhaz § 9'1 o c. z : 
měřená činže« nen~n:urclty,!11, ,,~: od ~vídá jakosti a poloze bytu, a kt.era sluší tím rozuměl! cmZl, JeJlz vy, p " 
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p? stránce negativllÍ není " .v v ." 
dum na byt a k občanské prel~lIstena se zřetelem k pořizovacím ' 

~:né va n~k druhé straně čin~~ :;!j~l~l~~~'~:~';~t~IO\:~, P?jmů činže ~'ř~~:: 
vpr. za on o válečné lichvě a z 'k ene uZlvajl ostatně i zákon 

»pnměřené polohy byt ' . a vO~ o ochmně náj emníků Ani . y, 
roku zároveň vysvětle~<~ n~~111~~~rcl:ym,v neb?ť jest v rozsU~dečné~10'J:'~11 
v Karlíně nebo v Praze 1., II. Pa V, tun, ze nahradní byt má býti bu~: 

Nejvyšší soud 
nevyhověl dovolání. 

.', D ů vod y: 
pvo • 

fl právním posuzování věci . ' , 
~krtkovJ;'Ch zjištění odvolacího sou~e~t D~o~olacInlU soudu vycházeti ze 
~~~v,any Kan:1 Č, jménem vlastním' a vuzno ,tedy vych~zeti z toho, že 

. Pl, domu prevzal závazek z ústního ' pl~e, ':'OCI sve manželky ři 
~l~~~\byt. Tím~o zjištěním je vylouče~J~d~f~' zve oP~tří žalobkyni ~_ 
I' e, za~Ovanych, nýbrž jen o v' 'imk y a , z~ neslo o samostatný 
vj~I:Javo, zdal~v~ných, žádati na ži;JObk:~i n: ~tere ,byl,~ učiněno závis_ 

, ,u uJe nam o opatření b tu ro y Izem JeJlho bytu. Co do 
?~h, Jeho dostatečné určitosti ~ ~ož~~:tu ah dosahu závazku žalo va-
am v podstatě jen námitk kt". I Je o splnění, opaku'e dov 
~~~i:~y. vyvrá!i1 odvolací ~ou;r;e~[~bn'tatň?~á~Y)iŽ v odvol dní. T;~~ 
;on~v:~ž n~oen'~~Yz~~~~~, °t~~olia~t~~u s ;i~: ~~~~I~~ft~o~~ ~~~~ra~íe 
PI~11I ,závazek rozsudkem jim uložen" ve Cl. Bud~ na žalovaných, bý 

pro I ,mm exekuci, nezbude než ab' y, pov,ede-1I žalobkyně přes to 
mu zavazku již dostáli a t~t y s~ proh m bránili námitkou že s ' 

~~~. ~~~~atel~, že jeji~h ZáV~zs:t;e~:~~~~z~~~ázal~IMYlným 'jest ;:: 
v us anovem předpokládá v v po e § 880 a) obč 

:~\:~ř:~' bUd
b
' zavázal, přimluviti ~ez: ~~~gOy :!f~!1 Plbněllí osoby třeti 

, . I oso a bude plniti Zde vš k' re I, ne o zaručil se za 
o vlas!l1I plnění žalovaných,' 'Opatřitt ža7~b~~~ p~~;.'ní osoby třetí, nýbrž 
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~ylO-1i manželství rozvedeno k v . v, 
v?lnJ:' rozvod manželsM od stolu : l~olecne Z~do,stj manželů 'O dObrov 
~~c~ sborových SOudů, podali SPOI!~~::?~ele, bydlicí v obvodech 
§ 28 YJ.e II pted.pokladů pro mistni příslušnost ~ ~st tO r~~I?ku, nenl zá-

. . Jes urCln Soud podle 

(Rozh, ze dne 11. července 1927, Nd II 103/27.) 

Nejvy'" , 
v P s S I S'O U d ustanovil podle § 28 . 

raze za onen soud 'tuzemský J' enž b d" . J. n. zemský civilní soud 
, u e Imstně příslušným k prove-

- čís, 7215 -
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clení řízení a k rozhodnutí o žádosti justiny D-ové, rozené S-ové v L. 
na Moravě a Roberta D-a, obchodniho disponenta v Praze, za přeměnu 
rozvodu v rozluku manželství. 

Důvody: 

Podle obsahu společné žádosti manželů D-ových bylo jejich man
želství rozvedeno usnesením okresního soudu v Olomouci ze dne 27. 
dubna 1926 k jejich společné žádosti o dobrovolný rozvod, Nejsou tu 
proto· předpoklady § 20 čís. 2 rozl. zák. pro. příslušnost krajského soudu 
v Olomouci, že žádosti za rozluku předcházel spor o rozvod, o kterém 
by krajský soud ten byl ro.zhodoval v první stolici. Když vůbec nepřed
cházel spor žádosti za přeměnu rozvodu v rozluku, řídí se příslušnost 
pro vyřízení žádosti číslem 3 § 20 rozl. zák., podle něbo·ž je příslušným 
sborový soud, v jehož obvodě má svůj obecný soud manžel, proti ně
muž žádost za rozluku směřuje, a není-li takového soudu v tuzemsku, 
je příslušným sborový soud, v jehO'ž obvodě má svůj obecný soud ža
datel. V tomto případě podali oba manželé žido·st společně a oba mají 
svůj obecný soud v tuzemsku, ovšem u .okresních soudů v obvodech růz
ných sborových soudů. Případ ten není v fO'zlukovém zákoně výslovně 
řešen a ani jinak není tu podmínek pro místní příslušnost některého tu
zemského soudu. Ačkoli nemůže býti pochyby, že věc, o niž jde, spadá 
pod právom'Oc zdejších soudů, když jde o manžely, kteří mají svůj obecný 
soud v tuzemsku a jichž manželství v tuzemsku bylo rozvedeno, není tu 
tedy zákonných předpokladů pro místní příslušnost některého tuzem
ského soudu pw vykonávání soudnictví v tomto směru. Odepřely proto 
jak krajský s'Oud v Olomouci, tak i zemský civilni soud v Praze právem 
svou příslušnost. Ale podle toho, co bylo řečeno, nejde o záporný spor 
o místní přislušnost mezi krajským soudem v Olomouci a zemským cic 
vilním soudem v Praze, nýbrž jde v pravdě o případ, kde stanoví pří
slUlšnost nejvyšši s'Oud podle § 28 j, n, Pohlížeje na věc s tohoto hlediska 
ustanovil nejvyšší soud z důvodů účelnosti zemský civilní soud v Praze 
za soud, který má platiti za soud místně příslušný 111'0 dotčenou právní 
věc. 

čís. 7215. 

DO' rozhodnuti odwolaciho soudu, jímž nevyhověl návrhu, by odvo
lání z formálních di'tvodů bylo odmítnuto, není opravného prostředku. 

Do rámce činnosti vykonavatele poslední vůle spadají též výkony, 
jimiž měly býti .odklizeny překážky s!plněni! odkazů. Úřad vykonavatele 
poslední vůle nezaníká odevzdáním pozůstalosti. K činnosti vykooa
vatele poslední vůle náležejí také přípravy ku sporu, k němuž byl jako 
takový p.oukázán pozůstalostním soudem. Nemá však nároku na útraty 
ve sporu, v němž vystnpoval jménem pozůstalosti, ač mu to nebylo po
zůstal.ostním soudem přikázáno. 
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Náhrady s·k do, t o y, zpusobene pod" • 
ehdy, bylo.1i poškození patroě '. lanttn ~aloby lze se domáhati POIlZ 

uce em vyk()nu práva podati žalobu. e 

(Rozh. ze dne 12. července 1927 R I 
_ ' v 77/;27. ) 
Zalobce (advokát) b I 

Žalo.~ou, o niž tn jde, dZrná'?a~o~~a~l~e~~m poslední vůle Václava F-a. 
tO Vaclavu F-ovi zaplacení účtů ABC d~':lch po, Mam F-ové, dědičce 

g XVI .58/23, jenž byl konečně r' ' ď Ucete !rkal se útrat ve sporu 
deno v CIS. sb. 3639. Žalo .' k oz~od~ut nCJvysslm soudem J'ak u _ 
na 'tl' t' v vam f\ome llal111tek t" , ve 

. ~11I. I ~z započtením pohledávk 2066 • pro I Jednotlivým účtům 
pl y ]ln; zal obce způsobil škodu / d ; 2 Kc 76 h a 5.368 Kč, ježto 
c e Snl s o II d P r v é s t o I i c: en;m spo~u Cg XVI 58/,23. Pro
A a B celkem 6.836 Kč 12 h .. k. pnznal zalobcl na útratách účt 
z~po~tením neuznal po práv'uJ!n~ ct,:lofu zamítl; pohledávky namítan~ 
lanl zalobce, odvolání žalovan', o a c í. s o u ci nevyhovél odvo
I ohledně 2.000 Kč (účtu B). bC~ t~~ vyho:vel potud, že zamítl žalobu 
lo~anychpo stránce formální, že neuv1ci •. zalobce ~Y!ýká odvolání ža. 
oavolavaJl, a navrhUje aby jich ci I" eJl, z ktere casb rozsudku se 
nuto, leč neprávellJ. P~dle § 471 o.,vo 3anl ~ylo z :oh?to důvodu odmít
hodnuto v neveřejném sedění Itd ~IS .. ,c. r. s.ma byh o odvolání roz
sudek, ~ něhož se OdvOláno,' ne/~dne~1 v, ,odvolacím spisn uveden roz
Proto" ~e odvolatelé neuvedli řesn;o aC1 navrh neb,odvolací důvody. 
~dvola111 podle druhého odstav~e § 47 fOku~ napada]l rozsudek, nelze 
~ eno-h, J3k.Ý návrh činí ve věci sa~é ~. 1. s: zavrhnouti, stačí, Uve
ze ~e . domáhají bud' zrušení rozSl1d~ tu ]e ; nav:hu odvolate]ů zřejmo 
v čaSÍ! II. 1-3. u prve stohce nebo jeho změny 

Nesprávné ' , . 
, pravllJ posOuzení vidí žal b • 

nepravem zamítá jeho nárok ua 'h t?e v t0111, ze SOud prvé stolice 
?r~to, že nejvyšší Soud V řkl ž na r~( ~ utrat ve sporu Cg XVI 58/23 
~:]ll neboť ž,'lobce v něn/vy~tu;o:~t/~~ty t.o~oto sporu navzájem zru-
,ac ava, F-a a jako vykonavatel osledni o zas upec strany, POzůstalosti 

u:nesenu11 pozustalostního soudu Pz 25 ]" rho vule, byv k tomu vyzváu 
zastupce proti jím zastu Ované ,,' IS opadu 19'22 a má jako právní 
hradu útrat sporu toho u~hledíc c~,zustal?stl (dědicům) nárok na ná- ., 
stalosb Marie F-o'vé n~po]'at'" 'h od mu, z~ Je zde Ještě jmění do pozů-
obc· 'k· c, na ra a pry mu .' I ~, . . . za ., ponevadž jednal V p. ,~, . ~ pns USl I podle § 1037 
hce právem mu tyto útl'at r:vazny prospech dědiců. Soud prvé sto 
t .' " . Y nepnznal a!' s . dl' -
o'a. vydam, neboť žalobce vedl ď e Je na o. o palmár nebo ho-

neexIstující právní osohno'sti sOud~por !e11 jako, neoprávněný zástupce 
val ]mene111 pozůstalo"tl' V' 'I pozu.stalostnl 11111 neuložil' by z·alo . ,1 ' ., po ac avu F-o '. t t • , -
s~ ]no .utrat a spor odkazovníků' takt VI~ os a ~e to byl spor týkající 
nemu vysledku sporu nemá "k' o Je JaslJO, ze vzhledem ke koneč
něný jednatel, neboť jeho nO~i~ .~na nah:adu (l:ra[ těch ani jako zmoc
am ucelným (§ 1037 oh· p k ) leb~1 a11] n~tnym (§ 1036 obč, zák.) 

K d ". c. za. pro zal ovane ' 
o o ,volanl zalovaných' N " o . 

duvod neuplnosti řízení že toti" . j e~, opodstatnen uplatňovaný 
, z SOUl prve stolIce nejednal o jich ná'-
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milce, že Marie F-ová byla v době přihlášky k pozůstalosti Václava F-a 
ncpřfčelnou, že proto přihláška ta je neplatnou a že je tudíž neplatným, 
že se přihlásila bezpodmínečně. Podle § 18 nespor. říz. má právoplatné 
rozhodnutí v nesporném řízení závazný účinek i pro spor, pokud roz
hodnutím tím byla upravena otázka právní, vyjímajíc případy, v nichž 
práva třetích v řízení nesporném beze své viny se nesúčastnivších ná
jemníkú byla bezprostředně dotčena a kde zákon výslovně přiznává 
j,rávo nastoupiti pořadem práva. Odevzdání pozůstalosti je povahy de
k1aratorni a, poknd se jedná o t,o, je-Ii tu nárok dědický a v jakém roz
sahu, musí se jíti k dědickému důvodu a k dědické přihlášce COt! Rechts
flirsorgeverfahren str. 212, 214, 217, 261, 263). Žalovani jako dědici. 
Marie F·ové nejsou takovýmito třetími osobami, neboť jako její univer
sální nástupci v její veškeré jmění ji representují (§ 547 obč. zák.) a 
byla-li ona účastnicí v pozůstalostním řízení po Václavu F-ovi, nemohou, 
aniž by si prve nevymohli rozhodnutí, že její dědická přihláška je bez
účinná a proto odevzdání pozůstalosti Václava F-a zmatečné, důvodně 
uplatňovati, ·že neručí za její dluhy jako její bezpodmínečně se přihlá
sivší dě llici , pokud se týče za dluhy pozůstalosti Václava F-a, i když 
Marie F-ová přihlásila se k ní jako dědička bezpodmínečně a pozůsta
lost ta jí byla odevzdána. Povinností vykonavatele poslední vůle je, by 
buď sám vykonal nařízení zůstavitele nebo přidržoval k tomu dědice; 
je mandatářem zůstavitele, obstarává věci dědicovy; jako takovému mu 
nepřísluší vymáhati pozůstalostní dluhy, leda že by byl k tomu zvláště 
zmocněn, neboť on llerepresentuje ani pozůstalost ani dědice, ovšem 
má i po odevzdání pozůstalosti dohližetina splnění poslední vůle 
(§ 164 nesporného Hzení sb. n. s. čís. 124). Je jisto, že dědici Marie 
F-ové (žalovaní) vůbec nestarali se o splnění poslední vůle Václava F-a 
a zejména, by jejím úmrtím splatné odkazy byly vypIaceny, a proto byl 
žalobce povinen jako vykonavatel, aby se o to staral sám a má důsled
kem toho nárok na náhradu útrat a na odměnu za svou činnost, k níž 
nesporné patří i jednání s odkazovníky, zpravování jich o stavu vě'Ci a 
jednání se soudy, zejména Když mezi odkazovníky byli i nezletilci. Do 
oboru jeho činnosti jako vykonavatele posledni vů],e sice nepatřilo jed
nání s hypotekární dlužnicí R-ovou o zaplacení a kvitování pohledávky 
Marie F-ové, leč žalobce byl vykázaným plnomocníkem F-ové, jež mu 
clala obecnou i zvláštní (§ 1008 obč. zák.) plnou moc za sebe i své dě
dice a, poněvadž tato plná IlJOC nebyla odvolána, byl jako plnomocník 
dědiců oprávněn jednati s R-ovou, kvitovati přijetí dluhu a opatřiti 
i další úkony s tím spojené. To uznal i pozůstalostní soud, když při 
úpravě účtu žalobce, jenž týká se doby od 16. řijna 1918 do 4. února 
1921, i útraty s tím spojené uznal za odůvodněné. Poněvadž i ostatní 
tamže uvedené úkony a hotová vydání žalobcova byly odůvodněny plnou 
mocí danou mu Marií F-ovou, zemřevší 7. prosince 1918 a jeho činností 
jako vykonavatele p-oslední vůle ve smyslu hořejších výv-odů, právem 
soud prvé stolice uznal žalobcovu pohledávku z účtu toho správnou; 
o výši 4.836 Kč 12 h není sporu. Neshledal proto v tomto bodě odvolací 
soud opodstatněným odvolaci důvod rozporu se spisy a nesprávného 
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právl;í11? posouzení. Naproti tomu ne .. 
hce, ze zalobci přísluší 2 000 K' ., lze souhlaSltI se soudem prv' 
dené týkaly s . d . c s pnsl. z účtu příl B V'k e Sto_ 

~i~~ti~i ~~Ud; ~~Ien~~~ě ~~;~~~v~~C~~~d~~;~3s o~kaio;ní{y ~'~ ~~~t~'~~: 
dále . ~ , ~ ,;a pozustalosti Marie F-ové (h' J~kna . O,sob'111 pohledávky 

Je nam zalobce se soud . ro a, JeJl udržování atd) 
ve věci jednotlivých dk e!,\ proJednavším pozůstalost V' I . , 
~áří 1921 týkalo se PO~ŮS::I~~~;~~/)O~ání ~a okresní soud /~a:~ ~4a 
~!~~ceF byl pouz~ vykonavatelem ~~Sl~~~~ ~g!~ot,Vfclava F-a, kdeit~ 

, -o,ve, takle i jednání o ob h ac ava F-a a nikoli 

k
zpravy,'O tom pozůstalostnímu sOUd~aV' ~ lonoho P~dání s odkazovníkv 

azov11Iky o u '" ac ava F-a jako' .. d " , , 
. k •. oznam zaIobcova účtu h" . Z , Je na11I s od-
Ja o dedlCl! Malie F-ové P d nemo ou JltI na vrub žalov ' 
POjkzůstalost Václava F.a 'O'd~vz~t:~UMtI dlužFno, že žalobce, jakmílea~:y~: 
oe azy ve smy I ' arIi -ové s tím' , 
nedaJ'í 'h s u posledního IJ'Ořízení a kdy' • I ' z,e ma zapraviti 

ze Sve o. na odkazy t 'č h' z za Ovam prohlásili • 
~:ní odkazů těch zletilým od[a~~v~'í~Íí:Ohl p:~enec.hati starost o za~r~= 
~,m. Proto ~,esprávně posoudil soud po pnpade op~trovnickým sou

P;'!. B po. strance práv,ní a bylo v t t );VC. s~ohce vec Ohledně účtu 
nych. Naproti toml! je neopOdstat°':' ~ o?e vyhověti odVolání žalova_ 
veno že n' nenym Jich odvol' , , eJSou pO' právu vz'" am, pokUld vyslo 
5.368 Kč, 28 h. Jsou to útrat 'eiem~e P?hle.dávky 20.662 Kč 76 h ; 
~8/23: Je pravda, že spor r~dto ~ry vI~esly zalovaným Sporem Cg XVI 
10~ešm, ~eč v,e sporu tam vystupova~ve~ 'Os~ meZi tý'miž stranami, jako 
věc~e)~ o z~stupce tehdy žalující pozůsta~~:tm Vn,eravem - dnešní ža-

. za ovanych, by ve sporu to ' ';'t .,1 ac ava F-a a bylo tudíž 
lobcl pO~le obdoby § 38c. ř. s. m ~,c ov~h utraty Fm vzešlé proti ža
hah se nahrady na žallI"ící ozůs (§ ,9. c: 1"., s), neucmdl·li tak a domá
~yh Jako 9ědici dědiČky! Vá~lava' ~~~stJ, J~"TIiZ ~epres;ntanty vlastně by 

str:o~~u.: tebkve .sporu. nenamítali ne'd~~:at~~ ~V,~hO n~hroku, nehledíc ani 
" z~ o yne a neJvYššÍ soud 'f T V a °oline O zastoupení na 

zmatecnym a žalobu odmítl. p ave z tohoto duvodu prohlásil řízeni 
NeJv '" I Y s S I S o u d nevyho '1 cl 

obcovu vyhověl potud že ob vel ovolání žalovaných, dovolání ža-
, novl rozsudek prvého soudu. 

DŮvody: 

K cl o ,vol á níž a lob c o v U' • " 
soud nepravem nevyhověl návrhu . K zalobcove vytce, že odvolací 
zal,:'ltl odvolání odpůrců podle §ud~;~I~t,elovu, by z formálních důvodů 
c. r. ~., nelze míti zřetele. O fon;,ální ' .~s. 3 a §u 474 druhý odstavec 
vo1acI soud podle §u 473 c' "spl,avnostI odvo,lání rozhoduje 01-
~ola~cÍho.říze~í není _ s vý;i~~~~~~~~;e~lom§. P~oti [~ho usnesením za O~l
u zrejme nejde, opravného rosl" a u ,ll 1 ~ CIS. 1-3 C. ř. s., o něž 

POj~to do rozhodovacího vJrokurečdku, bez ro~dl,lu, zda rozhodnutí bvlo 
v,teto příčině, v níž je vlastně rekl

l 
Jen do d~vodů. Je proto dovolání 

stJedkem (srov. rozh. čís. 709 3007Irsen4'3' 9~epnpustným opravným I)ro-
, a 4 sb. n. s.). 
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Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. j'. s.) vytýká dovolání nižším sou
clÍlm neprávem, že věc posoudily mylně,· nepřisoudivše žalobci útraty 
sporu podle účtu příl. C. Ze spom sp. zn. Cg XII 58/23 zemského civil~ 
ního soudu v Praze plyne jasně, že dovolatel podal žalobu jménem po
zůstalosti. K tomu neměl příkazu pozůstalostního soudu, a podle právo
platného výsledku sporu nebyl také podle zákona oprávněn podati ža
lobu jménem pozůstalosti. Že měl plnou moc pro spor od zákonných 
zástupců pozůstalosti neb od nynějších žalovaných, sám netvrdí. Nelze 
proto dobře porozuměti, oč žalobce opírá nárok, by mu žalovaní zapla
tili útraty sporu, do něhož se pustil bez soudního příkazu, bez zákon· 
ného neb smlnvního zmocnění a bez kladného výsledku. Avšak právem 
stěžuje si dovolatel do oné části odvolacího rozsudku, jímž mu byl od
uznán nárok na útraty 2.000 Kč podle účtu přílohy B. Důvody, z niohž 
nižší soudy přisoudily žalobci nárok podle účtu pří!. A, odlivodňují též 
nárok, by mu byly přiřknuty, jak správně učinil soud první stolice, také 
nároky podle účtu pří!. B. Výkony v něm uvedené se podstatně neodli
šují od výkonů, uvedených v seznamu pří!. A a nelze je podle jejich po
vahy vyloučiti z oboru činnosti, jež podle §u 816 obč. zák. a §u 164 ne
spor. říz. je přikázána vyloonateli poslední vůle. Nezáleží '11a tom, že se 
do jisté míry dotýkají pozůstalosti po Marii F·ové a zájmů jednotlivých 
oclkazovnlků a přípravy ke zmíněnému již sportl. Při těsné souvislosti 
obou po,zůstalo,stí nemohla se činnost vykonavatele poslední vůle Vá
clava F-a vymykati ze spólupůsobení v pozůstalosti jeho dědičky Marie 
F-ové. Zřízení vykonavatele poslední vůle směřuje přímo též k uhájení 
zájmů odkazovriíků. I co do jejich nároků má poslední vůle zůstavitelova 
býti podle jeho posledního pořízení splněna. Nelze proto v souzeném 
případě, v němž se uskutečnění odkazů zůstavitelových stavěly v cestu 
tak značné překážky, ve výloonech žalobcových, jimiž překážky ty neb 
alespoň jejich důsledky měly býti odčiněny, spatřovati výkony, nezapa
dající do rámce činnosti, vymezené zákonem vykonavateli poslední vůle. 
Názor odvolacího soudu, že žalobce, jakmile byla pozůstalost Václava 
F-a odevzdána Maríi F-ové 's tím, že má zapraviti odkazy ve smyslu po
sledního po,řízení, a když žalovaní prohlásili, že nedají ze svého na od
kazy ty ničeho, mohl přenechati starost o' zapravení odkazů těch zleti
lým odkazovníkům, po případě opatrovnickým soudům, je mylný. Úřad 
vylmnatele poslední vůle nezaniká odevzdáním pozůstalosti (sro,v. rozll. 
124 sb. n. s.), naopak mnohdy bude právě teprve pak třeba, bdíti nad 
tím, by poslední vůle zůstavitelova byla splněna, zejména na př., když 
zůstavitel dědicům uložil úkony časově se opakující, nebo v d'en ode
vzdání pozůstalosti ještě nedospělé. K výkonům žalobce jako vykona
vatele poslední vůle nutno také počítati přípravy ke sporu, k němuž jako 
takový byl poukázán p-ozůstalostním soudem. Ponkazu tomu musil vy
hověti a má proto nárok. na útraty s tím spojené. Ovšem má jej jen po
tud, pokud jeho výkony byly kryty oním příkazem, a nikoli také za čin
nost z pozdější doby, kdy proti znění příkazu vystupoval jménem pozů
stalosti. Bylo proto v tomto směru žalobcovu dovolání vyhověti a obno
viti rozsudek soudu první stoHce. 
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K dovol' " 
v anI zalov3n" J' D 

~re,dcho)ZíCh stolic s hlediska mYI~él~o\rávO~~lání napadají rozhodnutí 
l~bL s, ,proto: že odvolací soud ve shodě ~I o posouzení (§ 503 čís, 4 

c~ P;lsoudIl nároky z účtu říl A ' prvy,m soudem jednak ža_ 
n~mltane dovolateli k započte'aí ~ , ,Jed,aak neuznal pohledávk 

,11ym a v podstatě i správným 'vývz~,?m sn::;u lze poukázati k Obšil-
o postavení vykonavatele , ' ,um alzslch soudů a k tomu 
marně snaží, opříti svůj o~~~lel~~1 v~le bylo již řečeno, Dovolán! ,~~ 
19, března 1924, Rv I 21/24/1 Y J n~zor o zdejší rozhodnutí .ze dn 
58/23, Pravil-Ii tam dovolaci so~~s,;, , 3639) ve Sporu sp, za, Cg XV~ 
nen~ povolán r,epreseatovati ani zdst e ~Yfonavate! posledního pořízení 
~~z odnuto o Jeho nárocích za v' ! aVI e e él!~11 dedlce, není tím ni'ak 
uradu, a o které tu jedině jde P , ykony, kt~re provedl v rámci sV~h 
nlOCl11k a žádati v I't I' ravo, za MafII F-ovou J'ednati J'ak I o 

I ' e o vastno'StJ odm' dl'"" o pno-
co (,O Jednání s dlužnicí R-ovou 'Z'e b :,nlu'b o Icule odvolac, í soud J'el1 
v zajmu a "'k 'y za o ce vy'k t , z pn azu své zmocnitelk ," ony y nebyl provedl 
~~rk proto,nižšísoudy nároky z účt~' dř~lvo~nl s~mo netvrdí. Přisou_ 

, ~epnsoudIly dovolatelúm ' P,' ,plavem, Stejně právem 
Spravn:" ro:;vádějí dovolatelé že t ,pohledavky namítané k započtení. 
Jako pnslusenství hlavního ~porn~~eJde o ,narok na náhradu útrat sporu 
zn, Cg XVI 58/Q3 s pozůstalo'S " ~ pOmeru, sou,zeného ve spam s , 
s,tatn.(' narok na náhradu škod '~ž Vaclav~ F-a, ayhrž že jde o samt- " 
t1i~, ze ~,ejsa oprávněn, POzr~t~loj;m !JfJ vzmkla proti žalobci OSObně 
JeJlm Jmenem proti nim zahá'il s' p;e ~oudem zastupovati, přece 
proII tehdeJ'ŠÍmu od,puo rCI' J por a, JI1I1 tlm způsobil útraty J'ez' .. 

b I - pozustalo ť .. , , JIm 
n:, y Y přiSouzeny a proti nim s ' ,s I JlmI,samými zastupované _ 
PTlsouzeny býti nemohly N' amyn; pko JeJlm zástupcům o~šem ani 
~a,mítané vzájemné pOhledáv~; anI :' tohoto právního hlediska nelze 

lada za oprávněna vznést' ' u~n~ I za prave, Každému, kdo se 
žalobu podati (§ 19 ob' l,pklotJynemu na soudě žalobu J'e zuOst 'po-

C ' c, za ) Ze by , I b b ' aveno 
zn", g,XV,I 58~23 podal bez io'hotořeZja °klce yl žalobu ve sporu sp: 
oplavnen zalovati,dovolatelé ,P l P? a~u, Jsa SI vědom, že není 
vykone,m tohoto svého práva sa~1 netvrdl; ~pusObil-1i žalobce odpůrci 
§~ 1290 druhý odstavec ohč, 'zl,~, z~nl tvrdl, skodu" odpovídal by podle 
byvalo patrně účelem výkonu p' m t n, kdyby JeJwh poškození bylo 
~ohou tedy nárok na odškodné n~~:f' ,o dovolatelé ani netvrdí. Ne- ' 
~ovatL ,NIžší soudy protonepochYbii/(~ ~o~a~?čtel1í s, úspěchem uplat-
ze nan1!tane pohledávky nejsou po právu, Cl8, 4 C, L s,), vyslovivše, 
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)"árok na náhradu škod zd' , , "' "' 
ze~e n~movitosti, dlužno je} vša:IOp~:m' ~eprl,slus, sice držiteli poško
!Itl!iversalnímu nástupci ošk "fiZn? nejen vlastníku nýbrž také 
<lově jest nedělitelným aP říS1::~,e~o, N~ok, na náhradu šimdy na bu
budova (uníversálním nál'rupcům' tem

j 
, tV l

k
'Chz vlastnictví jest POŠkozená 

vasm a), 
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Předpisem §u 1323 obč. zák. jest ponecháno rozřešení otázky, zdali 
uvedení poškozené věci v předešlý stav jest dobře možným, volnému 
uvažování soudu. Úvahám slllŠnosti dlužno dáti místo také při určení 
způsobu, jakým mají býti škody odstraněny, a při rozhodnuti o tom, 
zda přísluší poškozenému primerni nárok P'Odle § 1323 'Obč. zák. 

(Rozh, ze dne 12, července 1927, Rv ]] 637/26,) 

Oberschlesischer Knappschaftsverein a Spólka bracka domáhaly se 
na žalovaném těžařstvu, by opravilo do čtyř týdnů škody na nemocnici, 
náležející nyní podle úmluvy mezi Německem a Polskem '0bělÍ1a žalu
jícím, spolkům a by je odškodnilo za znehodnocení. Pro c e s n ís '0 u cl 
p r v é s t o I i c e uznal žalované těžařstvo povinným opraviti škody 
do čtyř týdnů proti tomu, že mu žalobci z,"platí 6,510 Kč, dále ulo,žil 
žalovanému těžařstvu, by zaplatilo žalobcům za znehodnocení 12,257 
Kč 60 h a nahradilo škodu, O d vol a c í s o u d k odvolání žalova
ného těžařstva napadený rozsudek potvrdil. D ú vod y: Odvolatelka 
napadá rozsudek z důvodu nesprávného právního posouzení ve třech 
bodech: I. pro nedostatek aktivní legitimace na stral1'ěspo1užalobce 
»Spólka bracka«, ll. že 1I1oženo bylo odvolatelce, by kromě důlních 
škod vlastních provedla opraVl! škod vzniklých dolováním a stavebními 
vadami a mimo t'0 i škod ryze stavebních, III. že neměla jako odškoclné 
za znehodnocení budov poddolováním přiznána býti společně částka 
přisouzená, nýbrž dle poměru podílu žalobců na této pohledávce, Od
volání nelze však přiznati úspěchu, Ad I. Spolužalující »Spólka bracka« 
je k žalobě aktivně oprávněna, Nevyžaduje se, by žalobce, jehož nemo
vitmt byla dolováním poškozena, byl též knihovním vlastníkem, § 364 a) 
obč, zák mluví o držiteli pozemku nebo nemovitosti jako oprávněném 
k žalobě, Nehledíc k tomu, že je podle občanského práva přípustno 
i naturální vlastnictví neúplné na rozdíl od kniho,vního úplného, přís,luší 
právo k žalobě i každému, kdo má k nemovitosti právo věcné, tedy 
i jinýn) osobám, nejen knih01wímu vlastníku, na př, i pachtýři, jehož 
práva ani v pozemkové knize zapsána nejsou, Že »Spólka bracka« není' 
v držbě a užívání il1emovitosti, žalovaná strana netvrdila. Má tudíž k ne
movitosti právo věcné (§ 308 obč, zák.) a je k žalobě oprávněna, -
Ad II. Prvni soud uložil právem všecky opravy žalované proti náhradě 
se strany ž8lující. Zjistilť a odvolací soud přejímá zjištění ta, že podle 
posudku znalců nelze provésti opravy škod horních bez současného pro
vedení oprav škod smíšených a vlastních stavebních, Jest sice správné, 
že ohledně škod smíšených a vlastních má žalující strana přispěti 60%, 
nelze však přehlédnouti, že celý náklad oprav je rozpočten na 15,500 Kč 
a že příspěvek žalobcům uložený, třebas při smíšených škodách a 
vlastních stavebních činí 60%, činí jen 6,510 Kč, tedy daleko méně než 
polovici celého nákladu na opravy a že připadá na horní škody 8,990 Kč, 
Podle § 1323 obč, zák. má odvolatelka povinnust, pokud jde o horní 
škody, uvésti v čas vše v předešlý stav, a je poškozený povinen k pro
vedení oprav těch dáti poškozenou nemovitost k disposici, Náklad na 
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opravy škod horních včetl \ ., '.' , 
hr~(iItl mají, a 'Opravy Od~cy~lH~sellYC1: Jest vetší než náklad jejž v ! b ' 

, selI by provésti bud' " ~ ene ~e vubec provésti neda." . za o Cl 

!flodvolatelky. Také z z~~o:oc~unebh z~lovaná, ale primerní J~v~~~~~r, 11l~_ 
1IIoprayy provedla jen jedna ze v tO nostl a reeln'Osti jest záhodnoJelď~ 
li praVl první soud a když 'kl

s 
d
,an 

a tou Je odvolatelka J'ak sp ,', )~ 
,I Je vyšš' o ' na a na splněl' . ' laVl1e 
i,,, ,," nemuže býti ponech', . 11 povmnosti 'Odvolat I" 

j~;~ltadapti n~hradu na Odvola~~\~t~J;ge;:'t??rav ialobcům a vyhr:z~,~l; 
a, onevaclž je tu sp I ,',' Sl pOVlJ1l1ost oprav m' d 

§ ~~a~ln~~;1 st~vkeb(ních, n,as~á~~a~~~=~: ~~i~~~~' ~:~faddl1~ škod sl11~Š~n;~I~ 
, . za. lesp c 207 Ol U ' u na opravy dl 

Správně uložil příspěvek ialobců~ n' N. f. sv. 47 č. 5286). PrvníPs~u~ 
povll1nos! Oprav má odvolatelka J'e a 0p':avy ty a vzhledem k tomu že 
provedellJ neb vůbec proved . '" n. pnspevek mko1iv snacl s 0'1 " . ° zjednáni lepšího než PŮVO(~;~!hg ~ Jen ~á~radu nákladů odv~at:~~e 
vln~a, n~emůže býti řeči, vžd r b s avu, cemuž o,dvolatelka není ~ 
soucasneho vybílení a vYl11arOVá~ ~tavby Opravene jen Opravami bez 
I tu pOsoudil věc první soud',. . }Iy naprosto nevzhledné Ad III 
selně J'aká ,. ! spravne Nevadí ' '1 b . . 
I 
,,', cast pohledávky ze h d' .' ze za o ci neuvedli č'-

s USl. Zal'Ovati moh zne o nocent tomu a ono . I 
uvedli-Ii částku . 'ČOUt společně celou pohledávku (§ I I ~lU, z n),ch pří-

, Ul IDU, kterou ka" d' . . f. S. a ne-

~~~~td~:r~~'l t;~s~:í~I~Ší 8~)ždtm u:~ po~o~:~~ (§~~c9h .ob~h~e~~v~~r~:;~~~~ 
zalobcl oprávněni solidárně ž' lOzsud~u. n~bylo. tež vysloveno, Že 'SOb 
Je P?vl""na, dáti náhradu SOlid~~~~ bl~~n;, teto nahrady a že odvolat~lk~ 
Jel~ za obcum. Důvod práv1ní z n" ~ v 011~~ neb onOmu žalobci, 11 'brž 
obema na nemovitosti'i ' ,e~oz zalujl oba žalobci . e t· ž ,Y. 
cením nemovitosti té p~dmdosIOP'Ole~ne (n§áležející vznikla ško,ba rn~llz0edlllln 

. ". 'val11m Ilc.ř.s.). 10-
NeJvysSJ Soud 

nevyhověl dovolání. 

Dúvocly; 

Dovolání upl t- '. . . 
statn" ). '~nUJIcI dovolací důvod čÍs 4 § , 

eno. AktJvnl legitimaci . lk " 503 c. L s., není .opod-
verel~« žalovaná strana v rv~p~ u ."Obers~hlesischer Knappschafts_ 
:d~jlm dotyčnÝl11 vývodůmP dOV01~~I:~11 (§§Pof~~la a proto nelze hleděti 
" . erschleslscher Knappschaftsv' . _ . a 5 I 3 c. ř. s.). Spolek 
J'C' se úmluvy mezi něme~k . ecem« predložil německý zákon týk 
schlesischer Knappschaftsv ou a polskou vládou o dělení spolku ,"Obe

a
-

. h' b elem« a o t - . • r
Je. o~ o sah žalovaná firma ne . I u ;orelll, dvou nových sp'Olků 
statm smlouvy nemůže b'l' popua a. odle cl. 1, 2 a 29 této llJ .' 
k!eré společně podaly laiob~chybn~stldo tom, že tyto dva nové spof:~
puv'Odního spolku "Oberschle;is~h HlZ ~ e, JSou universálními nástupci 
lll,ce, která jest předmět~m tohot el nappsc~~ftsverein« a že nemoc~ 
kum. Hlavní žalob-ní nárok t . od spor~, ?~tfl společně oběma spol
nemoclllCl dolováním, je podle' sJ·.'O str~nenl s~od ZPŮSObenýCh na této 

ve pova y nedehtelným nárokem a proto 
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nelze spolku »Spóika bracka« odepříti OpráVl1l'nÍ) by se tohoto sporu 
nesúčastnil jako spolužalobce (viz Dr. Annin Ehrenzweig, lL sv. str. 85). 
Tím čelí1 proti případné námitce, že sp'olek "Oberschlesischer Knapp
schaftsvcrein« sám není oprávněn žalovati) když podle uve-dené smlouvv 
wniversálníl1li nástupci původního spolku jsou oba žalující spolky. Aktivlíí 
legitimaci spolku "Spólka bracka« lze tedy dovozovati již z povahy hlav
niho žalobního nároku jako nedělitelného nároku a proto v tomto směru 
nemá rozhodného významu okolnost tvrzená žalovanou stranou, že mezi
státní smlouva ze dne 22. února 1923 dosud nebyla vtělena do vnitro: 
státního řádu právního republiky Polské. Přísluší-Ii spolku "Spólka 
bracka« aktivní legitimace co do hlavního žalobního nároku, nelze jí tuto 
právem odepříti, pokud jde o vedlejší s hlavním nárokem hospodářsky 
a právně těsně sOllvisející nárok na péněžní náhradu za znehodnocení 
nemocnice, který ovšem je dělitelným. Dovolatelka má pravdu v tom, že 
nárok na náhradu škody způsobené dolováním podle § 364 a) obt. zák. 
nepřísluší držiteli poškozené nemovitosti, než přehlížÍ, žedluino jej při, 
znati nejen vlastníku, nýbrž také uníversálnímu nástupci poškozeného 
(viz rOzhodnutí nejvyššího soudu čís. 4775 sb. n. s.). Proto nemá roz
hodného významu okolnost, že spomá nemocnice dosud prý knihovně 
není připsána spolku "Spólka bracka«. Jde-Ii v tomto případě, jak výše 
doHčeno, o lIniversální sukcesi, nebylo potřebí prokázati, že žalobní ná, 
rok byl zvlášť postoupen tomuto spolku. Námitku, že tento spolek vúbec 
neexistnje, dovolatelka v prvé stolici nevznesla, naopak při ústním jed
nání ze dne 16. března 1925 tvrdila, že faktura z 25. listopadu 1920 a 
výpis z konta týkající se dluhu žalobců za lIhlí a elektrický proud 543 Kč 
90 h 3. července 1923 zaslala sp'Olku »Spólka bracka«. K této námitce 
nelze tedy hleděti (§§ 482 a 513 c. ř. s.) . 

žalnjící spolky žádaly za obapolného souhlasu, by žalované těžařstvo 
bylo odsouzeno zaplatiti jim za znehodnocení nemocnice 12.257 Kč 60 h. 
Vzhledem k ustanovením §§ 828 a 839 obč. zák. nemůže býti pochybnosti 
o tom, že tím nemínily, že každéllJU! z nich příslušÍ solidáme tat'O částka, 
nýbrž jen polovice. Nelze seznati, proč, jak dovolatelka navrhuje, žaloba 
má býti zamítnuta z důvodu, 'že žalující spolky přesně a číselně neudaly 
částku na každý z nich připadající. Podle zjištění odvolacího soudu óní 
příspěvek k nákladům spojeným s opravou škod, uložený žalobcům 
6510 Kč, méně než polovici celého nákladu 15.500 Kč. V této příčině 
je především závažno, že co do uvedení poškozené věci v předešlý stav 
§ 13230bč. zák. neobsahuje přesného předpisu ani mčité směrnice, nýbrž 
l'.QIIŽíy~JlQylí~,11!1ého, neurčitého výrazu: "(unlici1_<"J:ílH~j,,ol1echal zákon 
rozř"ienLotázk)', zda uveden! pOškoZeneveci v předešlý stav je dobře 
iiioŽným, v'Olnému uvažování souelu a zjednal pruchod úvahámslilŠností 
(vít-DlcEhrenzweig, System··· des·· ošferr:' alígém:'privaffechlě:S'-ICšv. 
'§"30Tsfr.

ď

61). Tomuto zákonnému stanovisku jisté' neodporuje': dává-Ii 
S:e'lnÍšliolěillto úvahám také l'řLur.če.nfzPtlsobu, j"kým.škocl y maj í hýti 
odsrraneiiy: j'přifoznodnutí o tom, zdali přísluší primémí nárok podle 
§ 1323 obč. zák. poškozenému, který přece nezavinil, že škody, způso
bené dolováním, nedají se dobře a účelně opraviti odděleně od jiných 
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škod. Tyto úvahy vedly již v předválečné 80 '.' 
hor v obdobných případech b I d u?nl plaxl k I'omu, že majitel 
clol .. Y o souzen take k odStl'J ' . 'k d ovamm nezpůsobil Ukl'd' I'" ,nem 8 o ktery' ch 

v • a a- J se pn tom pošk _' ". ,,: 
spevek k stavebním nákladům nemů' .. ozenemu pnmerený pří-
za zkrácena, to tím méně kd'yz- t.zet se m~Jltebl hor právem pOvažOvati 
, h ' lm o zpusoem n b' . .. 

" vsec ny opravy budou proveden důkla \ " a yva JistOty, že 
II pochybiJ, odsoudiv žalované tělařst ~ne a od,borne. Odvolací soud ne
,I že žalující spolky přispějí k staveb:í~l ?kra~~ všech, škod proti tornu, 
li Jehož výše si žalovaná strana nestěžuje.na a Um pemzem 6510 Kč, do 
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Dávka z majetku a "O tku ' 
1920', ČíS., 309 sb~ z. a:')~US na majetku (zákon ze dne 8. dubna 

Byla-ll exekucné prodána pou 'd áJ ' " 
přikázati dávku, připada 'ící na c:~o~ e , Ul c~t nem?vit?,sti, nelze z ní 
vypadající na její ideální J část nemOVitost, nybrz pouze dáVku 

Věcné ručení nemovitosti z~ dávku z 't ' 
a nastává teprve kd ž . I t' ?laje ,k~ Jest pOllZe podpůrným 
po~nnosti k pia~ení\!:' an~~:d~i:tn~, dl~zník ,d~vky)o nedostojí své 
rucení nemovitoSlti nelze o'" d . pnpa pInem z duvodu věcného 
bezpodmínečné zaplacení ~,,:~,?:~I p'řil ~r~b~ zatížené nemovitosti 

, J Z J S pns usnou éástku uložiti na úrok. 

(Rozh. ze dne 13. čcrven~e 1927, R I 599/27.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za e ' k č ' 
losti přikázal s o u d. I' , t "'10. u ne prodanou polovinu ncmoví-
d r k ' rve s o 1 c e eráru "I ' 

av u z majetku a přírůstku na maJ' etku d .. ~ pree nostmm pořadí 
Rek u r s 'll í s o u d nap d .' vypa aJlcl na celou nemovitost 

. ·a ene usnesení potvrdíl O od' nostm zákonné zástavní r' , . . . u v o . y: Před-
jetku postihuje celou rOI;'i~~~u s~~:~ta rho p~:le9ávání na dávce z ma-
1920 sb. z. an,) a proto hledíc k zás 0\ neroz !lne J§ 62 zák, čís. 309/ 
pr~v~, by žádal zaplacení celé své ~~~r J?2k ex. ~. nelze ~tátu odepříti 
kucne prodána poúze I" e av y pres to, ze byla exc-
zejména, když výkaz :e~~;;~~k~e;oe nd~l~o~~toftr; náležející Moltu J-ovi, 
klad přihlášky eráru v tomto exek " ~, 1S ?padu 1926, tvořící zá
jméno Adolfa J-a. Proto nelze ,. U'::lll;n. mell!, zní výslovně jen na 
něhož prodaná polovíce usedlost' pn,s,vedcltl stanovIsku stížn'osti, podle 
tedy ien za 847 Kč jež p .'. '. jl I.UCl ~ouze za polovici této' pohledávky 
kázálly. Tím méně' pak I~~ ~~e~~le l~e Y b~t v předn.~stním pořadí při~ 
přikoázání mělo státi podmínečně p~~l 1 ř~ n~zc:rem stlzno~~l, že se toto 
pozustalosti Anny H-ové nedob tna I' pa,' z,: by tato castka byla na 
může pouštěti do rozboru t· kY , ponevadz se exekuční soud ne
předem povinen a zda lze

o a~, y, kldo Je, k zaplacení této p'ohledávky 

ji~ak ~,celého ří~ení patrno, i:J:a~~pd~~~~1 n~~yr;~~ o~ekávfti,. když fe 
stat, zadaje lejí zaplacení z této podstaty, VYkoná:: s::pp~~~~a, a ze 
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Ne j v y Š š í s o II Ll zru:jil usnesení ohou nižších soudů v napa
dené a s ní související části a vrátil věc soudu prvé stolice, by podle 
toho, co bude níže uvedeno, ve věci znoVu i ednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolacímu rekuľsu nelze upříti oprávnění. Především jest dovolací 
rekurs opodstatněn, pokud napadá usnesení rekursníh'o soudu proto, že 
z nejvyššího podání za prodanou spoluvlastnickou polovici Adolfa J-a 
přikázán byl na dávce z majetku peníz 1.694 Kč, ačkoli tento peníz 
podle vyjádření berní správy připojeného k přihlášce dlužných daní a 
jiných veřejných dávek připadá jako dávka z majetku na celou nemo
vitost. P'odle § 62 zákona o dávce z majetku ze dne 8. dllbna 1920, čís. 
309 sb. z. a n. přísluší dávce z majetku přednostní zástavní právo na 
nemovitostech částkou, jež poměrně vypadá na nemovito'st. Dle toho, 
když na celou nemovitost připadá z dávky částka 1.694 Kč, nemůže 
tento peníz přikázán býti jako na ni vypadající z polovice nemovitosti, 
nýbrž přikázána býti může (§§ 7 (2) a 54 zákona o dávce z majetku), 
jak se toho též dovolací rekurent domáhá, toliko polovice shora uve
deného peníze, tedy 847 Kč. Stanovisko rekursního soudu, že jde o dluh 
solidární, za který ručí celá nemovitost a tedy obě její spoluvlastnické 
polovice, takže může celá dávka požadována býti i z každé její polo
viny, nemá v zákoně o dávce z majetku opory a odpomje ustanovení 
§ 62 tohoto zákona. 

Dovolacímu rekursu dlužno přisvědčiti i pokud se brání proti tomu, 
že dlužná dávka z majetku byla přikázána z nejvyššího podání bezpod
mínečnč. Přikázání takové není podle výsledků dosavadního rozvrho
vého jednání, pokud se týče tím, co jest dosud zjištěno, opodstatněno. 
Podle tvrzení dovolacího reku renta při rozpočetním roku jde o přikázání 
dávky z majetku z důvodu věcného ručení prodané spoluvlastnické po
lovice za tuto dávku (§ 62 zákona čís. 309'/20) a osobním přímým dluž
níkem dávky jest o,soba jiná než povinný. Věcné mčení podle § 62 zá
kona o dávce z majetku, jak plyne z §§ 60. až 62 tohoto zákona a ze
jména z nadpisu »ručení" u §§ 61 a 62, jest však jen podp,ůrným a, jak 
výslovně uvádí prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920., čís. 463 
k § 61 a poukazem na osobní ručení k § 62, nastává teprve, když po
platník, vlastní dlužník dávky, své povinnosti k placení nedosto'jí. Podle 
téhož prováděcího nařízení k § 62 (1 )-(5) uplatňuje se věcné mčení 
tak jako ručení osobní zvláštní platební výzvou dlužníků (§ 62 (5) 
nebo držitelů ručících majetků (§ 62 odst. (1). Nelze tedy, doknd ne
splněny ony předpoklady a nenadešel případ plnění z důvodu. ručení, 
požadovati při dražbě dávkou ze zákona zatížené nemovitosti bezpod
mínečné zaplacení, pokud se týč'e bezpodmínečné přikázání dávky, nýbrž 
nutno se v takovém případě, ježto státu nárok na příslušnou část nej
vyššího podání, připadající na dávku z majetku až do doby, kdy buď 
přímý, osobní dlužník zaplatí nebo bude oznámeno, že poplatník této 
své povinnosti nedostál, vyhrazen býti musí, zachovati podle ustanovenÍ. 
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§§ 221 prvý odstavec a 223 třetí vdstavcc ex. ř., to jest nutno příslušnou 
částku uložíti na úrok. V projednávaném případě nestačí výsledky roz
vrhového jednání, pokud se týče to, co bylo zjištěno k tomu, by bylo 
ro:~?dnuto, zda má dávka z majetku - 847 Kč - přikázána býti z nej
vyssIho podání bezpodmínečně, či, jak uvedeno, zda má býti příslušná 
částka uložena na úrok. Nebylo jednáno o tom a není zjištěno, kdo jest 
osobním přímým dlužníkem dávky, zda celá dávka nebo která její část 
jest již splatná (§ 55 (2) zákona čís. 309/20 a § 11 zákona ze cine 
21. prosince 1923, čís. 6 sb. z. a n.) a zda bylo věcné ručení způsobem 
shora uvedeným (prováděcí nařízení čís. 463/20) uplatněno. Pro tuto 
neúplnost nezbylo, než usnesení nižších soudů zrušHi a nové rozhoclnutí 
naříditi (srovnej sb. ll. s. čís. 3776 a 5412). 

čís. 7218. 

Vadium a splátky na rtejvyšší podání propadají na úhradu schodku 
a nákladů opětné dražby té nemovitosti, při jejíž dražbě bylo složeno 
vadium a na niž byly konány splátky, nikoliv na úhradu scbodku a ná
kladů opětovných dražeb jiných, ·byť i týmž vydražitelem vydražených 
n~m<?vitostí. Za tyto schodky mohou vadium a splátky z jiné dražby 
tehoz vydražitele přijíti v úvahu jako záruka toliko jako část jmění vy
dražitele vůbec, na niž však, by byla stížena zástavním právem, nutno 
zvláště vésti exekuci. . 

(Rozh. ze dne 13. čerVence 1927, Rv I 1136/<27.) 

Při vnucené dražbě dne 21. listopadu 1924 vydražil nemovitost čís. 
vl. 108 Otto W. za 49.000 Kč, složiv vadium 9031 Kč. Dále vydražil 
čís. vl. 142, 200 a 333, ohledně nichž byl podle § 147 ex. ř. sproštěn 
od složení vadia. Podáním ze dne 10. prosince 1924 oznámil Otto W. 
postup svých práv z vydražení Terezii F-ové, dne 17. ledna 1925 byl 
vyzván ku slo'žení nejvyššího podání, dne 11. března 1925 navrhl vy
máhající věřitel povolení opětné dražby, podáním ze dne 13. března 
1925 oznámil Otto W. poukázání 15.000' Kč k částečnémú zapravení 
nejvyššího podání. Podáním ze dne 18. dubna 1925 opravili Otto W. 
a !erezie F-ová částečné složení nejvyššího podání prohlášením, by 
slozeného peníze bylo použito pro čís. vložky 108. Dne 22. dubna 1925 
byla povolena opětná dražba. Dne 23. září 1925 byl stanoven schodek 
obmeškáním vydražitele na 52.765 Kč 16 h. žalobou, o niž tu jde, do-_ 
máhala se Terezie F-ová, by byla uznána nepřípustnou zajišťovací exe
kuce, kterou vede (§ 155 druhý odstavec ex. ř.) žalovaný jako vymá
hající věřitel proti obmeškalému vydražiteli Ottonu W-ovi pro schodek 
a náklady při opětné dražbě zabavením nároku obmeška1ého vydražitele 
na vydání přebytku z nejvyššího podání za nemovitost vl.č. 108, pokud 
se týče zabavením nároku OttO'na W-a na vydání splátky 15.000 Kč, 
složené na nejvyšší podání. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 
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N e j v y Š š í s o II II zrušil rozsudky obou nižších sondl! a vrátil v~'c 
soudu prvé stolice, by o ní znovu jer\nal a rozhodl. 

D ú v O cl y: 

Pokud žalobkyně odl1vodňovala nepřípustnost exekuce _ tím, že l;a 
ní OHo W. převedl svá práva z příklepu nemovltoslI vl. c. 208 a ze 
na základě tohoto převodu ze svého složila splátku 15.00_0 Ke na nel,
vyšší podání, a pokud odvola~í soud žalo~u o tyto skut;cnost~ se o~~
raiící zamítl s odůvodně,ním, ze se vydrazltel p~stoupe~l1:' prav z ~r:
klepu nemůže sprostiti povinností z vydra,žen:, n,,3yne ze ~e, nel~luze 
postupem tím sprostiti povinnost! k zaplac':111 nelvysslho p,odal11 ~n~ r,u
čení za schodek a za náklady opetovne drazby a :a ostatm _obmesk~l11l11 
způsobené škody a mimo to, že splátka 1?~00 Kc byl~ slo.z:na lmenem 
Ottona W-a a platí za jeho splátku, dovola~I pp~h zanutnuh ,zaloby z to
hoto dúvodu podáno není a netřeba se O'11lm duvodem zabyv~t1. Dovo
lání směřuje proti odvolacímu roz_sudku p'0tud, p~kud odv_~laC! ~oud ne
uzn.al exekUCÍ za nepřípustnou pres to, ze, pk zal~bkyne tvrdIla, .?tt~ 
W žalobkyni před zahájením exekuce postoupIl svul exekUCI poshzeny 
ná~ok na vydání splátky 15.000 Kč. Podle sl<tnovis~a od~olacího soud~ 
jest exekuce přes tvrzený postup přípustna prot~', ze splatka 15.000 K: 
byla při postupu stižena zákonným zástavním pravem ~odle § 15~ ex. r. 
pro vymáhaný schodek a nákla~y opětné dr:,žby ~ sume 52.765 Ke 16 h, 
jež vadiem nejsou kryty, a tudlz postu~, lezto, statI se T_ohl ~ stal se _se 
zachováním onoho zákonného zástavlllho prava,. ne~1Uze by tI na ~re,
kážku exekuci, kdyžtě se jí ono zákonn~ zástavm p_ravo ~ohko provadl. 
Toto stanovisko napadá dovolání a dluzno uznatI, ze prav~m. Jak ,~ve
Mno, vychází odvolací soud z názoru, že splátka, 15.000 Kc_ le~t stIz:na 
zákonným zástavním právem pro schodek a naklady _opetne draz!;,Y 
v sumě 52.765 Kč 16· h. S názorem tímto podle stavu veCl v tomto pn
padě nelze souhlasiti. Řečených 52.765 Kč 1,?, h jest podle pravoplat~ 
ného usnesení exekučního soudu ze dne 23. zan 1925 souhrnem schodku 
a nákladú opětné dražby'několika nemovitostí Ottonem W-em vydra
žených. Splátka 15.000 Kč nebyla složena na neivy~ší podání za.vše~hn! 
Ohonem W-em dne 21. listopadu 1924 vydrazene nemOVItostI, nybrz, 
jak usnesením rekursního soudu ze dne 2 .. čer.:'_~nce ~ 9?5 bylO pravo
platně rozhodnuto', jest to splátka le,n I;a nelv~~sI podalll za nem.ovItost 
vl. č. 108 a má jí dle tohoto usnesenI by tI pOUlItO lohko lako splatky na 
toto nejvyšší podání. Dražbu, pokud se týče opětnou draz,~u nemo~Itost~ 
vl. č. 108 nelze v jedno sp·ojovati s dražbou, pokud se tyce s drazba,mI 
ostatních nemovitostí Ottonem W-em dne 21. hstopadu 1924 vydraze
ných, i když jest tu týž vydražitel, týž povinný.a dražby __ prov~deny 
v témže řízení. Jde o rúzné samostatne nemOVItOstI a, lak pnpa~'~e do
vodil rekurs ní soud v usnesení ze dne 2. července 1925, lest pohhzetI na 
dražby nemovitostí OHonem W-em v'ydra~ených j~ko na rúzné: navzá
jem pro každou nemovitost samostatne drazby. ~en! pochybnos!I a plyne 
též z ustanovení §§ 148, 149 a 215 čís. 3 ex. r., ze, propada]1-h podle 

75 
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§ 155 druhý odstavec ex. ř. vadiun] a splátky na nejvyšší podání na 
úhradu schodku a nákladů opětné dražby, propadají vadium a splátky 
toliko na úhradu schodku a nákladů opětné dražby nemovitosti, při jejíž 
dražbě bylo složeno vadium a na niž byly konány splátky. Jen za tento
schodek a za tyto náklady postihuje vadium a složené splátky zákonné 
zástavní právo a niko·li za schodky a náklady opětných dražeb jiných 
nemovitostí týmže vydražitelem jako v tomto případě vydražených. Za 
schodky a náklady jiných opětných dražeb mohou vadium a splátky 
z oné dražby téhož vydražitele přijíti v úvahu jako záruka toliko jako 
část jmění vydražitele vůbec, na niž však, by zástavním právem byla 
stížena, nutno podle § 155 druhý odstavec ex. ř. vésti zvlášť exekuci. 
Podle usnesení exekučního soudu ze dne 23. září 1925 činí schodek při 
opětné dražbě nemovitosti vl. Č. 108 toliko 3.810 Kč, k čemuž přistupuje 
jen ještě poměrná část nákladů opětné dražby o-né nemovitosti. Podle 
toho, co bylo uvedeno, postihovalo by zákonné zástavní právo splátku 
15.000 Kč pouze za tento schodek a za tuto část nákladů opětné dražby 
a nikoli, jak mylně za to má9dvolací soud, za celých 52.765 Kč 16 h. 
Než žalobkyně tvrdí dále, že ani za oněch 3.810 Kč a za případné ná
klady opětné dražby nemovitosti vl.č. 108 zákonné zástavní právo 
splátku 15.000 Kč nepostihuje, protože tento schodek a tyto náklady 
jsou prý kryty a došly úhrady z '{adia, jež bylo slo-ženo při dražbě ne
movitosti vl. čís. 108. Kdyby tomu tak bylo a toto tvrzení žalobkyně 
bylo zjištěno jako pravdivé, nebyla by splátka zákonným zástavním prá
vem, pro které jest exekuce podle názow odvolacíh-o soudu přípustna, 
stížena vůbec. - Se zamítnutím žaloby, jak se -stalo v napadeném roz
sudku přes žalobkyní tvrzený postup, dle toho, co uvedeno, souhlasiti 
nelze. Aby rozhodnuto' býti mohlo, zdali postoupení nároku na vydání 
splátky 15.000 Kč na žalobkyni, exekuci na tento nárok vylučuje (§ 37 
ex. ř.), nutno vzhledem k tomu, co shora uvedeno, jednati o tom a zji
stiti, zdali schodek a náklady opětné dražby nemovitosti vl. Č. 108 js'ou 
kryty, pokud se týče byly uhrazeny vadiem složeným při dražbě této 
nemovitosti, zdali a kdy, zdali před zahájením exekuce byl žalobkyni 
nárok na vydání splátky 15.000 Kč postoupen a vzhledem k námitkám 
žalovaného o nicotnosti tvrzeného postupu podle § 879 obč. zá:k., po
kud se týče o jeho bezúčinnosti podle § 2 čís. 2 odpůrčího zákoil1a nutno 
i v tomto směru jednati a učiniti potřebná zjištění. Protože se tak ne
stalo a řízení v obqu nižších .stolicích po této stránce jest neúplným 
a tudíž vadným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), nezbylo. než po mzumu §§ 510, 
496 ČÍS. 2 a 3 c. ř. s. rozsudky obou nižších soudů zrušiti a věc odkázati 
do první stolice k novému jednání a rozhodnutí. 

Sudiště podle §u 99 j. n. 
Z toho, že žalovaný popírá pohledávku, o niž žalobce opírá pří

slušnost soudu, neplyne ještě, že pohledávky té nemá. 

(Rozll. ze dne 13. července 1927, [,~ II 225/>27.) 
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. . ' "I' lOsl dovolaciho soudu předpisem 
žalobce opodstatml nll.stll! P;IS ~Sl ti s o u cl r v é s t o I i c e za-

§ 99 j. n. Námitku nllst!1l ~eprlslusn:~věl a žalotu odmítl. D ů vod y: 
míti, rek u r s 11 Í s o u cl namltce :rkládá se na sudišti § 99 j. n., po
podání žaloby u okresl11?~ soudu. " době podání žaloby v obvodu 
něvadž podle udáni Žal,~J1cI. sir:11af;~~~lé~U příslušející pozůstává v po
okresního soudu ~e naleZa]IC, odle vyúčtování mezi firmou S. a }~~ 
hledávce žalovaneho prol! fe SÁt, hledávka jako jmění mohla PrlJ1l1 
lovaným ve výši 58 Kč ~3 h·

d 
. .Y ž~fOby již nějak státi zjevnou. :rohO 

v úvahu, musí se ~ dO~,e p~ ~~~í Žalovaný tvrdí, že mu tvrzena l~.o: 
ale v projednávanem prlpa,~e " . d 'ted žalovaný sám jako domnely 
hledávka proti firmě S. nepr~slus~1 ~ .Y~{a/roti firmě S. nepřísluší, nel11 
věřitel tvrdí, že ~u tvrzena P~ůsfed~u toho není vubec něja~é, po~le
vůbec věřitelem flfmy S,; v, v důsledku toho tedy take z"dneho 
dávky žalovaného protI hrme S. a. 

]'mění žalovaného ve smyslu'§1 99 ]. d~~é usnesení a uložil rekursnímu 
. ' " s o u d ZTUSI napa h dl 

Ne] v y s S I , I 'h . znOVU jednal a poz o . 
soudu, by o rekursu za ovane o 

D ů vod y: 
. o íra'e tvrzenoU pohledávku žalova-

Rekursní soud nema pravdu,. p. p ří~lušnost soudu podle § 99 ]. n., 
ného na níž žalující strana zaklad~ ~ k d-omněly' věřitel tvrdí, že mu 

, d' d 'e žalovany ]a o . . I 
Prostě z toho uvo u, z ,,,·tel pohledávku pop Ira, nep y

" I " Z toho ze ven " pohledávka ta nepns USl. , . . 'tě že pohledávky nema a nem 
nulo by jak rekurs ní soud za ~o ~:d ]e~r;ti druhému pohledávku, roz
též spr,\vno, že o tom, zda ma ne 'k

o 
u proti druhému pohledávka 

hoduje jen vůle věřitelova. Zda ne. om da mezi dotyčnými stranami 
vzešla a příslušíc o !on; rozh~~~i~h ]~~~:ečností k poměru dlužnímu .a 
došlo na základe urcltych Pl, d" žaloby trval anebo zda na za
zda tento dlužník poměr v ?o~e. ~o ~111 tal Vůle věřitelova rozhodovala 
kladě skutečností nárok zrusuJ!các b p:~s n~ jeho straně o platné pro,ml
by v té příčině len potud, pokr: ;; St~rzená pohledávka, pokud ovser;r 
nutí dluhu. Nelll P?chybnosll

ct Zte tnLi uplatňované příslušnosll soudm. 

]'est po právu, stacrla k ?PO s a, " když v důsledku shora naznače
. d I tedy spravne, . ' 'ž bv Rekursní soud ne]e na hl d 'vku za neexlstentl1l, alll J 

ného právního ~ázoru .uzr:~:. O?~tk~Z~ : eventuelně nařízen!m dalšího 
odle provedenych v te pnCll1,e tatně obě strany ve svych, oprav-

~ůkazu výsleehe,;, st:~n, ]ehOZalseZ~~ tvrzená pohledávka skutec~e po~ 
ných spisech dozaduJ!, zkou~ 'ud zjišťuje Teprve, kdyby na zaklade. 
vstala a dosud trvá, jak prv11l so 'I k úsudku že pro pohledávku nem 
těchto důkazů rekursní soud dosd~e d 'no us~esení vyhovující námItce 

. Ok bylo by o uvo ne 
dostatečneho du azU, 
nepříslušnosti s-oudu. 

čís, 7220. 

pozemková relorma, .' emko' úřadem nezanikla po
převzetím velkostatkU Statn~. Poct°Z čivnha něž měl zaměstnanec 

. t ··tele velkostatku platttt po , 75' vmnoo· ma]1 
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podle služební pragmatiky pensijníbo normálu nárok, leč že by povin
nosl ta přešla převzetím na jinébo (Státní pozemkový úřad). Lhostejno, 
že zaměstnanec dostal od Státního pozemkového úřadu při převzetí 
velkostatku odškodnění za to, že převzetím velkostatku pozbyl svého 
dosavadního zaměstnáni. 

(Rozll. ze dne 13. července 1927, Rv II 583/26.) 

Žalobce byl zaměst,nán na statku Š. žal'Dvaného řádu. Statek Š. byl 
zabrán Státním pozemkovým úřadem, od něhož žalobce dostal odbytné 
82.000 Kč. Žalobu pl'oti řádu o placení zaopatřovacích požitků p r 0-

c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdíl. D ů vod y: Odvolatel napadá názor prvniho soudu, 
vrcholící v tom, že zažalovaný nárok pominul z;iborem velkostatku Š. 
a nahrazen byl nárokem proti Státnímu fondu na zaopatřeni zaměst
nanců velkostatku podle § 73 zák. čís. 220 z r. 1922 sb. z. a n., jako 

. právně mylný. Jeho námit,ky, které i v prvé stolice již byl uplatňoval, 
soustřeďují se v názoru, 'že žalo'vaná strana jest povinna platiti mu 
odpočivné ze služební smlouvy, jejíž platno's! nebyla záborem půdy zru
šena a práva vyplývající z ní pro žalobce zůstala i přes zábor statku š. 
nedotčena a žalobce tím, že nabyl podle §u 75 čís. 220/1922 sb. ná
roku proti pozemkovému ústavu, nepozbyl svého nároku na odpočívné 
ze smlouvy služební proti straně žalované. S názorem žalobcovým nelze 
souhlasiti. Snahou zákonodárce prováqějícího pozemkovou reformu bylo, 
by nejen zajistil zaopatření zaměstnanců na velkém majetku pozem
kovém dosud aktivně činných, nýb,ž by zabezpečil také pensijní po
žitky a pravidelně poskytované dary z milosti jak těchto aktívních 
zaměstnanců, tak i osob,jimž dosud vlastníci velkého pozemkového ma
jetku poskytovali zaopatřovací požitky. Za tim účelem vydal celou řadu 
předpisů týkajících se zaopatření těchto zaměstnanců. Ze všech těchto 
předpisů (zákon ze dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a 11., vládní 
nařízení ze dlle 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a n., zákon ze dne 8. dubna 
1920,. čís. 329 ve znění zákona ze dne 13. července 1922, čís. 220, nař. 
ze dne 21. října 1922, čís. 305, novela ze dne 29. srpna 1924, čís. 192 
a zákon z 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n.) však plyne, že zákono
dárce měl na mysli dosavadního vlastníka zabraného velkého . majetku 
pozemkového, an záborem pozbyl svého majetku, zprostiti také po,vin
nosti pečovati o zaopatření svých zaměstnanců ať již dosud aktivních 
nebo na odpočinku, třebas tato povinnost pramenila v soukromé 
smlouvě, a na místo něho zjednal zaměstnanci takovému novou o'sobu, 
která, vybavena jsouc hmotnými prostředky, by mohla dostáti úkolu tomu 
plně ve prospěch zaměstnanců. NebylO však úmyslem zákonodárce, by 
zaměstnancům vedle pramenů, které pro jeho starobní zaopatření po
skytovala mu snad smlouva soukromá s vlastníkem zabraného statku, 
zjednal ještě nové prameny pro toto zaopatřeni, takže by měli pak za
opatření ze dvou stran, totiž ze smlouvy, tížící dosavadního smluvnika 
(vlastníka pozemků) a ze zákona, tížící osobu novou zákonem určenou. 
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~ '''"I '1 - 'ze UI)ravuJ' e nov\rl11i 
, :'r- lOl1árc\.-" llcpom:ys e n) o ~ 

že na neco takovellO Z~IKUI " ~ 'dosavadních zal11ěstnancu na, z.~~ 

!Jředpisy otázku staroblllho zaopa~:emd 'kde zaměstnanci tito mělI JIZ 
k 'I na myslI I pnpa y, 'k' braném stat u, me 'b otl' dosavadním vlastm. um za-. 

' é před za orem pl' , 'I' ze smlouvy, uzavren .. . atření vysvitne z teto uva 1). 
IHaného statku nárok na pensinl. zaoP1920 'čís. 118 sb. z. a n. ukládá 
Ustanovení § 3 zákona ze dne

b
l .' .unosratatku ('J'íž může býti i vlastník), 

d "" 1a za ranem ' h 
osobám, hospo artCll~: 1, 'ko ť činných, ať pensionovanyc z,~: 
by ku zajištění pensI]1llCh n,aro u a .loLlvu na svůj věk anebo jlZ 

'" se zretelem na sm, " ", 'h 
městnanců, kten pO.Ll~e . odrobeni zákonné povinnostI pensljll1 o 
nastavši penslOnOVall1 ne~yh P . d J" tohoto ustanovení lze seznatI, . 
pojištění, byly zřízenr zvla~~m !Ol~a~'st:t~ zzvláštními fondy pens~jní po
že bylo úmyslem zakono ,a1C Ů velkého majetku pozemkoveho, bez 
žilky všech bývalých zamest~.anc .. h mohli domáhati podle smlouvy 
rozdílu, t~dy i takových, kt~{;o sefOJ~~ly mohly býti snadno přenes~ny 
na vlastmku pozemku, kt~re čís 29 sb. z. a n.) na fond v~e~ 
(§ 40 vl. nař. ze dne 8. unor! 1,923, ěstnanců velkostatku. Zřizovall1 

. obecný, zřízený pro zaopatrem. za~~ úm slu zákonodárce k tomu, 
těchto fondů sloužilo ,~Il?I:, dle J3~n~navatel~ byly vypláceny důchody 
by z nich na místě dn~eJsI~h ,zames

k 
. smlouva se zaměstnavatelem. 

o • t ko ·ym Jlmz sou roma o . kou 
zaměstnancum, ~. ~ V".' -cl t měly býti zaměstnancum ~ar,u '~ 
zajišťovala penslJm poz;tky. FOt lY !clle smlouvy proti nim za~a:an, Se 

že to', k čemu byl zamestnava ': eJé tako,vou smlouvou vlastnlkum po
také uskl1teční. Povmnostl, u:oz 1 t k vůle zákonodárce ony fondy. 

. ' t. cům prevza y a z " zemků protI zames nan , , ~2 73 ákona ze dne 13. cervence 
Totéž jest vyčísti i z ustanovem §§,', a § 72

z 
byl nařízen soupis jednak 

1922, čís. 220 sb. oz. a n. us~an,oev~r;:ezi o,soby podléhající p~nsij'l1í ~o
všech zaměstnan,cu, pO~,ud nalez~b. z. a n. a byli ve sIUŽe~-nI~l pome;Ll 
vinnosti p,odle zakona CIS. 89/(20 1914 J'ednak osob, Jlmz vlastn.cl 

. tk 'd I srpnem . , ' § 73 na takovém maje u pre '. o atřovací požitky. Ustanovelllm 
ubraného pozemku poskyt,ov~h :a ~. 'ch požitků osob sepsaných podle 
se nařizuje, by ku zabe~pe,c~'Ill s a;~vI~~kOU osobou, k jehož finančním~ 
§ 72 b),1 zřízen fond, ];"nz lest IP b e'ho maJ'etku a z něhož se map 

, " . t I maJlte e za ran. I 't § 72 
zalo,žení mUSI pns~lva:. . , odléhajících soupisu pod e C,I . . . 
uhrazovati staroblll pozltýy osob, PI založen i k tomu, by vyplacel st~~ 
A právě z té oko'lnostr, .ze fondby 'imž 'e dosud poskytovali vlastnlc; 
robní požitky též ~akovy~ os~baml ] v ~ále že k finanč'nímu vybave;'1 

po.zemkú přirozene na zaklade, sm Ob u y'. ch p'ozemktl J' est usoudltr, ze 
, , t" I stnlcl za rany·' . tk 

fondů musí při-splva I I v. a , I maJ'itele zabraného maje u 
o • k dárce prevza Y za ,o fondy tyto z vule za ono ,,·tk bývalých zame.s.tnancu na 

povinnost, postarati se o st~rcohbmin;žoz~á~k na tyto požitky. přisl,ušel 
tomto majetku a to I takO? ,Jovšem bylo předpokladem, lak zakon 
pwti těmto majitelům ze. sm ?~V~~městnanci tí pozbyli dosavadního za~ 
da'le praví v § 75 CIt. zak., z . ., I sta·t k účelům pozemkove 

, b . emovltostr prevza t' 
městnání tím, ze za r.ane n ,ím § 75 měl v úmyslu postara ~ se 
reformy. Že zákon,od~rce usta~~;e~aměstnanců, jimž zesl1;l,ouvy narok 
o starohní zaopatrelll I tak~vl b' 'ho majetku, lze VyCIStl I z usta
takový vyplýval proti vlastmkum za lane 
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ilOvenÍ § 74 (I) cit"k PI' . 
I 'h' . za. oe le ncho JSou '. 
de kO .majetku, kteří poskytují pense . .. f,0.vlnm oni vlastníci zabra_ 

'. vetn.a 1921 na svůj náklad ve ' zaj!S Itl je podle stavu ze dno 
TllTI Je rečeno, že otázku pense osta~~?spech ?sob požívajících pense~ 
povmnl poskytovati vlast ,. b Ich zamestnanců j'iž by bylI' .. " . mCI za raného P k' JIm 
~ovem ~ 75 cit. zák. Neb la tudíž z' . ~zem u ze smlouvy, řeší usta-
sena PI:~;,a, kterých v so~zeném Pří~~~~nJ;~' ~st1<noveními vlastně zru
~o,u, jeJ;z ~bsah je vyjádřen Ve služební za o Ce Mbyl dřívější smlou_ 

.~I,:! .. ~ybrz zákonodárce jen v slovil • pragmaÍlce a pensijním nor_ 
~nveJslhO vlastníka velkostatkuYfond ,.~e p?vll1nou str1<nou jest místo 
ze rozuměti oněm ustanovením řeš'c' znzť'~y dle § 73 cit. zák. Jen tak 

na :abraném majetku pozemkovém I ~m otazk~ ~~opatření zaměstnanců 
umel, Vysvítá z toho, že podle z "ftv e oS,tat:ne I zalobce tomu tak roz-
dne 18. Sl'pna 1925 VOd I . P Y Statmho pozemkového .. d 
'" , za a o pensI podle §§ 73 ' ura II ze 
J e:~o, jak nem spomo, pozbyl dosavad'h a 7.5 n~hradového zákona, 
J~ l; pozemkovém z toho důvodu > ';, o }amestnaní na velkém ma
~em,z byl žalobce dosud zalněstná;,z~_::aiďre;,~al zabmný statek Š., na 

?ve reformy, a vysvítá to i z toho'. . . zar; 1924 k účelům pOzenl
mh~~ozem~o,vého úřadu odbytné 8~.Óob~~el1J sporno, přijal od Stát

j v Y s s I s o u d uznal zažalovaný ná;ok d' d 
Q uvo em po právu. 

DŮVody: 

Co se týč 'ku' " 1 ' . e llaro ,zalobcem na -, f '" 

§p a5cOe3nl odpočivného, jest dovolání oppN?;n mIste uplatňovaného, na 
c r' dO' naJ'Cl Se o dovol 'd o .. :,' s. o uvodněno. OdV'olací' i' " -aCI . uvod čís. 4 

nepnslusl nárok na placeni pense p 'ťo~~ vyc~azl z názoru, že žalobci 
st~tek, o na němž žalobce u žalov1<n;~~ ~~ dova7en:.~ řádu, protože velko_ 
r~ olme ,zabran a Státním pozemko ' a,~ s OllZ", byl pti pozemko-vé 
~'nnos! zalovaného řádu platiti žal:6c':1 uradem převzat a že tím po
JI~ak zalohce pmti řádu odle sl' I,odpočlvne, - na které že b' 
n:.a~u na velkostatku žalo~1<ného 1~:r~~lJ r;ragmatiky a pensijního 110/ 
pr?sla na fond pro zaopatření' 't moel, odvolací soud uznává _ 
~Cb;eti. Nel:'á Opory ani VZákO~:~e~~t~~~, vel~~statků. Názor ten n'elze 

om smeru a na vyvrácení náz ,lzen:c o- pozemkové refoTrně. 
na ustanovení § 50 náhradového z ?~u Odvol~clho soudu poukázati jest 
sb. z. a n., podle něhož Se nárok ~a~n:, ze anoe 8. dubna 1920, čís. 329 
.maJetku z.e služebních a zao -a~o ,~stn<ťncu na ~elkém pozemkovém 
~~ny, za. prevzatý majetek. Z t'~ho n:t~~~~n~mlluv pnkamjí z přejímací 
Ivne p,revzetím pozemkového. ma' etku 'e p yne, že :nároky na oetpoe 

zanlkaJI a nepřecházejí na fond r~ Z1<o prc~tJ posavad'l1lmu vlastniku ue
pokucl se týče na Stát" Pk . ,patrem zaměstnanců velkostatků 
den 'I 'k m pozem ovy urad Pod b ' . , 

C, JO za ona ustanOVlIje se ohledně ú: .0, ne )ako v § 50 uve-
velkem pozemkovém maj'etku na zao tO h;ady naroku zaměstnanců na 
a svědčí i t t §§. pa rem 1 v §§ 68 a 74 t'h' , , Y o ProtI názoru odv I 'h e oz zakona 
no st nazoru Odvolacího soudu z usf aCI o ,soudu. Opak a tudíž správ
v doslovu novely ze dne 13 o anovenl § 73 náhraclového zákona 

. cervence 1922 Čí,s. 220 sb 
) , , . z. a n. dovo- ' 
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zavati nelze. V tomto §, jak praví nadpis dotyčné části tohoto zákona, 
zřizuje se toliko fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatku na za
bezpečení těchto zaměstnanců a určuje se v něm, komu, za kterých pod
mínek, pokud se týče kdy příslušejí nároky proti fondu, ale ani v tomto 
ani kde jinde v zákonech a nařízeních o pozemkové reformě se nepraví 
a z § toho vyčísti nelze, že zaopatřovací závazky dosavadních majitelů 
zanikají, pokud se týče přecházejí na fond. Fondem měly býti, jak ře
čeno, nároky zaměstnanců jenom zabezpečeny, nikoli převzaty. O spro
štění žalov<!ného řádu ze z<ťopatřovací povinnosti proti žalobci, kdyžtě 
smlouvou povinnost ta na jiného, najmě na Státní pozemkový úřad ne
přešla - viz v tom směru přípis Státního pozemkového úřadu zaslaný 
zástupci žalovaného řádu ohledně dohody při převzetí ze dne 3. května' 
1924, - mluviti nelze. V tomto smy'slu rozhodl nejvyšší soud i v roz
hodnutí sb. n. s. čis. 6004 a poukazuje se tuto též na důvody tohoto 
ro-zhodnutí. Pokud by se mělo za to a také ještě v dovolací odpovědi 
žalovaný řád za to má, že nárok žal-obce na odpočivné zanikl, pokud 
se týče že nemúže býti uplatňován proti žalo-v1<némn řádu, protože ža
lobce obdržel od Státního pozemkového úřadu odškodné 82.000 Kč 
(§ 75 Čiís. 3 náhrado-vého zákona), jest i tento náwr mylným. Tyto 
1)e11íze, jichž se žalobci dostalo, j'sou podle § 75 náhradového zákona 
jen odškodněním za to, že žalobce převzetím velkostatku pozbyl svého 
dosavadního zaměstnání, náhradou za odpočivné nejsou. Žalobci -sta
mbní a invalidni zaopatření podle § 75 čís. 4 uvedeného z"kona při
znáno nebylo a zůstává mu tudíž proti žalovanému. Dodati jest, že 
nárok na pensi proti žalovanému řádu popírati nelze. Náleží mu podle 
§ 1 b) pensijního normálu a §§ 56 a 57 služební pragmatiky, ježto, jak 
tyto §§ stanoví, byl žalobce propuště-n ze služby beze své viny a nikoli 
na svou žádos!. žalobce nepobírá také odpočivné od Všeobecného pen
sij'ního ústavu nebo náhradního ústavu a proto ani z tohoto- důvodu 
jeho nárok, pokud se týče povinnost žalovaného řádu 'nezanikla a se 
nezmenšila. žalobcův nárok na placení pense proti žalovanému řádu 
bylo co do dúvodu uznati po právu. - , 

čis, 7221. 

Výměnkář nemůže se domáhati na zavázaných, kteří se uvolili platiti 
vzhledem ku změně poměru zvýšené relutum a je platí, by byli uznáni 
povinnými svoliti ku vkladu tohGto zvýšeného závazku do pwemkové 
knihy. 

(Rozh. ze dne 13. července 1927, Rv II 423/,27.) 

žalobce postoupil své dceři svatební smlouvou ze clne 25: června 
1901 svůj půllán, vymíniv si pro sebe a svou nyní již zesnulou man
želku výměnu užívání pozemků ve výměte přes 6 měřic s užíváním pří
slušných místností atd. a s dodáním 6 m" dříví. Dne 4. prosince 1913 
dohodl se žalobce se žalovanými (dcerou a zetěm), že mu budou místo 
v)'l11ěny platiti relutum 280 k ročně a tato změna byla v pozemkově 
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knize vvzll~c'ena "'t v Cl a Z<1JlS ěna Z" .. 'e, v , v~llltových uvolili se žalova', a z~nf;:enyCh p~l11érů hospodářskýcl, a 
n:ch 280 Kč na 800 Kč ročně n~pl~~ný~;ll11 ~~raham zvýšíti rellltulll roč~ 
vzdy I. ledna, I. dubna I července a

ve 
C ,~rtletních lhútách po 200 Kč 

~oh?da byla sepsána d~e i 4 září 1. nj~': ~aždého rokli, kterážto 
seneho reluta žalovaní odepř~li r 1i~6. Z~Jlstem knihovní tohoto zvý
l~bo~, o niž tu jde, by mu vy~t~V~li e~k~e zalobce n~ nich domáhal žá
nehoz svolují, by na půlláně byl I' ~du schopne prohlášení, podle 
vl vo 3 ' vozen zavazek dl 'h" 

. ClS. 5 povinni žalující straně °a ,v ,e ne o.z JSOU vlastníci 
n~turálních požitků výměnÚřsk' c~ kozt/ýmě~~áři na místě ročních 
mh? r;luta 280 Kč ročně platl 8boP~vU se }yce :;a, místě dosavad-
spl~,tkach po 200 Kč vždy každéh 1 ~ ~očne vectyrech čtvrtletních 
1. r1]na každého roku P l' o co, . e na, 1. dubna, 1. července a 

dl ' . e s 'll 1 S o u d ' po e zaloby, o d vol a c í s od' p rve s t o I i c e uznal 
vod y: Jde pouze o to zdali v u l;aeadeny rozsudek potvrdil. D ů-
0, ~elutu, která jest předmětem t~h~7~':c s,mlo:uv

y 
ze ,dn~ 14" září 1926 

]lc1ch se davek výměnkářsk' ch" po;u, J?e o vecne pravo opakll
to podle obapo,lného, úmysřu:' 't

Cl 
o Př?uhe pravo o'soboL Bylo-Ii právo 

této ' ,s ran z lzeno jako" , , sve povahy pozbýti a nesta ' ' , pIavo vecné, nemůže 
ze n;ezi .stranami nebylo smluve'~~ s: poul;ym ,pravem obligačním proto, 
kove knrze vyznačeno Úmluv že' zeovzv~sem reluta má býti v pozel11-
~nize vyznačeno, nebylo pot~~,t>í ~vyse~l rel~ta má býti v pozemkové 
umyslu stran zřízeno jako pr'v' Jlo:lr pravo to podle obapolného 
práva věcného vypl 'vá 'en ~aO vecne" pO!lévadž z úmluvy o zřízení 
splnění této smlouv/ svolení JtokhO nutny dusJ,ed~k ,umožňující náležité 
kmhovnímu vkladu práva toh T o, je.nzt~to vecne právo zřizuje ke 
sou.du čís. sb. n. s, 1574 nao. ,,0 adHlc

l 
]lne,ho plyne z rozhodnutí ,;eJ·v. 

k "h ' nez o vo atele po k ..-
Uj1ClC se dávek výměnkářsk' hl" u aZllJl. Ze právo ora-

bylo zřízeno podle ohapOIné:ac , sm ~uvou ze dne 14. září 1926 zřízené 
osob~í, nýbrž jako právo věcn~mrs~, stran ?lkoliv jako pouhé právo 
prvnrho soudce, které v'vod octv tac" poukazay na správné dů.vody 
nelze z věty »kdyby se /omě! dra~~~c~m, ~yvraceny nejsou. Zejména 
nutno obnos ten snl'zvl'tl' Y.' nr zme-mly a drahota klesla bude 

b 
' « uSUlovaÍ1 na to - bl" ' o.so nI. Kdyby se drahotn' " , : ze 'yo znze-no pouhé právo 

novou smlouvu o relutu b~foo~ery :melllly a strany učinily proto opět 
kové knize vyznačiti, kdyby ~ ov~em za~e n~'tno změnu tu v pozem
nové smlouvě šlo o právo po, e o apolneho umyslu stran také v této 

N . vecne. 
e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

K dovolání žalovaných . , ' . čís. ~ c. ř. s., jest rozhod;,~~~i 't:tuje ~ouze d?vol~cí ,důvod § 503 
JSou zalovaní povinni vydati kl d ' jedrne sporne pravnr otázce zda 
knih ' vane prohlášeni za ť 'č I ' ovne vloženo ujednání odl " v' lnl U e em, by bylo 
lobci místo dřívějšího s111{u~e ,~ neh,oz, se ,':.alo~aní zavázali platiti ia-
800 Kč ročně. Že knihovní vkf:d °té~,;l~~~ěknarskeho reluta 280 Kč nyní y umluvy o placení v}'měn-
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kářského reluta nebyl ujednán při smírll ze 14. záři 1926, plyne z vlast-
ního přednesu žalobcova, že již při smíru a později na žalovaných 
žádal, by toto zvýšení výměnkářského reluta v pozemkové knize dali 
zajistiti, že však žalovaní to oddalovali a konečně úplně odepřeli. Jde 
tedy o to, zda jsou žalovaní k tomu povinni ze zákona. Oba nižší soudy 
zodpověděly tuto otázku kladně s toho hlediska, že jde o věcné právo 
osobní a že již z této povahy práva a závazku vyplývá, že knihovní 
vklad této změny náleží ku řádnému splnění závazku. Nejvyšší soud 
nesdílí názor nižších soudů a není zejména správno, že knihovní vklad 
nově smluveného závazku náleží k řádnému plnění smlouvy, neboť 
z vlastního přednesu žalovaného vyplývá, že žalovaní závazek svůj 
v této zvýšené míře plniti jsou ochotni a také plní. Knihovní vklad nově 
smluveného závazku má naopak, jak to žalobce sám ve svých předne
sech a v opravných spisech uvádí, jen ten účel, by jeho právo na zvý
šené relutum výměnkářských dávek bylo zajištěno i proti eventuelním 
dalším nabyvatelům zavazené reality, tak aby mU těmito pozdějšími 
nahyvateli vzhledem na zásadu důvěry v knihy veře}né nemohlo býti 
upíráno. žalobci nejde tedy o to, by mu žalovaní výměnek v této zvý
šené míře plnili, nýbrž a to, by mu uvedeným způsohem zjednána byla 
právní jisto,ta i pro,ti eventuelním nástupcům žalovaných, hy i tito vý
měnkářské relutum v této míře plniti musili. Žalobní nárok nelze ze zá
kona opodstatniti, Není ovšem pochyhností, že pllvodní naturální vý
mě,nek i později dohodou stran místo něho upravený výměnkářský dů
chod, byv do knih vložen, stal se právem věcným; právem věcným stal 
se však proto, že žalovaní svoiili, by hyl do knih vložen. Nastalým zne
hodnocením peněz doznal však tento věcný závazek změny potud, že 
žalovaní vlivem právní zásady rebus sic stantihus se uvolili (uvoliti mu
seli), původní výměnkářské relutum, jež pokleslé hodnotě peněz neod
povídalo, zvýšiti na míru úměrnou dřívější hodnotě peněz. Učinivše tak, 
vyhověli zúplna svému zákonnému závazku. Plní-li tedy nyní tento svůj 
závazek v této vyšší míře, jež jest nynější pokleslé hodnotě peněz při
měřena, dostáli své zákánné povinnosti zúplna a žalovaným ,nelze uklá
dati ze zákona ještě za povinnost, by žalobci knihovním zápisem zjed
nali také právní jistotu p1'O to, by i jejich event. nástupci v držení za
vazené reality závazek ten v téže míře plniti povinni byli. Věcné poji
štění smluvenéh'Ů zvýšeného závazku jest naopak závislým pouze od 
Vllle žalovaných. Při tom nelze mlčením pominouti, že podle smíru ujed
nání ono bylo umluveno výslovně s doložkou rebus sic slantibus, totiž 
na dobu, pokud se drahotní poměry nezmění, tedy nikoli na trvalo, 
nýbrž - jen dočasně. Ač to jinak není rozhod-no, nesvědčí pro žalobní 
nárok ani naléhavá právní potřeba, jíž se žalobce dovolává, neboť vzhle
dem na dobu původního knihovního zápisu a vzhledem na to, že původní 
relutull1 jest v knihách zapsáno ještě v předpřevratové valutě, lze o bu
doucích nabyvatelích reality vším právem předpokládati, že při zacho
vání povinné právní opatrnosti, kterou musí vynaložiti, nabudou vědo
mosti 'O skutečném obsahu tohoto reálního závazku. 
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POd~ ~i~~~~vzaaCls' tuPrp~ís~e (§t 4k7 ex. ř.) za spolek jest povinen ten, kdo 
uJe spo e na venek. 

(Rozh. ze dne 18. července 1927, R r 405/27.) 

Návrhu vymáhajícího věřitele b k I ~ , . 
přidržáni všichni člěnové Rolní p~kl~dn uy Sby?vZaelnyl vI yje~?t;ac! přísah. y byli 
p' ' tl' Cl mes anu v C s o u d 
_ 1 ve. s o v 1 C e ,~~l:ovělJ rek Li r sní s o II d návrh zamÚi D 0_ 

~p~~~~.ý~,IU::~~ou: ~~ein~~o s~:a~~o~e~ s~~~~: ?J~~ovJ' ~c~ yřís~~u.· ,Pod~e 
rekursnIm soudem byl ~'d'. . ,z overeny OpIS 
Btek spolek naproti úřadvln~ai ~ř~tí~~stupu!e předseda" ne}:lO jeho námě
valné hromadě pouhou většinou hla~~oba7:. S.P~lkovy ~~ybor, ~ole~ý na 

~:t:ať~;~\~!S;;ízení spolku ve, v~ěCeC~!á~~~oS;;áe~d~Ýb~/;~~~1 aoj 
k § 47 ex ř zd' ~OIthc~f :~prave ohl!'sen. Jak NeumanntlV komentář 
kům, p'O'cil~ § 78 U;~z~uje, 'f' UZM hro vYJe~ov~ací přisahu, uloženou spol
stavec c. ř sohl~dl;./z~dkv uva ,u IPohdpurne ustanovení § 373 třetí od-
k ' , ' . azu vys ec em stran t J' vysle h ť ' 

Onne zastupce spolku, tudíž "podl Ik"" .~ 1l1'?U 1 za-
předsedu W -a. e spo ovych stanov povInne strany 

N e j vy Š š í S Oll· d' I 'I nevy lOve dovolacímu rekursu. 

Dův,ody: 

Podle § 47 ex ~ . tl'" ' . 
I k" . : 1'. jes II OZll! vYJevovaci přísahu povinnému Jde r 

~o~ao § 37he~td~tvYJeVO~Vací p~ísaze povolán jeho zákonný zástup~e (Ob~ 
lek před" d avec trel! c. r~ s.). Podle stanov zastupuje povinný spo-
. , ur~ y a :na ven~k pred~eda nebo jeho náměstek' a mŮže ted 
b~~n~~~t~ý~~~,U uI~~en;a vyje~fVaCl přísaha ~?stih~jící spolek, nikoli však 
spolku Zam't' erym

h 
po e syanov naleZl sprava, nikoli zastupování 

spolku' rekur~l~t~Ol~~~~ep~~h~b~rní vyjevovací přísahy členllm výboru 

čís. 7223. 

dl~~a~?Va\~i d vy~at~1 p~oti ~ ~ř~ateli trattu, splatnou určitého dite 
význru!rp':e~ta~:UCsmen! skmenkecnel zalOby, s níž byla předložena směnka' 

. . . en y u p acení. ' 

(Rozh. ze dne 18. července 1927, Rv II 339/27.) 

že ia~~~c~"~ě:~eř~I~~~~~I~II~:nbc~n~~ Ppř!:~ZU, na;lítl žalova~ý kromě jiného, 
stolic "1'" em. rocesnl soud prvé 
ledna I 9~7 ~I~us~ ~~oene~~ll~te~ní příkaz jen ohledně úroků od 2. 

. ra ,j1l1a ho p'Únechal v platno~ti. V otázce, 
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o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: SlI1čnka byla ku placení předlo
žena dne 16. února 1927. C'Ú se týká dřívějších, žalobcem tvrzených pre
sentaCÍ v červenci 1926 a v prosinci 1926, nebyly tyto směnečně účinné, 
protože pohledávka nebyla tenkráte ještě splatná. Nemá proto žalobce 
práva na úroky od 2. ledna 1927, poněvadž tenkráte nebyla ani směnka 
presentována, ani žaloba žalovanému doručena. Toto doruče'ní stalo se 
dle zpátečního lístku teprve 2. února 1927 a ocitá se tedy žalovaný te
prve od tohoto dne v prodlení a jest teprve od té doby povinen platiti 
úroky z prodlení, poněvadž doručení žaloby z nedostatku platné pre
sentacenahražuje presentaci směnky. Od vol a'c í s o u cl k odvo
lání žalovaného napadený rDzsudek potvrdil. D ů vod y: Právem má. 
l'ozsudek prvé stolice za to, že doručení žaloby nahrazuje ve věcech smě
nečných zákonem předeps<unou presentaci směnky k placení. Platí-li 
dlužník po doručení žaloby nebo uzná-li směnečný nárok po doručení 
žaloby, nemá žalovaný nároku na náhradu procesních nákladů. Platí 
tu § 45 c. ř. s. I úroky z prodlení čítají se ode dne doručení žaloby 
(srovnej: sbírku čelechovský č. 406, 537, 559, 720 a 726). (V témže 
smyslu: Staub: komentář k § 40 směn. ř.). Podle § 406 c. ř. s. stačí, 
když splatnost žalobního nároku nastane v době skončení ústního jed
llání prvé stolice. Tato zásada platí i v řízení směnečném' (srovnej: 
Glaser-Unger, nová řada 7052 a 7185). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Nesprávné posouzení právní spatřllje dovolatel v právním názoru 
,;oudu druhé stolice, že doručení žalohy nahražuje ve směnečných vě
cech presentaci směnky ku placení. Dovolatel míní, že tento právní ná
wr odporuje doslovu zákona, zejména článkům 36, 39, 44 a také čL 20 
směn. řádll. Že podle čl. 44 nevyžaduje se presentace směnky jen k za
chování přímého nároku směnečného proti přijateli v den splatnosti; že 
Fodle čl. 39 má dlužnm povinnost platiti jenom pro·ti vydání směnky, a 
že podle čL 36 a podle smyslu zákona musí dlužníku býti umožněno, 
zkoumati věřitelovo oprávnění ze směnky, že proto má směnečný dluž
ník povinnost platiti jen proti vydání směnky z ruky do ruky. Že toto 
všechno činí napaClený názor soudu druhé stolice vratkým, že tedy prc-
13entaci nelze nahraditi žalobou, ježto žaloba, s níž se doručuje pouze 
opis směnky, nesplňuje zákonitých náležito'stí a předpokladů podle cito
vaných ustanovení. Dovolací wud neshledal dovolací důvod podle čÍs. 4 
§ 503 c. ř. s. opodstatněným. Jelikož směnečné závazky jsou dluhy tak 
zvanými upomínacími, jest jim společnou vlastnost, že směnečný dlužník 
ocitá se nesplněním závazků v prodlení jenom tenkráte, když byl věřite
lem upomenut o plnění. Tam, kde má plnícímu dlužníku vydána býti za 
jeho plnění směnka (čl. 39), nebo jiná listina (čl. 25, 29, 54), musí býti 
takovou upomínkou věřitelovou spolu též prokázána detence řečených 
listin, musí se totiž státi jejich presentace. Sluší tedy rozlišovati pří
pady, kde včasná presentace je hmotněprávní podmínkou zachování 
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směnečného práva (čl 41 43 - 6C' , ... 
může býti namítnuto p' . t.' k • 'I

t

, l), pn mchž opomenutí prcscnÍ'lce 
. k ... 10 I azcemu ocl p":' :Jo kd ' ' 

:nI.t a, ze nebyl před žalobou II omen' ":' 1,l
pat Ll, e ~lluZl2Íkova ná

fllJe pouze k osobě coz" P, ut lad:,ou presentacI smenky smě-
b . . ,Je prave v souzenem p" d' T ' 

u ram se po případě dlužník . I I . ,npa e. ou to námitkou 
žalobě, uároku na úroky z pr~dl ,,/z ~1l~1 smenk:, byla presentována po 
a bUde snad podle -okolnoslí s' em ]a oz I.na nahradu procesních útrat 
ního řízení (§§ 41 45 395 ~m mOCI pozadovati náhradu útrat sOl1d~ 
tého dne splatnou: z~žalov~;,~~ sJ 'd~t;loe~to případ.ě. jde. o tratu, urči_ 
proto dovolatel zdůrazňuje proti t'~ t t' pl0tr prljatelJ. Neprávem 
ního, pokud se týče vý latného e ~ ra e. vlastnost papíru presentač_ 
k ustanovení čl. 39 sm. ř Pz t h I (,vykupneho) . a nevhodně poukazuJ' e 
d '. I . o o ze odvozovati jedl " •• , 

OSICI P acení musí býti s to b 'k ne, ze ventel, chce-Ii 
zníti správně :,a placení p.I'Otl· 'VYdY' ":'011 ,ukvydal. Měl by tedy. rozsudek 
t • . . . ani smen y a třeb b ecnostr nedělo dlužno tak d ., " as y Se tak ve sku-
t t " ' rozsu ,ecnemu vyroku . Vt· T 

s a eenou měrou vyhověn Y d' . lOZllme 1. omu je do-
", • o pre plsem§ 557 c ř s . dl 'h' majlcl vsechny nález·l·to.stl· ... plat. • k ... , po e ne oz směnka 

h b . . ne smen y a .. .. 
c Y ností, mnsí býti předlÓžena v ž lb' (' o )ejlz. pravosti není 1'0-
vratným účtem, pokud je těchto r / oe. p? pnp~de s protestem a ná
nároků): Bylo b ted r' IS I,n potr~bl k oduvodnění žalobcových 

:měnečné ~alob; Sl11ě;,e~n~~,~:~I~;~~;Q~ l(~~ra~Ltoručení t?kto vyb.avené 
cl. 80 sm. r.) funkci presentace smčnk . . ~voz. zak. k c. r. s. a 
vydání směnky nárok tepr .. I Y k~ placem, když dlu~ník má na 
předložení listiny dokazova~:I~~1 z~p .acel1l a, když podle § 298 c. ř. s. 
Ihned nahlédnouti. dava. mu piavo, aby mohl do listiny té 

čís. '7224. 

žaloba podle § 37 ex ř 'e t.. t.' •. 
a jest pro ni výlučně pří~l .) ~ pnpus na 1 pn prozatímních opatřenich 
vržooovpro~atímni opatřeni~snym soud, II něhož bylo v prvé stolici na-

• "Predmetem exekucí sili .' . . v , 
vec movitá, nýbrž také věc ~~h::"t P?dle ~ 37 ~. ~. l~~t nejen hmotná 

o na, pravo, najme tez pohledávka. 

(Rozh. ze dne 22. července 1927, R I 488/;27.) 

Proti žalobě třetí osob .. 
pOhledávku, zadané na okt o ,nepnpu~tnost prozatímného opatřeni na 
nou nepříslušnost soudu Sesml~ so~de" nallutl .žalovaný místní a včc
a žalobu odmítl Rek u· . o ~ P I V C s to II c e námitkám vyhověl 

.. . I S n I S o u d zamítl . 'tk ' , nepnslušnosti. D ů v. .l' . , naml y vecne a místní 
právo, nedopouštějící ~ýJ:,~ ~~~nar'e ?h zalobu, tř~tíosoby, která tvrdí 
má býti použito o prozatil . ' ~a Imm, o ,opatrenl. Podle §n 402 ex. ř. 
kučním pokud v část' . nmc, ~patremch ustanovení o řízení exe-
L t d' I o plozatlmmch opatřeních ,.. k 

ze u Íž uplatňovati p"áva t· t' h b nenl JlOa stanoveno 
z ť' 're IC oso· k předmětů d t·· . a Immm opatřením také žal b m o cenym pro-
slušÍ podle § 37 ex ř pokl:~ ~u p091e § 37 ex. ř. Za předmět takový 

'. a a I I vecI nehmotné, práva a také pohle-
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(iá\'-k:y, protože i na rakové majetkové předměty může býti prozatímním 
opatřením nastoupeno, a protože i ohledně takových práv mohou pří
slušeti třetím osobám práva, do nichž bylo neoprávněně zasaženo a 
která Prozatímní opatření činí nepřípustným. Že i postupitel může své 
právo ialobou podle § 37 ex. ř. uplatňovati, uvádí i Neumannův ko
mentáf k eAckučnÍmu řádu na Slr. 159. Nejvyšší soud v Brně ve svém 
rozhodnutí čis. 5227 sb. 11. s. vyslovil, že není vyloučeno uplatňovati 
práva třetích osob proti prozatímním opatřením žalobou podle obdoby 
II 37 ex. ř. Dlužno-li však žalobu, o niž tu jde, posuzovati podle § 37 
ex. ř. bez ohledu na to, že nejedná se o exekuci, nýbrž o prozatímní 
opatření, jest pro žalobu příslušným soud, u něhož navrženo bylo v první 
stolici prozatímní opatření, jak také zastává Neumannův komentář k exe
kučnímu řádu na straně 1157, dodávaje, že rozlišování "před počátkem 
a po počátku« jest pro otázku příslušnosti nerozhodným, ježto podle 
§ 387 ex. ř. pro povolení a výkon prozatímního opatření týž sou·d jest 
příslušným. JeHo tímto soudem byl soud dovolaný, jest podle § 37 ex. ř. 
příslušnost soudu opodstatněna a jest námitka věcné a místní nepří
slušnosti soudu neodůvodněna. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursn nebylo vyvráceno správné, vecI 1 zá
konu vyhovující odilvodnění napadeného usnesení. Má-li podle § 402 
ex. ř., pokud o zatímných opatřeních není jinak nařízeno, šetřeno býti 
obdobně ustanovení o exekučním řízení, sluší také třetím osobám, ohro
ženým povo,lením a výkonem zatímného opatření, přiznati v rámci § 37 
ex. ř. ochranu za předpokladů tohoto ustanovení, neboť i toto jest usta
novením exekučního řízení a nemění nic na této jeho povaze, že je umí
stěno ve všeobecných ustanoveních v prvním dílu ex. ř, Je-li i u zatím
ných opatření přÍp-ustna žaloba podle § 37 ex. ř., platí pro ni výlučné 
sudiště § 37 třetí odstavec ex. ř. To je i názor Neumal>núv, jak již re
kursnÍ soucl správně poznamenal (KoUlmentar zur EO. II. vyd{tní str. 
1157). Tak je u nejvyššího soudu rozhodováno konstantně (srov. sb. 
čís. 5227). "Předmětem exekucí stíženým« podle § 37 ex. řádu 
může býti nejen hmotná věc movitá, nýbrž také věc nehmotná, právo, 
zvláště také pohledávka, protože i na takové předměty majetkové může 
býti vedena exekuce· a protože i ve příčině takových práv majetkových 
mohou příslušeti třetím osobám práva, do nichž bylo vedením exekuce 
neoprávněně vsaženo, a která činí nepřípustným výkon exekuce (srov. 
sb. Č. 4325). 

čís. 7225. 

Převzetí nemocného sanatoriem do léčení jest smlouvou o dílo. 
Vstoupil-Ii nemocný do sanatoria k vyléčení své choroby neurasthe
nické a neuralgie, následkem nedostatečného dozoru však spáchal v sa-
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natoriu pokus sebevraždy, při němž se poranil, dlužno další ošetřováni 
v sanatoriu, sloužící hlavně k odstranění následků onoho poranění, po-
suzovati spíše podle § 1041 obč. zák. . 

(Rozh. ze dne 22. července 1927, Rv I 224/27.) 

Žalobě sanatoria proti žalovanému o zaplacení 15.251 Kč ro h a 
7.293 Kč za léčení v sanatoriu o b a niž š í s o u d y vyhověly. Ne i
vy š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a odkázal věc 113: 
soud prvé stolice s příkazem, by ve věci znovu jednal a nově rozhodl. 

D ů vod y: 

V projednávaném případě slq,ší v dovolání rozhodnouti o tom, zda 
žalobní pohledávka, jež co do výše jinak popřena není, jest 'Oprávněna 
co d~ ~vého důvodu vzhleqem na námitku, kterou žalovaný proti ní 
uplatnule. Jde o tento skutkový stav. Žalovaný vstoupil dne 7. prosince 
1925 do ošetřování u žalujícího sanatoria k léčení své choroby neu
rasthenické a neuralgie, vyjednav si, jak tvrdí, výslovně zejména též 
bedlívý a přísný dozor nad svou osobou vzhledem na sebevražedné 
sklony, které v této jeho neurasthenické depresi na něho' doléhaly. Dne 
15. prosince 1925 vrhl se žalovaný v nestřeženém okamžiku, když oše
třovatelka jemu přidělená na chvíli od něho po odešla, s druhého po
schodíhlllbinou při točitém schodišti 'dolů do přízemí a utrpěl tímto 
pádem. na dlažbu přízemní chodby těžké zranění, záležející v kom pli
kovane zlomenině levé nohy, dvojnásQbné zlomenině nohy pravé, ve zlo
meni'ně pravé ruky, přeražení nosní kosti a zranění čelisti. S tímto zra
něním zůstal žalovaný v ošetřování u žalovaného sanatoria nadále a 
proti nároku žalujícího sanatoria, aby zaplatil ošetřovné za dobll od 
13. prosince 1925 do 19. března 1926 v úhrnné částce 22.544 Kč s při s!., 
brání se námitkou, že k tomu není povinen, ježto toto jeho dalŠÍ ošetření 
v léčebném ústavě žalující strany vzešlo jen vinou žalující strany z ne
dbalého plnění smlouvy a že dlužno je pokládati jen za částečné natu
rální plnění závazku k náhradě škody, který žalující sanatorium z tohoto 
právního důvodu postihuje. Nižší soudy uzmly žalobní nárok oprávně
ným bez ohledu na tento žalo,vaným uplatněný právní vývod z důvodu 
prvotní smlouvy, dle které se žalovaný léčebnímu ošetření žalujícího 
ústavu svěřil, a odvolací soud vyslovuje ve svém l'ozhodnutí při tom 
názor, že smlouvu tu dlužno bez ohledu na to, byla-li prodloužena, vzta
hovati i na ošetření žalovaného jemu žalujícím ústavem po úrazu po
skytnuté, ježto prý podle zásad poctivého právního styku sluší smlouvě 
rozuměti tak, že ten, kdo se dá ošetřovati v nemocnici nebo sanatoriu, 
béře na sebe zároveň závazek platiti za pobyt a ošetření za celou dobu, 
po kterou v tomto ošetřování pobude. Úraz, jejž žalovaný utrpěl, a 
otázka, zda žalujíCÍ sanatorium je z jeho příčiny povinno žalovanému 
k náhradě škody, o čemž jed'11á se mezi stranami ve sporu u jiného soudu 
zahájeném, nemá prST prozatím -s oním nárokem na smluvené ošetřovné 
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nic sp'Dlečného. Otázkou pro rozhodnutí v první řadě směrodatnou jest, 
zda mezi žalobním nárokem a nárokem, který žalo~aný. obral~ou pro~l 
němu uplatňuje, jest právní souvislost, totiž t~ko~a, vzaJemna podnll: 
něnost že ž"lobní nárok bylO by lze uznaÍl opravnenym Jen tehdy, kdyz 
bude I~e uznatí nárok žalovaného za právně bezpodstatný. Odvolacímu 
soudu, který tuto právní souvislost popřel již ve svém usnesení o od~
pření přerušení a důsledně i nyní ve svém rozsudku, nelze k Jeho od~~ 
vodnění přisvědčiti a lze již předem uvésti, že nel~e ~adobro souhlaslÍl 
s oním právním názorem, kterým s poukazem na prav'111 P'~CÍlvost a usta
novení § 914 obč. zák. vyslovuje zásadu, že žalovany jest pov111en 
prostě již podle původní smlouvy. zaplatiti oše,třo~né za celou dobu, 
pokud v sanatoriu byl. Názor t.en Jest ~nad~ spravnym pr9, zcela pra;:l
delný případ, na tento případ vsak se z.reJ!ne nehodl a slus! naop~k pd~ 
svědčiti dovolateli, tvrdi-li, že Jest za]1ste velmI p?dsta~ny 10Z~ll m.e.zl 
právním stavem, který mezi stranamI nastal, kd~z s.e z,alovany svenl 
v ošetřování ústavU! k léčení neurastheme, a meZI pravnlm stavem po-
zdějším jenž se vyvinul po úrazu žalovaným utrpěném a následkem to
hoto úr~zu, o němž tvrdí, že byl zaviněn žalujícím ,sa.nato:l~m. Nelz;,ť 
si zapírati že původní smlouvou svěřil se žalovany zalu]1clmu k vulI 
tomu a z; tím účelem, 'by tam byl 'odborně léčen z dušev.ní .c~or?by, 
kdežto po úrazu jeho další pobyt a ošetřování ústavu nes}ouzll J1Z vubec 
aneb aspoň převážně účelu, za nímž se žalov:ll,ý do ~s:avu od,ehral, 
nýbrž hlavně odstranéni následků ?'l1oh? zrane111, ktere ~alova~y,. Jak 
tvrdí a dokazllje, z viny ústavu utrpel. ~res. tento ~odstatny rozdl~ n:lz~ 
se zajisté přesunouti prostě úsudkem, ze zalovany, dav se do, osetrelll 
žalovanému ústavu, musí zaplatiti ošetřovné za celou dobu sveho tam
ního ošetření bez rozdílu, že prvotní účel smlouvy ~yl snad.o to d!e 
tvrzení žalovaného ještě z viny žalujícího ústavu vubec !m~ren a :,e 
pozdější ošetření sloužilo jenom k obnovení a ,znovu, do~azelll Jeho dn~ 
vějšího neporušeného tělesného stavu. K vuh.spravne;nu ro;~od'nuÍl 
dlužno si ujasniti právní podstatu smlouvy, o mz Jde. P;evzetJ ~alo::a
něho žalujícím sanatoriell) do léčení jest právnicky kvahhkovaÍl jakozt,; 
smlouvu o dílo. žalující ústav převzal touto smlouvou proÍl.smluven~ 
úplatě opatření, pokud se týče obstarání určitého úk??u, tOÍlz. odb~"n~ 
ošetření žalovaného za účelem léčení jeho choroby. Pnrozeno, ze rucem 
za určitý léčební výsledek není v souzeném pří~adě právně mY,sh,tel,~o, 
náleželo však žalujícímu ústavu, hy toto dílo (ukoul k obstamm pre~ 
vzaté provedl náležitě a s odbornou znalostí a ú~elnos~i. Náležel?-h 
k povaze převzatého úkonu nebo bylo-li na to vys}ovn: up?'z,or:neno 
nebo, jak se tvrdi., i docela vymíně,:o, .. ~usel s~ o.vs~m zaluJ1c~ ustav. 
postarati a žalovanému zajistiti krome ]lnell0 1 ?alezlty a, hedhvy dOZOI 
na jeho tělesnou bezpečnost vzhledem na tvrz:;?y chorobny sklon k sebe
vraždě. Zanedbal-li ústav této povmnosÍl, mCI z. toho ja~O ", nedbaleho 
splnění smlouvy a jest druhé straně z toho práv. jednak Ílm, .~e v ?osa~u 
zapříčiněné tím škody ztrácí nárok na ~'plat~, a J,est po pnpade I na
hradou další škody povinen. V tomto pnpade s~ uplata ze, smlouvy za 
ošetřování před úrazem vztahuje pouze na kratke obdob 1 od 13. do, 



- čís. 7225 --
12()O 

16. prosince 1925 a na částku zajisté poměrně nepatrnou. Zjistilo-Ii by 
se, že úraz, jak žalovaný tvrdí, bylo by přičísti k vině žalujícího ústavu, 
že zanedbal dle povahy věci nutný, nebo výslovně vymíněný dozor, byl 
by z toho žalující ústav práva to zmenšením neb úplnou ztrátou úplaty 
a eventuelní další náhradou škody. Závažnější ovšem jest onen díl ža
lobního nároku, který se vztahuje na ošetření žalobce v sanatoriu za 
dobu po úrazu. Jak již shora podotčeno, byl úrazem vytvořen podstatně 
jiný právní stav. Úrazem ustoupil do pozadí účel původní smlouvy o oše
tření žalovaného v léčebním ústavu a d::rlší jeho ošetření v ústavu tom 
po úraze -- zda a kdy bylo možno převezení žalovaného z ústavu, ne
bylo blíže zjištěno - sloužilo jen k odčinění následků, které ovšem 
při původní smlouvě nebyly a nemohly býti předvídány a, je-Ii správné 
tvrzení žalovaného, měly býti právě dáním žalovaného do ošetření a pod 
dozor léčebného ústavu zamezeny. Z toho jest patrno, že nelze prvotní 
smlouvu vztahovati prostě také na toto druhé období z toho jediného 
důvodu, že žalovaný v ústavě nadále zůstal, a toto druhé období po
kládati právě jen za pokračování období prvního. Jak ze zjištění prvého 
soudu, k němuž odvolací soud stanoviska nezaujal, vysvítá, prohlásila 
manželka žalovaného, která za něho jednala, po úrazu v žalujícím ústavu, 
že, když se mu úraz stal v sanatoriu, je sanatorium povinno z úrazu ho 
vyléčiti, čímž k žalovanému ústá:'vu prójevila právní stanovisko v tomto 
sporu zastávané, že samatorium, jež se činí zodpo'vědným za úraz a jeho 
násl<edky, jest povinno co do tělesného stavu u žalovaného předešlý 

stav přivoditi. Prohlášení tomu rozuměti jest zajisté tak, že se to má 
státi na útraty sanatoría na účet náJ:!rady škody, kterou jest povinno 
a že žalovaný naproti tomu za toto další ošetření, jež se ,stalo nutným, 
jak tvrdí, z viny sanatoria, nic platiti nechce. V témž smyslu dlužno- si 
vykládati i druhý prvním soudem zjištěný projev manželky žalovaného, 
že nechá žalovaného nadále v sanatoriu, a nemá dále pro věc podstat
ného významu, projevila-Ii žalovaná při tehdejším stavu svého man
žela i zájem o to, by přivzat byl chirurg a aby provedena byla na žalo
vaném operace, ježto zájem ten pochopítelně vyplynul jenom z přání, 
by žalovaný byl z následků svého úrazu, pokud to bylo, možno, vyléčen. 
Také pozdější projev žalov::rnéhosama k Dr. Rudolfu J-ovi, jak jej soud 
první stolice zjisti!, nelze vykládati v tom smyslu, že žalovaný tím 
uznal povinnost platiti za druhé období ošetřování stejně jako za období 
před úrazem. Stav věci se tedy vyvinul tak, že žalovaný byl v sanatoriu 
i nadále podržen přes to, že žalovaný, pokud se týče jeho za něho jed
nající manželka výslovně prohlásili a na jevo dali, že za toto úrazem 
nastalé další ošetřo,vání nadále platiti nechtějí a že toto ošetřování si 
představují jakožto ošetření, které sanatorium Ul plnění svého závazku 
podniká, by napravilo následky úrazu. Tento právní stav došel výrazu 
v tom, že bylo odpíráno vůbec placení ošetřovného týdně splatného. 
Nastal tedy, ježto prvotní smlouvu na toto další ošetření vztahovati 
nelze, stav bezesmluvný. Žalující sanatorium nemůže se pro toto další 
,ošetření, jež žalovanému nadále poskytovalo, odvolávati na půV'odní 
.smlouvu a náklad, který takto učinilo, jest naopak podřaditi spíše pod 
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• v /k '-,;! 'ec1ná o užitečně učiněném nákladu. Z t\)-
předpIS § 1 041 Il~c. za ., )e~'\ J 10 b . lze přiznati žalujícímu sanatorIU 
hoto pravmho duvodu vsa JY ~,v 'byla námitka žalovaného, 
-' .' tehdy kdyby neopl avnenou d osctrovne Jenom,' t 'kl du povinna z důvo,du náhral.. y 

že žalující společnost byla k ton:ulobn~ a 'roku mltže býti rozhodnuto 
-1 Z.L h . e oatrro že o za o mm nc~ ~. . 

škouy. ~o 0.1 i, ~,' ~ _ v lovan\T proti němu uplatňtqe. Roz-
ien v souVIslost1 s narllltKou, ktelOu ::3. 1" k o rávněnému dovolání 
- hlo' t předč-sne " by o le I' , hoclnutí nižšíc SOUL II ]es Li. , <-<t j' příkazem aby o včci dále 
zrL151ti a včc odkázati na soud prvDl s o lee s , 
jednal a znovu l'ozhodl. 

čís. 7226. 

Podnikatel lázní ruči za úraz pádem na betonové dlažbě, na niž ne

byla položena dřevěná vrchní podlaha. 

(Rozh. ze dne 26. července 1927, Rv I 161/27.) 

", . lázních žalov3cné obce. Žalobní 
Žalobkyně utrpela uraz padem v . o udp r v é sto I i c c 

'h d 'kody neuznal I' r o c e s n I s '1 nárok, na na ra II s . d aradeny' wzsudek potvrch. 
c' ávu o d vol a c 1 S o II 11 r 

duvollem po pr, I - lb' nárok důvodem po pravu. 
N c j v y Š š í so u d uzna za o nI 

Důvody: 

v ". k dúvodem po právu, ježto nc-
Nižší soudy n,euznaly zalo,bm nalo

t 
Ik a P'ovowvatelky lázní na 

shledaly zavinění o?ce ]akoztO,,~,alIJ e {terý ;ato přičítá nedostateč
úrazu, který se t~m ,zalo~k~nt pn ,~C 1 ta~ečnému zabezpečení podlahy 
nému zařízení 1aznt: zejme-na n~(?s 'íce z názoru, že vady, které ža
v umývárně, kde ~~,,~raz s~al, ~yc lazeJ} tňuje nepozůstávají, pokud se 
lobkyně jakožto ~ncmu sveho ~r~z~k up a padá' shodné rozsudky nižších 
týče že úraz ~epnv?dJly. Dovo a \0; ~~s. 3 a 4 c. ř .S., dovo,zujíc, že 
stolic dovolac1l11l duvody_?,odle §. . t rávně vadným a kromě toho 
shora dotčený úsudek nlZslch stolic Jdeks Palce AIOI'sa P-a. Dovolání , . " .' s posu em zn 
i v rozporu se Sp1Sy, zeJmena "'t' " úraz žalobkyni se přihodivší 
11í~lze upříti oprávnění. Bylo Z]lS eno, zJ ' na ní -masáži a opláchnutí 
udál se v umývárně, kamž se po Phrove endel z'J'I's't-ení nižších soudl1 se 

'ť1 be sprc u' po e • 
odebrala, by ,pU~ 1 ~ ~a se ,", ého s~ědka nebylo, ihned potom, kdyz 
udál úraz, pn nemz j1na~ OCt,t 'v lobk ně uklouzla -na podlaze a 
žalobkyně otevřela kohoUlek sprchy, z,a l leKy ze sklouznutí a přičinu 

'1 Původ úrazu vzese . . ' . 
pádem se zra~l a, , :>. t a vlastnosti podlahy umyvarny, 
sklouznutí diuzno te?y hl~,~a~l ve vS ~VUto malá mÍ'stnost s nizkým stro
Ohledně uJ11)Tvárny lest Z]l,stenn; ~e,Je oknem žei-eznýJ11, pevným, které 
pelCl jež jest osvetlena pouze Je nl\1l

kl 
neprlthledným sklem, umý-

, " ", otevírání a lest zas eno ' . 'k' .. 
11ení z~rtzell~, na . _' ( ;: li s vlhkou parou, která dOv,n~ :,111" a) ]I 
várna lest pnmo spojena ,d:,ern -o.t1 '"I' l~laly' 111 okénkem Clnl Jl serou) 

. .. kr"l'le'111 'eJ1111 oSVť et. I t naplňUje a pn s ~v 'I J v ' : • 'est betonová s cemen 0-
., _ < • st stěžován rozhled. Dlazba L1myvarny J 
:Cdl1Z Je. \, 76 

C-i'vilní rozhodnuti 'lX. 
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vý"m nátčrem 2 ll1m sHn '111 .se s ' d _ 
straně podélní dlažba ml. t hl' pa pcm 44 l11In k odpadní mřížce ))0 lev'; 

v Jar: lny ro poso ' , "-
smeru, zda sŤav dlažb t' t ' . . uzem otazky zavinění \' tom 
pečností, jest velmi ~á:a? ~myvarny vyhovoval nutným ohledlrm bez
v němž pOvšechně uvád' ,Zll?;':' ~osud~k znalce stavitele Aloisa P-a 
v lázních základním poia~:vkleO:e,.v~ntlIla~e a náležitého osvětlení jest 
podlahy byly čisty, by se host lázn~I~,~ ~', ze .P~·oto třeba, by dlažby a 
pohybovati, že nej'věts'I'm Ilebe " vste .. vuJICI mohl bezpečně a volně kt . . ZpeCI'11 v te p"" , . 

ety se, usazuje na podlahách a clíažb' ,;Icrne Je"t mýdlový šlem, 
nebezpecí Se kladou na dlažb "'. ach, ze k vuh zmirnění tohoto 
nebo prS'žové špalíčkové l'imižYvOJdestetJke~ndY podlahy dřevěné, laťkové 
laha . " , , . a s e a o meze y 'b' ml; Cllnz se zamezuje usazování 111' cfJ r, mez! o ema pod-
tam, kde vodou se sprch 'est s . y a na vrchnI podlaze, zejména 
vyslovuje dohad že v dYbl, '. plachovana, a k projednávanému úrazu 

t k" ' o e Ulazu pravděpodoh ' dl 'b . a a e mydlem z'llečiště.na pod O" I" ne az a, JSouc vlhka 
~ém. osvětlení možnost skiouzn~/o~f a,pn ré sklonité poloze a špat
celitl, kdyby tam byla polože'na Idře~~~~u ,Y ~e aspoň částečně dalo 
v?do'fOvnS'm, sprchou stále om 'van' latova podlaha s povrchem 
veru svého posudku že J'ez'to tY t Ykm. Tento znalec se vyslovil v zá-
bl" am a ove svrchn' dl h ne Y o, o bezpečnost neb 10 dost t ". ,I po a y v dobl' úrazu 

raJí dílem toto závažné znrlecké s a em; p,ostar~l1o. Nižší soudy přezí
správně hodnotí. Soud rvé stolic eznf~I, ,dII~m Je po právní stránce ne
nach pO'dlahy usazuJ'e in 'd'l "1 e !l1lnI,}e usudek znalce, že se v trhli-
u ' , , " y . oVl' s em a ze se tín b' , 

myva:n; pn nedostatku vrchní podJah h'/'" 1 ezpecnost cJulze po 
bylo ZJlsteno že podlaha byl ' "y o ,ozuje, nepada na váhu neboť , v' . a v 'l1l ClSla a že SC>. v, d ' .. " , 
varne nestal a, ježto f' us-aze . _' '- za. ny JInY uraz v Lll1lý
zjištěny; nepatlá r P / ' nll1y z I;fydla v době úrazu také neb I' 
neboť úraz se udiJ' kole~ vgah~ ~:1l nedostatečné osvětlení Ull1ývár~J 
tečné clenní světlo žalobkyně o °t ';'y' ~o)ole,~ní, ~cly prS' jest již dosta~ 
~ znala jejich pri~itivní úpravu~ ~~e y a )IZ v techto l~Z'llích vícekráte 
ze nebyla na podlaze u ' , ud prvy neshledal zavad ani v tom 
obci bylo nařJzeno vý~~yvarn}~ podlaha opatřena vhodnou rohoží jak 
se státi mělo, neboť to e::n~eO' resn~,?oHtic~é správy v P. II jak' pr~ 
znalce Dra K-a úč'el ta1:tvéh:

ylo
]nc;nou uraz,u, ježto podle posudku 

sprc'hy ".. zarIZenI Jest pry pou'ze t b b ' PouzlvaJlcf nestála ve vodě a v .' ... ' en, y oso ,a 
Odvo·lací soucl se k te'mto " , ve spme s jejího těla stékal'Ící 

d d ' pravnlm vyvodům so· cl' " . 
s o atkem, ze nedostatek h 'k . u u prveho v celku přIdal 
rodatnS'm jen tebdy, kdyb ,r~r~~ b ,;a p~dlaze ~,umý~árně byl by smě
bezpro.středním a jediným} , I dk Y s hm v pnčmne souvislosti totiž 
tak není, nebo.f i zoal P nas e ,em, Opom:nutí toho. Tomu vš;k prý 
středek sklouznutí zcc~~ v 'l2~1;:~k}ád~ P?lození druhé podlahy za pro"
uváděje, že i na vrchní polIaze li

cI
, nybrZ)eI,l prostředek je zmírňující, 

soud dospívá podle toho k. ' ,est ~ap?trebI opatrně choditi. Odvolací 
'I' ' naZOfU ze uraz žal bk ' v • 

s astnou náhodou která se sb'hl' ,o . yoe Jest pouJJou ne-
pustivši na sebe sprchu pod " h~ , a pravdepod'Ohně tak, že žalobkyně 
podlaze uklouzla a Up;dla ~.~,/m pocI,tem uskočila a při tom na vlhké 
dŮVOdů dostatečným zabe;ped~~~m s.?U~Ul11 je tedy podle rozsudkových 

un lIZ, ze podlaha umS'várny byla čista, 
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že nebyla znečištěna mýdlem, pokuci se t)rče) že takové ZHtčištěnÍ ne
bylo prokázán·o. Názor tento obstáti nemůže. neboť jest zřejmo a ne
potřebuje širších výkladů, že i při sebe přísnější čistotě, pokud j' v pro
vozu lázní vůbec lze zachovati,nelze toho docíliti, by byl zjednán stav 
zcela bezzávadný; nese to sebou povaha věci, že, kde jde o mýdlovS' 
šlem a podobnou nečistotu, nelze takové drobné a většinou n€znatelné 
závady ani postřehnouti. V tomto případě udál se úraz ostatně po 9. 
hod. dopal., kdy lázně byly již od rána v provozu a kdy v nich bylo 
před žalobkyní již několik návštěvníků. Nižší soudy dále dilem přezírají, 
dílem v rozporu s obsahem znaleckého posudku stavitele P-a nesprávně 
vykládají podstatu a účel onoho opatřeni, které tento znalec jako účelné 
a numé k lepšímu zabezpečení jisté chůze v lázni označil, totiž polo
žení vrchní podlahy dřevěné, laťkové nebo prýžové. Znalec seznal, že 
taková vrchní podlaha zabezpečuje lépe jistotu chůze po podlaze umý'
váren proto, že sklonitá dlažba, třeba jest cementovS'm nátěrem opa
třena, jsouc mokrá a mírdlem znečiště'lla, touto svojí kluzkostí a sklo
nitou polohou usnadňuje uklouz'lllrtí, kdežto vrchní podlaha, jíž stéká 
voda do prostory mezi oběma podlahami a s níž se tam i mýdlo spla
chuje, poskytuje větší jistotu chůze již vzhledem k drsnějšímu svému 
povrchu a k vodorovné poloze; je to přirozeno, ježto bosá noha takto 
nedostupuje na kluzkou plochu spodní podlahy, na níž se udržuje stále 
mokro s nečistotou. Prospěch a potřeba takové vrchní podlahy jsou 
tedy zřejmy a, míní-Ii odvolací soud, že ani tato podlaha nezabezpečuje 
zploa tento úČ'el a že se i po ní musí cho·diti opatrně, nemění to na věci 
ničeho, neboť vrchní podlaha zůstává přece jenom účeln}'m a nepostrá
clatelným opatJ'ením ku zajištění bezpečnosti chůze, kterému nutno dáti 
přednost před stavem, který bezpečnost chůze nejenom nezajišťuje, nýbrž 
ještě ohrožuje. Bylo hy tedy zvráceno souditi, že, když není ani tento 
způsob zabezpečení zúplna spolehliví'In, může zůstati při starém zcela 
nezajištěném. správněji n.epřístojném stavu. Mylný:m a pro!ispisovým 
iest dále úsudek nižších soudů, že dřevěný laťový rošt na podlaze po
ioženS' má jedině ten účel, by lázeňský bost nestál ve vodě, pokud se 
týče v nečistotě s vlastního těla stékající; tento zdravotní ohled jest 
s;lad tíll1 také plněn, jest však zřejmě jen souběžným s oním ohledem 
bezpečnostním a lze právem tvrditi, že ohled na bezpečnost postoje a 
pohybu převažuje onen. Ostatně lze poukázati na to, že již výměrem 
okresního hejtmanství v P. ze dne 14. června 1902 bylo pro provoz lázní 
výslovně předepsáno, by podlaha kabin a umí'váren byla opatřena vhod
nJrmi rohožemi; při úraze tomuto úřednímu příkazu vyhověno 'llebylo, 
soud první stolice však tomuto zřejmému podstatnému nedostatku ne
přikládá nižádného významu z důvodů, které zřejmě 'lleobstojí. Kromě 
to·ho bylo by uvésti, že' žalOVaná obec po úraze tento způsob zabez
pečení do lázní zavedla, čímž sama uznala jeho účelnost a nutnost. Od
volací soud uvádí dále na odůvodnění svého rozsudku podle seznání 
znalce Dra K-a, že prý není úředních předpisů o tom, jak mají býti lázně 
zařízeny, leč tvrzení to nurno uvésti na pravou míru tím, že zařízení 
provozu lázní podléhá jako každá jiná živnostenská provozoV'na podob-

7" 
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ného druhu úřednímu schválení podle § 25 ŽiVI1. ř., pn cernž se samo
zřejmě Mře zřetel i na 'Ohledy bezpečnostní; o tom lze se ostatně odvo
lati na spisy okresní politické správy v P. ku sporu přiložené. Leč 
okolnost tato je významu podřadného, nehoť obec jako majitelka a pro
vozovatelka lázní jest i bez zvláštních úředních příkazů povinna, podnik 
zaříditi tak a udržovati v takovém stavu, by neohrožoval bezpečinost 
osob, kterým po živnostensku lázně k používání dává. Dávajíc obe
censtvu lázně k používání, přijímá tím obec na sebe smlouvou závazek 
zaručiti jim i bezpečné jich použití a jest z tol1o práva, když následkem 
nedostatečného zařízení dojde k porušení tělesné bezpečnosti lázeňskéh'O 
hosta. Samozřejmo jest dále, že pro bezvadné udržování lázní jsou 
směrodatny požadavky, jak se časem dle získaných zkušenastí a po
kroku technického vývoje ustálily. že k bezvadnému a bezpečnému za
řízení a udržování lázní náleželo též, by podlaha umývárny, která má 
'Ostatně ještě tu další závadu, že jest z příčin shora označených špatně 
osvětlována, byla opatřena vrchní podlahou na způsob znalcem P-em 
naznačený, o tom nemůže býti pochybnosti, nehledí-li se ani k úřed
nímu příkazu okresní politické 'správy v P., o němž je shora řeč. Jak již 
podotčeno, zavedla žalovaná obec ostatně tot'O opatření, arciť teprve 
po úrazu, který teprve dal jí podnět, by splnila povinnou bedlivost, které 
měla dostáti již dříve. Že až do úrazu podlaha na tento způsob nebyla 
kryta, jest tedy žalované obci přiťísti k vině jako nedostatek řádného 
udržování a zabezpečení lázní. že 'nedostatek ten byl příčinný pro úraz 
a že by se úraz se vší pravděp'Ůdobností.nebyl udál, kdyby žalabkyně 
byla mohla hráti sprchu st'Ůjíc na drsné vrchní podlaze, k tomu pouka
zuje zřetelně zjištěný případ, z něhož, názorně plyne, že nešťastné 
uklouznutí žalobkyně bylo přivoděno jen kluzkosti mokré podlahy umý
várny, jak ostatně odvolací soud sám uvádí, když, přezíra je zřejmé 
zavinění obce, doličuje příhodu jako nešťastnou náhodu. Vzhledem na 
povahu věci a na to, že jde o příčinné účinky opominutí, jež smysly 
postihnouti 'nelze, stačí již tato zřejmá pravděpodobnost, aniž je třeba, 
jak se v theorii i praxi všeobecně uznává, přísného důkazu o příčinné 
souvislosti. Při správném p'Ůsouzení věci nelze tedy žalovanou obec 
spwstiti ruéení za tento úraz a jehO' následky a, ježto spoluzavinění 
žalobkyně prokázán'O nebylo a naopak nižšími soudy je zjišt,ěn'Ů, že, 
jsouc obez,námena s použ,íváním lázní, i s poměry místa se chovala 
apatme, bylo uznati uplatněný žalobní nárok dle důvodů oprávněným. 

čís. 7227, 

Plná moc k nákupu (d'Obytka) opravňuje nákupčího nejen k přímému 
uzavírání smluv s prodateli, ncýbrž i k tomu, by jm.énem zmocnitele 
vstoupil do smluv, sjednaných jinými osobami. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1927, Rv I 258/27.) 
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. . .' I rasat na kupiteli nedoplatku kupní 
žalobu již dOlnahal se plou~te I' 1. zamítl o d vol a c 1 s o II d 

, . d P rve s tOl ce, I 'k" - P 
ceny, pro c e snl s o u o • G koupil od několika ro nt. ~ v . 
uznal podle žalo?y. D u v r d y:. č~mž sice neprohlásil, že kupule pr~
)rasata a též od zalobce v ., pr! 'k ro·evil že kupuje prasata ]1110-
Lta jménem žalované fin11~d a;ll~ v~a žafovlné firmy příkaz, by příštího 
nem vlastním. RDman B. o ,f,ze doovezl na autu žalovan~ firmy ,dO .. M. 
dne prasata O-em nakoupena n'\ v latil prodatelům«. Zalavana Ílll11~ 
a »aby prasata O-em ,na:oupe b-ovi nic nevyplatil, pC;kud O. ma 
při tom B-OVl SIce pnk~zala, ~y, jiny· ch připadech jezdlVal na aU~l: 
. 'ľ peníze od hrmy, avsak B. ez v . ,. d' B nříštiho dne taktez 
jes e k" dící« V tomto pnpa e ., 'd·1 '·d·' a 
žalované firmy ja o »p~lse . t žalované firmy, které h '1 fl le, 
jako spolujedoucí a p'~atce ~a ~~ ~se~ žalované firmy, jel do P. a na~ 
které bylo označeno zretelnym P I 'kům za prasata nakoupena 

·1 I trhovou cenu ro Dl "1 t ·ém před tam zaplatl ce oU . .. t tudíž již nalozeno, na (el 
předcházejícího dne O-em. Alut>OL p~a~~l~bci, kdež prasata žalobcova ;a 
seděli řidič a B., zajelo pa~ co,. uto žalobce na kupní cenu obdrzel, 
přítomnosti O-a byla nalo:,ena l.a a trhové ceny. O. mu vydal potvrzem 
2 100 Kč a žádal potvr. zem o zbytkU

b 
.. p. ata přijdou k nám do M.« 

. kt 'řekl k zalo Cl. » 1 as I fl ' lob ci 
v přítomnosti B-a, ., ery _' O vyzval B-a, by zal' a.' za . 
a ku O-ovi: »Napls to potvl Ze11l

;" ·'z B tak neuČÍ'nil, nýbrz vymlUVIl 
zbytek kupní ceny, t. j. zažalov~ny ,~:11leÚ d·o č. pr'Ů prasata a potřebule 
se před žalobcem, že (B.) '-"US1.leS et \am neznámý, kdežta žalobce s,: 
tam peníze k v}T'platě, po~e~a~z Jes '" e mU poskytnouti může úvě.r nez 
s ním již zná a že ~roto. za o c;e ~~~lací soud za to, že zjištěnýmI sku,,
rolník v č. Po p,:ávnl strance ma o ti na ros to. vylučujícím (§ ,863, o,bc. 
tečnostrni B. zpusobem P?Ch!~~~~ná fi~l1a schvaluje koupI predbe~leho 
zák.) projevil k žalobCI, z,: za .. 'nem ·e·im učiněnou. B. y na.~ 
dne O-em uzavřenou, )"kozto ~OUpl j~le o ]r~·evy k žalobci zavaZUJI 
kupovačem a plátcem žalovan,e fmn) , jeh klb~ v případě tomto firma 
podle čl. 47 ohch. zák: firm~ ,z~IO;I~~~u;,~níze pouze O-ovi, nikoli pro
ho byla pouze Z111oc1111a, a) Y 

datelům pra~a,t.. 1 evyhověl dovolání. 
Nejvyssl SOUL ~ 

D ů vod y: 

. ,. cházel odvolací soud ze skutkového 
Při právním posouzem veCl vy 'a plátcem žalované strany 

předpokladu, že ~oman B,. bY!I~~~~r'Ůf~:l~,~mschvalUje, ko~P! p~ed~léhO 
a že pro]evlÍ k zalobcl" ze z Z toho vyvodil práv11l zaver, ze -?vy 
dne Karlem O-em uzavren,ou: , firmu odle čl. 47 obch .. zak., 
prajevy k žalobci }aVa~uJl zal~v~~~~ 'Ůuze Imocnila, by vypla:ll, P:
i kdyby v tomto pnpade ho ~yl t ~roti tomu namitá do,vola11l, ze 

, e O-ovi nikoli prodava\elum prasa . 'n pro žalavanou stranu 
111Z " B že O. nebyl zmocne .. b I 
O. uzavrel obchod, ne ., a. ' 1 ·ejím jménem. Prasata ply ya 
nakupovati, a že sporný kup ~'~Z~;t zlvdavek. Den na to přijelo allt~ 
koupena tím okamzlkem, kdy, . . k' lo.bd a vyplatil mu 1.100 Ke, 

o d" O sel sam za s B-em jako pIUVO ClIn, . 
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potom žádal B-a o peníze) a ten IllLl je odepřel. Z toho prý plyne, že 
obchod uzavřelO. Na tom prý nic nemění okolnosti, které toto jednání 
provázely. Již první soud zjistil, že kupní smlouvu se žalobcem uzavřel 
O. Odvolací soud na tom zjištění nic nezměnil. Až potud má dovola
telka pravdu. Snaží se však dále dokázati, že prý je nesprávným názor 
odvO'lacího s'Oudu, že žalovaná strana dodatečně schválila kup uzavřený 
O-em, jakoby byl uzavřen jejím jménem. Nebyla prý nucena jej schvá
liti. Nevěděla, že O. koupil prasata od žalobce. Neměla vůle do smlouvy 
vstoupiti. I tomu lze přisvědčiti, pokud se tyto vývody týkají majitelů 
firmy. Nelze však jim přisvědčití, pokud se týkají postavení B-a k ža
lované straně a právních důsledků, které pro ni plynou z jehn jednánÍ. 
Žal'Ovaná strana přiznává, že B. byl jejím nakupovačem. Že obchody 
uzavřené B-em byly na její straně kupeckými obchody, plyne z okol
nnsti uvedené v rozsudku prvního soudu, převzaté odvolacím soudem, 
že firma Mois K. provozuje obchody s dobytkem. Tomu v řízení také 
nikdo neodporoval. Usbnovila-Ii ve své obchodní živnosti B-a za ná
kupčího - tedy k určitému dlUhu jednání - vztahovala se jeho plná 
moc na všecka jednání a právní činy, které sebou obyčejně přináší pro
vozování takové živn'Osti (čl. 47 obche zák.). Na základě této plné moci 
byl B. oprávněn nejen s prodateli přímo uzavírati smlou,vy, nýbrž také 
vstupovati do smluv sjednaných jjnými osobami. Vždy~' obchod s do
bytkem pravidelně s sebou přináší, že se mezi smluvní strany vsunují 
jiné osoby. Pro objem jeho plné moci bylo mzhodno, jak se jevila na 
venek. Pro žalohce bylo tudíž lhostejno, zda B. podle pří~azu žalované 
k němu přišel jenom jako průvodčí. automobilu, či jako posel, který při
nášel O-o,vi peníze, když mu to neoznámil. Jednal s ním jako se zástup
cem žalované a pronesl při tom výroky, které odv01ací rozsudek přesně 
uvádÍ. Odvolací soud tudíž právem uznal, že B. projevil k žalobci jasně 
vůli, že schvaluje koupi O-em uzavřenou jako, koupi smluvenou jménem 
žalované, jinými slovy, že jejím jménem do nf V!stoupil. Žalovaná je 
jeho jednitním zavázána doplatiti zbytek kupní ceny. 

čís. 7228. 

Zmatečnost nespornéhO' řízení (§ 16 nesp. říz.) zaviňují jenom sku
tečnosti označené v § 477 čís. 1 až 6 a 9 c. ř. s. Za zřejmý rozpor se 
zákonem jest považovati, když soud přehlédnutím nebo nespráv~ upo

. třebením nepoužil závazného zákooného předpisu tUtzemského nebo 
cizozemského práva, pokud ho bylo dbáti podle ustanovení o místních 
hranicích materielních právních norem. 

Pro úpravu výživného nemanželského dítěte nelze ponžíti předpisů 
§§ 13 a 144 platového zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1927, R II 242/;27.) 

K návrhu nemanželského dítěte uložil S'O udp r v é s t o I i c e ne
manželskému otci, státnímu zaměstnanci, by platil na výživu dítěte mě-

120'1 

,. e k Ll r s 11 í s o Ll d 11a'elského otce 
SÍčnl' 300 Kč. K rekursu nemanz , 
padené usnesení potvrdil. 1 ''.1 dovolacímu rekursu. 

N e j v y Š š í s o li d nevy 10ve 

Důvody: 

, ekursllího soudu pIO zmatečnost a zjevný 
Stězovatel napadá usnes e:11 r ~ . v k neprávem. Zmatečnost 

'k V tom 1 onom smetU vsa " r 
rozpOl se za onem. 'Oe)' aviňují jenom skutecnos 1 ozna-
nesporného řízení (§ ,16 ne~p. ';z ~těžovatel však ndůvodňuje výtku 
čene \ § 477, čís~ 1 a~ 6 a v;,,,~. r. i~kému usuzování a skutečnému s~avu 
zmatečnosti tím, ze pry se pnc1 lOg 'ho usnesení že nastaly podm111k~ 
věci skutkové předpo~lady n~~a e.n~ků nezletiléhO Oldřicha š-a, t9hz 

plO novoU úpravu ,V~Zlvovac1c ;a! 'né zlepšení poměrů žadatel~vyc~. 
zhoršení jeho pomeru nebo n,:o /ceiednesených skutečností a dukazu. 
Tím vytýká nesprávné o~enent p 'v'živného v tomto případě na~ 
Podle vy"vodů stižnosh S1111r o placem

t 
J '1 by'ti ,'ozřešen poměr mezI 

, dku kterym vlas ne me " 
stouplI na 1TIlstO rozsu " ' ted' edná o rozsouzenou veC a o V~d-
dítětem a stěžovatelem, ze se tu ~;e měnitI usnesením v nespornem 

J
. emně závaznou smlouvu, kteron n Tato vy' tka poukaZUje 11a 

'b t ožné jenom sporem. " 
řízenÍ. Bylo pry Y o"m 's a § 42 j. n. poslední ods,tave~, ze 
zmatek p'odle § 477 CIS. 6 c. r. . " . e'c která není predmetem 

, .' esporném nze11l v , ' 
totiž byla prolednana v n t k b 10 kdyby bylo v nespornem 
nespoI11ého soudnictví. Tomu by d

a 
y u' totiž zda lze stěžovatele 

t rávním zákla II smlr , ' "k t to 
říze.,i rozhodnu o o, p. Oldřicha Š-a. O to se vsa" v on; 
poklac1ati za nemanzelskeho otce, d . d' možnost změny vyz1vovac1ho 

Případu nejednalo. Smír sám Pkre ~lmaožnost má se rozhodovati podle 
, O t da nostala ta ova , ," l' Ko-

příspevku. om, z a" ' zákoníku v nesprarnem nzen. 
p. 16 I dílčí novely k obcanskem~ , . . otcovství stěžovatelem 
~ , t' J'e zmatecnym uznam .'" ' \ 
nečně tvrdí stíznos, ze , toho v"rozují protože pry J1Z pree 
v roce 1913 a důsledky, ktere se z 't' )právoplatně rozhodnuto tím, 
tím (roku 1911) bylo o. otá~ce o~~~~ls ~;covstvÍ. Pro tyto předpoklady 
že jiný mUž konkludentmm! ~111Y v.tkou není také vytýkán zmate~, ale 
není ve spisech opory. Zm1l1enou

l 
y st'lz'nost tvrdí že rozhodnut! re-

. kl d smíru Dovo aCl J", zá nepravda za a u '.. oru se zákonem, protoze pry -
. d'e ve zřeJmem rozp " d't' roto orý kurSlllho sou u J , "edníků nestačí na výz1vn e 1 ap!. . 

konodarc~ uz},al, ze p!~ty, url -Ii v napadeném usnesení vysloven ]lny 
Jim na ne pnznal ~yz1~ne. e P žitkovými předpisy prý ustanov" ~a~ 
názor. odporuje pry zakonu. . o kter'm se 'í nedostává. Proto vy ty ka 
konoc1álce výši výživného osobam, dY 'ho Jusnesení že úprava stát-

. . ny' názor napa ene , ""h 
stížnost, že nem spr~,v, o řichází v úvahu pro výši vyz1vne, o. 
nich vYŽIvovacích pnspevk~ n~p " ou protizákonnost napadeneh,) 

T im se snaží stížnost clokazat! .zredJ~1 dne 'na Za rozpor se zákonem 
. t " II nel1l o uvo I • , 

usneseni. An;, v tom o s,;,er . d ž soud »přehlédnutím nebo nespr~v-
(§ '6 nesp. nz.) Je povazovat!, k ~h 'konného předpisu tuzemskeho 

" b' epoužil závazne o za , íst 
ným upatře el11~' n', k d ho b 10 dbáti podle ustanovem o m .-
nebo cizozemskeho prava,. po u 'vníchY norem« (Ott, Rechtstursorgevel
nich hranicích matenell11ch pra 
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fal1rcll, str. 252). Jin~hl1i slovy: Rozhodnutí odporuje zřejmě zákonu 
tehdy,. když soud nedbá určitého předpisu zákona, který upravuje urči
t·~u, otaz~u (VI,Z sb; n. s. čÍs. 745), Pro úpravu výživného nemanželského 
clltete pnchazl v uvahu § 166 obč. zák. Tomu napadené usnesení IlC

odponlje. Předpisy pažitkového zákona, v tomto připadě zákona z 24. 
června 1926, čÍs. 103 sb. z. a n., upravují jiné poměry. Proto nelze 
jeho §§ 13 a 144 pnužíti při rozhodování této záležitosti. Ostatními vý
vody c:?volacího rekursu není doličován žádný uplatňovaný důvod § í 6 
nesl'. nz. Proto mu nebylo vyhověno. 

čís. 7229. 

Novela k advokátnimu řádu (zákon ze dne 31. ledna 1922, čís. 40 
sb. z. a n.). 

Předpis,y §§ 4 a 5 zák. upravuji různé případy a nelze je chápati 
k~mulativně, nýbrž alternativně, Bývalý advokát v území,jež po státním 
prevratu se stalo cizozemskem, vyhovující podmínkám § 5 zák. nepo-
třebuj,e .svolení ministra spravedlnosti p'ollle § 4 zák. ' 

Zapls do seznamu advokátů jest potud konstitutivní, že bez něho 
nelze oprávněně vykonávati advokacii, nemá však toho vy' znarnu že 
b 

' I 
ez vymazu ze seznamu nebylO' by možnO' pozbýti vlastnosti advokáta 

naol?ak advokát jím. přestává být~ jakmile nasMa některá ze skuteč~ 
nostl, na kterou zákoo váže pominuti advokacie. 

Samostatuá advokátní prakse mvná se »praktické právní službě 
u advokáta«. ,-

(Rozh, ze dne 9, srpna 1927, R I 564/,27.) 

V ý bor a cl vak iÍ t n í kom o ryv p' r a z e zamítl žádost Dr. jos. H-a 
o ,zar~ do, seZ11~mu,advokátů .. s tímto o d li v o ~ n ě~ í m: Byl jste podle 
prec,l?zenych vyk~zu po 28. nJnu 1918 pko pred tUll advokátem mimo 
uzeml repuhlrky Ceskoslovenské. Výmaz Váš se stal 31. srpna 1920, 
MOh!, byste tedy podle § 4 zák. čís. 40/1922 býtí zapsán do seznamu 
zdejslch advokátl! jen, kdybyste vykázal všechny náležitosti zákonem 
tím nařízené a kdyby k tomu svolil, vyslechna advokátní komoru. 111'i
mstr spr,avedlnosti. Mezi náležitostmi zákonem předepsanými jest' však 
p:a~.trck~ zaměstnání v právní službě po dobu § 5 tohoto zák. Nejmir
nejS1,pO'zaclavek § 5 jest pětiletá praktická právní služba u aclvokáta. 
V~ vsa_k ~le výbzů předl~že:,ých p:axe té nemáte. Nevykázal jste tedy 
ohlcdne pnpravne praxe nalezltost zakonem nařízenou. lvlimoehodem po
znamenáváme) že hy bylo náležitost československého občanství státního 
prokázati vysvěclč'ením zemské správy politícké. Val n á hro m a cl a a ci
vo kát n í k o m," ryv Praze nevyhověla odvolání Dr.josefa H-a. D ů
vo cl y: Valná hromada připojuje se k názoru komorního výboru, že by 
po zakonu bylo zapotřebí, byste si opatřil svoiení ministerstva sprá
ve,~lnosh podle § 4 novely čís. 40/1922, kdyby se mělo jednati o zápis 
Va,s do seznan,lU ad~o.kátů. Uznala však jako komorní výbor) že by Vám 
a111 s: svolemm ~uJ1.1stra spravedlnosti nebylo možno povoliti zápis, 
protoze nevykazujete pětiletou praktickou právní službu u advokáta, 
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požadovanou § 1 druh)T odstavec ťísm. e) a ~ 5 .d:·~1:5' Ocl:tavcc ,zá~. 
čís. 40/1922. 1. Pokud jde o pO,tr:bL~ svokn: mlmstla splavedlnos;l, 
kterou se v odvolání svém v prv111 rade zabyvate:. Kdy j~tc by,l zapsa" 
do seznamu advokátů advokátní komory v Subohcl, nem z pni oh V~
šich vidno. Dle odvolání Vašeho byl jstevšak,již přec~ začáthm sve
tové války advokátem v Novém Sadě. Na zacatku svelove ,valky byl 
jste povolán do aktivní služby, vojenské a odevzdal Jste vedeni sve :(an~ 
celáře kolegovi v Novém Sade Byl JS!,e tedy p? ~elo~ dobu, cOJste byl 
ve svazu vojenském a to bylo dle pnloh podam Vaseho, do plae~. 13. 
dubna 1927 č. j. 2089 do 13. list?padu1918 .- advokatem se Sldlem 
v Novém Sadě. Na poměru tom vsak a111 po 13. hstopadu 1918 ba ani 
po 7, lednu 1919, kdy jste nabyl zdejšího státního úřadu,s hlecllska 
právního ohledně Vaší advokátní kanceláře v Novém, Sade ľ;enastala 
taková změna, že by mohlo býti prostě tvrzeno, že, jste p,estal ?ytr ad::o
kátem. Proč jste o V)1ll1aZ z rejstříku ~dvn~át~ v :UbOtJCI nezazada'l pred 
28. říjnem 1918 a ani ne hned po to 111 , nybrz az v ľoce 1929, to pos,u
lOvati není věcí advokátní komory, Že by však advokaCie Vas:, v ~ovem 
Sadě, t. j. v království S. H. S. byla pominula sama s~b~u n~', z~ jste 
byl jmenován v čsl. republice dne 7. le~'I~a ! 919 sta~J11m uredl11kell;' 
nelze vyvozovati ze žádných zákonných clanku ~hers~ych, ktel; platl: 
valy v obvodu advokátní komory v SUbotrCI, pnpad}em ke kralovst\ I 
S. H. S., tak jako na Slovensku. Vy sám se v \0111 smeru odvol,av~te Jen 
na § 3 písm. fl zdejší novely advokátní ze dne 31. ledn~ 1922.., C,IS. 40 
sb. z. a n. Novela ta však v roce 1919 neplattla anI zde, t1m l1l~nc, " kL:1-

1 t ' S H S Bylo bl' tedy' i kdybyste měl přípravnou praksl zakonem ovs Vl '- .. ' ., v' hl . 
žáda'llou, nutno podle § 4 novely požadovati _ pře-dlozem" svou ,.~su :111-

nistra sjlľavedlnosti k Vašemu zápisu. 2. Otá~ka pod L ::,sena Je vsak 
naD fO sto podružná se zřetelem k tomu, že predepsane pnprav;le pra~e 
ne~ykazujete. Že přípravno.u pra~~ z~kollem předeps~n~ou m~,s~te :y~a .. 
zati, má-li k zápisu dojíti, Jest za]1ste ncpochybna, at J,cst Udtl § . )10-

vely nebo ne. Neboť nikde není předpis~, podle ktereho by, ten: k;lo 
byl třeba jen před 28, říjnem 1918 zapsan jako ad~oka;, v uz~ml pr:~ 
padlém pak do království S. H. S. a 1l1kdy na l!Z~.1:11 zdeJslho. stat~, mel 
nárok, by byl zapsán nyr-,í do, s;znamu a(~~oKatu v republrc" ceskc:
slovenské bez výkazu náležitost~ za~ony~m nanz:~lych. :u pak. :a~1 u.~na~ 
váte, že prokazujete jen něco pres clyn roky pnpravne p:aktlck~ pI,aV;ll 
služby u advokáta. Podle § 5 odst. 2 novely Jest ,nezbytne ,,-apotreb,l vý
kazu nejméně pětileté praktické služby Iľ advokata, Dom,nelych pd let 
samostatné advokacie, kter)rch se dovoláváte, v t'0111, sm;1'u, po z~~on~ 
nemá významu, :nehledíc k tomu, že jste, pod.\e vla~t'r:lch ud~J,u a VyK~,Z~ 
skoro celou dobu pěti let trávil ve VOjenské ~luzb~ a Vasl a9vokaml 
kancelář vedl substitut. Stejně nemá v to~ s.meru vyznamuo V ~~e, pl axe. 
u státního úřadu správního v nepochybne vyznamnem a dulezltem po~ 
stavení, neboť zákon nemá předpisu, p'0dle kterého y ~y ~ensiO:n~val~y 
správní úředník na základě své právní praxe mohl za(~at,1 o zapls ~o 
seznamu advokátů, Odstavce šestého § 5 novely dovolavate se nel:ra
vem. Vykládáte odstavec šestý v ten smysl, jakoby pravil: kdo mel Cl. 
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ma Jen podmí·nky k zápisu do seznamu advokátú pia ti vší před novelou, 
může býti na základě nich zapsán i po prvním lednu 1925. Odstavec 
ten však naopak praví, že může býti zapsán jen do 1. ledna 1925. Znění 
citovaného odstavce šestého je v tom směru tak jasné, že ani větší jas
nosti přáti si nelze. Přes to jest zajímavo citovati přiklad, který k tomu 
odstavci uvádějí motivy. Motivy praví: Na Slovensku byla praxe pěti

letá zavedena již před novelou. Kdyby odstavec šestý do § 5 vsunut 
nebyl, musili by na Slovensku v mezidobí do 1. ledna 1924 kandidáti 
dle odstavce prvého § 5 vykazovati přech'odně praxi šestiletou. Této 
nesrovnalosti zabraňuje odstavec šestý. Nadbytkem nutno však uvéstJ, 
že byste ani dle svého výkladu citovaného odstavce šestého nebyl mohl 
býti clo seznamu advokátů zapsán, Neboť i před novelou již platil 
i v oblasti bývalého uherského práva požadavek pětileté praxe, jak jíž 
v citovaném místě motivů jest zdůrazněno a jak plyne z § 2 zákonného 
článku Vll:1912 a z § 3 zák," čl. L111:1913, Ba podle § 2 zák, 
článku Vll: 1913 byl byste musil vykázati dvě léta právní praxe .po advo
kátské zkoušce, vykonané 29; září 1913 přes to, že jste před tím měl 
praxi delší než tříletou. Nelze tedy uznati, že by byla Vaše praxe něco 
přes čtyři léta dle předpisů před novelou plativších dostačovala, Ne
byla by dostačovala po zákonu wni na Slovensku a tím méně by byla 
stačila v čechách, kde se nyní Q zápis ucházíte a kde tehdy platila 
praxe sedmiletá. Nebyl byste tedy po právu mohl býti zapsán ani před 
.novelou. 

N e j vy Š š í s o u d změnil rozhodnutí valné hromady advokátní 
komory jakož i rozhodnutí komorního výboru v ten rozum, že povolil 
Dr. Josefovi I-I-ovi zápis do seznamu advokátů a nařídil komornímu vý
boru, by zařídil, čeho třeba k provedení tohoto rozhodnutí. 

Důvody: 

Novela k advokátnímu řádu, zákon ze d'ne 31. ledna 1922, čís. 40 
sb. z, a n., stanoví: § 4 Advokáti, kteří měli v době od 28. října 1918 
,sídlo mimo území republiky československé, mohou býti do seznamu 
advokátů zapsáni jen, když vykáží všechny náležitosti zákonem naří
_zené a sv-olí-li k tomu - vyslechna advokátní komoru - ministr spra
vedlnosti. § 5. Žadatel o zápis do seznamu advokátů musí vykázati, že 
byl na území republiky Československé anebo před 28. říjnem 1918 
na území bývalého Rakousko-Uherska v právní službě prakticky za
městnán (§ 1 písm, e) po šest roků (odst. 1) ... počínaje však dnem 
1. ledna 1924 stačí výkaz nejméně pětileté praktické právní služby 
u advokáta (odst. 2). Vzájemný poměr obou těchto předpisů jest za
jisté otázkou a, má-li nějaká otázka býti řešena, dlužno si napřed dobře 
.uvědomiti, v čem záleží. Zde jest otázkou, zda oba předpisy upravují 
jen jeden případ, či každý z nich případ jiný, jinými slovy, zda předpisy 
ty mají chápá:ny býti kumulativně či alternativně. Komorní rozhodnutí 
shodně s výborovým rozhodnutím otázku tuto si vůbec neklade, ale vy
chází zřejmě z představy, že jde o předpis kumulativní, odepírajíc ža
.dateli zápis proto, že by po zákonu bylo zapotřebí, by si opatřil svolení 
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II § 4 ze b" ,ša', anI to nestačllo, pIO-
1111111sterstva splavedinostl pOL t

k
, " ; s)lužb): II advokáta podle § 5 

k 't leté prakhc c' plavn, " 
tože nevy azuJe pe I k 'I' bsah ob()!'ího předlJisu, dojde se SpIse 

Zk . r 'e vša pec lve o. . . ~ 4 
odst. 2. ouma- 1 s "I I o í a tudiž o předpis alternatlvm. " 
k přesvědčení, že Jde o pnI;~' :~ j ď28 ř'jna 1918 (po převratě) sídlo 
jedná j~n o ,"dvokátech",kter§, ~'~~a~ o ž~,iat;lích vůbec, tedy i,l1eadvo
mImo 1,zemI republrky c~l. 'd 't h a 'IŽ z toho plyne, ze o ku
kátech, tedy třeba po~~yc~ kand\ ~ ec 'k bJy každý žadatel musil býti 
mulativní předpls nemuze ph, t;o,~ze J'eamo je že 'advokátem býti ne
advokátem v § 4 zmíněnym, ez f, zr ~ 'nkám § 5 jak dokaZ1I]e JIŽ 
Nlusí, nýbrž úplně stačí, ,vyllOv~Je,- ~ P~:'iISU pro ka:,didáty. Dle toho. 
předpis § 1 (2), stanoV1C\ pOk;~;~ !cl př~vratu měli sídlo mimo ÚZ~""1 
vztahUje se § 4 na advok:, Yi<. 'datele jiné tedy jednak na advokaty, 
Čsl republiky a § 5 na vsec Y za, 'ako' vé kteří pouze před pře-

d .. ! § 4 tedy zeJmena , , , 
ktetí nespa aJl poc . " ' č 1 re ublíky avšak neměli ho po pre-
vratem měli sídlo mImO uzen;ll' s;b P 'a'dI1e" sídlo advokacie neprovO-

, I vatě neme 1 vU ec z , k' vrate (Iecy po pre~r . " oak na žadatele neadvo aty, na 
zavali, byli advokaty byvalk~ll), ~I' § 4 mají potřebí svolení ministra 
pouhé kandidáty, pale:. adv~ :;~:eom ~lOstrilikace, tak jako v § 2 (2) 
spravedlnostr, coz nem ne d kátních zkoušek tam zml11enych. 
písm. f) dovolena l10stnlrkace a vo 4 žádné nostrifikace však nemá 
Svolení ministra spravedlnostI po:le d§d'l aneb advokát, který se dobro-

Potřebí žadatel podle § 5, .. pou~~ an
b
, a,elllu" že neboť pro každého ža-

, d 1" ať J1Z muze ne o 1, 'k ' dim § 4 ne ovo ava,,. d' k §' (2) písm. a)-f), ktere za-
datele stačí, když vykaze eo m~n Y ~ kazu'e že o kumulaci jíti ne
pisu svolení ministra nevyz~duJl' I to ~ k Jp~dmínky § 1 (2) písm. 

o. . b d okát jenz vykaZUje vsec Y " 'b' mme, Slce y a v, t' b' také se ho nedovolava, ny rz 
al-tl, dobrodiní § 4 tedy.;repo re uJe a odiosum potřebuje přece svo
žáda za zápis podle § 5, mel pnjvkllegI)umkdyž prá~ě by byl advokátem, 

. .' t dle § 4 (nostll 1 ace , 'k A t k 
len~ mmlS ~a po ,,, 918 měl sídlo mimo území republl y. a 
Jenz v dobe od 28, ;IJna, 1 "adě Žadatel nečiní si narok na clobro
tomu jest v proJednavanem ,P;IPt 'd~ , po převratě vůbec advokatem 

. § 4 k se mu bram Vl e, ze , . h o I' 
dmI , n~opa ,'d is § 5: ale komora mu proh Je ,o ~~ 1 
nebyl, a op"a se pouze o pre Pd k 't v Novém Sadě o čemz mze, 

., 'ratě byl a vo a em '. k ' 
dokaZUJe, ze po prev, § 4 ., dá svolení ministra splavedlnostr, rome 
vnucuje mu dobrodl'l11 t z§a 5 T kto oba předpisy na úkor žadatele 
toho však také výkaz pod e , " r~vními listinami dokládá, že od vy
kumuluje. Žada!:l tvrdl a, vereJ~oPl918 konal vojenskou službu a advo-

Puknutí války az do 13. IrstoP
d
a u

j 
t dI1e 13 listopadu 1918 odebral 

k ' 1 'e se hne z ron y' " d kacie nevy onava , z ři' al místo u tehdejší Narodnt ra Y 
přímo na SI?Vtensko,í~o ;~ ~t~~~~,f laměstnání setrval až do 7

d
. le,\n: 

jako placeny aJemI : ' ' 'd cm ro župu Spišskou, a ne . 
1919, kdy byl jmenovan ZUPI1l;". r~ ~k' P lředsedy Státního pozemko
prosince 1919 byl Jmenovan, "at,mes 'I,e

n
[11 ie se do Nového Sadu vůbec 

. .. d Praze' dokaZUje lm vs I , , 'd . 1y 
ve ho ura u v '" h d' 'e byl od narukovanr o va]! 't'l poprra roz o ne, z .. I z vOjny nevra I, a , .., ď ' den adv oka Cll provozova , 
zejména p? převrat,ě ;dv:,k;t~T ~I~ J~~'él~o I~~ání byl, což je pravda, Již 
Komora vsak pravl, ze za a e < 
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před ,vypuk;1Utím světové války advokátelll v Novém Sadě (Ieži nyní 
v ~ra,lovstvl S; H, S,) a že na začátku války byl povolán k aktivní 
~lq:b~. vOJens.kc a odevzdal vedení své kanceláře kolegovi v Novém Sadě, 
Jenz l' vedl pko sn?stitut: T,:to udáni komory dlužno ihned opraviti, 
nebot odporuje splsum, ]ezto zadatel v odvolání nic takového netvrdil 
nýbrž pouze udal, že »běžné záležitosti své advokátní kanceláře kole~ 
povi v Nové,m Sadě k skončeni odevzdak Byl prý tedy - pokračuje 
Komora ,- zadatel po celou dobu, co byl ve svazku vojenském až do 
13, hstopadu 1918 advokátem v Novém Sadě a na poměru tom ani po
tom,ba a111 po 7, le,(~nu 1919; kdy nabyl čsl, státního úřadu, s právního 
~led~ska nen,a~tala zadna taková změna, by mohlo býti prostě tvrzeno, 
z,e pr,estal byh advokátem; advokacie jeho prý nepominula sama sebou 
hm, ze byl ]ll1enován 7, ledna 1919 státním úředníkem, neboť takového 
dúv~d~, zániku advokacie uhersk~ právo neznalo. Proč byl vymazán 
",ret~tnku ~d;okátú v Subotici až dne 31. srpna 1920, na tom prý ne
zal~zL, Kdyz ,~dy byl advokátem v Novém Sadě ještě po převratě, má 
polrebl svolel;1 m1111stra ~odle § 4 a kromě toho výkazu praxe podle 
§ ?, ~le 11~111a am svolem mInistrova ani tohoto výkazu, nehať vyka
zUJe Jen neco přes 4 roky praktické právní služby u advokáta, Doba, 
p? kterou vfkonával samostatnou praxi advokátní, významu prý po 
zakonu l1ema, nehledíc k tomu, že skoro po celou tu dobu, L j, po čas 
Jeho vOjenské ~Iužby jeho kancelář vedl substitut Komora tedy stojí 
na stal;o,vlsku, ze advokatem přestal žadatel býti až výmazem z rejstříku 
advokatu v S~bO!ICI dne 31, srpna 1920 a podřaďuje ho proto proti 
Je~o ~ysl'~ve~e vuh pod § 4, Ale, nehledíc k tomu, žc komora, ať již 
prav111 Je]1 nahled byl Jakýkoli, měla ,pro-stč říci, že úvaha s hlediska 
§,4 o?padá, k9Yž sám podmínky jeho netvrdí, ba přímo popírá, je 
n~~or v,Komory, ze adv?kacie pO~1!jí až ~ýll1~zem z rejstříku (seznamu), 
plavne m}:lnym. Ta otazka SOUVISl v proJcdnavaném případě úzce s otáz
k?u, zda z~datel přestal býti advokátem v Novém Sadě, když byl úřed-
1111~em na Slovensku a pak v Praze, Komora má za to, že 'si to nepře
kaz~lo, ale Je to lYSIckou nemožnosti býtÍ úředníkem v L a pak v Praze 
~, prec~, vykonávati advokacii v Novém Sadě, Snad to nepo,třebuje dal
slh~ vykladu. Pravda, že uherské právo neznalo inkompatibility advo
kacIe s ?,Iaceným státním úřadem (§ 20 písm, a) adv, ř" § 2 písm, c) 
novely, CIS, 40(22), ale I v uherské ohlasti advokacie podle § 34 uh, 
~dv, radu ,romll:la dobrovo]ným vzdáním se, A tu jest na bíledni, že 
zadatel, pnJ3v urad na Slovensku a pak v Praze, nad vši pochybu dal 
na Jevo, ze se advokacie v Novém Sadě vzdává, že ji vykon.ávati nechce 
a nebude, tedy advokátem nebyl, Že ncbyl z rejstříku vymazán, neva
dilo, neb?ť I v t?m př~padě další trvání zápisu vadí zrovna tak málo, 
jako, kdyz adv,okat zemre, ale pro nahOdilé okolnosti výmaz ze seznamu 
~e treba po leta neprovede, Zápis do seznamu je potud konstitutivni 
ze bez I;eho nel~e advokacii vykonávati oprávněně, ale nemá toho v'Ý'~ 
zl1am~,. ze bez vymazu ze seznamu nebylo by možno vlastnosti advokáta 
p~z~ZtJ, n~opak advokát přestává jím býti, jakmile nastala některá ze 
skucecnostr, na kterou zakon pominutí advokacie váže (§ 34 uh, adv, 
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řádu, § 3 novely čis, 40/22), Jisto jest, že, prokáže-li žadatel podmínky 
§ 1 (2) písm, al-fl, musí mu zápis býti povolen be" ohledu na, to, 
zda advokátem někdy již byl, či nebyl, a kdy a kde, Ze tu podnllnky 
a) až d) a I) připojenými přílohami prokázány JSou, O t9 m lle111 sporu, 
a tak jde jen o podminku e), která jest upravena prá~e v, § 5, podle 
něhož žadatel musí vykázati pětiletou praktlck~u p::av111 sluz~u ~: ad\'~
káta. Žadatel prokázal, jak komora sama uznava, pnloha1111 Jlz clnve Pl1-

pojenými B až H praktickou právní službu u adv_ok~ta od 5, dubna 
1909 do 16, února 1913 bez jednoho dne, t j, bez 1o, cervna 1911, tedy 
celkem 3 léta, 10 měsíců, 10 dní a pak od 1 L března 1913 do 15, září 

.1913 _ 6 měsícú, 4 dni, tedy úhrnem 4 léta, 4 měsíc:, 14 dní" c~ž by 
o sobě ovšem nedostačovalo na praxi pětiletou, Avsak vysvedce111m 
advokátní komory pro Banát, Bačku a Bar<tnju v Novém Sadě ze dne 
14, června 1927, čís, 796, nyní za odvolacího řizoení př:clloženým pro: 
kázal dále, že byl zapsán do seznamu advokátu ? byva:e Subotlck~ 
advokátní komory od 9, října 1913 se sídle111 v Novem Sade, z kterehoz 
seznamu vymazán byl, jak již shora řečeno, dne 3 L srpna 1920',Pravd~, 
že čas, který ztrávi1 na vojně) a dále čas od návratu z v10Jny az do ,vy~ 
mazu ze seznamu, tedy od 1. srpna 1914 do 31. srpna 1920 se za prav111 
praxi počítati nemůže, protože po dobu vojenské služby ji nevykoná:al 
pro překážku této služby a yo ná~ratu z vOJ?Y jl neJeI1~evyk?'I;a\a\: 
nýbrž se ]í dokonce vzdal, pn]av urad ve zdeJslm, tedy ]lnem, state, p,: 
uŽ shora uvedeno, avšak doba úd 9, řijna 1913 do nastoupem vOJenske 
SlllŽby, tedy do konce července 1914, tudíž 9 ~l1ěsíců, 22 dn~" po. kter~u 
advokacii skuteč·ně prakticky vykonával, mUSl se mu zapocltatI, ta~ze 
dohromady to činí 5 let, 2 měsíce, 6 dní, te~y více nd p,odle § 5 (2) 
novely třeba, že by se mll doba samostatneh~ vyko~ava111 -"dvokac~e 
neměla započítati, jeHo prý, jak komora pravI, nema po zakonu vy
znall1U, jest právní názor na jisto mylný. Ovšen? zákon pr~v.í, že žad~te~ 
musí vykázati pětiletou právní »službu u advokata« a ne ?e~lletou, prav11l 
praxi advokátní, avšak samostatná právnl praxe advo~atn1 mUSl s: ,na 
jisto rovnati praxi nesamostatné, praxi pouhého zames~nance v o C.IZICvh 

službách, neboť nelze pochybovati, že se zřetelem na učel, k vull ,ne~ 
muž se vyžaduje, je ještě. lepší a účinnější, poskytu]íc vycvlk za]lste 
ještě zdárnější, nutíc k samostatnému přem}šle!'Í ~, rozh~dová~L, Z~k01! 
mluvě o »službě u advokáta«, myslí na obyceJny pnpad, ze o zapls zach 
advokátní kandidát, koncipient, jenž samostatným ,:>dvokátem je~t~ ne
byl, naprosto ho však nenapadá, by tím ?htěl vyluc,~vat pr~,xI J:st~ Sil
nější, praxi samostatného ~dvoka~~, kdy z se, ten pnp~d vYJlmecne vy
skytne, že se takove osobe uda zadah za zapls, Chhtr tuto p~axI vy
luč'Ovati, neslo by na sobě všecky známky výkladu pouze slovneho, ne-

přihlížejícího k duchu zákona, 
čís. 7230, 

Smlouva mezi česlooslovenskou republikou a republikou Polskou ze 
dne 6. března 1925 čjs. 5 sb. z. a n. na rok 1926 ohledně úpravy práv
ních styků ve věc~clÍ občanských, trestních a nesporných. 
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Předpisem čl. 7 smlouvy bylo pouze stanoveno, kdy bude rozluka 
povolená ve státě jednom platiti i ve státě druhém, nebyla však jím do
tčena příslušnost úřadů toho a onoho státu povoliti rozluku manželů 
!ieb~s ,~yli příslušníky drl1hého státu, ovšem pouze s účinností pro stát; 
.Iehoz urady rozluku povolily, nikoliv i pro druhý smluvní stát. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1927, R I 661/27.) 

,. S o u d I' r v é s t o I i c e (krajský soud v Mladé Boleslavi) odmítl 
zadost Pavly N-ové, dělnice v Malých V., aby její manželství se Zdisla
vem N-em, dříve v Malých V., nyni ve vsi Z. u Krakova, uzavřené Dodle 
ritu římsko-katolického v chrámu Páně v B. dne 3. dubna 1921á roz
vedené rozsudkem krajského soudu v Mladé Boleslavi dne I.' května 
1925 z viny žalovaného, bylo podle § 15 po případě 17. zákona ze cine 
22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.·rozloučeno. D ů v o cl y: Podle čl. 7 
smlouvy mezi Československou republikou a republikou Polskou ze dne 
6. března 1925, čís. 5 sb. z. a: n. na rok 1926 jest k výroku O rozluce 
manželství výlučně příslušným úřad toho státu, jehož příslušníky jsou 
manželé v čase pod"ní žaloby nebo žádosti. Z výslechu žadatelky Pavly 
N-O'vé jde na jevo, že i ona i její manžel jsau příslušníky republiky Pol
ské a že jimi byli i dne 4. května 1927, kdy byla zažádáno za rozlulm 
manželství. Hledíc k tamu a k usta"oovení čl. 7 cit. smlouvy českopolské 
není ku povalení rozluky davolaný soud tuzemský přfslušným. R e -
k u r sní s a u d napadené usnesení patvrdil. D ů vod y: Napadené 
usnesení se patvrzuje ze správných jeho dl,vodů, ježtO' čl. 7 smlauvy 
mezi republikau ČeskO'slO'venskou a republikou Polskou ze dne 6. března 
1925 čís. 5 sb. z. a n. kategaricky ustanovuje, že uznati 'O platnasti man
želství, o rozluce nebo a' rozvodu ad stalO' a laže, jsau výlučně příslušny 
úřady státu, jehDž příslušníky jsau manželé v čase pod "ní žalaby nebo 
žádosti, na čemž nemůže nic změniti, že krajský soud v Mladé Boleslavi 
rozsudkem ze dne 1. května 1925 uznal právem, že se manželství to Dd 
stDlu a lože rozvádí. 

N e j vy Š š í s a u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
saudu prvé stalice, by, nepřihlížeje k použitému důvadu admítnutí na
vrhavatelčiny žádosti a rozluku manželství, o žádosti té jednal a padle 
zákona rozhadl. 

Důvady: 

Razs,udkem pro zmeškání ze dne 1. května 1925 byl krajským SDU
dem v Mladé Boleslavi vyslaven rozvod manželství, a něž jde, z viny ža
lovanéhO' Zdislava N-a. Razsudek ten doru,čen žalovanému dne 5. srpna 
1925 a jest v právní maci. Žádast o rozluku ve smyslu § 15 a 16, pokud 
se týče § 17 rozinkovéhO' zákona, podanau žalobkyní Pavlau N-avou 
u téhož soudu, nižší stalice admítly pro nepříslušnost z důvodu, že pa
dle čl. 7 čís. 1 smlouvy mezi republikou československau a republikau 
Palskau ze dne 6. března 1925, čís. 5 sb. prO' rak 1926 jest výlučně pří-

- Čís. 7230 _ .. 
1215· 

sll1šný"nl, uznati o rozluce, úřad ~tátu, J.el~ož i~řísluŠl~~ky !11~nžel~ \' čase 
žádasti jsau, takže, když manžele, O' nez Jde, ]sau pnslusmky statu Pal
ského také jen úřady palské o rozluce uznah mohou. Oprah tom~ s~ 
žadat~lka advalává na ustanavení čís. 3 téhož článku 7" P?dle r:eho: 
nálezv úřadů vytčených v ustanavení čís. 1 ~udou ,uznava~y (c'~ske 
z'něn( uznány) i na území druhé strany, druheha statu, ~ hm pry ]; 
smysl ustanovení čÍs. 1 vymezen. DDložiti sluší, že steple_ ustanovel11, 
jaka čís. 3, obsahují i čl. 9 čís. 2 a čl. 11 č!s. 2 s;,llauvY;,zada,telka ve 
svých stížnostech spakojuje se tím, že proste na predp1s Cl'S. 3 cl. 7 1"0'
ukazuje, aniž hy dosah jeho a tudíž dasah celéhO' pr:d~,SU. vykladah 
Nelze popříti, že předpis čís. 3 již na první. pos~ech cml. ~oJem, doda
vaje předpisu čís. 1 nepopíratelně záhadl;ast, 1 dlu,zna tedy zahadu, s k}e
'rou se nižší stolice, zejména též rekursDl soud, ac m~ na~11tka. t~ č!n ... eJ1a~ 
byla vůbec nezabývaly, se všech stránek asvětlitI: nez kle],. resem 
maž~'O přistoupiti. 'Padle čsl. vnitrostátníhO' práva lest d?,valanY,soud 
prvé stolice k razhodnutí o žádané rO:luce, p,adle § 20 CIS. 1 zaka~a 
rozl. bezesporně příslušným (jakž byl pns:~,~ny:n pad!,; §u 76 ]. n. I p10 
žalabu o razvod, a níž vyšel razsudek tvanc, zaklad zado::, ,a, r?zluku), 
a jest jen atázkou, zda a pakud příslušnost ta byla pro pnslusmky pol~ 
ské 0'nou mezistátní smlouvou derogována. Jest ,t. ,zv. n~uka IQ vhlera:ch~: 
norem, v níž narmy' práva mezistátníhO' (mezmarod11lho) predcha:ej1 
nlHmám práva vnitrastátního! ale.~ylo ~y, chyb?u, kd~by se za to m:lo~ 
že tím jest otázka, o niž tu Jde, JIz pozresen~, ze t~tl: de:ogace v~llr~ 
státníhO' předpisu nastala. Nebať n;ra~,hodu!e a, :obe atazka nadrade
nasti a padřaděnosti, nýbrž vždy zalez, take Jeste na aboru, a ,rozsahu 
půsabnosti obají normy. Je-Ii pale pŮSO~:lOsh normy m;z,~tahH a pole 
působno;sti normy vnitrostátní a +- b, r~sl ~o:~~v.rnezls~atm -no~mu vntl~ 
trastátní na poli a, nedatýká se však 111]ak Jel' UC'?@s!' ':~ pah b .• Je-.l 
tato hlediska správné, byla by tím atázka v zasade ]:z rozhodnuta. 
V otázce, jaké jest pole půsabnasti· sparné kompeten.ó11l nor,;,y mezI
státní smlouva která ji obsahuje, již podle svého nadp'su a ovsem, po
dle s~éha abs;hu jest smlouvou, upravující právní styky mez.! repubh
kDll českaslovenskou a republikou Polskau, na tyto st~ky ~m:zl~]e :,e 
tedy také sparná nmma, takže praví-Ii předpis čís. ,1, ,ze vylucne pn
slušny jsou úřady tohO' státu, jehaž příslušníky manz?le, JSou, omezena 
jest tatO' výlučná pří-slušnost jen na p'Ůle těcht?styku ceskaslovensko
p'Ůlských státy tam zmíněnými myslí se tahka Ceskoslovensko ~ Polsko 
a přísluš~ost jejich úřadů, tam vytčená je výluČ11O'~ ],eo v p~meru mezI 
těmito dvěma státy, kdežto v poměru jednohO' kazdeho z techta dvou 
států ke státllm jiným, třetím na př. českasla,;enska k R~kausku ?eho 
švýcarsku anebO' Polska k Německu nebO', Mad arsk," vylucnou nem, tu
díž vnitra státní kompetenční normu - v csl. republ,ce tedr ?arm~. § 20 

1 'k rozl __ nevyJuču]'e z ]'e]'í působnash nevytlacu]e. Pn tom 
CIS. za.· , C I' t '" 1 
dlužna se vypořádati s malou stylistickau chybau., ~ e us anovem c,s. 
a 3 v jedna pojaté padle uved~ného ~ýkladu ,pravI, ,ze, prO' razl~ku:n~n
želství ve styku mezi smluvTI1m, staty, kdyz manzele JSou pnslusmky 
jednaha z nich, jsou výlučně příslušny úřady tah a statu (tedy českoslD-
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ve.nsk~~10 nebo polského» jehož příslušníky manželé jsou, ti rozluka tě
l111t?, ura,:ly pO~.~I~ná že bude uznávána i na úZEmí státu druhého, tedy 
v pnfade, o neJz Jde, když rozluku povolí úřady polské, bude uznávána 
'. v Ceskoslovensku. Ačkoli tento. výsledek zůstane stejný, bude přece 
soub~l obou ustanovem lepe vypdren tak, že rozluka Fovolená úřady 
(na U;,eml) Jednoho ze smluvních států bude uznávána (bude platiti) 
1 na uz.emí stát~ .druhého jel1

0 

tehdy, byli-li manželé příslušníky právě 
toho stat_~, ktery Jl pO':O:11. Sluvkem >Jen« jest tu správně vyjádřeno to, 
c? chce ne! ustanovem CIS. 1 stanovením »výlu6né příslušnosti« domá
~l~O státu ma~želů, a vyplývá z. t~~o slohové (lpravy předpisu, že těžisko 
cJdn~u, neSP?ClVa v ustanove11l C1S. 1 o »výlučné příslušnosti« úřadú 
dom3clho stat,u l11~nželů) nýbrž v ustanovení čÍs. 3 o tom, kdy bude roz
luka, povo~ena. v Jednom státě, uznávána i ve státě druhém, že tedy ve 
skutecl10sh nejde o »výluč-nou př~~luš'nost« úřaclú domácího státu což 
by byla příslušnost absolutní, která hy příslušnost úřadů státu dn:hého 
vylucovala, nýbrž jen o stanovení, kdy bude rozluka, povolená ve státě 
]edn~m, platit!. i v státě druhém, tedy vlastně vúbec ne o »příslušnost«, 
nybrz ]en o uClnnost rozlukových nálezů státu jednoho ve státě druhém 
t;k_ t~tiž, že. předpis _úči~nost tu váže na podminku, by manželé byli pří~ 
s,us~lk~ s!~,tu, J;hoz urady rozluku vyslovIly, a naopak, že, nebyli-li 
l1;anzel; pnSlUŠ?lky státu rozluktl vyslovivšího, nýbrž naopak přísluš
lllky statu druheho, rozluka ta v tomto druhém státu, domácím to státu 
ll1a~ž:lÍ! platiti nebude, A v tom je ta chyba shora zmíněná, že předpis 
vypdnl věc kladně, ačkoli jde o myšlenku zápornou. Konkrétně 'řečeno, 
povolena-h rozluka v Polsku, bude platíti i v Československu ale jen 
b~li~li_ l~laI1Ž_elé příslušníky polskými" takže nebude zde platiÍi, byli-Ji 
p, ls,usmky. ceskoslovenskyml, a naopak, byla-lI povolena v tuzemsku, 
bude plahh v Polsku, byli-li zdejšími příslušníky, takže tam platiti ne
bude, byli-li příslušníky polskými. Každý stát si totiž vyhražuje pravo
:noc n~d manželstvím svých příslušníků sám pro sebe, ale jen, pokud 
Jde o Jeho vlastní území, nikoli tedy pokud jde o území státu dmhého 
a st~tů třetích. T,o je vlastní smysl smluvního předpisu. Vyjádřil-li však 
to predpls tak, že,. povoli:li polským příslušníkům rozluku úřady polské, 
buc!e rozluka plahŤl 1 v Ceskoslovensku, nevystíhlo to myšlenku neboť 
nutno se tá~ati, což, povolí-li po~ským příslušníkům rozluku úř~dy če
skoslovenske, tedy rozluka ta v Ceskoslovensku platiti nebude? To by 
bylo nesmyslné. Zde platiti bude, ale nebude platiti v Pols'ku, a o to 
predplsu Jde. Předpis čís. 3 měl a chtěl tedy správně zníti záporně: 
l;ebYl:lI nalez vynesen úřady v odstavci (1) jmenovanými, nebude na 
Uzeml druhe strany (druhého státu) uznáván, nálezy vydané o manžel
ství příslušníků jednoho státu úřady státu druhého nebudou platiti pro 
domácí stát manželů. Že by však neplatíly pro stát, jehož úřady je vy
daly, se nepraví, naopak z úsudku 'opakem plyne, že platiti budou. Vů
bec by to bylo nehorázné, by stát vylučoval platnost výroků SVÝch vlast
n~ch úřadů. Co se konečně týče státú třetích, nemohla se jicll smlouva 
vubec dotknouti a tak bude čiře otázkou jich vnitrostátního práva nebo 
mezistátních smluv jími uzavřených, zda ony mzluku polských přísluš-
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nikL! povolenou čsl. soudy nebo rozluku čsl. příslušníků povolenou pol
skými úřady uznávati budou čili nic. Jsou-Ii tedy manželé N-ových pří
slušníky polskými a povolí-li l'ozluku soudy čsl., nebude ji uznávati 
Polsko. To je celý smysl předpisu, Otázky platnosti rozluky pro území 
čsl. a pro území ostatních států se předpis nedotkl, neboť jeho domnělá 
»výlučná příslušnost« polských úřadů omezena jest jen na »styk« obou 
smluvních států, t. j.na platnost rozluky v poměru československa 
k Polsku, třetích států se tedy vůbec nedotýká a také ne československa 
sama o sobě abstrahujíc od jeho styku s Polskem. Jestliže tedy soudy 
čsl. rozluku povolí a žadatelce stačí účinky její v tuzemsku a nebude se 
ucházeti o to, aby jí nebo jejím důsledkům zjednána byla účinnost 
i v Polsku, nemá to se sporným předpisem 00 činiti. Teprve, kdyby na 
př, na základě rozluky vymohla si majetkové nároky podle § 1266 obč, 
zák. a šlo o to, by jim zjednán byl průchod v Polsku na majetek man
žela tam se nacházející a šlo by tedy o styk s Polskem, polské úřady 
by provedení nároků těch odepřely s odvoláním na to, že rozluka tam 
neplatí. Vyjmollc tedy tento styk všecka práva zůstala žadatelce tak, jak 
je má mimo mezistátní smlouvu, O niž jde, podle předpisů zdejšího hmot
ného práva a zdejších kompetenčních norem. Podle § 1 obč. zák platí 
předpisy soukromého práva nejen pro státní občany čsl., ,nýbrž pm 
všecky obyvatele státu, stejná práva s občany zaručuje cizincům i § 33 
obč. zák. a, na kolik by šlo o reciprocitu, která to dle § toho podmiňuje, 
tedy ta právě zaručena jest článkem I. smlouvy, kde se zaručují polským 
občanům v tuzemsku a tuzemským v Polsku stejná práva hmotná (čís. 
1) a také stejný přístup k soudům (čís. 2) jako občanům domácím, tedy 
žadatelce také soud § 20 čís, 1 zákona rozl. Konečině žádná mezistátní 
smlouva se neuzavírá na vždy, nýhrž jen na přechodnou dobu, tato pak 
je uzavře,na na šestiměsíční výpověď vždy volnou (čl. 60). Kdyby tedy 
»výlučná příslušnost« úřadů druhého státu podle čl. 7 znamenala, že 
domácí předpisy o příslušnosti jsou co do příslušníků druhého státu vy
řazeny z platno,sti, musily by po výpovědi smlouvy zase v platnost býti 
uvedeny, což by se však zajisté nestalo automaticky, ježto i vyřazení ne
stalo se automaticky, nýbrž jen smlouvou. Že by však bylo p'Otom třeba 
nějakého restauračního aktu, nelze zajisté tvrditi a výsledek tedy je, že 
platnost jich ani za smlóuvy nepominula, Tento výsledek vyhovuje také 
úplně praktickým potřebám, neboť, proč hy žadatelka, která odjakživa 
bydlela a byd!! v čechách, zde byla příslušná a zde sňatek s· polským 
příslušníkem uzavřela, jímž ovšem se polskou příslušnicí stala, měla od
kazována býti na polské úřady, by se domohla rozluky, když jí stačí, 
bude-li rozluka provedena zde, v jejím domově, a nezáleží jí na tom, že 
na území polském uznávána nebude, Uvážiti také sluší, že se obě strany 
mohou státi příslušníky jiných stitů než Polska, na př. manžel přísluš
níkem německým a manželka československým (rozvedená manželka 
podle § 11 zákona ze dne 3. pmsince 1863, čís, 105 ř, zák. -srv. § 5 
zákona ze dne 9, dubna 1920, čís, 236 sb. z. a ll, - manžela v jeho nově 
nabytém státním občanství nenásleduje), načež otázka jejích rozluky 
vůbec by pod onu mezistátní smlouvu nespadala, ale nelze seznati, proč 
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~Y ž~d~te.lka !1elllěla, míti právo vym~ci si hned rozll1ku s účinkem pro 
uzerlll Jrne nez polske. Ovsem, bude-ll rozluka na území státu polského 
neplatna) bude to věc právně nežádoucí, ale to nemůže žadatelku !)ři
pravi~ ~o JeJí ~rávaJ ne"bof !ak~,:,é ne111i~é s~tu~ci nelze vůbec předejíti~ 
leda ze by pravo manzelske neJakou vsestatlll dohodou bylo jednotně 
up;aveno (U~Jl!k~váno), což však Se nynější haagskou dohodou, která 
ovsem. am, byvalym Rakouskem ještě ratifikována nebyla, neprovecllo, 
Jak. Jejl z~~m (r:Stubenraucha 8. vyd. str. 32) dokazuje. Tak se vysky
tUJI nap'Orad pnpady, na př. případ, jenž byl předmětem rozhodnuti 
R;, I 1535/26 čís. sb. 6787, že rozluka jest v jednom státě platna (ne 
pr. v Maďarsku) a v druhém neplatna (na př. v československu) a ná
sl~dkem toho pak i druhé manželství jednoho nebo druhého z rozlouče
nych m~nželů na základě ní uzavřené v jednom státě platné a v druhém 
n~platne., Neumkne Se této kolisi ani, kdyby se s nižšími stolicemi sporný 
p:edprs u!~lluvy s Polskem pojal doslovně a 'Odkázali se polští žadatelé 
vzdy na ,urady polské a polské úřady čsl. žadatele vždy na úřady čsl., 
neboť trm by bylo docíleno nejvýše jednotnosti v obou státech ale 
otá::ka, zda výrok platí i ve státech ostatních, zůstala by tím pořád ne
dO,tcena ~,~osuz?val~ .~y se po~le, práva každého jednotlivého třetího 
statu zvlaste. Nez horeJsr smlouve ceskoslovensko-polské nešlo nikterak 
o ~TIlflkaC1 obou práv) o utvoření jednotného právního území nvbrž 
o ~prav~ styků mezi oběma státy, z "nichž každý podržel jinak 'sv{ do
maCl pravo neztenčené. 

čís. 7231. 

. Vyvlastnění k účelům železn;čním (vodl1ím stavbám) podle zákona 
ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. 

Míra ruče~í zl1alců a důvěrníků za, nesprávné dobrozdání (údaje), 
C,eny ~o~e~ku ~e~ze • s~anoviti odchylně od dobrozdání znalců jen na 
zákl~~e udaje, d.uvern~k~. Soudce může ce~ pozemků doložiti po pří
pade I ze soudn1ch SPISU, najmě ze sbfrky listin při pozemkové knize. 
" Stran~ ~á pr~vo ~initi námitky proti způsobilosti znalcově na za
catk~ vysetro:vánt, avsak soudce, objevl-Ii se později důvodné půtahy 
proti znal,cov~v způ~obilosti, hledí k nim z úřadu. Objeví-Ii se, že znalci 
J~~novamv z ur~dního seznamu nejsou vůbec anebo ne doloonale způso
bilí 'pro p~edmet dobrozdání a že ani ostatni v úředním seznamu uve
de",1 ~nalcl ~e~yhOvují pro předmět ten podle jeho povahy a jejich po
volant, ?~zbyva soudu než vybrati způsobilé znalce z řad mimo seznam. 
TOl 'p;latí I Pro .. příp.ad, že úřední znalci jsou pro předmět zásadně způ
sobl" ~ nemaJ! tohko schopnosti zodpověděti určitou otázku. 

NeJd~ ~a ~ru~ ~yv~as:tněni (§ 7, prvý odstavec, zák.), pustil-li se 
vyvlastneny!, ac ~edel, ze p:ozemek bude vyvlastněn, do podniku, jejž by 
nemohl ':: ~rtpade vyvlas!není provozovati v tom měřítku, jako kdyby tu 
vyvlastnenl nebylo. . 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1927, R I 670/27.) 

.~ 
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K návrhu Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze proti maji
telům usedlosti čpop. 1 stanovil s o udp r v é s t o I i c e odškodné 
za vyvlastněné pozemky. Rek u r sní s o u d k rekursu navrhovatele 
i odpůrců napadené usnesení zrušil a uložil soudu prvé stolice, by, do
plně řízení, znovu rozhodl. D ů vod y: Ustanovení druhého odstavce 
§ 24 zákona ze cine 18. února 1878 čís. 30 ř. zák. ve znění zákona ze 
dne 8. února 1921, čís. 59. sb. z. a n. jest rázu donucovacího a soud se 
nesmí od něho uchýliti, neboť správné určení náhrady za vyvlastněné 
pozemky závisí na tom, zda byli přivzati znalci zkušení a zběhlí v zá
sadách, jichž dlužno šetříti při ~rčování. náhrady ve srnys!u zá:~ona. 
Soud prvé stolice podle tohoto predprsu sIce postupoval, avsak prrbr al 
ještě znalce z oboru st.av,eb~jho, sl~šel znalce z. ob~~~ c~ovu veprove~o 
dobytka, slyšel jako duvernrky rolm~y ~ s!anovrl VySlv nahr~~y s pouzr·· 
tím § 273 c, ř. s. V zásadě jest spravne, ze soud, urcu]e vysr nahrady, 
není posudkem vázán, musí však usnesení náležitě 'Odůvodniti a v tom 

. směru nelze jen přejíti, že i u znalců, k tomu účelu zvlášt~ ust~nove
ných, lze předpokládati, že i jim musely býti ceny pozemku znamy, a 
nedá se posudek jejich odstraniti povoláním dů~ěr:ník?v a, poukazen; na 
to, že ceny určené soudem jsou cenamr v kraJme. beznYr;'r, r;ebot ,z,~ 
toho stavu bylo by povolání kvalifikovaných zn~lc~~epotrebnyrn, V~~~ 
náhrady, jak byla prvním soudem určena, nem :azan anr soud vys,sr 
stolice; poněvadž však mu běžné ceny neJsou znamy, ~yl by pouk~z~n 
na rozhodnutí prvého soudu, jež by za tohoto stavu zustalo nezmenc
ným. Do rozhodnutí v tomto s,méru ,stěžují si o?ě, strany ~ pon~v~dž 
přezkoušení správnosti UsnesenI ve ve:! Je nel11oZ'~~.; bylo vec, vratI~1 . a 
bude na soudu prvé stolice, by znalcum k tomu jrz povolanym sdelrl, 
z jaké příčiny se od jejich posudku odchýlil; a a~y je, přidržel k. do
plněni a odůvodnění posudku, Podle § 4 crt. ::ak. ma dOJltr· vyvl~stncnec 
nápravy srovnávající se s § 365 'Obč. zák.; avsak podle ~. 7 nema se hle
děti k poměrům, o nichž je zjevno, že byly tepr~~ prrpr~v,e,ny, v tom 
úmyslu, by se jich užilo za základ, by se mohla :~datr vetsr nahrad~. 
V tomto směru rozhodnutí se nestalo a bude tak ucmrtr, neboť vyvlas.
něnci domáhali se i náhrady za stížení (omezení) chovu vepřového do
bytka a ve stížnosti na nároku trvají. Zn~lci ná:'ok, ten vylu,čují, avvšak, 
poněvadž rozhodnutí se nestalo, bylo r prez~o~sel1l usnese,l1I vyloucen~ 
a musil by soud rekursní rozhodnouti na mIste s~ud~, prve stoh~e, co~ 
je podle zákona nepřípustné. Vzhledem na podane shznostr a vzaJemna 
vyjádření bude Z'Ilalcům sděliti celý stav, jak jej ta která strana uplat
ňuje, a bude je přidržeti k vysvětlení a náležitému ,o?lrv~dnění" neboť 
jsou podle § 25 zákona povinni udati zásady, na nIc?z sve dobre zdam 
vybudovali a na čem jiném své vypočtení c~ny zalonlt. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacrmu rekursu odpůrců. 

Důvody: 

Stěžovatelé ve svém rekursu žádali za doplnění řízení, tedy důsledně 
za zrušení rozhodnutí prvního soudce, tak jako strana navrhující; a když 
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f:kuľS:1Í soud jim vyhověl a rozhodnuti prvního soudce zrušil nemohou 
SI do J;ho výroku stěžovati. Není však ani v důvodech rekíll"~ního roz
hO,'!J;"lI !lIC,,;O by nemohlo obstáti, ježto v podstatě vytýkají jen sku
teene vady r:zel;1 a bUdoucímu rozhodnutí nikterak nepředbíhají. Nelze 
te:ly dovolacl slIžnosti vyhověti a něco na rozhodnutí rekursního soudu 
mel11~lJ ,a tak~ skutečně vše to, co dovolací stížnost k rozhodnutí, totiž 
k,P?Je~,do vyr?ku navrhuje, není nic jiného,.než pokyny, jež podle mÍ
nen: stezovatelu by měly při novém rozhodování býti směrodatny a tedy 
plv:m~. soudcI bylI uděleny a jež zčásti týkají se jen řízení, z části však 
take prImo rozhodnuctí, jako zejména to, že stěžovatelům odškodné za 
o~~zení chovu vepřového dobytka přiznáno býti má, čímž by však před
blhano ~ylo r?zl;od:1Utt. ~ tomt? bodě, v němž věc ještě k řešení pro nc
d?stat~cn5'st setrem Jeste zrala není. Stížnost tedy oprávněna není, poc 
nev.~d~ v~ak Jde o nesporné řízení a běží zřejmě o to, by v této dosti 
obt:z~e vecl. soudce zásadně věděl,' jak postupovati, by řízení bylo co 
mozna natednou sk~onc?váno a věc k řešení zralou učiněna, tak, aby" 
p~kud moz~o; nedoslo Ještě jednou k zrušení a ušetřeno bylo tedy času 
I utrat, nevaha nejvyšší soud dáti v následujícím potřebné zásadní směr
Dlce. 

Přede.vším dlužno si uvědomiti význam předpisu § 24 zákona ze 
d?e 18. unora 1878, čís. 30 ř. zák" kterýž zákon tu podle § 13 a § 1 
plsn;. c) a 5 z,ak~na ze dne_ll. června 1901, čís. 66 ř. zák. platí. Cito
v~nZ § 24 .tOhz p:~dpls.uJe, ,~e s'Oud, všecky rozhodné poměry vyšetří na 
mlste samem s pnvzettm tn zna1cu, které vezme ze seznamu vrchním 
sO,u~em pořízeného: To prvý soudce učinil, ale vytýká se mu, že přivzal 
Jeste dva znalce J1~e, Jednoho pro budovy- a druhého pro chov vepřového 
doby!ka! pak s!y~el d~a důvěrníky, jichž mínění se při drže!. Nejprv co 
se tyce techto duvemíků. Jest rozdíl mezi znalcem a důvěrníkem. Znalec 
podle § 1?99, a 1300 ob~. zák. ručí náhrad'Ou škody za nesprávný po
sudek: ~~z vsak, o pouhém důvěrníku předepsáno nenÍ. Důvěrník ručil 
by l1:Jvyse za vedomou nesprávnost (§ 1300 druhá věta obě. zák. ob
d?bne L tedy za .zlý úmysl, leda že by se mu podle zásady § 1324 obč. 
zak. pnrkla za VInU I hrubá nedbalost, kdežto znalec ručí podle citova
ných. předpisů za zavinění každé, tedy i za nedopatření. Znalec, ne-

___ vlz~~::.h.s~._d()kgnale eV otázce,. o .nižjde, musí. lo .. upřímně.doznat a .zna~ 
tec1v\.ocLl11ll~ouJ.,Ovsem podle předpisu § 1299 obč. zák. platí něco po
dobn:~o z častJ I o důvěrnících, avšak jen, když bez pilné potřeby úřad 
ten pnJah, a m1ll1? ~o ručí i,en podílně, když teon, kdo je povolal, o jejich 
nedosotatecnostJ vede!. Prvy s'Oudce povolal duvěrn;Jky vedle zákonných 
zn~lcu proto,. že prý má ze své ostatní soudcovské činnosti, zejména ze 
s~eho ura~u Jako kmhovl1í soudce vědomost O tom, že se po,zemky pro
davaly v te~~ mfste:h m~?hen~ d!áže, než co nyní znalci za vyvlastněné 
pozemkY,stezovatelum pnznal!, ze tedy znalci nejsou dostatečně zpra
vem, a pnznal proto potom vyšší cenu důvěrníky udanou. To však vzhle
dem k ~e?ší, míř~ zod~ov~dnos!i. důvěrníků neodpovídá zákonu, ježto 
ne5'd~ovlda zarukam, Jez zakon zada, ale nebylo toho také ani potřebí. 
Mel-h prvý s'Oudce zkušenosti, že prodejní ceny jsou vyšší než ceny 
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ZI1éj.1ci přiznané, měl tyto vyšší ceny sice vzíti podle § 2 čÍs .. 6 nesp. říz. 
v úvahu, avšak měl je doložiti z přísluš-ných soudních spisll, zejména ze 
sbírky listin, chovaných v knihách pozemkov)'ch. To je zajisté přípustl1O. 
Zákon ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. nepraví o tom sice nic, ale 
to proto, že jest to zákon, jakkoli na svou dobu velmi dokonalý, nyní 
přece již poněkud zastaralý a novějším zákonodárstvim tedy poněkud 
předstižen. Tak § 8 zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům čís. 
318 z r. 1919 a již před tím § 5 cis. nař. o stavbách výhod požívajících 
(t. 284/1914) kladou hlavní důraz na ceny, jež se v krajině toho času 
platily, a jest podle citovaného § 8 v řízení drobnopachtýřském dokonce 
možno s vyšetřením těchto cen se spokojiti a znalce vůbec nepřivzíti. 
Ježto však sOlldce podle § 24 cit. zák. čís. 30/1878 má vyšetřiti všecky. 
okolnosti pro stanovení odškodného směrodatné, což ostatně přede
psáno již i v § 2 čís. 5 nesp. říz., nejen může, nýbrž dokonce i má vyše
třiti, tedy zejména i ceny v té krajině v tom čase běžné, ale při tom se 
nesmí, kteráž chyba se v řízení drobnopachtýřském často děla, spokojiti 
s udáním znalců, že běžné byly ty a ty ceny,nýbrž musí si data o nich 
opatřiti sám z příslušných spisů, protože jedině to je spolehlivé. To tedy 
měl prvý soudce učiniti a to přehlédl i rekursní soud, když myslí, že by 
byl vázán na rozhodnutí prvé stolice, když jemu samému běžné ceny 
nejsou známy. Vždyť si je mohl dáti sám z knih vyšetřiti. Důvěrníci tedy 
odpadnou a místo nich nastoupí toto vyšetření. 

Jiná je otázka, může-li soud přibrati i jiné znalce, ,než znalce v se
znamu vrchního soudll uvedené. O tom také zákon výslovného ustano
vení nemá a kategorický jeho předpis nyní ve znění zákona z 8. února 
1921, čís. 59 sb. z. a n., že se musí přivzíti tři znalci z úředního sezna
mu, by se zdál nasvědčovati mínění zápornému. Ale to by byla vážná a 
osudná mýlka, neboť není záruky, že znalci v seznamu uvedení mají po
třebné dokonalé znalo·sti pro každý případ, a kdyby tedy vskutku takový 
připad nastal, že by pro daný předmět neměli potřebných znalostí, na
stal by pravý opak toho, co zákon zamýšlf, t. j. rozhodovali by místo 
znalců neznalci, což je tak nesmyslné, že to zákonu nelze přičitati. 
A vskutku samému zákonu možnost nedostatečnosti úředních znalců na 
mysli tane, jenže tu m'yšlenku pevně nezachytil, nepromyslel a otázku 
nepropracoval. Pravíť v témž § 24 odstavec třeti, že strany mohou či
niti námitky proti způsobilosti znalců až do počátku šetření, a dodává, 
že námitky tyto, zdají-li se soudu hodnověrny, mají býti z úřední po
vinnosti uváže'ny. Srovná-li se tento· předpis s obdobným předpisem 
§ 355 c. ř. s., kde však nejde o způsobilost věcnou, ježto ta 'Otázka jest 
vyřízena již jeho jmenováním (§ 353 c. ř. s.), nýbrž o podjatost osobní, 
patrno, že nemá sánkce, nestanoví preklusi na obmeškání (Iex impcr
leda). Mohlo by se sice řici, že to má důvod v tom, že zde je to řízení 
nesporné a věc nebéře se tedy tak přísně jako v řízení sporném. Jsouť 
i v opravném období novoty v řízení nesporném dovoleny (§ 10 nesr. 
líz.) , kdežto v řízení sporném jsou vyloučeny, ale je ještě jiné stano
visko možné, o 1Cemž níže. ještě důležitější však se zdá věta druhá, že 
na námitku nedostatečnosti znalcovy má se vzíti zřetel z ),úřední po-
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vinnosti«) zdá-li se soudu věro hodna. Chápe-li se to podle smyslu tech
nic.ké řeči právnické, je v tom rozpor, neboi' na každou námitku ovšem 
vždy dlužno bráti zřetel, ale nikdy ne z úřadu, neboť to právě jsou pro
tivy: námitka a zřetel z úřadu. Že námitky sluší dbáti, praví již prvý 
předpis, stanově, že strana je oprávněna ji činiti. Patrně tedy předpis 
chce říci něco jiného) totiž to, že k nedostatečnosti úředního znalce jest 
přihlédnoutí z úřední povínnosti - tedy í bez námítky _ jeví-lí se ne
dostatečnost ta soudci důvodnou, to jest má příčinu o znalcově způso
bíl-ostí pochybovati. Nejlépe se tedy vyloží § 24 (3) v ten rozum, že 
sice strqna má právo činití námitky proti způsobílosti znalců, kam by 
spadala i podjatost jen až do počátku vyšetřování, že však soudce, ob
jeví-li se později důvodné půtahy proti znalcově způsobilosti, hledí 
k ním z úřadu, takže jednak zájem stran jest touto povínností s.oudce 
kryt, jednak soudci zase umož",,'no nedbati bezdůvodných návrhů stran 
činěných na začátku vyšetřování. Objeví-li se však, že znalci z úředního 
seznamu jmenovaní nejsou vůbec anebo ne dokonale způsobilí pro daný 
úkol a že také ani ostatní v úředním seznamu uvedení znalci pro úkol 
ten dle jeh-o povahy a jejich povolání nevyhovuji, nezbude, než aby vy
bral zpúsobilé znalce z řad mimo seznam, a to platí i pro případ, že 
úřední znalci jsou pro předmět zásadně zpúsobilí a nemají toliko schop
nosti z-odpověděti určitou zvláštní ojázku, na př. v projednávaném pří-

. padě otázku chovu vepřového dobytka; v takových případech soudce 
jmenuje znalce úřední ze sezmamu a přibere odborníka pro takovou 
zvláštní otázku z řad znalců mimo seznam. V tom tedy směrnice re
kursního soudu vykazují rovněž mezeru. 

Avšak co se týče škody vyvlastněncú; vyplývající z toho, že po od
-stoupenÍ vyvlastněných pozemků musí otneziti chov vepřového dobytka, 
který na usedlosti zavedli, musí napřed vyšetřeny a zjištěny hýti všecky 
okolnosti rozhodné pro posouzení otázky, zda stěžovatelům za toto 
omezení vůbec nějaká náhrada přísluší, zda tu totiž není výluka podle 
§ 7 (1) cit. zák. čís. 30~1878.Tento sice předpisuje jen tolik, že nesmí 
brán býti zřetel na poměry, o nichž zřejmo, že vyvolúny byly v úmyslu 
zvýšiti nároky na odškodnění, a zachycuje tedy jen investice učiněné 
'obmyslně. V projednávaném případě tvrdí stěžovatelé, že již v S. H. S., 
kde byli usazeni, než statek, o 'nějž jde, koupili, provozovali chov vepřů 
a v tomto podniku zde nyní jen pokračují, a znalec ředitel B. prohlásil 
hospodářství to na tomto statku nejen za výhodné, nýbrž přímo hospo
dářsky nutné, mají-Ii budovy statku býti náležité zužitkovány. Pakli 
opravdu vše tak, nešlo by o zlý úmysl vypočtený jen na zkrácení strany 
vyvlastňující, avšak strana vyvlastňujíci tvrdí, že stěžovatel byl ještě 
před tím, než usedlost s manželkou koupil, od ředitelství informován 
jasně o tom, jak dalece dotkne se regulační projekt labský a tudíž vy
vlastnění této jimi potomně získané usedlosti. Kdyby to bylo pravdou, 
pak ovšem by tu nebyl, když stěžovatelé přes to usedlost získali, ač vě
děli, že vyvlastnění nastane, sice přímo zlý úmysl, ale přece zřejmá lehko
myslnost, když usedlost koupili, ač věděli, že hospodářský podnik chovu 
vepřů nebudou moci provozovati v tom měřítku, jako kdyby tu regulač-
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niho projektu a tudíž vyvlastněni nebylo, i vrhli se tedy dop~dniku na 
vlastní risiko a nesmějí žádati, by to šlo na vrub regubce, 1;nyml slov~ 

I t ' . tll za' sada že taková přímo svévole rovna se zlemu umyslu, ,coz 
p a I I, k . . 'h b dba se úplně sľOvnává s celým právním řádem, tery nele~ ze .. ru, ou n,e, .: 
lost klade na roveň zlému úmyslu (§ 1324,1331 aj. ?bc. zak.); nyblz 
clJ·uhd' svévoli dokonce škodolibosti rOvna a Z!, zle Z?a1 ~el11, zle,ho 
. I) kl 'd· (§ 1331 obč zák) Ale ovšem stezovatele, pnznavaJlce umys u po a a . , .. : .. " . , . bl. 
teprv nyní v doV'olac[ stížnosti, ze jim Jlz pred oko~pl usedlostI y o ;Ice 

• 10Z 'e labskou re"ulací bude část pozemkll teto usedlostI zabl ana, 
znan 'b , t . okraj po-tvrdí že se tehdáž jednalo jen o rozsah nepatrny, .]. pouze ~ . 
zemkového komplexu, že jim to tvrdil jich př:.~ch5Id~e v ;1rzem S., od . 
něhož koupili. Bucle tedy třeba stav věci v pneIl1e tet~, vedo,,:,osh ,~y
šetřiti a podle výsledku zjištění usouditi, zda a v ]ake mlIe mUSIlI stezo
vatelé při koupi s vyvlastněním počltaÍ1 a podle toho ,~o::hodnouÍ1, ,zda 
a v . akém objemu jim odškodnění za tuto újmu p.~S!U:I e~h nIc. O~sel11 

. třehl že šlo o sporné otázky skutkové, musl Se z]lste,m stah v cesk ne
sporné nelzeť užíti § 2 čís. 7 nesp. říz. a věc na porad p!ava o?kazaÍ1, 
protož~ § 30 poslední odstavec zákona čís. 30~1878 ,P?rad p.:ava na
dobro vylučuje, ať jde o jakýkoli ná;ok, na. odskodnem z p~IC1l1y v,t 
vlastnění, tedy třeba i o 'otázku § 7 tehoz zakona. !"odle §,20 Cit za". 
iSOll znalci povinni: skutkové předpoklady, na mehz ]eJlch usudek spo~ 
Čívá, iakož i ostatní základy sveho vypoctu ceny udah, a zejména mall 
odclěleně vypoč;ísti znehodnoce~í zby;ku. Podle § 28 ma je soudce h~P~
,zorniti na všecky námitky a pnponllnky stran,. by ]e mo~h ~o o e u 
vzíti, t. j. má je k zodpovědění jich přidržeh. By~a tu obyce]ne zvykem, 
ze když znalci posudek podali, soudce ustanovl rok, by strany mohly 
do'tázky znalcům klásti. To se v tomto případě, nestalo, a tak doslo ,k to~ 
I11U, že finanční prokuratura to, co bX byla me!a uplatn;t~.v~ Jorme~o 
tázek, uplatnila teprve jako body sÍ1znostr, coz se zvláste }yce polozek 
V.-Vlll. usnesení prvého soudce, a reku,rsn,í so~d se al11 tem:.b?dy ,ne~ 
zabýval vyřídiv obě stíž·nosti toliko sumarne. Jezto.:o ;1;e]5ou ell,e plav~1 
otázky 'protože do nich zapadají i zásady hospodarske, bude treba,;la)
mitky ~tížnosti té - ježjo novoty jsou vůbec d~vole~y (§,.1O ne~p. flZ. 

a to zvláště zde, kde řízení je neúplné - znalcum p;ed~?zlh;. coz podo_ 
tk t · b '10 pďres to že finanční prokuratura dovolacl sh~noshnepodala, nou ly, . ., d. ., r 
neboť o řádné vyšetření věci musí se soud postaratI z Uf; ni" p;ovmnos I 

(§ 2 č. 5 nesl'. pat.). Konečně dlužno d?ložiti, že oclškodne ou;cu]e ':?lldce 
a nikoli znalci, že tedy i posudek zna!cu]e mu ~·?~ze pom~cKo~ pn]eh? 
stanovení (§ 30 zák. č. 30/1878). Tím)so~ :nizslm s;ohclm dany ]~sn~ 
a v čerpávající směrnice pro nzelll, Jez Jeste, bude ,treba konatI. ťred, 
híh;ti rozhodnutí ve věci samé v kterékoli otazce nahrady nelze, nebot 
ž.ádná není ještč k řešení zralá. 

čís. 7232. 

Exekuce na základě říšskoněmeckých exeku~ních ~itulů. " 
S hlediska § 80 čís. 1 ex, ř, stač~ že říšsloonemecky soud se stal pn-
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slušným tím, že žalovaný projednával k hlavní věci aniž by namítal ne-
příslušnost soudu. . ' 

Byla-li preklusivní prorogací založena příslušnost pro spor listinný 
podle § 592 a násl. něm. c. ř. 5., byla tím založena i pro spor vyhražený 
podle § 599 téhož řádu. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1927, R I 692/27.) 

Krajský soud v Č. povolil exekuci na základě rozsndku zemského 
soudu v Budyšíně v Sasku. Rek u r sní s o u d exekuční návrh za
mítL D ů vod y: Povolení exekuce na základě cizozemského exekučního 
títulu předpokládá podle § 80 ex. ř., že právní věc podle ustanovení 
v tuzemsku o příslušností platících mohla býti v cizím státě zahájena. 
Formelní podklad l'Ozhodnutí otázky příslušnosti tvoří však pouze exe
kuční návrh vymáhajícího věřitele s přílohami a připojenými cizozem
skými procesními spisy. V tomto exekučním návrhu musí tedy vymáha
jící strana přednésti vše, co tento na tvrzeních a průkazech domácího 
důvodu přísluš,nosti má prokázati. V tomto případě však vyhotovení 
cIzozemského exekučního titulu předložená s exekučním návrhem ne
dávají o příslušnosti pro právní věc vysvětlení, zvláště, když předlo
žené listiny mají za předmět pouze odvolací řízení u zemského soudu 
v Budyšíně a z nich nelze seznati;' o jaký zvláštní důvod příslušnosti s: ~pirá žaloba proti žalovaJl1ému, který má v tuzemsku své řádné byd
hste. Nasledkem toho jest také rekursníll)u soudu vzata možnost, by 
podrobil skutkový stav příslušnosti v jeho právním i skutkovém pod-

. kladě přezkoušení, to tím spíše, že se jedná podle obsahu odvolacího 
rozsudku o »dodatečné řízení ve věcech listinného procesu« zdejšímu 
zákonu cizí. Neboť již v exekučním návrhu musí soudu exekuci povo
lujícín;u ,způsobem vyhovu~ícím § 54 čís. 2 ex. ř. býti prokázáno, že 
pr~vm vec podle norem o příslušnosti v tuzemsku platících u cizozem
skeho ,soudu mohla býti zahájena. Jako podklad pro to mohou však při
jllI v u,vahu pouze předložené doklady a ona vysvětlení, která podávají 
objasnem 'O obsahu jednání, které bylo exekučnímu titulu základem 
ni,k~li však t~rzení vymáhající strany učiněná mimo toto procesní jed~ 
nam, kte;a jako jednostranná prohlášení jedné strany nejsou platně 
dokazujlcl (§ 266 c. ř. s., § 78 ex. ř.), zvláště když podklad exekuce 
t,:oří pouze spisy a listiny, které však <tni prvnímu soudu, ani rekurs
mmu soudu nebyly po ruce. Jelikož tedy exekuční návrh nepřihlíží plně 
k ustanovení § 80 odstavec prvý ex. ř., bylo rekursu vyhověti. 

N e j vy Š š í s o li d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Jde o příslušnost podle § 80 čís. 1 ex. ř. a odkazuje se na zdejší 
rozhodnutí ze dne 23. července 1925, R I 613)25, čís. sb. 5190, z něhož 
vychází, že otázka ta jest pro povolení exekuce rozhodnou. Rekursní 
~oud ~amít1 exekuční návrh z toho důvodu, že prý ze spisů nevychází, 
ze a jak byl by býval zemský soud v Budyšíně, jenž vynesl rozsudek 
tvořící exekuční ttiul, k vydání jeho podle československých předpisů 
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příslušnýll1, a dovolací stížnost tvrdí opr-oti tomu důvody § 99 a 104 
druhý odstavec čsl. j. n. Co se týče prvého dť1vodu, tvrdí, že ze spistI 
vychází, že dlužník jest společníkem protokolované firmy H. & Co. 
v Sebnici v Sasku, avšak neudal stať, z které by to vycházelo, a nelze 
také nic takového ani v podáních, ani v přílohách, ani v soudních vy
řízeních nalézti. C'o se však týče příslušno,ti z důvodu § 104 třetí od
stavec j. ll., neudává sice stížnost rovněž, že a co se kde ve spisech 
v té příčině nalézá a rej sou tu také spisy sporu zemského soudu v Bu
dyšíně , by bylo lze z nich se přesvědčiti, jak bylo se s;rany d:užníka 
ohledně příslušnosti proti žalobě jednáno nebo neJednano, avsak ve 
vidimovaném opisu rozho·dnutí vrchního zemského soudu ze dne 29. 
května 1926 ,č. j. R V 354/25, jenž sem byl předložen s dovolací stíž
ností proti rozhodnutí tomu čelící a právě hořejším rozhodnutím zdej
ším č. j. Rl 613/25 vyřízenou, nalézá se tato stať, jíž, kdyby si rekursní 
soud jako vlastní její autor byl povšiml, nebyl by mohl příslušnost 
blldyšínského zemského soudu popříti, ježto ji zde již uznal. Pravíť tam: 
»Ohledně v pochybnost brané místní příslušnosti cizozemského. soudu 
vychází z rozsudku v prvopise předloženého, že žalovaný, aniž by byl 
námitku nepříslušnosti vznesl, do ústního sporného jednání se pustil 
před cizozemským soudem a že týž proto ve smyslu § 104 j. n., i kdyby 
jinak nepříslušným byl, příslušným se stal.« Toto udání obsahu spisL[ 
budyšínského zemského soudu v rozhodnutí vrchního zemského soudu 
jest věrohodným úředním dokladem a, když jím zjištěno, že dlužník 
se tehdáž do sporu pustil, aniž by námitku nepříslušnosti vznesl, jest 
tím prokázán důvod přIslušnosti podle § 104 druhý odstavec j. n., t. j, 
preklusivní prorogace. Jde jen o to, zdali touto příslušností jest vyho
věno předpisu § 80 čís. 1 ex. ř. Ten praví, že exekučnímu návrhu může 
býti jen tehdy vyhově'l1O, jestliže záležitost, o niž jde, podle tuzemských 
předpisů o příslušnosti m'Ohla v cizozemsku, u cizozemského soudu, 
jenž pak v ní vydal rozhodnutí tvořící nyní exekuční titul, býti zahájena. 
»Zahájena« totiž nemůže býti věc nikdy na základě preklusivní pl'O
rogace podle § 104 druhý odstavec j. n., neboť zahájení rozepře nastává 
doručením žaloby (§ 23? e. ř. s.) a musil by tu tedy dť1vod příslušnosti 
býti již před doručením žaloby, kdežto preklusivní prorogace nastává 
teprv po doručení žaloby, ježto se děje tím, že žalovaný nevznese při 
prvním roku (§ 240 c. ř. s.), pokud se týče před začátkem jednání 
(§ 441 c. ř. s.) námitku nepřísluš:nosti. Toto znění § 80 čís. 1 ex. ř. 
zdálo by se tedy překážkou, by uznána býti mohla preklusivní proro
gace za důvod příslušnosti v jeho smyslu, a bylo by tomu tak snad 
vskutku, kdyby nešlo o ustanovení mezinárodního práva, které nemůže 
vykládáno býti samo o sobě, nýbrž jen v souvislosti s reciprokními před
pisy mezinárodního práva druhého státu, s nímž o styk jde. Mezi tato 
reciprokní ustanovení mezinárodního práva Německé říše, o niž jde, 
patří podle obsahu svého odpovídající zdejšímu § 80 čís. 1 ex. ř. předpis 
§u328 čís. 1 něm. civ. soudního řádu, jenž také do vládní vyhlášky 
ze dne 25. červná 1924, čís. 131 sb. z. a n., uv"dějící ve známost rozsah 
vzájemnosti zaručené předpisy něm. civ. soudního. řádu o exekuci na 
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základě cizozemských litulú exekučnich, byl pojat, a jenž zni podstatně 
jinak, totiž že »Uznání cizozemského rozsudku jest vyloučeno, jestliže 
soudy státu, jemuž cizozemský soud náleží, podle německých zákonů 
příslušny nejsou«. Tu jde nikoli O příslušnost před zahájením rozepře, 
nýbrž prostě o přísluŠlwSt, třeba< nastala teprv po zahájení rozepře, 
a v tom smyslu nutno následkem reciprocity aspoň v poměru k Ně
mecku vyložiti i § 80 čís. 1 ex. ř., by vzájemnost byla úplná a nastala 
rovnoprávnost, jak toho zásada věrnosti a víry a úmysl obojích vlád, 
jež přísluš,ná prohlášení učinily na základě předchozího ob'oustranného 
jednání, vyžaduje. Arg. vyhláška čís. 131/Q4 posl. odst. slova »v tomto 
rozsahu«, tedy právě také v rozsahu § 328 čís. 1 něm. c. ř. s. 1inak by 
totiž pro Československo v Německu předpis § 328 čís. 1 něm. civ. 
soud. řádu splněn byl, rozsudek o vykonatelnosti by se vydal a exe
kuce by tedy byla povolena (§ 722 a 723 nčm. c. ř. s.), protože § 38 
něm. c. ř. s. rozeznává výslovnou' a preklusivní úmluvu o příslušnost 
soudu a § 39 o této praví, že nastává tím, že žalovaný k věci hlavní 
projednává, aniž by nepřísluš;nost uplatňoval, kdežto pro příslušníky 
Německa v Československu by předpis § 80 čís. I ex. ř. splněn nebyl 
a exekuce tedy povoliti se nemohla, ačkoli jinak jest v § 104 čtvrtý 
odstavec j. n. podstatně stejné ustanovení, jako v něm. c. s. řádu v § 39. 
Rozdíl je jen ten, že něm. c. ř. s. nezná t. zv. prvního roku, nýbrž i v ří
zení před »Landgerichty« musí se námitka nepříslušnosti vznésti dřív, 
než se žalovaný pustí do jednání (§ 274), zrovna tak jako v řízení před 
»Amtsgerichty« (§ 504), což ovšem je rozd'í1 pro spornou otázku naprosto 
nepodstatný. Doložiti dlužnn jen, že, byla-Ii založena příslušnost pre
klusivní prorogací pro spor listinný podle § 592 a uásl. něm. c. ř. s., 
byla tím samým založena i pro spor vyhražen:{ podle § 599 téhož řádu, 
neboť rOllle § 600 téhož řádu je to jen pokračování púvodního sP'oru, 
jako v tuzemsku platební příkaz a následující na to na námitky žalova" 
ného spor jsou dohromady také jediným řízením. Zdejší c. s. řád vý
hradu námitek v mandatním řízení, jež odpovídá německému listinnému 
sporu, nezná (§ 548 násl. c. s. ř.), kdežto něm. právo zase nezná pla
tebniho příkazu, majíc místo n~ho stručné jednání, stručné právě tím, 
že se námitky podle § 598 vyhražují. 

čís. 7233. 

Pozemková ref'Orma. 
Nevyhledává se, by před uvedením v držbu zabrané nemovit'Osti 

byla složena přejímací cena. Obd'Oby jiných zákonů o vyvlastnění nelze 
tu použíti. 

Nárok Státníh'O P'Ozemkového úřadu z výpovědi jak'O exekučního ti
tUllu nepomíjí tím, že exekuce nebyla d'O určité doby pr'Ovedena. Obdoby 
předpisů § 575, třetí 'Odstavec, c. ř. s. a § 200 ČíSi. 3, 282 ex. ř. nelze 
fu použiti. 

Předpis §863 'Obč. zák. neplatí pro styk s úřady. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1927, R I 707/27.) 
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_K návrhu Státního pozemkového úradu povolil s o tl d P r v é s t (J

l i c e exekuci vyklizením zabraných nel!l0vitostí. Rek Ll r s 11 í s o Ll d 
napadené usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o li li nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Pravda, že v jiných zákonech vyvlastňovacích, tak zejm.éna v zá
koně čís. 30/1878, upravujícím vyvlastnění k účelům železl11čním, jest 
nařizeno, by přejímací cena (odškodnění) byla složena před uvedením 
v držbu vyvlastněné Í1emovitosti. Avšak zákon náhradový takového 
předpisu nemá a to z dobrých důvodů, neboť v řízení o pozemkové re
formě jest přejímatelem stát, jenž zajisté jest za přejímací cenu každému 
dostatečnou zárukou, takže vyvlastněný nemusí míti obavy, že by se mU 
jí nedostalo. Nelze tedy oněch jiných vyvlastňovacích zákonů zde ob
dobně použíti nehledíc ani k tomu, že tu není mezery, jíž se vyža
duje k obdobl;éll1u použití jiných zákonů. Není tu mezery, neboť není 
pravda, že zákon náhradový neurčil d'obu, kdy se má přejímací cena 
platiti, p'Okud se týče vypořádati a jak, neboť, co se zvláště týče pře
bytku připadajícího vlastníku, není předepsána výplata, nýbrž Státní po
zemkový úřad může podle své vůle zapsati sumu tu do náhradové knihy. 
Předpisy o vypořádání přejímací ceny jsou §§ 29, 59-61, 70 náhr. zák. 
Náhradový zákon nemá předpisu o tom, že nárok Státního p'Ozemkového 
úřadu z výpovědi jako exekučního titulu pomine, nebude-Ii exekuce do 
určité lhůty provedena, naopak § 20 (3) nábr. zák. má ustanovení, že, 
i když Státní pozemkový úřad lhůtu k vyklizení, což není llIClm )I nyl11 , 
než lhůtou výpovědní, prodloužil, nicméně nlúže exekUCI kdykoli pro
vésti, není tedy ani na výslovně udělené příročí vázán, a to proto, že 
jde o veřejnoprávní nárok nesm~l~né, dŮležito,sti" ~ provedení po~em~?:,~ 
reformy, která jest reformou soclalm a neSlllI by tl v prostupu svem l1ICllil 
zdržována takže udělil-Ii Státní pozemkový úřad, mylně zhodnotiv bu
doucí pon;ěry, IMtu proti těmto veřejným zájmům, ~ nesmí jim tO,býti 
na škodu. Obdoba předpisů § 575 třetí odstavec c. 1'. s. a § 200 CIS. 3 
a 282 ex. ř. nemúže tu miti misto, jak nejvyšší soucl již vícekráte po
drobně vysvětlil. Státní pozemkový úřad má právo vy~ovědéné nen;o
vitosti převzíti, kdy se mll to hodí a jak,}opo_stup Jeh~ er~covl1lho 
plánu vyžaduje a jeho pracovnl SIly umoznujl. ze vypovedena ~trana 
musí v mezičasÍ řádně ·na vypověděných nemovitostech hos~odan~l, Je 
pravda, to jí právě ukládá zákon, ale nemůž,e ~ té~o sv~ pl~vmnost1 V):
vozovati právo na podržení nemovitosti a zamk vypovedl J3ko exekuc~ 
ního titulu, neboť převraceti povinnost ve svLij prospěch a vy~ozovatJ 
z ní pro sebe právo, jež by v dúsledcícb svých povl~nost tu rusIio, J3k 
stěžovatel činí, není logické. Činil-li stěžovatel v mezIčasl l~nvestt~~, d?: 
stane je nahraženy podle míry § 43 náhr. zák. Docela bezdu~odn~ Je!ez 
dovozování stížnosti že Státní pozemkový úřad se dane vypovedl 
»mlčky« vzdal. Pro Úřady, t. j. pro úřední jednání neplatí předpis § 863 
'Obč. zák., jak nejvyšší soud též již mnohokráte objasnil, neboť to je 
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předpis pouze pro soukromoprávní styk, tedy zejména pro soukrolllO
právní smlouvy a jiná soukromoprávní prohlášení, kdežto Státní poze111-
kový úřad zastává zájmy veřejné. Avšak i kdyby na krásně platil, všecko 
to, 00 tu stížnost uvádí, není takovým nutkavým důvodem pro před
poklad vzdání se, jaký § 863 důrazně vyžaduje. 

Čís. 7234. 

S hlediska § 37 ex. ř. jest lhostejno, zda má vybavovatel živno
stenské oprávnění k obchodování se zabavenými předměty. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1927, Rv I 360/27.) 

žalobkyně domáhala se na vymáhajícím věřiteli, by byly vyloučeny 
z exekuce proti jejímu manželi předměty, zabavené pod pol. 1-35 zá
jemnÍho protokolu (různé drogy a pod.), k nimž prý nabyla vlastnického 
práva. O b a niž š í s o u cl y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o II d 
min)O jiné z těchto d ů vod ů: 'Nelze souhlasiti s odvolatelem, že právní 
posouzení této rozepře závisí od živnostenského oprávnění žalobkyně 
k obcho.dování s předměty uvedenými pod položkou čis. 1-35. Jakmile 
žalobkyně o' předmětech těch prokázala platný nabývaci důvod, a platný 
nabývací způsob, prokázala tím žároveň, že nabyla jejich vlastnictví 
(§§ 424 a 426 obč. zák.), jakož i, že pro toto její právo k nim jest ne
přípustné vedení exekuce na předměty ty odvolatelem (§ 37 ex. ř.). 
I není-Ii žalobkyně pro nedostatek živnostenské koncese k tomu od pří
slušné okresní politické správy oprávně,na provozovati po živnostensku· 
obchody s předměty těmi, zejména p,ovahy, naznačené ve zprávě okresní 
politické správy v Klatovech, nemůže tato skutečnost nic měniti na 
vlastnickém jejím právu k předmětlIm těm, když tyto nejsou věcmi, 
podle své vlastnosti z právního obchodu vyloučenými (§ 356 ohč. zák.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Pokucl žalovaný s hlediska dovolacího důvodu podle § 503 Č. 4 
c. ř. s. vytýká odvolacímu sondu, že nesprávně vykládá živnostenský 
řád co do živnostenské způsobilosti žalobkyně ku provozování drogerie, 
přehlíží, jak na to správně již poukázal odvolací soud, že rozřešení 
tohoto sporu nezávisí od živnostenského oprávnění žalobkyně k obcho
dování s předměty zabavenými, nýbrž od zodpovědění 'otázky, nabyla-li 
žalobkyně k věcem těm vlastnictví (§§ 424 a 426 obč. zák.), čili nic. 
Nabyla-Ii však výhradného vlastnictví k věcem těm, jak správně uznaly 
nižší soudy, bylo tím vyloučeno, by současně byl jich vlastníkem exekut, 
manžel žalobkyně, proti němuž jedině mobilární exekuce směřovala, 
z čehož zřejmě vyplývá, že exekuce vedená žalovaným proti manželi 
na zabavené věci jest nepřípustnou, a že nutn'O ji zrušiti (§ 37 ex. ř.). 
V tom směru dlužno poukázati ke správným, stavu věci i zákonu ho
vícím vývodům napadeného rozsudku. 
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Čís. 7235. 

Lze samostatně rozvrhnouti požární náhradu připadající na nemo
vitost, třebas jest tu možnost, že vyhořelá nemovitost bude exekučně 
prodána. Podán-Ii proti usneseni exekučního soudu odpor z důvodu, že 
požární náhrada za nemovitost jest podle pojišťovací smlouvy určena 
k znovuzřízení vyhořelé nemovitosti, dlužno v odporu spatřovati návrh 
na zrušeni exekuce a rozvrhového řízení podle § 39 čís. 2 ex. ř., o němž 
jest rozhodnouti exekučnímu soudci dřlve, než přikročí k rozvrhu po
žární náhrady za nemovitost. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, R I 309/27.) 

S o udp r v é s t o I i c e rozvrhl požární náhradu připadající na 
nemovitost i movitosti. Proti rozvrhu požární náhrady za nemo-vitost 
podal odpor dlužník, firma J., ježto tato náhrada měla býti ponechána 
dlužníku na obno'vu požárem zničených budov, strojů a ostatního pří
slušenství. S o udp r v é s t o I i c e poukázal odpor na pořad práva. 
Rek u r sní s o u d k rekursu dlužníka zrušil usnesení prvého soudu 
ohledně rozvrhu požární náhrady vypadající na nemovitost a vyslovil, 
že se pro tentokráte rozvrh této náhrady nevykoná. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu dlužníka a některých 
věřitelů změnil napadené usnesení v ten rozum, že zrušil rozvrhové ří
zení ohledně požární náhrady za nemovitost a uložil prvému soudu, by 
nejprve rozhodlo 'Odporu dlužníka proti rozvrhu požární náhrady a podle 
toho, jak bude o odporu rozhodnuto, dále po. zákonu jednal, po případě 
znovu rozhodl o rozvrhu požární náhrady připadající na nemovitost. 

D ů vod y: 

Rekursní soud zruSIV usneseni prvního soudu ohled'ně rozvrhu po
žární náhrady vypadající na nemovitost, vyslovil, že se pro tentokráte 
rozvrh této náhrady nevy)wná. P'Odle důvodu napadeného usnesemí nelze 
prý nahradu požární na nemovitost připadající rozvrhnouti, dokud jest 
tu možnost, že sama nemovitost hude exekučně prodána. Toto slano
visko rekursního soudu o nepřípustnosti rozvrhu požární náhrady za 
nemovitost, dokud jest možnost, že vyhořelá nemovitost bude exekučně 
prodána, nemá v zákoně opory. Jak plyne z ustanovení § 290 ex. ř., jest 
na požární náhradu za nemovitost samo,statná exekuce, vyjmouc pří
pad uvedený v tomto paragrafu pod čís. 2, přípustna a důsledně pří
pustným jest i samostatný rozvrh požární náhrady připadající na ne
movitost. Rekursní soud, vyloučiv rozvrh požární náhrady za nemOVItost 
z řečeného důvodu, nerozhodl správně. Proti rozvrhovému usnesení 
prvního soudu ohledně požární náhrady za nemovitost bylo si firmou 
J. stěžováno proto, že první soud rozvrhl požární náhradu za nemovitost, 
aniž dříve rozhodl o odporu firmy J. proti rozvrhu této náhrady, odů
vodňovanému tím, že požární náhrada za nemovitost jest podle pojišťo-
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vací smlouvy určena k znovuzřízení vyhořelé nemovitosti a že již také 
nemovitost byla částečně znovu zbudována. V rekursu vytýkal dovolací 
rekurent, že prvý soud místo, aby o odporu firmy J. rozhodl, odkázal ji 
s odporem na pořad práva. Rekursu, pokud se týče dovolacímu rekursu, 
uplatňujícímu tuto vadu rozvrhového usnesení, pokud se týče vytýkající
mu: rekursnímu soudu, že nevyhověl rekursu, domáhajícímu se rozhodnutí 
o odporu, nelze upříti oprávnění. OdpQr firmy J. vznesený při rozvrho
vém roku jest podle svého smyslu uplatňováním nepřípustnosti exekuce 
na požární náhradu za nemovitost podle § 290 čís. 2 ex. ř. (viz dvorský 
dekret ze dne 18. července 1828, čís. 2354 sb. z. s.) a dlužno v něm 
spatřovati návrh na zrušení exekuce a f.ozvrhového řízení podle § 39 
čís. 2 ex. ř. O tomtQ návrhu rozhodnouti jest podle § 39 druhý odstavec 
ex. ř. povolán exekuční soudce a nebylo přípustno odkázati návrh ten, 
pokud se týče odpor firmy ]. na pořad práva (viz sb. n. s. čís. 4650, 
4833 a 6587). První soud, nerozhodnuv o odporu a odkázav jej na 
spor, tedy pochybil. Dovol?cí r.ekurs firmy]., domáhající se toho, by 
o odporu bylo prve, než se přikročí k rozvrhu požární náhrady za ne
movitost, exekučním soudcem rozhodnuto, jest tudíž opodstatněn a bylo 
mu vyhověti. Podle toho, jak bude o odporu firmy, správně o jejím ná
vrhu na zrušení exekuce a rozvrhového řízení rozhodnuto, bude na 
prvním soudu, by zařídil, čeho dá!'e třeba. Nebude-li uznána exekuce 
na požární náhradu za nemovito-st za nepřípustnou, bude prvnímu soudu 
ohledně požární náhrady, pokud se týče ,ohledně části její z exekuce 
nevyloučené přistoupiti k rozvrhu. 

čís. 7236. 

Poručníka jest podle § 254 obč. zák. zbaviti úřadu, nespravuje-li 
poručensívi podle povinnosti, ať se tak stalo úmyslně nebo z nedbalosti. 
Stačí, neuposlechl-Ii soudní výzvy, by hotovost a cenné papíry, patřící 
svěřenci, složil na soudě. Zákon v § 254 obč. zák. nero>:eznává, zda jde 
o poručníka povolaného zákonem, závětí či soudem. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, R I 567/27.) 

s o udp r v.é s t o I i c e zbavil podpůrce choromyslného úřadu. 
Rek u r sní s o u d napaáené usnesení potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu. rekursu. 

D ů vod y: 

Stěžovatel napadá usnesení rekursního soudu z důvodu § 16 nesp. 
říz., tvrdě, že je stíženo vadou zřejmé nezákonnosti a patrného rozporu 
se spisy. Ale nemá pravdu. Usnesením okresního soudu ze d~e 2. pro~ 
since 1924 byl stěžovatel ustanoven podpůrcem Leopolda C-a, ~tery 
byl podle usnesení téhož soudu ze dne 18. září 1924 zbaven pro dusevnl 
slabost částečně svéprávnosti. Jako takový měl podle § 4 (3) řádcL 
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o zbavení svéprávnosti práva a povinnosti poručníka. Bylo prot'u podle 
§ 228 obč. zák .. jeho povinností, by převzav jmění opatrovance jeho 
matkou mu předané, spravoval je s pozorností poctivého a pilného ho
spodáře. Ustanovení § 229 -obč. zák. ukládalo mu, by dlužní úpisy, jimiž 
byly i cenné papíry, o nichž přímo udal, že je má v opatrování, uložil" 
na soudě do úschovy. Ustanovení § 193 nesp. říz. mu ukládalo pod 
zodpovědností postarati se o to, by postrádatelná hotovost jeho svě
řence byla podle předpisu § 230 obč. zák. co možná hned uložena na 
úrok. Ježto tato povinnost jest tímto ustanovením uložena i soudu, bylo 
jeho povinností sděliti soudu, že jest tu postrádatelná h'otovost svěřen
cova, když způsob, jak .má býti hotovost taková uložena, musí býti 
schválen soudem (§ 193 druhý odstavec nesp. říz.), jenž jest povinen 
bdíti nad tím, zda jehol příkaz o schváleném způsobu uložení peněz 
byl vykonán. Poručníka jest podle § 254 obč. zák. zbaviti úřadu, ne
spravuje-Ii poručenství podle povinnosti, ať se tak stalo úmyslně nebo 
z nedbalosti. Neuposlechnuv výzvy prvního soudu, by hotovost a cenné 
papíry, patřící jeho svěřenci, složil na soudě, jednal stěžovatel proti 
předpisům, wrčujícím jeho povin-n'osti jako podpůrce, nespravoval po
ručenství podle povinnosti. Byl proto právem zbaven úřadu jako pod
půrce. Jest proto odmítnouti jako zcela nemístnou výtku stěžovatele, že 
byl porušen zákon právě onou soudní výzvou k složení cenných papíru 
a hotovostí na soudě, uváží-li se, že stěžovatel podle vlastního prohlá
šení měl v opatrování jmění svého svěřence a výslovně odepřel vyho
věti soudní výzvě ze dne 20. září 1926 a ze dne 14. prosince 1926 a ze 
dne 29. března 1927 a ve své stížnosti ještě prohlásil, že neshledal 
v prosinci 1926 nutným, vyhověti výzvě okresního soudu v N., by soudu 
odevzdal hotovost a cenné papíry svého svěřence. Na věci nemění ni
čeho okolnost, že stěžovatel dle obsahu dovolací stížnosti ,odevzdal 
cenné papíry -nyní matce svého svěřence, neboť tím se ncmoh( vymknouti 
povinnosti uposlechnouti soudní výzvy, ukládající mu, aby na soudě 
papíry ty uložil. Míní-li stěžovatel, že nemůže býti zbaven úřadu z toho 
důvodu, že ho otec svěřence jako svého bratra ustanovil v závěti pod
purcem slabomyslného syna, jest na omylu, neboť zákon v § 254 obč. 
zák. nerozeznává, zda jde Q poručníka povolaného k proručenství závětí, 
zákonem či soudem. 

čís. 7237. 

Nebylo-li prodejové řízení, povolené před zahájenrm. vyrovnání, za 
vyroVtlacího řízení· k žádosti oprávněných osob zrušeno, bylo po zasta
vení vyrovnaciho řízení na soudě, by postupoval dale podle § 272 ex. ř., 
nečekaje věřitelova návrhu. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, R I 640/27.) 

Při rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodané svršky nepři
hlížel s O u rl p r v é s t O I i c e k pohledávce Josefa H-a, jenž předl' 
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všemi ostatními věřiteli dobyl si práva zástavního na prodaných svršcích 
pod po!. 26 a 29 záj. protokolu, ježto tato vymáhající strana ani v exe
kučních krocích nepokračovala, ani nové zpeněžení zabavených svršků 
nenavrhla a ani přihlášky k rozpočtovému roku nepodala, takže sluší 
míti za to, že její zástavní právo zaniklo (§§ 264 a 285 ex. ř. poslední 
věta). Rek u r sní s o u d přikázal výtěžek za svršky pod pol. čís. 26 
a 29 záj. protokolu vymáhajícímu věřiteli Josefu H-ovi. D ú vod y: 
Názor prvého soudu jest mylný. Usnesením ze dne 29. ledna 1926 byla 
povolena Josefu H-ovi exekuce zabavením, uschováním a prodejem mo
vitých věcí dlužníkových pro pohledávku 2290 Kč s přís!. podle plateb
ního rozkazu ze dne 5. ledna 1926 a na svršcích pod po!. čís. 26 a 29 
záj. prol. nabyl tento věřitel exekučního zástavního práva dne 5. února 
1926, dražba byla pak k návrhu věřitele Obchodního, družstva prove
dena dne 4. září 1926. Neuplynul tudíž ode dne 5. únOra Hl26 do dne 
dražby ještě jeden rok a nelze mluviti ani o tom, že Josef H. nepokra
čova(řádně v prodejovém řízení, kdyžtě již v exekuční žádosti je na
vrhl a bylo mu také povolerlo pří povolení zabavení a uschování, ná
sledkem čehož jeho nabyté zástavní právo podle § 256 druhý odstavec 
ex. ř. a contrario nezaniklo a trvá dále. Vyrovnávací řízení na jmění 
dlužníka bylo' zahájeno usnesením krajského soudu ze dne 30. března 
1926 a bylo zastaveno usnesením téhož soudu ze dne 19. května 1926. 
Lhůta § 256 druhý odstavec eX. ř. staví se vyhlášením vyrovnacího 
řízení podle § 12 vyr. ř. Ježto Josef H.podle § 12 vyr. ř. nabyl odděl
ného práva na svrŠCÍch pod pol. Č:ís. 26 a 29 záj. proto v posledních 
60 dnech před zahájením vyrovnacíh'Q řízení, t. j. dne 5. února 1926,. 
obživlo jeho· zástavní právo po zastavení vyro\'nacího řízeni. Prodejové 
řízení následkem zahájení vyrovnacího řízení se sice fakticky za jeho 
trvání neprovádělo, avšak podle § 11 vyr. ř. formálně odloženo nebylo 
ani vyrovnacím soudem, jenž to zůstavil vyrovnacímu komisaři, an~ vy
rovnacím komisařem také prodejové řízení Josefa H. nebylo zruseno. 
TýŽ by byl povinen přihlásiti své nároky k rozvrhovému roku pouze 
tehdy kdyby jeho iemu již povolené prodejové řízení bylo bývalo zru
šeno, 'což se nestalo (§ 285 třetí odstavec ex. ř.). Ježto tedy zástavní 
právo Josefa H-a nezaniklo, týž měl povolené prodejové řízení, které 
zrušeno nebylo a nepotřeboval svou pohledávku k rozvrhovému roku 
příhlašo,vati, ana jest patrnou. i s přís!. z exekučních spisú E 34/26, 
měl prvý soudce podle § 285 po·slední věta ex. ř. k jeho nároku v roz
vrhovém usnesení přihlédnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

~~~j 
Dovolací stížnost není v právu, namltajíc, že k nároku věřitele Josefa 

H-a nemohlo býti při rozvrhovém roku přihlíženo, ježto svůj nárok na 
jistině," úrocích a nákladech přeď rokem ani při něm neohlásil. Správně 
uznal naopak rekursní soud, že přihlášky nebylo třeba a že první soud 
měl k nároku onoho věřitele přihlížeti podle § 285 třetí odstavec ex. ř. 
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z úřední povinnosti, když byia pro něho povolena exekuce dražbou 
a prodej'Ové řízení nebylo potom opět zrušeno. že bylo prodejové řízení 
pro nárok věřitele ]osefaH-a exekučním soudem povoleno, zjistilo na
padené usnesení a dovolací stížnost tomu ani neodporuje. Mín.í jen, že 
řízení toto, na den 30. břema 1926 položené, bylo fakticky podle zá
znamu ve spisech exekučních dne 30. března 1926 následkem vyr'ovna
ciho řízení zrušeno. Ale v tom jest stěžovatelka na omylu. Nabyl-Ii vě
řitel Josef H., jak jest zjišténo napadeným usnesením, zástav,ního práva 
na svršcích dlužníkových, popsaných pod položkou čís. 26 a 29 zájem
ního protokolu, v posledních 60 dnech před zahájením vyrovnacího ří
zení 'O jmění dlužníkově, tu ovšem zaniklo podle § 12 vyr.řádu právo 
to zahájením tohoto řízení, tedy dne 30. března 1926. Nastal stav, o němž' 
jest řeč v § 256 druhý odstavec ex. ř. Dlužník byl oprávněn navrhnoutI 
zastavení dalších exekučních kroků. Ježto bylo, jak již uvedeno, na zá
kladě zástavního práva zavedeno řízení prodejové, tedy řízení na zpe
něžení, mohlo toto býti podle § 12 (2) vyrov. řádu zrušeno exekučním 
soudem, nikoli však z úřední moci, nýbrž jen na žádost vyrovnacího ko
misaře nebo na návrh vyrovnacího správce. To se však nestalo, jak vy
svítá z exekučních spisů. Z poznámky výkonného orgánu jest 'ovšem pa
trno, že nebyla konána dražba ustanovená na den 30. března .1926. Tím 
však nebylo ještě zrušeno prodejové řízení věřiteli Josefu. H-ovl eXe
kučním soudem povolené, neboť k tomu bylo zapotřebí soudního usne
sení, vydaného za uvedených shora předpokladú na základě předpísu 
§ 282 ex. ř. Toho tu. však není. Ježto pak, jak je zjištěno, bylo vyrov
nací řízení dne 19. května 1926 zastaveno, oživlo tím okamžikem také 
zástavní práv-o věřitelem Josefem H-em na dlužníkových svršcích na
byté. Nebylo-li. zrušeno, jak uvedeno, prodejoVé řízení povolené mu 
exekučním soudem, bylo již věcí soudu, by po zastavení vyrovnacího 
řízení postupoval dále podle § 272 ex. ř. nečekaje návrhu věřitele, jehož 
nebylo k pokračování v prodejovém řízení zapotřebí. 

čís. 7238. 

Dlužník (výměnkář)' může platně ujednati s vymáhajícím věřitelem, 
že se spokojuje s menšími ročními požitky z výměnku, než jsou stano
veny jako existenční minimum v § 330 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, Rl 722/,27.) 

S o udp r v é s tol i c e zamítl návrh dlužníka, by. byla zrušena 
exekuce zabavením jeho výměnku) rek li ľ S 11 í s 6 II d návrhu ,:y
hově!. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého s-o udu. 

Důvody: 

Nelze sdíleti názor rekursního soudu, že přes dohodu ze dne 3. května 
1924, jíž se povinný s~okojil s částkou 300 Kč z požitků svého výměnku 
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a ostatek ponechal vymáhajícímu věřiteli na jeho vykonatelnou pohle
dávku, jest exekuci na výměnek povinného zrušiti jako nepřípustnou po 
rozumu § 39 čís. 2 ex. ř., ježto výměnek jest podle § 330 ex. ř. vzhledem 
k hodnotě ročních požitků pod 4.000 Kč a vzhledem k jeho nezbylnosti 
pro povinného z exekuce vyňat, předpis § 330 ex. ř. jest předpisem ve
licím a řečená dohoda bez právního účinku. Ohledně ustanovení § 330 
ex. ř. není předpisu obdobného ustanovení § 293 ex. ř., podle něhož 
omezení exekuce stanovené v §§ 290 až 292 pro pohledávky v těchto 
§§ uvedené nemůže býti dohodou mezí dluž'níkem a věřitelem vyloučeno 
nen obmezeno a podle něhož každé těmto předpisům odporující opa
tření postupem, poukazem, zastavením nebo jiným jednáním jest bez 
právního účinku. Proto dohoda ze dne 3. května 1924 není bezúčinnou 
a následkem toho jest exekuce na výměnek povinného co do části zbý
vající po srážce 300 Kč vymíněných pro povinného přípustna. Zamítl 
tudíž první soud 'návrh na zruše,nÍ exekuce podle § 39 čís. 2 ex. ř. prá
vem a na dovolací rekurs vymáhajícího věřitele bylo toto usnesení ob-
noviti. -. 

čís. 7239. 

Odevzdal-Ii věřitel dlužniku ještě před zahájenim vyrovnacího řízení 
k vyrovnání dluhu složenky poštovní spořitelny, mohl jich dlužník po
užiti i k zapraveni vyrovnacích splátek, leč že by si byl věřitel při uza
vření vyrovnání výslovně vymínil, že' mu tímto způsobem nesmí 
býti placeno. 

Byl-Ii zmocněnec pověřen zastupováním ve vyrovnání dlužníka s tím, 
by »vykonal hlasovací právo a vše to zařídil, co se v těto věci jeví býti 
potřebným a účelným,« byl též zmocněn poshověti dlužníku co do za
pravení splátky vyrovnací kvoty. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, Rv I 490/27.) 

Žalovaná firma se vyrovnala na 50%. Žalující firma, věřitelka ve vy
rovnání žalovaného, domáhala seIÍa něm zaplacení celé pohledávky, 
ježto žalovaná zaplatila vyrovnací splátku až 15 .. dubna 1926, ač byla 
splatna již dne 8. dubna 1926. Žalovaná majitelka firmy namítla, že 
v době její nemoci' dotázala se její obchodní zřízenkyně plnomocníka ža
lobcova, kdy jest splátka dospělou, a že jí tento sdělil, že dne 15. dubna 
1926. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d v o
I a c í s o u d uznal podle žaloby. O ů vod y: Oovolatelka vytýká, že 
soud procesní zjišťuje, že se placení první vyrovnací splátky opozdilo 
jen o týden. Zjištění toto jest prý nesprávné, poněvadž žalobkyně ob
držela vyrozumění o zapravení splátky teprve dne 17. dubna 1926 a ža
lovaná, neobdrževši od žalobkyně k placení vyrovnacích splátek slo
ženku, nebyla oprávněna platiti poštovní spořitelnou. Výtka tato je 
ovšem lichá. Uzavřením a potvrzením vyrovnání nepozbyla pohledávka 
žalující firmy za žalovanou povahy obChodní pohledávky a, odevzdala-li 
žalující firma žalované ještě před zahájením vyrovnání k vyrovnání dluhu 
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složenky poštovní spořitelny, mohla jich tato bez,e vŠ,eho po~žítí i kpla
cení vyrovnacích splátek. Takto nebyla by s~el.a zal~vana p~ahŤ1, Je~ 
tehdy, kdyby si byla žalobkyně při vyrovná,nt vyslov~e v~mmlla, ze ]1 
tímto způsobem placeno býti nesmí. Že se vsak takovato vyhrada stab, 
žalobkyně ani sama netvrdí. NepochybIl proto soud procesní, vychaze]e 
s hlediska, že bylo placeno dne 15. ,dubn~ .1926 a p~aví-Ii v důsledku 
toho ve svém rozsudku že se placem oddahlo Jen o tyden. 

Soud procesní zamftá žalobu jedině proto, .že vyc}1ází z názoru" že, 
»nedodrží-li vyrovnací dlužník vyrovnacích Ih~t«: n;a Jeho, .rrodl,em za 
následek právní účinky § 57 vyr. ř. jen tehdy, ma-h puvoď ~VU] v,;umysl
nosti nebo hrubé nedbalosti, a že, je-Ii pří6nou prodlenr pouh~ nedo- . 
patření, ony účinky nenastanou, jmenovitě, jde-Ii? prodle11l J;n !ednoh~ 
týdne a je-Ii prodlení to omluvitelno. Než tent~ nazor Jest pravne ~ylny 
a nemůže obstáti. Podle ustanovení § 57 vyr. r. v doslovu čL III. zakona 
ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. ano ztrácí dlužník, jenž n~splni1 
potvrzené vyrovnání včas a zcela, výhody z vxr~vn~ní. Usta?ov~nt tot~, 
jež je jasné a nepřipouští pochybnost~, nerozhsuJe, Jak veh~y;n Je r~zdrl 
v čase nebo ve splátce a z jakého duvodu nebylo vyrov~a11l ~odrzeno. 
Vyrovnáním dostává se dlužníku zvláštních výhod na z,ak}a~e, dohody 
mezi zájmy jeho a zájmy jeho věřítelů, .avšak Jen ,v oa~hvam, >;e ,aspon 
závazky z vyrovnání přesně splní. Je-h vy:o"nac:,~lu~mk sprosten po
vinnosti uspokojiti věřitele plně, je zase v ~aJmu ~e~lt~lu Jen ~?r~vedh~o, 
by takovýchto výhod se dostalo jen takovym, dl~'zn.lku,~' ~ter,1 zavazkun; 
z vyrovnání plně dostojí. Neučiní-Ii tak, mUSI nesh pnsn:,~las}edky, lez 
zákon s nesplněním vyrovnání spojuje, neboť .~elze .od ,:,entelu po:a9°~ 
vati ještě další shovívavost a újmu. Proto nemuze an: pncma nez~vlne.~.a 
prodlení omluviti. Podle zjištění procesního soud? me~a v souzenem pn
padě žalovaná strana zapraviti prvou vyrovnaCI splatku dne, 8. dubna 
1926 učinila tak však teprve dne 15. dubna 1926 a nevyrovnala te~>: 
hneď prvou splátku včas. Tím se však připra~i1a o, výhody ,z vyrov~am 
a je povinna, zaplatiti žalujkí firmě celou puvo~m pohledavku: ovsem 
po odečtení splátky. Toto prodlení ~ plněn} nemuže .omluvlt! an~ ne,m.oc 
majitelky žalované firmy, am skutec?ost: ze se Ohhe V-o.va; Jez zavod 
žalované firmy vedla, nevyznala a ze JI Bern~rd P. na JeJl dotaz dal 
špatnou radu, že splátka má býti zapravena az 15. dubna 192,6, neboť 
nemoc majitelky žalované firmy nepřic~ází vů~~c v úvahu, kdyz, ob~hod 
vedla Otilie V-ová, za kterou firma ovsem rucI (§ 1313 a), obc. :ak.), 
prohlášení Bemarda P-a nebylo pak pro žalob~ym zavazne, pon;v~dz 
plná moc, kterou tento od žalobkyně měl, plahla Jen pro vyrovnam. 

N e j v y Š š í S'0 U d obnOVIl rozsudek prvého soudu. 

O ů va d y: 

Podle zjištění nižších soudů obrátila s,e žaJovaná stra~a na Be;n
harda P-a s dotazem, kdy jest splatna prvm l>vot~ vyl~ovna~1 a.:e~,to za
lované sdělil, že dnem 15. dubna 1926. Podle SpISU, ude1.II~ zalupcl strana 
Bernardovi P-ovi plnou moc, kterou ho zmoc11l1a, zaluJlcl .stranu »1'11 der 
Ausgleichssache der ,firma Alois V. zu vertreten, das Stlmmrecht aus-
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z~iibcn uml a!les das vorzukehren, \-vas in dieser A,nueleaenheit notwen
(lIg. uncI zweckmassig :rscheint.« Rozsah této plné °mo~i vyložil odvo
laCl soud ,: ,ten smys!,. ~~ tato plná I~lO~ platila jen pro úkony hlasovací 
~ l1lk~iJ Jťste pl0 ~i~lsl uKony a opatrem po uzavření vyrovnání. S názo-
1 em tJrnto souhlasItI ~elze. Rozsah zmocnění podává se především z vý
zI:a111u sl?va »Ausglelchs,sache«., Propůjčil-Ii odvolací soud výrazu tomu 
vyznam" ze jde !ollko ° ukony az do 8, března 1926, t. j, kdy vyrovnáni 
bylo prav,oplatnc potvrzeno, vyložil jej příliš úzce. Jdeť při vyrovnání 
o,!o, ~y ventel byl uspokojen sice menším penízem, než jaký by mu jinak 
pnslus~l, ,al,,-aby uspokojení tohoto se mu skutečně dostalo a jest »vy-
10vnacI. zalezltost« ,v běhu stále až do doby, kdy věřitel jest s dlužníkem 
vylOvnan, t. j, kdyz se :nu dost,alo umluveného uspokojeni. Nutno proto 
plnou moc: tamto Smeru VylozlÍl v ten smysl, že byla platnou a účin
nou 1 v dobe, kdy zl~ocněnÝ"Bernard p, ono sdělení učinil žalované. Byl 
by proto l~z~ah pl~e mOCI pz dle řečeného dostatečně Určen, Ježto však 
po zmocncOl k vykOllu prava hlasovaclho následuje ještě další věta 
»Alles das, vorzukehren, waS,.in die~er Angelegenheitnotwendig und 
zW,eckmasslg "el~C~e!nt<~) ktera~ naznacuJe, že i po výkonu hlasovacího 
prav,a bude vec .Jesle dale v behu, nemuže býti sporu o tom že strany 
nemely na mysh ~'11~n velice úzký okruh zmocnění, jak stan~vil jej od
volacl so~d, nybrz ze zmocnění B@rnarda P-a mělo se vztahovati i na 
pro:'edem vyrovnání, a proto Bernard P., - sdčliv žalované stra-ně že 
s~latka vyro;,uací má bý~ pla,c,;na 15" dubna, - jednal jako plně op;áv
neny zmoc~enec strany zalupcL ProÍl přípustnosti užšího výkladu plné 
mOCI. mlu~l 1 toůo: Civilní řád soudní v § 31 mluví o »plné moci pro
:cs.11l«. Vyraz »procesnÍ« nasvědčoval }jy podle svého výz-namu tomu 
ze jde o plnou t;'0c, která zal;iká uk?nčením procesu, t. j, právoplatnýn; 
lozsudkem: ~ ,prece, r?zsah teto pine mOCI jde V bodech 3. a 4. tohoto 
paragrafu jeste znacne daleko za zakončeny' spor t j' az' k u' konu' k ," T k ' , , . . ' m exe-
~cnllll, tere vysledek sporu také realisuj'i. Sdělil-li proto řádn' _ 

nenec st ' I .. . II ' , y zmoc 
, ranyv za ,UJ1Cl c, uZlllkovi, že splátku jest zapraviti 15. dubna, 

EI~ÍI toto sdele,lll podle § 1017 obč, zák, za sdělení (prohlášení) žalu
Jl,CI st,la~y same ja,ko zmocJ1Jtelky, a povolila tedy žalující strana odklad 
teto ,splatky do b. dubua 19,27 včetně a nenastává zde proto případ 
dl uheho odstavce § 57 ve zoeJ11 novely čís, 99/1923, Že placení stalo 
se 15. dub:~a 1926, a ne jak mylně snaží se dovoditi žalující strana 17 
dubna, dohctl sprá\Cně již odvolací soud, ' ' 

čís. 7240. 

:':'yhlá~en-li ?~ náj~ll!covo jmění úpadek, může pronajímatel žádati 
?,zaJ~n~ pop~nl svrsku (§ 1101 obč.zák.) přihlásil-Ii současně anebo 
JIZ pred tlm k upadku svou pohledávku na nájemném. 

(Rozh. ze dne 10, srpna 1927, R II 226/27,) 

N~v.'hu !Jf?nai,ímatele, by bylo k zajištění činže povoleno zájemné 
popsal1l svrsku najemce, na jehož jmění byl vyhlášeu úpadek, naléza-

! 

- Čís, 724·0 --
lZ37 

jícich se v úschov~ třetí osob:y, s o II d p r v é s t o J i c c vyhověl, r 12.

k u r sní s o u cl návrh zamítl. D ů vod y: Rekurs jest ospravedlněn, 
Podle dvorního dekretu ze dne 15, listopadu 1819, čís, 1621 sb, z. s" 
jenž zůstal podle čl. XUL Č, 6 uvoz, zák. k ex, ř. nedotčen, vykoná se 
zájemné popsání pouze k žalobě o zaplacení splatného nájemného na 
návrh žalobce, Z toho plyne, že návrh na zájemné popsání nelze podati 
před žalobou, nýbrž buď v žalobě nebo současně se žalobou neh i po
zději zvláštním podáním, Před žalobou o splatné nájemné může býti 
k zajištění nájemného použito pouze některého ze zajišťovacích pro
středků v § 379 ex, ř, výčetmo uvedených za předpokladů tohoto §. Po
něvadž mezi těmito zajišťovacími prostředky zájemné popsání vnese
ných svršků' k zajištění nájemného a "pachtovného není uvedeno, není. 
tento zajišťovací prostředek před podáním žaloby o zaplacení splatného 
nájemného přípustným, V projednávaném případě nepodal pronajímatel 
žalobu o zaplacení splatného nájemného proti stěžovatelce, ačkoliv to 
bylo podle § 48 (4) konk. ř. ohledně zaplaceni nájemného z posledniho 
roku před vyhlášením úpadku možným, (Rozhodnutí n, s, 25, října 1921 
Rl 1282/21 sb, n, s, 1258), Schází tedy nutný předpoklad pro povolení 
zájemného popsání. Proto bylo jak shora rozhodnuto, aniž bylo třeba 
zabývati se s ostatními rekursními vývody, Podotýká se jen, že právo 
zástavní, vlastníkem domu podle § 1101 obč, zák, nabyté nepomíji vy
nesením věcí zabavených věřitelem nájemcovým do soudní schovaci síně', 
byť i vlastník domu k vynesení svolil. (Rozh, n. s, 18, dubna 1901, Práv
ník 1901 str. 452,} Z toho plyne, že, když byly předměty před zájem
ným popsáním úpadci odňaty a soudem dány do úschovy Františku H-ovi, 
jenž je uschoval z větší části ve zvláštní místnosti v pronajatém domě, 
a pronajímatel do tři dnÍ! po tom neohlásil své. právo na soudě,. neza
niklo tím zákonné zástavni právo jim nabyté podle § 1101 obč, zák. 

Ne j v y Š š í so u d zrušil usnesení obou nižších soudl't a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

S názorem napaden.ého usnesení, třebaže se opírá v podstatě o zá
sady vyslovené nejvyšším soudem v rozhodnutí čís, 5654 sb, n. s" nelze 
souhlasiti, kdyžtě tu nejde o 'Obdobný případ, jaký řeší toto rozhodnutí. 
V případě, o' nějž jde, zažádal stěžovatel po vyhlášení úpadku na dluž
níkovo jmění o povolení zájemného popsání svršků, které byly úpadcem 
vneseny do hotelových místností domu patřících stěžovateli k zajištění 
nájemní činže 7,908 Kč, Řešíti jest proto otázku, pokUd jest v úpadko
vém řízení přípustné zájemné popsání svršků podle § 1101 obě, zák. 
Případem takovým se ono rozhodnutí nejvyššího soudu nezabývá. Podle 
dvomího dekretu ze dne 15, listopadu 1819, čís, 1621 sb, z. s" jenž zú
stal podle čl. XlIl. čís. 6 uvoz, zák, ex. řádu nedotčen, vykoná se 'Ovšem 
zájemné popsání pouze k žalobě o zaplacení splatného nájemného na 
návrh žalobcllv, V úpadkovém řízení není však třeba žaloby k uplatňo
vání nárokú úpadkóvých věřitelů, Uplatňování toto děje se podle § 74 
druhý odstavec čís, 6. a § 102, 103 konk. řádu přihláškou pohledávky, 
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která má v podstatě týž účel jako žaloba. Neboť na jejím základě jest 
zahájeno zkušební řízení, vyvolávající zase prohlášení správce úpadkové 
podstaty, jež zjednává pak věřiteli po případě exekuční titul právě tak 
jako rozsudek (§ 61 konk. řádu). Vzhledem k tomu nelze seznati, proč 
by nemohl věřitel v úpadkovém řízení žádati o zájemné popsání svršků 
(§ 1101 obč. zák.) patřících úpadci, pakli ovšem bud' současně, nebo 
před tim učinil již li soudu přihlášku pohledávky na nájemném. (§ 103, 
104 konk. ř.). Neboť má-li, jak uvedeno, přihláška pohledávky týž účel 
Jako žaloba, bylO jejím podáním vyhověno také ustanoven.í onoho dvor
ního dekretu (rozh. víd. nej"'. s. Č. 5136 Ol. U. n. ř.). Zda stěžovatel 
učinil bud' současně s návrhem na povolení zájemného popsání svršků 
nebo již před tím na soudě přihlášku pohledávky na nájemném, není ze 
SpiSŮ patrno a je třeba okolnost tu zjistiti. Nelze proto za daného stavu 
věci dosud rozhodnouti o návrhu stěžovatele. 

. čís. 7241. 

Předpisem § 1063 obč. zák. není vyloučena úmluva o výhradě pro
datelo~a vlastnického práva ku prodané věci až do zaplacení kupní ceny. 
Stala-ll se taková úmluva, ať výslovně ať konkludentním činem nemůže 
kupite~ n?hýti poubým odevzdánltn věci vlastnického práva. 'Výhrada 
vlastmckeho práva jest možna také pn věcech zastupUelných určených 
ku spotřebě, zpracování nebo dalšímu prodeji. ' 

._ Byla-Ii na rubu závěrečného listu dolo'žka o výhradě vlastnictví na 
mz_ bylo na P~ straně před podpisem objednatelovým význač~ým 
~~u,:;obem ~oukázáno a byla-Ii táž dQtožka zřetelným způsobem i na 
~ctě zasl.anem _ prodatelem kupiteH, dal kupitel podpisem závěrečného 
li~tu _ na Jevo, ze .slJuh~as~ s výhra_dou vlastnictví. Lhostejno, že nebylo 
ZJištěno, zda kupltel Viědel o dolnzce nebo byl na ni zvláště upozorněn 
ještě jinak, nebo že ji četl. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1927, Rv II 361/27.) 

Žalobce prodal podle závěrečného listu ze dne 14. června 1926 
Viktoru ~-ovi 20 q americké mouky Patent Oold River po 370 Kč za 
1 q. Z teto .do_d~vky spotřeboval Viktor K. 14 pytlů mouky ve váze 
889 kg. N~ jl~"Ul Viktora K-a byl dne 7. září 1926 vyhlášen úpadek. 
Žalobce pnhlasIl k úpadkovému řízení pohledávku 3289 Kč 30 h za 
mou~~u v době vyhlášení úpadku spotřebovanou a ohledně zbývajíc.ího 
zbozl uplatnIl vyhražené vlastnické právo, žádaje za jeho vyloučeni 
z po_dstaty. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na úpadkové pod
state :Vlk.tora. K-a nálezu, že žalovaná jest povinna uznati žalobcovo 
vl~stmcke prav? k. ~ 1 pytlům mouky Patent Oold River, pokud se týče 
I;'ravo na vyloucem uplaty za toto zboží z úpadkové podstaty a zaplatiti 
zalo_b~l. 4.932 Kč 10 h. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, Ne j_ 
v y s S I S'O U d uznal podle žaloby. 
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Důvody: 

Pokud dovolatel vytýká nesprávné právní posouzení (čís .. 4 § 503 
- ) dlužno mn plně přisvědčiti a s tohoro hlediska dovolaul vyho

~ě[;". ~dvolací soud vyslovil názor, že, byla-li ko:,pe~á n;ouka V.iktoru 
K-ovi dodána a odevzdána, nabyl k ni vlastmctvl, trebaze kup.m cena 
nebyla zaplacena a třebaže bylo umluveno, že prod~tel:1 vyhradIl .vlast
nické právo až do zaplacení. podle _~o~o by se zd_~l,?, ze odvol~CI soud 
jest na stanovisku, že taková vedlejsl umluv.a ~e pnčI ustanovem §. 1.063 
obč. zák. Avšak tento předpis zakona nem umluvou stran .nezm.Bmtel
ným a nevylučuje odchylné úmluvy, zejm~napo~ud s,: tyče ,::yhrady 
práva vlastnického. To je v teoni 1 v praxI ode~avna vseobecne uzna- . 
váno (pactum reservati dominii). Třebaže kupn~ sml,~u~a _s~ .s~a~a ho
tovou, vyžaduje se k nabytí vlastnictví ke koupene movlte veCI .leste ode
vzdání a přijetí do vlastnictví (§ 105~, 1061 a 106? ?bč. zak.), .te~y 
další souhlasné vůle prodatelovy a kupltelovy. Byla-II vsak koup~na ve~ 
odevzdána s výhradou prodatelova vlas!nictvJ až do_o zaplacen.' .kupm 
ceny bud' podle úmluvy stran neb protOle prodatel pr: odevzdan~ pro~ 
jevil' zřetelným způsobem vůli, že nechce prodanou ~ec lhn:d predal! 
kupiteli do vlastnictví, ježto si až do úplného z~plac~n! vyhraZUje vl~st
nictví, nemůže kupitel nabýti vlastnického proava, jezto I k tako~en;.u 
převodu vlastnictví jest zapotřebí souhlasné v~le ob~u str~l1. N~m ~n
činy pochybovati o tom, že výhrada vlastl1l~ke~o prava az do uplneho 
zaplacení kupní ceny jest nejen možnou, 'llybrz 1 _pr? prodatel~ ~elml 
významnou též při věcech zastupitelných, ke spo!reb~, zprac?vam n~b 
dalšímu prodeji určených. V žádném zákonném pr~dpI.su nem. to _ zaka
z,,"no. Ovšem prodatel pozbývá vyhraženého vl.as.tmelvI, by~a-h vec ku
pítelem dále prodána a nového nabyvatele chr~n,1 § .367 ,~bc. ~ak.,. nebo 
byla-li spotřebována nebo zpraco~án~, ale puvodm. kupltel .Jedna pod 
trestní zodpovědností, což má velky vyzna,m pk pro jeho povml1ost, ,:by 
pro datele včas a řádně uspokojil, lak i pro práV'o prodat;le. Do~ud vsak 
taková věc nebyla dále zcizena, spotřebena neb zpracovana, trva ~yh:a
žené právo vlastnické prodatelov?, čímž jes~. o'Pě~.zab~óZpečen, z;jmena 
í pro případ že o jmění"kupitelove bylo zahajeno nzem vyrovnacl(§.~1 . 
vyrov. řádu} neb úpadkové (§ 44 konk.ř.). Opaclf~"n~mry-'Í1lŽsl:~ 
soudů, zejména, že na věcech zastupitelných,. ke spo.treb.e, zp'rawv~m 
nebo dalšímu zcizení určených nelze vyhradlŤl vlastmctvl a ze by ani 
třetí osoby nemohly nabýti vl~stnic..tví ku v.~ci k~upe,:é s výhradou ,::last
nického práva, jsou nespravne, coz bi? JIz zduraz_~eno a podrobne vy
loženo i v "ozhodnutích tohoto nejvysslho soudu (CIS. 5.391 a 6.418 ~b: 
nejv. s.). žalobce domáhá se protí správě úpadk"o~é pods~aty uz.,:an~ 
vlastnického práva k 21 pytlům mouky, pokud lesle v dobe_ v~h!asem 
úpadku byla ve skladišti úpadcově, po případě prava na vyloucem uplaty 
z úpadkové podstaty, stržené za ni ~ ú~a~kového říze~í, (§ 44 (2) konk. 
řádu). Bylo zjištěno, že na rubu záverecneho lIstu, jeJZ upad:e P?depsal: 
byla doložka o výhradě vla;tnicM, ~a. ktero~ž bylo na pred';l stra~~ 
před podpis,em objednatelovym vyznacnym zpusobem poukaz?vano. :az 
doložka byla zřetelným způsobem i na účtě žalobcem úP3ldCI zaslanem. 
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PodpiseJ:l lávěreč:ného listu dal úpadce na jev'O, že souhlasí s podmín
kamI objednávky, mEzi nimiž byla též výhrada vlastnictví, a nezáleží 
naprosto na tom, že bylo zjištěno, že objednatel nevěděl o doložce 
~eb? nebyl na ni zvláště upozorněn ještě jinak, nebo že jí nečetl. Nejen 
ze, zal obce, dodavaJe mouku, projevil zřetelně v účtu, že si vlastnické 
pravo ke zboží vyhrazuje až do zaplacení kupní ceny, nýbrž již zvláštní 
ltmJuvou při objednací smlouvě si podmínil předání viastn;(:tví zapla
ce~lm a. J,;st proto jeho žalobní nárok, an správce úpadkové podstaty 
neclllIl J1l1ych námitek co do výše vylučované úplaty, zcela odůvodněn. 

čís. 7242. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a nI). 
, Neplatnost dohody o nájemném (§ 20 (1). a (3) zák.) týká se pouze 

teto dOhod,y o nájemném a i této jen pokud s~ příčí ustanovením zá
kona, nikoliv však samé nájem"; smlouvy. 

(Rozh. ze dne IQ, srpna 1927, Rv II 538/27.) 

, Pronaj~matelka d.?máhala se na nájemkyni, by bylo uznáno právem, 
::e naJem~l s~nlouva Jest nicotnou a že žalovaná jest povinna odevzdati 
zalobkYnI najaté místnosti. Pro c,e sní s o II d P r v é s t o I i C e ža
lobu zamítl,. o d vol a C í s 00 u d uznal podle žaloby. D ů vod y: 
Žalobkyně uvádí v žalobě, proč není nájemní smlouva mezi stranami 
po právu, ,prý proto, že byla žalobkyně rozsudkem krajského soudu ze 
dne ~ 4. brezna 1927 uznána vinnou přestupkem § 8 zákona o válečné 
hc~v,e ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., protože žádala pře
m~~tene naJe~,ne, Tímto soudním výrókem jest nájemní smlouva pro
~11asen~ ... za 1:1COt~úU, z~kc~?:u ,?e 'příčící, v ku k~eréžto nicotnosti smlouvy 
lest ~,uredn.1 P?vll1nosh pnhhzetl, protoze tu Jde o zájem veřejný, který 
~:muze byh dan do disposice soukromníka (viz rozh. nejvyššího soudu 
CIS, 2223 sb.). Nicotnost jest něčím jiným než neplatností smlouvy. Tato 
Jest dana dl: ffi, 17 cit. zákona do soukromé disposice poškozeného. 

N e J v y s S I S o u d obnovil rozsudek prvého soudu, 

Důvody: 

Rozsudkem krajského soudu jako soudu odvolacího ze 14 března 
1927, ji~,ž byla žal~bkyně uznána vinnou přestupkem § 8 zá'kona ze 
d~e 17., flJna 1919, CIS. 568 sb. z. a n., proto, že, využívajíc mimořád
ny~h, v!,lk?u vy~olaných poměrů požadovala na žalované zřejmě pře
n~rstene naJ,:rnne, nebyla nájelnní smlouva prohlášena za neplatnou ani 
I1Icotnou a zalovaná v trestním řízení jako poškozená ani takového ná
vrhu podle § 17 citovaného zákona neučinila. Podle § 20 (1) a (3) zá.
~~na n~ oc~:~?U nájemníků čís. 48 zr.l 925 (podobně jako tomu bylo 
JIZ ~ zako,ne CIS. 8;' z ,roku 1923 a čís, 85 z roku 1924) může dohoda 
o naJemnem platne by tl UCll1ena jen potud, pokud smluvené nájemné 
neodporuje ust'lnovením zákona nebo pokud nebude jinak upraveno 

- Čís. 7243 -
IZ4! 

')o':::\le § 22 lozhodnutll11 soudu Co bylo proti t01llU plněno, může být! 
~ožadovano zpět. Z toho nepochybně vycházl: že :,eplatnost. kterouz 
tu zákon vyslovil, týká se toliko d?hody o, n~Jemn,;m a Jen pokud s~ 
příčí ustanovením zákona,. nikoliv vsak same n,aJe11111l smlollvy/ p~doblle 
iako vyslovení neplatnosti úplaty podle druheho odsta~ce teh~z § 20 
ilevztahuje se na samu smlouvu o posto,upen, .... ne,bo naj1l1u llllstn?stt, 
která byla při tom sjednána. Bylo by takc ,~ rnkrem r~zp?ru se, zak~-

em I"enž vůbec celou SVO]'l tendenCI a zvlaste § 20 111a naJemce ch1a-
n , . 'k b 
niti. kdyby se z toho, že pronajímatel jednal prah tO:"UtO za azu, ." 
proti předpisům zákona o bytové lichvě, vyvoze,valo, ze 1- smlou,va l1a~ 
jemní jest llicotná a že nájemník, poněvadž ~žívá by~u. 17eh ,111lstnost~ 
bez právního důvodu, je povinen je odevzdal! a vykllliIh. TI~n by ~c. 
pravý účel zákona podle kone~.ného výsledku_zvrhl v, CItelnou ujmu n~~ 
jemcovu, jehož chce zákon brat} v ochran~." ~~loval1a, dovolala se PIO,! 

žalobkyni ochrany lichevního zakona, kleraz JI byla poskytnuta,. a bylo 
by nyní přímo proti smyslným, ~dyby se J"ko dusledek toh? I:;elo vy~ 
slaviti že též sám nájemní pomer mezI 1111111 Jest 111cotny111, ze zalovan~ 
uživá bytu bez právního důvodu a že má místnost již, llží~~nou žalobkyn! 
odevzdati, pokud se týče že nemá nároku na od~~zd~11I casÍI bytu, ktel y 
si později přinajala a jenž jí posud nebyl clo uZlvam ol1evzclan. 

čís. 7243. 

Námitka zahájené rozepře předpokládá totožnost ~tran a t~ožno~~ 
sporného předmětn. Pro totoŽU?st str,?n jest bez, vyz~amu" ze ~aJ1 
v obou sporech opačné postavoo1. Totoznost sporneho predmetu pred
pokládá souhlasnost právníhO' důvodu a p:ávního "'ároku v obou sporech. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927. R I 650j;l7.) 

Námitce zahájené rozepře s o udp r v é s tol i C e vyhověl a ža
lobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku zah2jené rozepře. 
D ů vod y: Námitka zahájeného sporu jest podle § 233 c. ř. s, odůvod
něna jen tehdy, jde-Ii mezi týmiž stranami '0 týž nárok. Než ve sporech 
zahájených u okresního soudu v Z. pod značko~,C 40/Q7 a u obchod
ního soudu v Praze pod zn. Ck V 6/27 nelde o tyz na rok; v onom sporu 
domáhá se firma A. výroku, že Karel W. jest povinen byt vykliditi a ode
vzdati, v tomto sporu domáhá se Karel W. výroku, že fi:;ma A. jes! p'Ůvin~a 
byt mu ponechati. Jde sice O totožnost bytu, I1Ikoh vsak o totoznost na
roku; to vysvitne jasně při úvaze, že i kdyby žaloba Karla ,w, -a n~ po
nechání v bytě byla zamítnuta, nebylo by lIm rozhodnuto Jeste o nal'oku 
firmy na vyklizení a odevzdání bytu a že by firma pouhým zamítnutím 
žaloby na ponechání bytu nezískala exekuční titul pro svůj nárok na vy
klizeuí. Oba nároky jsou ovšem v loglcke souvlslosh tak, ze Jeden z I1Ich 
vylučuje uutně druhý, než tím nároky nestaly se totožnými, neboť nárok 
na vyklizení jest nárokem širším. 

Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Duvody: 

Námitka zahájené rozepře (§ 232 a 233 c. ř. s.) předpokládá totož
nost stran. a totožnost sponného předmětu v obou sporech. Totožnost 
stran ;de je~t, o tom není sporu; mají. však v obou sporech postavení 
opačne. Nem zde však totožnosti předmětu sporu, které předpokládá 
s'~uhlasn?st právního důvodu a právn.ího nároku v obou sporech. Právni 
d~lvod naroku v obou sporech jest sice totožným, neni zde však jednot
neho právního nároku. Právním důvodem nároku v obou sporech jest 
jsoucnost služební smlouvy a z ní plynoucího práva na používání natu
r~lního bytu, pokud s_e týče nedostatek tohoto práva. Z tohoto právního 
~uvodu vyvozuje se vsak v každém sporu jiný důsledek, jiný právni nárok. 
Zalobou Ck V 6/27, podanou dne 7. ledna 1927 Karlem W-em u obchod
ního sO,ud~; ~o~áhá se tento uznáni p~::innosti společnosti A. trpěti pod 
exekUCI UZlvall! bytu W-em do 30. zan 1927, kdežto žalobou v tomto 
sporu ;:o,danou ~ne 21. ledna 1927 domáhá se společnost A. uznáni r o-
vl<ll,noslI zalovaneho W-anaturálni byt vykliditi a ji odevzdati do čtrnácti 
dnu, P?d exekucí. Není zde tedy ani v tom ani v onom sporu žaloby určo
vaCI, Ja,k mylně předpokládá dovolací rekurs, nýbrž obě žaloby směřují 
k pl?em, ~okud ~e týče _k opomenutí. Bude-Ii zamítnuta žaloba prvá a tím 
uzn"n,~', ze nem spoleenost A. povÍnua trpěti uŽiívání bytu W-em do 
30. :an 1927, neplyne z toho ještě bez dalšiho, že jest povinen W. se 
v~stehovalI z bytu do 14 dnů, vždyť zbývá neurčitá řada mo·žností uží
vam bytu, omezeného na dobu kratší než do 30. záři 1927 (na př. do 
31. kveyna, do, 30. ;č.~rvna, do 31. červenée, do 31. srpna 1927), z čehož 
Vidno, ze zamltnuh zaloby prvé neznamená ještě vítězství ve sporu dru
hém: v němž se žádá uznání povinnost( k vyklizeni bytu do 14 dnů, ne
hledlc ~m k tomu, že zamítnutí žaloby prvni by neskytalo společnosti 
~. proti W-OVI lItul k exekučnímu vyklizení naturálního bytu, jehož se 
zalobou druhou domáhá, a musila by tudíž nicméně společnost A., chtě
la-h, by W-a nuceně vyklidíti, podati znovu žalobu na vyklizení bytu. 
N;nI zde tudíž totožnosti žalobního nároku v obou sporech a není proto 
nanutka rozepře zahájené oduvodněnou. 

čís, 7244. 

Směnka, uvádějící bez vytčení platebního místa více míst jako by
dlišť směnečniků, jest neplatnou. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, R I 698/,27.) 

" Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zrušil směnečný platebni 
p;lkaz k ~án;itce žalovaného, že směnka jest neplatnou, ježto jsou na 
m uvedem tn směnečníci se dvěma různými bydlišti. O cl' vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu 
projednal a rozhodl. Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a 
uložil odvolacímu soudu, by znovu rozhodl. 
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o ů vod y: 

Stěžovatelka právem vytýká usnesení odvoladho soudu, že ne
správně posuzuje věc co do, platnosti žalobní sm_ěnky,. v níž )est ~ve
deno více plaiebních mís!. NamltkaneplatnoslI smenky Jest oduvodnena; 
Čl. 4. čís. 8 směnečného řádu žádá, by ve směnce bylo uvedeno platebm 
místo. Není-Ii zvlášť udáno, pokládá se za ně bydliště směneáníka, ve 
srilěnce uvedené. Pojmenovatí několik směnečníků jest připustno jenom, 
je-Ii místo platební jediné. V žalobní směnce jsou však udáni tři smě
nečníci se dvěma různými bydlišti, tedy dvě platební mista. To odporuje 
zákonu, neboť jinak by nebylo lze určití, kde jest směnka splatna, smě
nečný závazek by postrádal určitosti zejména při výkonu pOSÍlhu, v mno- . 
hých případech by pak ani nebyl'0 možno směnku včas presentovati a 
protestovati na všech místech platebních ve směnce uvedených. Je tedy 
žalobní směnka, uvádějící více míst jako bydliště směnečníků a při ne
dostatku zvláštního místa platebního tedy i více míst platebních, neplatona. 
Toto stanovislm z.aujal nejvyšší soud neúchylně v nálezech, uvedených 
v rekursu, a to v případech zcela obdobných a nemá pHčiny nyní se od 
něho uchylovati. Odvolací soud neprávem míní, že rozhodnuti nejvyš
šího soudu ze dne 15. února 1927, Rv II 82/27, čís. sb. 6803, prohlá
sil-o za neplatnou jenom směnku, kde jest uvedeno více míst platebních, 
nikoliv však kde jest uvedeno· více bydlišť směnečníků. Platí-Ii uve
dené bydliště směnečníkovo za misto platební podle zákona, platí úvahy 
shora uvedené i o takto uvedených více bydlištích směnečníků. Netřeba 
uvažovati je-li opodstatněna námitka, že žalovaná firma podepsala jen 
jako vyd~telka a jako směnečnice byla teprve dodatečně připsána bez 
svého souhlasu a zda tím směnka pozbyla plahlosti a zanikl závazek 
stěžovatelky. Žalobkyně domáhá se směnečního nároku z důvodu přijetí 
směnky, nikoli z důvodu jejíh() vyd<'<ní a důvodu žalobního nezměnila. 
Také neprokazuje protestem, že proti vydatelce, kterou prý je žalovaná, 
zachovala si směnečný nárok. Soud nemohl by platební rozkaz zacho
vati proti ní v platnosti, když žaloba není opřena o vydání směnky a 
nejsou tvrzeny podmínky, za nichž by zůstal směnečný nárok protí ža
lované jako vydatelce z"chován. Proto námitka, že žalovaná podepsala 
jako vydatelka, třeba by se této námitky sama žalobkyně dovolávala, 
nemůže udržetí platební rozkaz v platností. 

čís. 7245. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
!lb. z. a n.). 

Souhlas s rozlukou podle § 16 rozl. zák. může býti dán platně teprve 
po podaně žád()Sti o rozluku, nejvýše v ni nebo souČllSllě s ní. Souhlas 
předem stranu neváže a soudu nestačí pro vysloveni rozluky. Byl-Ii 
IlUInžel původně se žádosti o rozluku poukázán na poř!\d: práva, ježto 
druhý manžel s rozlukou nesouhlasil, ve sporu pak druhý mamel projevil 
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souhl,llS S rozlukou a připojil se k žádosti o rozluku, načež druhý manžel 
~~al z~lobu bezpodmínečně zpět, nemá účínku odpírání souhlasu k nové 
zadosh o rozluku. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, R I 719/27.) 

s o u d p,r v é s t O I i c e zamítl návrh manželky, by byla povolena 
rozlub manzelství, a poukázal ji na pořad práva. D II vod y: Podle 
§ 16 plsn;. c) zákona ze cine 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. může 
byb !~anzelsvtví; uzavřené teprve za piatnosti zákona, rozloučeno v ne
sporne ceste jenom tehdy, když oba manželé s rozlukou souhlasí 
V tomto případě prohlásil však Adolf P. výslovně dne 30. dubna 1927; 
že nesouhlas! s f?zlukou manielství rozvedeného usnesením krajského 
soudu ze dne 4. c~rvna 1925, a bylo tudíž mzhodnut·o, jak shora uve
deno. R e, k ~. r s ~ I. S o u d !Iapadené usnesení potvrdil, poněvadž pro 
lozhodnutr teto veCI lest smeroclatným návrh ze dne 27. ledna 1927 a 
Aclolf P. od té doby nedal prohlášení souhlasu. 

~ e j vy Š š í s o II d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvemu soudu, by po případnélJl doplnění řízení ale nepřihlížeje íiž 
k důvo?u, z něhož zamítl žádost navrhllVatelky za 'rozluku znovu o Ú~ 
l!ostl te rozhodl. ' 

Důvody: 

Nejvyšší soud sice neúchylně setrvává na stanovisku, že souhlas 
~ ,rozl~kou P'S91e § 16 zák. rozl. může dán býti platně teprv po podání 
z~dos,tr, ~ejvyse v nI ,nebo současně s ní a že tedy souhlas předem na 
~r. JIZ pn dO?,rovo~nem roz.vodu s~~anu neváže a soudu pro vyslovení 
lozl~ky nestacl, avsak zde jde o pnpad zcela jiný, na něiž tento skut
kov] stav nedopadá. Dobrovolný rozvod vysloven usnešením ze cine 
4. cervna 1925, ,na to podala Augusta P-ová dne 9. června 1926 pod 
Nc IV 109/26 navrh na rozluku podle § 15 zák. rozl., tato žádost však 
byl~ usneSel1ll~' ze dne 18. srpna 1926 zamítnuta a žadatelka odkázána 
na zalobu z d~~?du, že od'půrce nesouhlasí, načež podala žalobu o r'Oz
luku dne 5. zan ,1925, S níž jednáno dne 7. ledna 1927, kde žalovaný 
Adolf P. ,;:yslovne prohlasrl, že s rozlukou rozvedeného manželství sou
~Iasl a pnpoLuje se k návrhu odpůrkyně pod Nc IV 109/,26, načež man
zelka vZ,ala, z~l'obu, bezpodmínečně zpět. Jest to tedy jednání zákonu 
neodpovldajlcl, kdy: nyní obnovené její žádosti odpírá souhlas. Na tento 
?dpor nelze bratr zretel, p-rotože souhlas platně již před tím po podané 
zadost~ udělen, čímž onomu přísnému stanovisku vyhověno. Výsl'ůvl1č 
byl ,ud~len souhl~~ se žádostí Ne IV 109/26 a byla navrhovatelka tedv 
oprav~ena" tuto zadost nyní dále na záklaclě daného souhlasu ])ostiI1O'
vah ,cemu,z nevadí, že to činí formou žádosti nové. 

j 
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Pozemková reforma. 
Smíšené rozhodčí soudy podle mírových smluv nejsou příslušny, by 

rozhodovaly ve věcech československé pozemkové reformy. 
§ 35 (1) náhr. zák. se stal bezpředmětným. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, R I 739/27.) 

Majitelka zabraného statku (příslušnice říšskoněmecká) navrhla, by' 
soucl upustil od rozvrhu přejímací ceny za zabrané nemovitosti až do 
rozhodnuti o žalobě podané u smíšeného rozhodčího soudu českoslo
vensko~německého v Ženevě. Návrh byl zamítnut s o u d Y vše e h tří 
s t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m i těchto 

dllvodů: 

Smíšené rozhodčí soudy mírových smluv ,nejsou žádným způsobem 
přís.lušny, by rozhodovaly ve věcech čsl. pozemkové reformy, zejména 
též ne, co se týče ceny přejímací, neboť odnětí vlastnictví na základě 
zákona záborového a podle zákona náhradového spadá pod pojem vy
vlastnění, jež jest ústavem práva mírového a nespadá nijak pod smlouvu 
Versaillskou, St. Germainskou a Trianonskou, jež upravují likvidaci vá, 
lečných poměrů, zejména tedy také t. zv. likvidaci nepřátelského ma
jetku, jež jest ústavem válečně-právním. Ve věcech pozemkové reformy 
jsou výlučně přísluš,ny čsl. úřady. Jestliže tedy stěžovatelka podala ža
lobu II smíšeného rozhodčího soudu mírových smluv, podala ji II sto,lice 
nepříslušné a nemůže takový neoprávněný právní prostředek míti vlivu 
na postup řízení u stolic příslušných. 

Stížnost naprosto převrací smysl § 35 náhr. zákona. Tento praví, že 
předpisy o poskytování ,náhrady vlastníku převzatých nemovitostí ne
platí, jde-Ii o majetek přísluš'níků nepřátelských států, pokud tomu ne
odporují mírové smlouvy, t. j. že - a to vzhledem k § 9 záborového 
zákona, jenž inauguroval převzetí takového majetku bez náhrady -
příslllšníci ti musí po'stoupiti veliký pozemkový m<lJjetek svůj v míře § 2 
záborového zákona bez náhrady, pokud mírové smlouvy neustanoví ji
nak: bylo by to tedy privilegium ocliosum, kdyby bylo na to došlo. Avšak 
nedošlo na to, neboť pohrllžka § 9 záborového zákona zůstala ,nesplnčna 
a stal se tedy bezpředmětným i tento předpis § 35 náhr.zákona a na
kládá se i s majetkem příslušníků bývalých nepřátelských států stejně 
jako s majetkem občanů domácích a příslušníků států přátelských. 
Snaží-li se smnos,! z § 35 vyvoditi, že pťí,sluš'l1ice bývalého nepřátel
ského státu musí obdržeti náhradu nad náhradový zákon, tedy vyšší, 
než kterou dostává a s kterou se musí spokojiti i občlané domácí a pří
slušníci přátelských a neutrálních států, převrací jeho smysl a je na 
zjevném omylu. 
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, ZáKo~ ze dne to. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n. o mimořádných 
prechodntch ustanoveních na Slovensku. 

»Prozat~ní ponecháni v úřadě« ve smyslu § 2 neznamená, že če
sk?Slove~~ s~at vst?~pil ve s!už~bní poměr mezi bývalým uherským 
statem a urednikem. Urednik ma narok Jen na požitky za dobu pO' kte
rou trv~lo prozatímní ponechání, nikO'liv i za dobu, kdy byl jiŽ z úřadu 
odstranen. 

~ezáleží na tom, proč zaměstnanec nesložil slib československé re
pUbltce, nýbrž s hlediska § 2 zák. stačí že hO' nesložil. 
.. ~ředpis~ ~ 863 obč. zák. o konklud~ntním prohlášení vůle nelze po

UZlti ohledne ukonů úředních. 
~~ud nelze vzhledem k dnslovu výnosu nadřízeného úřadu míti za 

tO'~ ze ceskO'slo;venský stát vstoupil ve služební smlouvu zaměstnance se 
státem uherským. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, Rv I 1749/26.) 

Žalobkyně byla ustanovena u bývalého uherského poštovního úřadu 
v F. na Slovensku bývalou uhers~ou poštovní správou smluvně poštmi
strovou podle smlouvy ze dne 16. října 1909. Služební tento poměr byl 
podle smlouvy vypověditelný oboustranně půlroční výpovědí. Dne 12. 
cer~ence ~ 919 převzal poštovní úřad v Fo do československé poštovní 
~pravy pO~,tmlstr J., který ,téhož dne žalobkyni sprostil ze služby u po
sto,vl1Iho uradu v F. a udehl JI d'Úvolenou až do rozhodnutí ředitelství 
P,:st a telegrafů v I(ošicích. Ředitelství pošt a telegrafů v Košicích vý
merem ,ze dne 19. brezna 1925 dalo žalobkyni šestiměsíční výpověd'. ža
lobkyne neslo'žila slib věJ1I1osti českoslo,venské republice. Žalobní nárok 
na zaplacení služebních požitků za dobu od července 1919 do- března 
19~5 neuznal pro c e sní S'Ú udp r v é s t o I i c e důvodem po 
pravu . .o d ~ ? ! a c Í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne] v y s S I S o u ci nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

§ 2 záko'na ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n. ustanovil že 
s,e st,átní úřední~i a zaměstnanci bývalého království Uherského pr~za
IImne ,ponecha]1 ~e svý,:h úřadech s dosavadními požitky, jestliže: 
~) slozl shb poslusnoslI Csl. repubhce, a b) uzná-li zmocněnec vlády, 
ze I ]Inak JSou se své úkoly. Toto »prozatímní ponechání« v úřadě ještě 
napros!o ;,ezna~enalo převzetí, definitivu!, které teprve by mělo vý
zn~m, ze ,,:sl. stat vstoupIl v sluzebl11 pomer mezi bývalým státem uher
skym ~ uredníkem, ať již poměr ten byl pragmatikální nebo pouze 
sml~v~l, a to by se bylo' státi musilo, by byl odův'Údněn žalobní nárok 
ktery I d?vol:'!ní zakládá právě na to, že čsl. stát vstoupil v služební 
smlouv~, zal?b~yně ~ bývalým státem uherským, a tedy na to, že žalob
kym pnsluse]I sluzební požitky, i když jí stát svými orgány činnou 
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službu znemožnil. To obě strany i obě nižší stolice přehlížejí, ale je to 
I'Ozhodné, neboť, i kdyby se dokázalo, že ono ustanovení splněno a ža
lobkyně byla »prozatímně ponechána« ve službě, měla by nárok jen na 
požitky za dobu, po kterou toto prozatímní ponechání trvalo, nikoli však 
za dobu, kdy byla z úřadu již odstraněna, a to je právě doba, na kterou 
žaloba zní, t. j. od července 1919, kdy ji J. z úřadu odstranil, až do konce 
prvního čtvrtletí r. 1925. Již tím jest dolíčena bezdůvodnost nároku ža
l'Dbního, ale ve skutečno's!i ani podmínky toho!o pmzatímního ponechání 
v úřadě nikdy nenastaly, a tak není žalobni nárok odůvodněn ani, kdyby 
se takové prozatímni ponechání ve službě pokládalo za vstup do služební 
smlouvy se strany čsl. státu. Neboť co se týče podmínky a), žalobkyně 
sama uznává, že slibu. poslušnosti nesložila a jen jest mezi ní a druhou 
stranou jakož i nižšími stolicemi spor o to, zda k tomu byla vyzvána a 
vyhověti odepřela. Nižší stolice přijímají na základě výpovědi J-ovy za 
prokázáno, že J. jí prohlášení o slibu věrnosti předložil, ona však pod
pis odepřela, prohlásivši, že se nepotřebuje učiti slovensky, kdežto ža
lobkyně tvrdi, že jí takové prohlášení předloženo nebylo, nýbrž právě 
naopak prohlášení, že se vzdává všech práva nároků proti čsl. státu, a 
vedla o tom důkaz svědkyni L-ovou, která jí, ježto neuměla slovensky, 
prohlášení to přeložila, ale nižší stolice důkaz tento nepřipustily, což 
odvolací soud ospravedlňuje tím, že prý svědkyně má potvrditi něco 
negativního, kdežto svědek J. potvrdil skutečnost kladnou a výpověď 
jeho nevzbuzuje pochybností, takže by prý výpovědí L-ové vyvrácena 
býti nemohla. To je ovšem důvod nesprávný, neb'Úť, dokud soud svěd
kyni neslyšel, nemůže hodnověrnost její výpovědi posuzovati. Ale co 
více, přehlíží odvolací soud, že J. sám ve své vlastnoruční úřední zprávě 
k ředitelstvÍ pošt a telegrafů ze dne 19. února 1926 praví, že, když ža
lobkyně řekla, že se slovensky učiti nebude, že v místě jsou Maďaři, po
važoval za povinnost SVOll »v zájmu služby slib od ní nebrati,« takže 
rozhodně mohl konečný výsledek důkazu, kdyby svědkyně L-ová byla 
slyšena, vypadnouti jinak. Ale důkazu L-ovou nebylo třeba z jiného dů
vodu, z kterého ovšem i výslech J-ův byl bezpředmětný, z důvodu totiž, 
že v tomto sporu záleží jen na tom, že žalující slib věrnos.ti nesložila, 
a ne na Dom, proč jej nesložila, z jakého důvodu tak neučinila, zda proto, 
že nechtěla, ač to od ní žádáno bylo, anebo naopak nemohla, ježto J. 
jej od ní nežádal, neb přijmouti nechtěl, ač ona byla by bývala k němu 
ochotna. Neboť i když se zaujme stanovisko, že předpis zřizoval za
městnanci právní nárok na prozatímní po,nechání v úřadě a tedy nárok 
na přijetí jeho slibu věrnosti se strany příslušného orgánu státniho,po
nech"ni ve službě mělo za podmínku, by slib byl složen, a, bylo-li za
městn"nci složení jeho neprávem znemožněno, vyplýval by z toho pro 
něho nejvýše nárok na náhradu škody pro nezákonný výkon veřejné 
moci, jak o něm mluví § 92 úst. list., nikoli však nárok na placení slu
žebn'ích požitků. Ovšem tím není nikterak řečeno, že v souzeném pří
padě podmínky takového nároku na náhradu škody jsou, nýbrž jest 
o něm řeč jen proto, by postaven byl v protivu k vymáhanému nároku 
na služební požitky a tím ráz a důvod vzniku tohoto nároku byl práv
nicky objasněn. Naopak ~ zamezení nedorozumění sluší odkázati na tu-
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též zpráv,! J~ovu na' I't I t· k' . . - rec 1 e s Vl a cetnlctvLl iež obě l'č' vll k .. 

1~~ťi~~~staP~~it;~~~~~ ~~'t;lf1~í proti čsl. státu' zaUjatél~ol ~a;~(~;t~~~~~~ 
listopad~l 1924 se r r. 1,e s Vl J'0st a.,telegratú V, Košicích ze dne 27. 
Nebylo tu však ani ~Oae~~í1~~ p~)lrt1C~ ~lrady J~J1 prev.zetí nedoporučují. 
lobkyně "e se své TY' nev o zm.ocl1cne5, vlady neuznal, že ža,~ 

I~f' je~ž JbYI na(lřiz~~~J;';i :~a~l~ov~ns~~~~ ;~a~~Š:~~~~í ~uřl:~~~ě E~klátati 
:: ~;e~~et~~~~j: e;~iť;I~I~~i!~~~~ n~!í~~e S~~~isCtn~~~bkYr':ě mdu pr~hl.~:i1~,o~~ 
vancho doznání slovensky ne~měla ~kv ., Jes e v o~o ~nJ opako
L~ová překládati ZJ'isťl r t d j' t~ ze ]1 slovenskou Irst1l1U musila 
, , ,'. .' ~ 1 e y Oe volac1 soud na základě výpověd' J~ , I 

ze J. mel poucen1 od reditelství v Košicích by 't' 1. 0.'.): 
slovenský jazyk sprostil z úřadu a že dle ' ouč:a~les na1:ce neovladaJ1c1 

rl~oŽ~:~~a~ ff: zS~i~~Pt~~ebujet učÚ slovensk;, jak~~ ;o~~ l~:~~~tzľ~l, vk~rlŽ 
že ~znal, že není se svl úVJ;,~yUP~~~ty\~er'~,~ys\~I~~~dU ,sp ro.s,ti1

d
, je zřejmo, 

zat1m ponech' N ' "' yne v ura e an1 pro~ 
čsl. úřad ne~n~.0'.esm1 se,prr tom odvolávati na úřední výroky, které 

o právníJ, pomě~~~~Yú~eč~~:~v~el~~~~: v ;,
t
: psn}k'ICh sv~ch představách 

v h '. h " az Jes e nes onsol1dovaných a 
s y t~~n~~lc s ):f~~,~ Jn~e zmat~u přec~o~no~ti. většinou velmi l1eUrčit~~ 
hned, když ~roPo~štěC:e~~~ll~~~' p~av~1]cl kym1 výrazy v~stihnouti. Tak 
lanka« a když se ' dl ' ]e]. Jl,.' vydal, nadepsan Jest »Dovo~ 
mistrová v F v. nem ~e e spra~neho prohlášení, že »bývalá pošt~ 
dává se nes rá!n~m;.' B-ov.~ se ,yspl~osfpJe dnešním dnem s'lužby,« do
ství pošt a ~elegrea'fU::eVseKJ1,»~dheluJe dbovol~ná až do rozhodnutí ředitel~ 

, y OSI CIC ,« ne ,oť zádati od "k 
spravne právnick v" d"'1 . ". .' neprav11l a, by se 
jen vyjádřiti, že redr;~~s:~i !,~ů~:daÍ1: nemožné. Zřejmo je, že J. tím chtěl 
rozhodnutí bud' schváliti a potvrd~~~~~ rozh5'dnouy Jl'nak ~ může jeho 
dekretem ještě konečně rozhodnuta o, zmen1t1, ze tedy vec není jeho 
opačně, bude žalobkyně v me" , . a ze, kdyby fed1telství rozhodlo 
lobk' .' . ,zlcas1 pouze na dovolené. Nemůže ted ža~ 
ve sř~: ,z toho vyvozovali, ze měla pouze dovolenou a že ted zů~tala 

;t:t~eJJr~C~t~t;~~~~Yli~avt~~vh~:dto,ú;:~~~e~~;:~~~ fižtop!~nroLh:dd~~~í~ 
réž zjištl<n7 ::~~i~S~~l 1~r~pu~ten1. ]~Jl dle zprávy četnické schválilo, kte~ 
volání zdůrazňuje že dovo~e(nvtlanr napadde,nlo, ~13opak sama ještě v do~ 
propuště'ní I ' . ~e111 Jl u e ena - tedy vyjádřené tím 
diteJstvím s~~;~ť::! ;0:lo~eo~~žs p~ý~.ra~l~u, schválení ~editelství - ř~
šicích ze dne 18. března i 925 d' a .~', yz ~y1:0~em. red;telství v Ko~ 
služební smlouv a liznáno" ana ,Jl se,shm.eSlC112 ~ypoved' ve smyslu 
vstup čsl. státu ~o sťu'eb' ]1

1
0dchodn;, z, čeh~z zalobkyně vyvozuje 

i ten vy 'nos vy'pove'd' a
Z ~.1 S~1 ?UVdY s 111 'Ovsem 1 zde neprávem, neboi' 

, pnznam o chodnéh ' d' d' 
ném rozpoz.nání právního stavu kte ,. oJ .. m~ uvo, )eil1 y nespráv-

~~~I,~si~in~~ ředit;ls~ím )a8n/ }es;hžtlfe~íi~~!t~~ ~~o~Ýn~~~n~~'l~'~bJ~ 
roku ani ~a Yvl1y·1p'onva~odJ II v~ceJ nez ve skutečnosti měla - nemělať ná-

e , am na odchodné o v 

práva ještě další, která jí tam přiznána neby~:m~:e v~nt~~~ s~y~~~~~::: 

I 

I 

1~49 

l1ťpraVl, ze čsl. stát vstupuje ve smlouvu) kterou s bývalým uherským 
státem kdysi uzavřela, nýbrž podle motivu svého chtěl výnos poměr ža~ 
Jobkynč skoncovati, ježto žalobkyně, jak sama praví v žalobě, opětovně 
žádala ředitelství, by její dovolenou, která byla jen domnělá, že to J. 
ve svém dekretu tak nazval, přerušilo, jí službu opět nastoupiti nechalo 
a služební požitky jí vyplácelo, a zachovalo se ředitelství při tomto 
skoncování k ní velmi benevolentně, přiznavši jí výhody, na 'l1ěž neměla 
práva. Žalobkyně staví se ovšem také na stanovisko, že když ředitelství 
jí dalo výpověď ve smyslu služební smlouvy (§ 13), poukázalo jí od~ 
clwdné podle smlouvy a uvedlo dále, že by po dobu své absence z úřadu 
následkem své dovolené, t. j. po dobu nezastávání služebných výkonů 
měla by z požitků hradit substituční výlohy, poněvadž však tyto výlohy 
převyšují její požitky, že se zastavuje výplata jejích požitků po dobu' 
absence a zbavuje se povinnosti náhrady substitučních výloh - dalo 
tím také konkludentně na jevo, že se staví na půdu její služební smlouvy 
a že tedy vstoupil čsl. stát do jejího služebního poměru a tedy že ji 
převzal. Ale předně předpis s>oukromého práva o konkludentním pro~ 
hlášení vůle (§ 863 obč. zák.) dán jest jen pro smlouvy soukromoprávní 
a jiná soukromoprávní prohlášení, nikoli však pro akty úřední, které 
jsou vždy veřejnoprávními, když úřad, jako právě zde, vystupuje ve své 
funkci jako orgán veřejné správy, jako nositel ímperia (jinak ovšem, kde 
vystupuje jako soukromoprávní podmět, na př. jako majitel statku nebo 
průmyslového podniku a činí jako takový smlouvu soukromoprávní, na 
př. kupní, nebo činí v poměrech takovéhotO' soukromoprávního majetku 
svého jiná právní prohlášení), nýbrž každá veřejuopráv11í disposice 
úřadu musí býti výslovná a nelze ji tedy vyvozovati z činů směřujících 
ne k ní, nýbrž k opatřel1ím jiným, takže při každé úřední em",naci ve
řejnoprávní může jíti jen o její výklad, jenž může býtí ovšem buď exten~ 
sivní nebo restriktivní, nikdy ale o 'Otázku dísposice konkludentní. Než 
í kdyby se taková konkludentní disposice připustila, nelze říci, že výnos 
ředitelství obsahoval konkludentní prohlášení, že čsl. 'stát vstupuje ve 
služební smlouvu žalobkyně na místo bývalého uherského eráru, nýbrž 
dle intence jeho je zřejmo, že chce pouze říci, že, i k cl Y ž s e z a
ujme stanovisko pro žalobkyni nejpříznivější a 
vy c h á z í set e d Y'z pře d p o k I a d u, j a k ob Y ž a lob k y ni 
i pro t i č s I. e r á r u pří s I 'll šel a p r á v a s 111 1 u V '11 í, která 
měla proti eráru uherskému, nemá těch nároků, které si činí, zejména 
nároku na výplatu požitků, nýbrž jen ty nároky, které jí výnos při~nává, 
totíž lla výpověď a odbytné, kdežtO' nároky na požitky jsou substituč
ními výlohami více než vyčerp<lny a tudíž kompensovány. Tím není 
nikterak řečeno, že se zmíněný předpoklad skutečně za daný uznává 
a že žalobkyně smluvní práva proti čsl. eráru má. To dokazuje nejen 
výnos sám, zdůrazňuje, že žalobkyně »u Ž byl a k o n á'll í s I uže b
ní c h v Ý k 011 Ů P o z b a ven a«, z čehož plyne, že se nezbavuje 
svého úřadu teprv touto tímto výnosem dávanou výpovědí, poktrd se 
týče uplynutím výpověclrií lhůty, nýbrž že platí původní sproštění úřadu, 
propuštění dekretem J-ovým, ale plyne to také z antecedencií, dle nichž, 
j"k žalobkyně sama líčí, ředitelství i ministerstvo jí s mJ u v 11 í P rá v a, 
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právo na nastoupení úřadu a spojené s tím pubíránÍ služebních po~iikú 
od P í ľ a I o, takže byla' nucena stěžovati si až II nejvyššího správního 
soudu, který ji odkázal na tento proces. Zejména pravi se ve zprávě 
ředitelství Košického ministerstvu pošt a telegrafů ze dne 27. listopadu 
1924, tedy z doby před výpovědí z 19. března 1925, o jejíž obsah jde, 
že se žalobkyně domáhá od 18. května 1922 znovu ustanovení v pošto\'
ních službách čsl. republiky, že však žadatelka při převzetí poštovního 
úřadu v F. dne 12. července 1919 převzata nebyla, nýbrž J-ovi převzetím 
~řadu pověřenému prohlásíla, že republice čsl. nikdy nesloužila, že 
JI na to J. dal dovoleuou, ale to neoprávněně, ježto jako smluvní za
městnankyně neměla na ni nárok, a že přijala od 1. listopadu 1919 
místo ve smaltovně jako úřednice a na službu v republice až do uda
ného dne 18. května 1922 nereflektovala, nýbrž až když se začaly vy

. plácet služební doplatky. Ředítelství v této zprávě, předkládajíc její 
ž a d o s t z a z n o v u při jet í, n a vrh I o, b y ž á d o s i tab y I a 
z a mít n u t a, ale žádalo za souhlas, aby jí mohlo poukázati smluvní 
odbytné, když prohlásí poměr svůj dnem 12. července 1919 za řádně 
rozvázaný. Jak vidno, má tu ředitelství správný právní názor, že ža
lobkyně žádných práv nemá, nicméně technicky nesprávně mluví 
o »znovuustanovení« neb »zl1ovupřijetí« místo b převzetí, ježto žalob
kyn~ nikdy ještě v čsl. službách nebyla, a rovněž nesprávně nazývá to, 
co jl dobrovolně, bude-Ii minísterstvo souhlasíti, dáti chce »smluvním 
odbytným« místo darem z milosti. Na to mínisterstvo výnosem ze dne 
2~. pp>?sin:~ 1924, čís. 73.107/111.-192,4 příl. 4 b) ředitelství odpově
deloe ze »zadosh bývalé u her S k é smluvní poštmístrové Frídy B-ové 
o, p r e v zet í do čsl. poštovních služeb nevyhovuje«, což teprv bylo 
vse právnIcky správně vyjádřenO', neboť vskutku šlo o to, zda uherská 
zřízenkyně má býti převzata do služeb. Ministerstvo dodalo, že neJl1á 
námitek, by ředitelství podle svého návrhu upravilo, »rozvázání jejího 
služebního poměru«, což ovšem zase je výraz technicky nesprávný, 
když žalobkyně v žád-ném služebním poměru k čsl. státu nebyla a ne
mohl tedy poměr takový také býti »rozvazován«, nýbrž správně toliko 
~á~ost za převzetí býtí vyřízena. VidnO', že takové poklesky jurístické 
rečI nemohou zakládati pro žalobkY'ni práva. Ředitelství potom výnosem 
z 30. ledna 1925 žalobkY'ní tento zamítavý výnos ministerstva sdělilo 
s tím, že jí dá »výminečně« (což chce říci, že nemá k tomu právního 
závazk~, a že by to tedy učiniti nemusilo a když to číní, že to jen pro 
tento pnpad, pro osobu žalobkY'ně, pro jiné však že to platiti nebude) 
»sl:lluv~é odbytné:, 4976 Kč pod podmínkou, podepíše-Ii prohlášení, že 
jejI sluzebm pomer je dnem 12. července 1919 řádně rozvázán což 
ov.še,m zase ~csprávně, vyjadřuje myšlenku, ze které výnos vychá;í, že 
,?,a zalobkyne uz?at, ze převzata nebyla a že nebude činiti nároky na 
csl. :,rar, ;;eboh umysle,m bylo, se žalobkyní, ač žádných práv neměla, 
halOZlh prece mllosrdne. Kdyz pak protI tomuto rozhodnutí minister
stva podala stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a tento ji usnesenim 
z,:: dne 1. prosince 1925 odmítl, vydalo ředitelství výnos ze dne 19.' 
brezna 1925, kterým svůj humanní úmysl protí žalobkyni uskutečnilo. 
Ať je tam tedy jakkoli pro její stanovisko příznívě vyjádřeno, nemělo 
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to nikdy účel, všecky dřívější úřední V)11l0"sy,v.v nichž se n~ro~y jej! 
neuznávaly a odpíraly, zvrátiti a nY'ní, kdyz pn svou ,ve spravl11 c,:ste 
ztratila, naopak ie uznati, neboť to by odporovalo bvse~lll roz~mne!nu 
úřednimu postupu. K o n e č něž á cl n Ý ú ř a cl ne y ? p r a ~ ne n, 
ž a lob k y n i pře v z í t i, pro tož e b y byl por u s I I z a k ? n, 
k t e r Ý pře v zet í d o v 0,10 val ten, kdy by byl a s II b .~ e r
n o s t i r e p u b I i c e s 10 Z I I a, coz se nestalo, jak ~ho~a d,ohceno. 
Není ani třeba rozbírati teprve otázku, zda by tak?ve, .zrepne ~:oh
zákonné přijetí bylo platné, stačí poukázati k tomu, ze za,dnemu u;ad~ 
nelze imputovati úmysl, jednati proti zákonu, a t:dy a~11 redltelstvl pll 
vydávání hořejšího výnosu, z něhož žalobkyně prevzeh (vstup do sl u-

. žební její smlouvy) se stmny čsl. eráru dovozuje. 

čís. 7248. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 

sb. z. an.). , ." .. I ·thd 
Rozluka pro hluboký rozvrat manzelslvl muz~ ~yti ~ovo e.?a} e -y: 

když nemá žádný manžel viny na ~ozvratu,z~J!n~a ~ kdyz zal.ov~ny 
manžel jest úplně bez viny, jen kdyz se n~~ze, ze. zal~bce ma VlnU 
právě převážnou. Otázku zda tu jde o prevaznou vinU zalobcovu na 
rozvratu musi si soud ;Odpověděti dříve, než pří,kroči k rozhodn;,utí 
o rozlu~e. Na rozvratu mohou býti vinny (spoluvln?Y) také po~ery 
nebo třeti osoby. Z návrhu žalobniho, by manželstvl ~ylo r~I01l;c~o 
z výhradné viny žalovaného ma~ela, ~~Ize. d~vozovatt zamlmutt za
loby, když se žalovanému neprokazala zadna vma. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, Rv 12036/-26.) 

žalobu manžela proti manželce o rozluku manželství z viny žalované 
pro hluboký rozvrat manželství, o b a n i ~ š í ~ o u d y zamlt1y. Ne J
vy Š š í s ,o II d uznal pr~ve~l, ze v ~e r~1anZelstvl stran rozlučuJe, a vy
slovil, že na rozluce nem VInna zadna strana. 

Důvody: 

Podle § 13 písm. h) zák. rozl. lze žádati o rozluku pr~ rozvrat man
želství, ale nelze rozluku vysloviti k žalobě manž:la, j~'1Z je pozvr~te~: 
převážně vinen. Z toho' -vidno, že zde v této míre ?tazka .Vl11y nal~zl 
k důvodu rozlukovému, a to tak, že důvod rozluky lest tu jen ten~rat, 
když žalúbce na rozvratu neni vinen převážně. Nejde tu tedy o ota~k~ 
viny ve smyslu § II říz. ve věcech manž., podle kterého soud, VyS'OVI-~' 
rozluku, musí také uznati, zda ta nebo ona strana Je na rozluce vtn~a v

d 

obě, nebo žádná, neboť tu otázka viny nastává teprv ~o rozhodnutI, .ze 
rozluka místo má, kdežto otázka viny ve smyslu § 13 plsm. h! rozl. zak. 
předchází r-ozhodnutí o rozlu~e,. ježt?, dů~od ro~luk~ a. tedy vyrok o roz
luce od ní závisí a sond musI SI tudlz otazku prevazne vmy na r?zvratu, 
zda tu jest či není, zodpověděti dřív, než přikročí k rozhodnutI o r02-

79' 
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luce. Otázkou tedy, zela žalobce sám uplatňovaný rozvrat zavinil, a to 
převážně, byly by se měly nižší stolice především zabývati a rozluku 
povoliti, kdyby byly rozvrat shledaly a nalezly, že jím není žalobce 
převážně vinen. Vycházejí sice z předpokladu, že tu rozvrat je, ale otáz
kou viny žalobcovy se vůbec nezabývají, nýbrž naopak obírají se jen 
otázkou viny žalované manželky a zamítají žalobu proto, že na ní ne
shledaly viny. Ale to není důvodem k zamítnutí žaloby, ježto rozluka 
může býti povolena, i když žádná strana nemá viny na rozvratu, tedy 
zejména i když žalovaná jest úplně bez viny, jen když se neukáže, že 
žalobce má vinu převážnou. Na rozvratu mohou býti vinny také poměry 
neb osoby třetí, bud' výlučně nebo společně s jednou nebo oběma stra'
nami a tu pak dlužno i tuto spoluvinu poměrů neb osob třetích s vinou. 
stran odvažovati a porovnávati, by se seznalo, zda vina žalobcova, je-Ii 
jaká vůbec, je převážená či jen méně vážná. Ale nižší stolice utkvěly jen 
na otázce viny žalované strany. Ač neříkají proč, jest jasno, že to může 
býti jen z některého z těchto dvou důvodů: buď mají za to, že rozluka 
nutně vinu předpokládá, a .že tedy, když žalovanou vina nestihá a ža
loovaná se své strany rozluku nenavrhuje, a to ani, kdyby žalobce na 
duvodu rozluky (který ona vůbec popírá) výlučně vinen byl, nemůže 
rozluka vůbec býti vyslovena. Avšak nejen § II říz. ve věcech manž" 
jenž počítá s případem, že žádná strana vinna není, nýbrž nyní i sám 
§ 13 zák. rozl., jehož některé důvody rozluky, tak mimo duševní chorobu 
písm. g) zejména i rozvrat písm. h) i bez vší viny stran, ba vůbec bez 
něčí viny nastati mohou, to' jasně vyvl;ací. Anebo mají nižší stolice za 
to, že, když žaloba zní, by manželství rozloučeno bylo z výhradné viny 
žalované, a žalované se vina nedoká~alal nemůže se žalobě vyhověti. 
Ale toho smyslu, že by žalobce ro"luce nechtěl, kdyby nemohla býti 
vyslovena z výhradné viny žalované manželky, návrh žalobkyně nemá. 
To by musilo býti výslovně řečeno, tak jako žalovaná výslovně pro
hlásila, že rozluku nenavrhuje, i kdyby prokázána byla vina žalobcova 
a to výhradná. Žalobce prostě do prosby o rozluku pojal i návrh na 
vyslovení viny, ač toho podle zákona třeba není, nýbrž stačí návrh na 
rozluku a věcí soudu je, by se v každém případě i 'O vině vyslovil. Stra
nám Stačí, když ve sporu stanovisko k otázce viny zaujmou, ať už se to 
stane v návrhu nebo jakkoli jinak. žalobce ostatně na tom, by vysl 0-
vena byla, jak navrhuje, výhrad-ná vina žalované, žádného právního 
zájmu nemá, pmtože výsledek v příčině odškodnéh'0 za výživné podle 
§ 1266 obč. zák, bude stejný, i když nebude její vina vyslovena, jen 
když také nebude vyslovena vina jeho, neboť odškodné to může jen 
nevinný na vinném požadovati. Není tedy příčiny omezovati dosah žalobní 
prosby v uvedeném smyslu, Podle zákona mzluka musí býti vyslovena, 
pak-li se rozvrat prokáže a nepl'okáže se převážná vina žalobcova (§ 13 
písm. h).rozl. zák. a § 10 říz. ve věcech manž.). Ale dle stavu věci nelze 
vůbec shledati vinu ani na straně žalobcově. Věc má se v podstatě tak, 
že se st;-any dne 15. května 1918, za světové války, když byl žalobce 
n~ vOjn~, vzaly; že žalobce byl a je československým státním přísluš
mkem, ze se snatkem stala i žalovaná československ'0U příslušnicí, že 
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~ v t'j 'est úřednicí vrchního zemského 
žalovaná již v dobe snatku b,yl';, ~ ~~ee Jo převratu měl místa v čsl. re
soudu ve štyrském HradCI, ,ze Zla o "alovaná chtěla však z dúvodlI 

skvele P acena), z k' 
publice (ale ne zro,vna .' . k vůli děcku, podržeti své místo rakous e 
existenčních, zejmena ply I k k chtěl ona chtěla, by optoval pro 
úřednice, on ale z~se do !<~ o~s, a s~~í československého vzdáti se ne-
občanství rakouske, on vsa .o k

can
, doznává učinila mu návrh, by 

chtěl, a tak na konec ona, Ja, sam~ ro R~kousko optovat a své 
se dali roz,vést, ?y sa~ostatne mo~: !na praví, ji i dítě vydržovati, 
místo podrzetJ, az by on bdyl sVtod' J sllesením ze dne 27. června 1921 

'1 k í sou ve I 111 U· ,,-on souhlasl a o resn, . di' dob on žije i nadale sam v Ces-. 
povolil jim dobrovolny rozvodka o T e p!dstatně vše odbarví-Ii se to 
koslovensku a ona v Rakous. u:, 10a~~á ze stran tedto skutkový stav 
ode všech osobních výtek, Joll1l1Z (. Zcle J'de J'iž J'en 'O otázku viny ža-

l "t' . ou odpurcovOu . ' I b snaží se pod 'ÚZI I vll1 o' d tl' nl'c věcného co by za o ce , I, ' ' sama nemuze ll- a J., v· . 

lobcovy, a tu za ov~na ," ou vinu žalobcem JI pnplsovanou, 
vinným činilo. Pravl SIce, popuajlc sv I by nlanželské společenství za-
, k ' 1 b všecko nasawva, . , . " l'č' ze »naopa za o ce , ' t' . "č'ln'e učinil a z JeJlho vy I e111 

d " o spatneho v e pn , 'h " mezil«, ale 11eu ava, c " " v m že žalobce chce dosa nautI 
k 'h evyplyva MIm ovse , , d'l't· I věci nic ta ove on· kl v' vací povinnosti k nt ale tJ a e 

rozluky jen proto, by se, ~y111 v~~~v~u neboť té povinnosti neunikne, 
v tom je, cO se tyče dltete, na ,y " ne rohlásila, že chce své po
a co se týče jí samé,ona am nr'~ J~!temal;želem do čech jíti; ~ř:ce 
vinnosti manžel~~ U,CI11lÍl :ado~, 1 Hradci rakouskou úřednicí, nez,za-

Pořácl je jí mlleJsl byÍl ve styrs :n " J'eště níže. že to, co JI na 
'k " ta v cech ach o cemz t" lovanému druz oU ZIVO , .," ' I d I j' en 5000 Kč, sem nepa fl, 

" 'I azeJlpnmzvol U a . o'd t' b' výživné pJaÍl, Je ma o~ ". T žalovaný má právo za a I, J 
neboť to s otázkou v;ny nem.a C\C;11I ~~inností podle § 92 obč. zák. a, 
i s dítětem byla u neho, to Jest J J . P, d't'te o.všem značně ulehčena. 

. I b u vy' živa JeJI a I e . b 
kdyby ji splmla, hy a Y m. I ' a raději žije na vlastl1l vrl! , 
jestliže žalovaná ,tuoto, ~?vll1nos~.!l~~r~~ě tvrditi vina, ale ani nejvyšší 
dala by se skutecne spIse na J J'

d 
ostatll0U exis'encl a setrvam \ . , J'í J e'O sam ' " . 

soud vzhledem k sta;u veCI, ze o d o sobě zcela morální, nechce jl to 
ve vlasti, že tedy ma .k,tomu ~UVt? Y méně může se přičítati na ztrosko
za vinu přičítati, ale PS!O Je, :ze ".~l~á vina manželu, neboť není povmen, 
táni manželského s~o!eCenstvl ,n~~a Rakouska se odstěhoval, nao~ak. ona 
by vlast svou opoustel ,a lZ~ 111 f muže počítati již tehdy, kdy z ~I ho 
musila s povmno~~1 na:t~ o~a[i sňatkem v intimní styky, vedo;lcl ~ak 
brala, pokud se tyc: jes e pre 'estně zakončeny, s ním vešla. :e ,vs,ak 
nutně ke sňatku, mely-II by tl c "I t' enl' k tomu by manzele ZIII 

. b'l dni Manze s VI n ' h to J'e rozvrat, Je na . I e . " . l' om'ery takové, že nelze to o .., 1I1e a JSou-Ip" 
od sebe každý v ]lne CIZ' , "'č 'čel J'eho naprosto zmaren, 

J v,. I' manželstvl zm :eno, II ,," 
do>:íliti, by zlII spo u, Je, . á že manželství bylo odnato vse, c~ 
což právě je rozvratem, coz znamen , + b.eze vší viny žalobcovy, a mU-Sl 

, ," je tu tedy rozvra. , k"' II 
je manželstvlTI1 ClnI: . boť žalovaná, když za 111m, a, ~e!n. 
mU tedy rozluka by tI p'0volena, ne . ho možném J'iném živOtnlJ11 stestI 

, ' by 111U v je ' 
jíti nechce, nema prava, t k uznati jak se stalo. 
překážela, a bylo plOto a , 
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Novela o právu man' I k' ( sb. z. a n.). ze s em zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 

Třebas bylo podle jmén 'I něho odporu, v pravdě všaa z~ ováno o roz}uku z důvodu nepřekonatel-
rozluku povoliti třebas' dru~' slo o, hlIUbO~ rozvrat manželství, dlužno 

, y manze s Ol nesouhlasil. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, Rv II 67/27.) 

Manžel domáhal se žalobou rozl k ' , 
odpor. Pro c e sní s o u d ' u y manzelstvl pro nepřekonatelný 
I ' , p rve s t o I1 c e prohl 's'l 'I' 
oucenym bez viny manželů O dvl' a 1 manze stVl fOZ-

VO cl y: Odvolání poukazujť na t o, a C,I s o u d !alobu zamítl. D 11-
nasvědčují tomu že strany "d 10 , ze vysleclky pruvodního řízení ne
rozvrat, nýbrž ž~ to učinily za a y ~a ro~vod manželství pro hluboký 
právem zjistil že tu b I' pro vzaJemny odpor a že prvý soud ne~ 
Není prý mož,;,o by se Ynepp!eld rotzvl°ctem hluboky.' rozvrat manželsky' 
, I t ' ' , re <ona e ny odpor změn'l j' 
ze s Vl v rozvrat manželství . ':-Ť dvl po roZVQC II man-
zrušenO a- nikdo manžele n~l;~~ilo ~ozvo :lTI manzel.ské společenství bylo 
zkoumal napadený rozsudek ' ,Y v ne~, setrvalI. Odvolací soud pře~ 
ňované odvolací důvody a Sh~:(l~~e~h ~merec,h, neo,bmeziv se na uplat
mezI stranami bylo rozloučeno ) eVlzal~?~lI11U -navrhu, by manželství 
že proti žalovaw" má ne r'ek' n

t
en

l
,e,o ytl vyhověno. Žalobce tvrdí 

t 
" c pana e ny- odpor kte' I 'hl ' 

s upne, ze se manželům stalo 111al'z'el t - , ~ -ry (osa takového 
nes 't I ' . ,s VI a z neho ply'JO' I' neSl e nym břemenem Žal ' . UCl spo ecenství , ' ' ovana se v tomto spor k - 'd ., ~ove 'o rozluku manželství v "u za ostJ zal ob-
cell1ž sluší podotknouti že p~olnepre~on~telny odpor nepřipojila, při 
října 1924 prohlásila ž~: tO o ~JOst, ze zalovaná dopisem ze dne 20 
nevyhovuje požadavkům J§s 1 ~c ?tna d)áti ,svolení k rozluce manželství: 
čís. 320 sb. z. a 11 • neboť df

,sm
. 1 . zak. ze dne 22. května 1919 

druhý manžel se pf;p~jil k f;do~/odhO~'hustanov~ní jest zapotřebí, b~ 
tudíž předpokládá že žáci. t I (U e o man zela o rozluku. Záko:, 
podána. To se v' souzenéos ~,roz ,uku manželství u ,soudu jest jíž 
manželství stran z důvodu m p~IP:de nestalo. Prvý soud nerozloučil 
boký rozvrat manželský Avš:~re t~ate~l~eho odporu, nýbrž pro hlu~ 
luku a prvý soud roto' , z o o ~vodu žalobce nežádal o roz
jest řízení o rozl~učenr~l~a~'\ to,;,uto duvo;Iu přihlížetí; neboť, i když 
povoliti jen z důvodů kter' ~e ~t~1 ,oflc!Osnlm, lze rozluku manželství 
však snad za to mělo: že ž:I za UJ!C! str~na ,sa~,a uplatň1lje. Kdy-by se 
~ého stupně, že se manžel6m O~ta~o,v~ze!~ml" z~ leho ,odpor dosáhl tako
censtvI nesnesitelným břemenem ct~,~e,st~1 a, z neho plyn'Oucí spole~ 
manželský, náleželo b mu tvrditi 1 e ,up atnovatl hluboký rozvrat 
se dalo souditi, že hlfbok' ,a do~azatJ, okolnosti, ze kterých by 
které žalobce sám uvedl ro;.o,z~lat man zel StVl na~tal. Avšak okolnosti, 
vahy a že od 23. březn~ 19~~ zse on a teh,o manzelka mají různé po
mohly odůvodniti hlubok'. . polu ~ezlJl: nelsou takového rázu, bv 
kázáno, že žalovaná pr!vi~:zv!at manzelsky, zvl~ště když jest jen do'~ 

J ze ona a JeJ! manzel JSou dva rozličné 
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světy, že mají různé povahy a že se k sobě nehodí a že manželé úd 
roku 1923 spolu nežijí. Nelze tudíž [) hlubokém rozvratu manželství 
mluviti a bylo proto odvolání vyhověti a napadený rozsudek změniti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Zcela právem první soudce důvod rozluky žalobcem uplatňovaný, 
že vzešel mezi manžely takový odpor, že se jím manželské společenství 
stalo nesnesitelným břemenem, podřadil pod hluboký rozvrat manželství 
'podle § 13 písm. h) zák. rozL, čímž odpadla potřeba souhlasu žalo-. 
vané strany, jehož je třeba, když se uplatňuje pouze nepřekonatelný 
odpor podle písm. i) cit. §. Nezáleží na tom, jakou konstrukci žalobce 
nebo vůbec strany skutečnostem, o něž se nárok na ro·zluku opírá, ve 
sporu dávají, nýbrž jen na tom, jaké to skutečnosti jsou, neboť podřa
dění jich pod předpis zákona jako vůbec právní posouzení věci náleží 
soudu. A tu nemŮže býti nejmenší pochybnosti, že to, co ve sporu 
vyšlo na jevo, zakládá úplný rozklad a rozvrat manželství, o jehož roz
luku žalováno. Opačnému názoru odvolacího soudu nelze přisvědčíti. 
Jestliže manželé od roku 1923, kdy si vymohli soudní rozvod, spolu 
nežijí, nýbrž žalobce jest usídlen v Brně a žalováná se zdržuje od té 
doby stále v cizině, kam záhy po rozvodu odjela, vlast manželovu opu
stivši, mezi tím pobývala zejména v Rusku a v Londýně a nyní jest ne
známého pobytu, a jestliže sama, jak prokázán'O, při svém odchodu 
odsud k bytné své prohlásila, že ona a její manžel jsou dva rozličné 
světy, že mají různé povahy a že se k sobě nehodí, což i žalobce za 
důvod rozkladu manželství uvádí, jest jasno, že se manželství rozpadlo 
a nelze je již žádnou mocí sklížiti. Že se rozešli tiše a bez povyku, do
kazuje jen jejich ušlechtilejší povahu, nevyvrací však zjevnou psy
chickou nemožnost spolužiti. Ale není účelem manželství, by manželé 
byli jimi jen podle jména, by svazek jejich byl pouze právní, hmotně 
však aby společenství života neměli, nýbrž každý žil pro sebe, o dru
hého se nijak nestarají' a ani možnosti k tomu pro odlehlou různost 
ba neznámost pobytu jeho nernaje. To není manželstvím a proto nutno 
i právní svazek zrušiti a z jeho jha strany osvoboditi. 

čís. 7250. 

Byla-li žaloba o rozluku mamelstvi právoplatně zamítnuta, vadí 
napotomní . žalobě o rozvod manželství od stolu a lože rozepře rozsou
zená, léč že by se bylo rozvodu mamelsrtv! domáháno z jiných důvodů 
nebo sice z týchž důvodů, avšak takových, jež neopodstatňujl rozluku, 
ovšem ale rozvod manželství anebo byly-li by v žalobě o rozvod uplat
i'iovány takové skutečnosti, jež nastaly teprve po té, kdy mohly v řízení 
rQzlukovém býti uplatňovány. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1927, Rv II 164/27.) 
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Žaloba manžela proti manželce o rozluku manželství byla právo
platně zamítnuta. žalobou, o niž tu jde, domáhal se manžel na manželce 
rozvodu manželství od stolu a lože z její viny. Pro c e sní s o u ci 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v'0 I a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Ne
správné právní p'0souzení věci spatřuje odvolatelka v tom, že prvý soud 
neprávem přehlédl závaznost a pravoplatnost rozsudku z 12. března 1926, 
ač tímto rozsudkem byla pravoplatně zjiště·no, že žalovaná nemá viny 
na rozvratu a že POzvrat manželstvÍ není vůbec prokázán. V tomto směru 
dlužno uvésti toto: Ve sporu o rozluku domáhal se žalobce rozluky man
želství stran. Nelze tedy mluviti o porušení zásady rozepře pravoplatně 
rozsouzené (§ 240 třetí odstavec, 411 c. ř. s.). V důsledku toho nebyl 
prvý soud vázán mzsudkem, kterým žaloba Ludvíka P-a o rozluku man
želství byla prá'voplatně zamítnuta. Tím méně byl vázán zhodnocením 
důkazů ve sporu o rozluku. Ve sporu o rozvod mohl tedy opět důkazy 
samostatně hodnotiti a dospěti k jinému závěru než dospěl ve sporu 
o wzluku, zvláště když byli slyšeni ještě další svědci. Proto neprávem 
brojí odvolatelka proti závěru prvého soudu, že na rozvratu manželství 
má vinu žalovaná. Vždyť nejen zatěžuje ji zjištěné velmi citelné a opě
tovné ubližování žalobci (§ 109 obč. zák.), nýbrž i hrubé spílání vlast
nímudítěti, špatné zacházení s ním a jeho nenáležitá výchova. Konečně 
i chování žalované proti žalobcovým rodičům nebylo nikterak nezá
vadným. 

Ne j vy Š š í s o Ll d zrušil rozsud~y obou nižších soudů a uložil 
sondu prvé stolice, by ve věci dále jednal a nový rozsudek vynesl. 

D Ů vO,tly: 

Pokud se dovolání opírá o to, že -niŽŠÍ stolice neuznaly věc rozsou
zenou, je v právu. Ve spom žalobce proti žalované o rozluku manželství 
uplatňoval žalobce mezi jiným tytéž důvody jako důvody rozluky, které 
nyní uplatňuje jako důvody rozvodu a z nichž nižší stolice nyní jeho ža-
lobě o rozvod vyhověly, totiž tehdáž, jak rozsudek ze dne 12. března 
1926, jímž jeho žaloba o rozluku byla právoplatně zamítnuta, uvádí, 
opětovné zlé nakládání, těžké ubližování a opětovné urážení na cti po
dle § 13 písm. e) a hluboký rozvrat manželství podle § 13 písm. h) zák. 
rozl., nyní pak vyhověly nižší stolice napadenými rozsudky jeho žalobě 
na rozvod z důvodu, že se manželka proti němu dopustila velmi citel
ného ubližování podle § 109 obč. zák. a zavinila hluboký rozvrat man
želství. Předpisy civilního soudního řádu o věci právoplatně rozsouzené 
plati i v řízení ve věcech manželských (§ 1 cit. říz.). Právoplatným za
mítnutím žaloby o mzluku z uvedených důvodel bylo pak pravoplat·ně 
rozhodnuto, že důvodů těch zde není, věc ohledně těchto důvodli je tedy 
pravoplatně rozhodnuta, a nemůže tedy ani novou žalobou býti uplatňo
váno ani novým rozsudkem vysloveno, že tu naopak důvody ty jsou, ne
boť to by byl právní řád sám s sebou v rozporu, a proto právě uznána 
jest skutečnost věci pravoplatně rozsouzené právním řádem za skuteč
nost novému sporu o téže věci překážející, k níž i bez námitky, i z úřed
ního počinu zřetel bráti sluší, by k takovému rozporu nemohlo dojiti. 
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o I t' ovány hyly jako důvody rozluky a 
že \ Jednom spo;-u duvody t~ up a l~ostejnoU ~eboť rozhodným jest jen, 
~ druhém ja~? d.uvOddY ~:~I~du~b~-Olacího s~udu, že tu není .roz,souzen;" 
ze Jde o tytez duvo y. , 'de o rozvod jest pravne mylny. 
věci, ježto ~rt dIí~e šlo~ rozluku ~ol;;~~f ježto tu n~ní totožnosti před
Chce patrn; nCl: ze, ne] e o sP~~vod ten' neobstojí. I žaloba o rozvod 
mětu, totoznostI naroku, a,le 'k a zrušení manželského spole-
i žaloba o rozlu~u ~platnu]e, ~ar?e ~i žalobě o rozvod jest zrušením 
čenství. v tom se upln.e shod':]1, ]~nz PeHo ři žalobě o rozluku vyčer
tohoto společenstvl narok vycerpa?, kd f rušení tohoto hmotného 
pán ovšem není, nýbrž jde dále, clle ~11I1l1~ .e: olečenství života), také 
společenstvi (společenstvl »stolu ka loze«,. ',;'an~eli zrušení manželské· 

, k "ní právního svaz II meZI 1 , 
ješte rozvaza, . 'j ží v souzeném případě, již proto ne, 
smlouvy; na Dom vsak pral1lc neza e 'b" 'en o nárok oběma žalobám 
že v ~r~hé žalob~ n~j~e o t~~i~o ~;11~~ž~is~é~~ společenství. Jinými slovy; 
spolecn~, 011

v
O Zl US~11l ma b žen a záleží jen na tom, že pravoplatn~ 

rozvod ]e vzdy v lozluce o sa , ' . hž se nárok vyvozuje, ať uz 
oduznána js~~cnost týchž sku~~cno~tIk ZV;I~ůvod který nezakládá obojí 
širší nebo uzs!. Teprv kdyb~,S 0,0 k

a ~ rozvod (některé důvody rozvo
nárok, nýbrž j~l~ ná!o~.sla?s;, n~ro d nlozlukové a mimo to důvody roz
d'0vé jsou slabsl n~,z pnslusne duvo Y ko důvod rozlukové výčetmo vy
vodové jsou ]e~ pnkladmo f ~lkOh ta opřená b~ byla zamítnuta, nebylo 
jmenov~n!,) a zalob~ o r~z ,ť bU ~:U~ečnostI ty zakládaly opravdu aspoň 
by tu veCI rozsouzene, po u ř ~'I ž žalováno bylo na rozluku pro zlo
námk na rozvod. Tak na p. o} o . zva k návratu žaloba na roz
myslné opuštění, aniž by byla ~c;nenaž~iu'e na rozvod.' jenž výzvu ne
luku byla proto zamltn~tao a n)11I se t t]' oOn jenž nedosahuje kvalI
předpokládá, ?ebo kdyz. duvodem Je; ~es ř~~eclk~alIfikace § 109 tr. zák. 
fikace § 13 plsm; b) zak. r?zl:,. avsa'vtdech ředpokládá výslovně, že 
Doložiti dlužno, ze !e v hore]slch vY, . ž~ žaloba byla zamítnut,] 
v předním spor~ s10 'o ro:lu~u a OV~;:Slt sporu o rozvod), nerozbh á 
(bylo-li j~.vyho~eno: odpada vub~~ ;~ o· rozvod, jak tomu bylo v případě 
se tedy pnpad, ze predl1l spor ve 00 dovolatelka opírá neboť tu by 
rozhodn~!i .Čís. 4?86 sb. n. s;, ~e nsezoľerozvodový ovládán' jest zásadou 
bylo uvazltI, Jaky vhv ;to n;a,. ,. pd postupu a tudíž vúle stran, neni tu 

. d i vy' sledek tedy zaVISI I o , I' proje nac, " h 'ako v řízení rozlukovem, ov a-
tedy takových zár~k pro spra~nl~~i tZj~šiění pravdy objektivní, což ještě 
daném zásad'ou vysetr?v~cII ab:e h ěno a stalo se tak na základě do-

t' .' vystupuJe kdyz za o e vy ov , t os reJl J vk' , 'ež ve sporu rozlukovém mlS a ne-
znání odpůrcova neb pro ~mesh am, t I k' ~h) Jde-II však v souzeném 
mal'í (§ 9, 10 řízení ve vecec manze s Y h . 'e tu tecly věcí rozsOU-

, 't d" d" v obou sporec a] 
případe o t?toznoos, UVO;I a'í dalš l vývody odvolacího soudu, po
zenou, že duvodu tech ;1elll, pad J. . Jrý vázány rozsudkem v prvém 
dle nichž soudy v druhem sporu ne]so,u I dos ěti k 'inému výsledku než 
sporu a mohou. důkazy, ~odno~lŤ! ~o~n~i ~l Š~;:I svěd~1 Ještě další. Neboť, 
ve sporu přednlln, zvla~te ;{~F,Pr~b/odnJ;nouti a nedojele k hodnocení 
je-Ii tu věc rozsouzena, s USl z.~ , 'b'v .. , hodnoce"1Í důkazů měl 

o k o o b tedy také ne k ]1nemu, ny I z ]lne ' 
du aZli vu. e~, . . Inku odvoláním proti rozsudku ža-
uplatňovaŤ! zalobce ve SpOlU o roz 
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lobu jeho zamítajícímu, a co se týče nových svědků, bylo by je uplatúo
vati žalobou o obnovu po rozumu § 530 čís. 7 c. ř. s. jako průvody nově 
nalezené, ale nelze tento předpis obcházeli tím, že se místo žaloby o ob
novu, vázané na přesné podmínky, podá nová samostatná žaloba na část 
nároku v žalobě zamítnuté 'Obsaženého, která na podmínky ty vázána 
není. Poněvadž řízení o rozluku manželství je ovládáno zásadou vyše
třovací a jsou tedy novoty i ve vyšších stolicích dovoleny, nastávala by 
prekluse jich a tedy potřeba žaloby o obnovu teprv dobnu, kdy ani v ří
zení opravném není možno již je uplatniti, avšak v souzeném případě 
řízení opravného nebylo a rozhoduje tedy doba, kdy skončeno řízení 
u soudu procesního. V žalobě o rozvod, o niž tu jde, mohl se tedy ža
lobce, pokud jde o uplatňované dva důvody, opírati jen o skutečnosti, 
které nastaly po skonč'ení jednání ve sporu o rozluku a které tedy ve 
sporu tom už uplatniti nemohl ani žalobou >O obnovu, tedy o skutečnosti 
nastalé teprv po roku dne 12. března 1926, který skončen o 4. hodině 
odpolední (16. hodině). Avšak zda vůbec některé a které z nich spadají 
do doby po tomto ,roku, nelJ:Í z rozsudků nižších stolic (ba ani z projed
nání) viděti, a nelze proto ještě rozhodnouti, nýbrž třeba věc odkázati 
k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. K věci rozsouzené dlužno hle
děti z úřední povinnosti, než ani s hlediska § 528 c. ř. s. nebylo by 
závady, neboť ačkoli žalovaná "se na spisy sporu o rozluku odvolala, 
třeba že námitku věci rozsouzené nevznesla, prvý soudce se přece otáz
kou věci rozsouzené nezabýval a ro,zhodnutí o ní neučinil, takže rozhod
nutí soudu odvolacího v důvodech jeho rozsudku obsažené jest první, 
není proto splněna skutková povaha předpisu § 528 c. ř. s. Dolo'žiti slušÍ, 
že pod Ck /I a 666/,25 podala žalol'aná na žalobce žalobu o rozvOD, 
o níž však řízení zůstalo dne 3. únorá 1926 v klidu. Tato žaloba nynější 
žalobě žalobcově nevadí, protože navrhl pouze její zamítnutí, neučinil 
však návrh na povolení rozvodu z viny žalobkyně, není tu tedy věci za
lJájené, ježto tam šlo o nárok nynější žalované na rozvod, zde však jde 
o nárok nynějšího žalobce na rozvod, předmět sporu není tedy týž. 

čís. 7251. 

Tím, že v poznámce pořadí jest pojmenována osoba, v jejíž· prospěch 
se pořadí zapisuje, nestává se zápis poznámky ještě neplatným. Nezá
leží na tom, ze které doby pochází dluhopis, na jehož základě byl pro
veden vklad v poznamenaněm pořadí, jen když byl vklad provedOO 
v době, na niž byla omezena účinnost poznámky pořadí. 

K tomu, by byla úvěrová pohledávka přikázána k složení na soudě, 
stačí, že byla pohledávka podle výtahu z pozemkové knihy na prodané 
nemovitosti vložena, aniž by bylo třeha průkazu, že nárok z ní skutečttě 
vznikl. 

(Rozll. ze dne 17. srpna 1927, Rl 672jQ7.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost přiká
zal exekuční soud v poznamenaném pořadí Theodorll C-ov; 10.793 Kč 
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I' k Valentil1a '1 Ferdinanda N-ov)rch v po
SU h a zamiti kallčni pohle.' a"..~I. , . oohl~~lávky Theodoru C-ovi po
znamenaném pořadí. Proti pn _~z,a~~ I Ludmila K-ová Ex e k u ční 
clala odpor· další kni~ovl1l" v_eme a oznámka pořadí 'nemá právního 
s o u d její odpor z duvodu, ze ~) P dlužní ú is ze dne 15. července 
účinku,b) že listina ~klaclu _sl~Mpn'~0;;1ielné pOhÍedáVkY Ludmily K-ov'; 
192~ vystaven byl az 1,0 v~~ e~~;~rovatelnosti odkázal na pořad pdva. 
zamltl a c) od pOl z e uvO k . L clmily K-ové napadené usnesel1l po
R e k U l' sní s o u d k re ursu u Ferdinanda N-ových a přikázal 
tvrdil, vyhověl však re~~rsl~ ~al~ng~g ~č s tím že přikázaný peníz bude 
iim na jejich kauční po ee a_v u. d' D u': v o 'I Y' Ludmila K-ová. 
- , -"t I slozen na sou e c . 
pro jmenovane ven e e 'd' "k'Z,,'111' pohledávky Theodma C-a 

v V' • d V· ání pora 1 a pn a c .' , 
stezule SI o pnzn" _ ' ka pořadí obsahuje Imenoval1l 
10.793 Kč 80 Ir z duvodu,. z~, pO~I~a~~h pořadí se zapisuje, dále že 
osoby (Theodora C-a), v leJlz r~26 ~ystaven byl až po vtělení vyko
ctlužní úpis ze dne 20',~ervenc,~ 'ež se stalo 7. července 1926, a ko
natelné pohledávky stczovate!cll1~: ] N Ž ve všech směrech· neprávem. 
ncčně z důvodu odporovatcnos I; ~astník jest oprávněn žádati za 
Předpis § 53 kn. z~k. staI~~'''.I, ze ~'čiti na ní právo zástavní za dluh, 
knihovní poznámku, ze zamys;1 p:?~uJ by právům která podle těchto 
jehož výši jest udati: a to za ;I;n u~e J.n~cla okamžiku ~né žádosti. účinek 
Jednání budou zapsana, opatn P2~a kl zák na dobu jednoho roku. Je 
poznámky ome,zen jest ~odlle ~ § 53 Itn. z~k. nemá býti osoba, v jejíž 
sice pravdou, ze podle, os ov 'd' v zá Jise avšak stalo-Ii se tak, 
prospěch ~ořa~í, se, zapi~,uJe'iěuvl~es~~~á se tím ~ápis ll~platným. Zákon 
jako v projedna,anem pnpae '. I také nikde nezakazuje. Jim ome
jmenování osob~ SIC:' nep~edP;sur:1 a \ypotéky . že nemŮže použíti po
zLIje se sice doc3"sne, vol a v aS dn~::u °iJ1ého ~ěřitele) ale, odpovídá--li 
znamenaného porach pro pohle, o~námce pořadí je tím po stránce 
pak pozdějŠÍ zápis zást:,vmh? prava ~ _ o účelu. Bylo by lpěním na 
věcné i formelní vyhoveno z~kon~da I o~;Z~~Zajista účelu zákona, kdyby 
zbytečném formalismu a ne? pOVI a o oto že pOZ'l1ámka obsahuje pří-
Prohlašován byl za neplatny zaplsklen. pr , '~pozde-J's-í zápis odpovídal 

'b t -' šak ta ovy lemuz ' 
cIavek sice na~ y ecn'(,~ ~v 't' Poz'námka přes onen dodatek platnou 
a jenž stal se hm bezpre me nym. I e s JfiÍvně dovodil nestanovil v té 

, zůstala, neboť zákon, pk prvy sloduC c tl o'n byl dluho~is o pohledávce 
,,,' , "' I' kce Olmlnost , Y vys av . , 

pncme zac ne san· , , o vtělení pohledávky Ludmily K-ove, 
Theodora C-a a že se tak ~talo a~d eklade požadavek, že by dluhopis 
je zajisté ne:ozhodno~: zako~ n~ří:ě~Í nýbrž vyhledává se jednak, by 
musel pochazeh z lur?:t~.~o /pro zip;'s zástavního práva nutné, ja~ po 
dluhopIS obsahova na e~1 os I ." a ab vtělení stalo se v dobe; na 
stránce v~cné tak_po. strance fon:,ell11, 55 kn. zák.). Oběma těm poža
niž poznamka poradl ~yla on;ez(n~ ~~ě v hověno a sluší proto zápIS 
davkům bylo v pr?Jeona~a2.cm '~m~ v hr:ženým. Vždyť by jinak účel 
pokládati za platn'( spora 1111 j ní § l3 kn. zák. bylo by zbytečným a 
poznámky b~1 zmaren ~_ustan?:,e ž€ ořadí omezeno jest jen na 
nemělo by vyznamu. Nazol skzov.atelky,. POstatne' povaha dluhopisu 

, o o"k spravnym nenI 
pohledávku ze zapuJe y, . k . ·,v ;1epoužívá- se výrazu »pro zá-
zcela odpovídá obsahu poznam y) v mz . 
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pŮJČku«) nýbrž »pro zadlužClll« Ve sk v , • 

cervence 1926 tutéž povahu. ako b utecnostJ ma d!u~opls ze dne 15. 
o kupní cenu za dodané zbožl a t h Y ~e jednalo.? zapujčku, neboť jde 
dávku. Pokud se týče odporov t ~ ov:. cena tvon tu zapůjčenou pohle. 
námitky již dříve uvedené oh~~nněos I, tOukazuje. stěž.o~atelka na obě 
k 111m přihlížeti nelze. Dov~zuje-li ted~c ~z d by:;o ~sak. JIZ vyloženo, že 
skutečnosti, že dlužní úpis stal se až o ~ ~I ~ .. -ova své zkrácení ze 
poznámka pořadí obsahuj'e j'mel ,P zabPls u jejl pohledávky nebo že 
se ' I ". lOvanl oso y jde o opako " • d nyc 1 JIZ námitek. Tvrdí-li však dr' , ", vam pre ne-
smyslu odpůrčího zákona, musily b; oto;ova:elnost. z JI1;ych • důvodů ve 
deny ~ pak jedná se o skutečnosti kter~ nos I dotycne bJ~l zretelně UI'O
odkazaní odporovatelky ve směr 't Jen .sporer;' rozresltl lze a Ploto 
kona (§ 231 ex. ř. a rozh ne 'v uso~~ n~, porad prava stalo se podle zá
K obsahu stížnosti slUŠÍ j'e~ ddd~tl' z'eudlclhs. 259 Sb, Věs!. z roku 1902). 
. e I t ' '. ,u OpIS ze dne 15 c· 192 J pa nym, maje vsechny náležitost"k ,ervence 6 
závadou, že doba doda'nl' zb" I, o. vzm U pohledávky a není při tom 

'OZl na uver nen' v 

proto vytýká stěžovatelka že r' I ~ ne:D uvedena, Neprávem 
šetřiti, Vidyť vzhledem k~ pře~n:e~~udce meJ, vec před rozvrhem vy
bylo možným, a v Odůvodnění také všs:~~n u.clml, co za daného stavu 
dotkl. Není proto stížnost L d '1 K . ,namltek LudmIly K-ové se 
nouti. Pokud J'de o stížnostUF:::'ct

l 
y -Oj ve duvodnou a slušelo ji zamít-

d 'tO . ~ mall( a a Valentma N 'h' " a I za pravdu v tom že 'e" h ' '. -ovyc , Jest JIm 
pisu směnky má po;ahu J r~l~o· :1~,~~~~\r°tJ F e:dlnand~ V -~vi 'při pod
podle stanov všechny POdpisjvatele 'sm:m loznodn~, ze zalozna v ž. 
VIska za akceptanty, Jde tu o dvo'í ,enky p;,klada se sveho stano
ložně a o poměr mezi V-em a ·eho\.t;mel,' pomer Ferdl~anda V-a k zá
chylný je rozhodně ruko emsLím . ~JI11II11, Te~to.pomer od onoho ocl-
16. července 1926 ha i o6sah do ? 1" . /0:" u svedcI prohlášení ze dne 
vyplacena Ferdin~ndu V''O~i O/;s~ z~ °lzny samotné, že zápůjčka byla 
půjčce potřeboval podle sta~ov ~á~oln /k sar;'0Jedll1ý' dlužníkem, k vý
nych osob a těm pro případ že b } I JCJII11U krY!1 spolupodpISU JI
na SVých nemovitostech kal;ční plh;:~~~; d\Uh z.~. neho. zapl~titi, zřídil 
4800 Kč. Nelze proto souhlaSItI s' u co VySC smenečneho dluhu 
a Valentm N-ovi zaplativše zálož n,>;azorern ~~Véh? soudu, že Ferdtnand 
byl to ve skutečnosti a dle ravd ne, zaplah:1 svuJ vlastní dluh, neboť 
ložně clle svých pod lislI laRti mY. dll~h F:I Q;nan"da V-a, který sice zá
l~el1l Ferchuanda v-l, jel;ž jediněU~lb;h~~~IY, VStk lIm ne~řes!al býh cll u
Ze poznámka pořadí I pro kauční " t k \ yp a.~enu smenecnou valutu, 
nčjšÍm doslovu § 53 k "k lypO e u je pnpustl10U, o tom při ny
Sb 11. s) a v Souzen' n, z.~ , n.enl pochybnosti (srov. rozll. čís 3002 
Zápůjčk~, nybrž porad~n~r~nfaa~:~ž:de ;ebyl? pozn~menál1o .pořa~1í pIa 
kem vtělena býti mohla. Vždyť Cll1'~~' ru~UČI11 hypoteka s pravním účil1-
~ys~ítá, vznikl Již dne 8. kVětn~ 1925 ted~'~S!V;, J~k z obsa?u směnky 
radl pro zadlužení jež se stala dne l' } Jeste pred poznamkou po
odpor Ludmily K-~vé z týchž dŮVOdů3 .. ~~na ~925,. Pokud vznesen byl 
dora C-a, odkázati sluší I h.·.. .' J o o ledne pohledávky Theo
shledány byly nedůvodný~~ ~~e)SI, vyvo~y,.dle, nIChz dotyčné námitky 
Jen pohledávky Ferdinanda ~ V rat Jen Nalsl , duv?d odporu týkající se 

a cn lna -ovych, ze totIž kauční hypo-
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téka nebyla vyčerpána. Ferdinand a Valentin N. přihlásili celou pohle
dávku 4,800 Kč, předložili na doklad svého nároku směnku ze dne 8. 
května 1925 a odvolali se na dopis záložny v Ž. z 28. duhna 1927, Než 
z těch dokladl! vysvítá, že směnku podepsala jako další rukojmí a že 
také valutu směnečnou z části zaplatila Terezie S-ová, a nebylo uve
deno, ani z přípisu záložny není zřejmů, kolik který ze tří rukojmí za
platil, a také zůstalo neznámo, .kdy se placení stalo, Je tudíž přihláška 
Ferdinanda a Valentina N-ových neúplnou a z té příčiny přikázání po
hledávky k hotovému zaplacení uvedeným věřitelům státi Se nemohlo. 
Podotknouti sluší, že, nestala-Ii se přihláška kauční pohledávky vůbec, 
postupovati jest podle doslovu § 210 a 211 ex, ř., to jest musí býti ve 
smyslu § 234 ex. ř. peníz až do nejvyšší vtělené částky pro oprávněného 
uložen na úrok (srovn, Neumann kom, k ex, ř. z roku 1910 str. 595 
odst. 2 a rozh. nejv. soudu čís, 3007 sb. n. s.), Je-li přihláška nedosta
tečnou, postupovati sluší týmž způsobem,neboť není důvodu k odnětí 
práva vůbec. Jinak by věřitel, který přihlášku podal a ta je neúplnou, 
byl na tom hlIře, než věřitel, jenž přihlášky nepodal vůbec a který spíše 
by zasluhoval, aby ostřeji bylo proti němu postupovámo. Soud proto, 
když nebylo vůbec vykázáno, kolik na směnku zaplatili N-ové 'a kolik 
Terezie H-ová ",niž, kdy placení se stalo, peníz na kauční pohledávku 
N-ových připadající uložil podle §§ 210, 211 a 224 ex. ř, na úrok a to 
jen 2 třetiny kaučních 4.800 Kč, tedy 3.200 Kč, poněvadž Ferdinand a 
Valentin N-ovi ve své stížnosti výslovně požadovali, aby pohledávka 
byla jim přikázina jen do dvou třetin ze 4,800 Kč a nikoli peníz větší. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Ludmily K-ové; 
,,' , 

Důvody: 

Dovolací rekurentka napadá usnesení rekursního soudu proto, že 
z nejvyššího podání byly v poznamenaném pro ně pořadí (§ 53 knih. 
zák.) před její pohledáv1vou přikázány pohledávka Theodora C-a a 
kaučiní pohledávka Valentina a Ferdinanda N-a, leč neprávem, Pokud 
dovolací rekurentka dov~zuje neplatnost poznámky pořadí pro uvedené 
pohledávky z toho, že proti ustanovení § 53 knih, zák. bylo v poznámce 
nvedeno i jméno příštíh'Ú věřitele, jakož i pokud dovolací rekurentka 

,napadá přiznané pořadí proto, že dlužní list ohledně pohledávky Theo-
dora C-a a kauční prohlášení ohledně pohledávky Valentina a Ferdi
nanda N-a pochází z doby po vkladu její pohledávky, a pokud dovolací 
rekurentka dovozuje, že pořadí přiřknuté pohledávkám C-a a N-a ne
mělo býti přiznáno, protože jest vklad uvedených pohledávek v přizna
ném, totiž poznamenaném 1'1'0 ne pořadí odporovatelným (§ 20dp. zák.), 
jsou vývody dovolacího rekursu jen opakováním a to i doslovným vý
vodů rekursu dovolací rekurentky do rozvrhového usnesení prvního 
soudu a, protože se rekursuí soud vývody těmi zevrubně zabýval a je 
výstižně a ve shodě se zákonem a jU'dikaturou přiléhavě vyvrátil, po
ukazuje se dovolací rekurentka s dotyčnými vývody na příslušnou část 
důvodů napadeného usnesenÍ. C'Ú se týče vývodů dovolací rekurentky 
proti přikázání kauční pohledávky Valentina a Ferdinanda N-a, že 1'0-
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hlcdávka tato llcmčla býti přikázálta, jl:žto nebylo prokázáno, že nárok 
z kaučního poměru skuteóně vznikl, jest stanovisko dovolací rekurentkr. 
že z uvede;lého důvodu byla pohledávka N-a neprávem pří kázána, mylné: 
neboť ka:lCn! pohledá~ka nebyla přikázána k hotovému zaplacení, nýbrž 
ten k ,ulozem na soude podle § 224 druhý odstavec ex. ř. a k tomu sta
cIlo, ze pohledávka podle výtahu z pozemkové knihy byla na prodané 
l~emovltostI v.!ožena, a průkazu, že nárok z ní skutečně vznikl, nebylo 
treba (srovnej Neumann u § 224 ex. ř. rozh. GUn. ř. č. 2562, sb. n. s. čís. 
3017,3721). 

Čís. 7252. 

Podle § 379 ex. ř. nestačí jen povšechná navrhovatelova obava neb 
osvědčení jen objektivního nebezpečí (že odpůrce jest zadlužen, stíhán 
exekucemi neho že nemá jinéhO jmění a p.), nýbrž nebezpečí pro na
~~ovatelů,v ?árok, ~usí vycházeti z jednání nebo chováni se odpůrcova, 
Jez nemUSl sice byh obmyslným, jest však přece hospodářsky a právně 
neo~,~yklým nebo nepotřebným a s to, by změnou majetkových poměrů 
dJuzntkových přivodilo ohroženi vydobýváni věřitelova nároku' nestačí 
prodej nemovitostí, nebylo-li osvědčeno, že odpůrce s výtěžk~m učinil 
nebo bezprostředně hodlá učiniti opatření na újmu navrhovatelova ná
roku. 

(Rozh. ze dne 17. srpna '1927, R I 683/27.) 

Ku ,zaji.štění nároku na vyplacení l,odílu na zisku společného mlýna 
a pekarstvl navrhla ohrožená strana' proti odpůrci (spoluvlastníku) po
vole~í prozatímní,ho opatření zákazem odpůrci prodatí zařízení bytu a 
nakladatr s kupm cenou za prodanou polovínu mlýna. S o udp r v é 
stol I c e prozatímní opatření povolil, rek u r sní s o II d návrh 
zamlt1. 

N e J v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dtlvody: 

. Re~ursní soud vychází z ,názoru, že, třebaže lze nárok navrhovatelky, 
k j:h~z ~abezpeče?í domáhá se prozatímního opatření, pokládati za 
osvedceny jednak zalobou, která se teprve projednává, jednak výsled
hm sporu dřívějšího a již odbytého, schází nezbytně osvědčení, že její 
na:ok Je ohrožen. Proti tom~ míní stěžoovatelka, že odpůrce jednal přímo 
v ~m'ysl:". b~ jl ohrOZil v JejIch plně oduvoclnéných právech, což prý vy
ply~a zrejll1e z toho, že tajně prodal »za babku« svou polovici reality. 
I s radou mOVitých věcí, kteréž jsou nepochybně příslušenstvím a patří 
tedy do ~l'0luvlastl1lctví obou stran, takže se žalobkyně teprve několik 
dm ]'ozdejl o prodeji dozvěděla, ačkoliv by bývalo jeho povinností, by 
uap!ed, J,;hko,z spravoval společnou mlýnskou realitu, podal účet ze 
spr~vf' dale ze zastavil placení vyživovacích příspěvků již za tři léta 
dluznych a že nemá jinakého jmění. Vývodům dovolacího rekursu nelze 
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však přisvědčiti. Podle § 379 ex. ř. ncstačí jen povšechná navrhovate
lova obava neb osvědčení jen objektivního nebezpečí, na příklad že od
půrce jest zadlužen, stíhán exekucemi ne?o že ~em~ jiI~ého )I1!ění, nýbrž 
nebezpečí pro navrhovatelův nárok 111US1 vzc,haz:Ť1 z ~ednal1l neb ,:110-
vání se odpůrcova, jež, ač není snad obmyslnym, Jest p}ece hos.P'0dar~ky 
a právně neobvyklým nebo nepotřebnym. a s to, by, z;11e:l5'u maJetk?vych 
poměrů dlužníkových přivodilo ohrozem vyd~byva~1 ,ventelova, narokn. 
Jak viděti, nepoukazuje již stěžovatelka k oduv~d~el1l. sveho n~v~hu na 
to, že 'Odpúrce po prodeji hodlá neznámo kam ,pr~sldhtJ. Tvrzem,. ze. ?d
ptlrce prodal svou polovici m15rna za nápadne l1lzkou cenu,. nem mCl111 
doloženo. Rekursní soud správně poukázal na to, že prodej moh; spo
čívati na nutkavé příčině, bud' pro dluhy neb pro spory s manzelkou 
o vyúčtování ze správy společného jmění neb pro neutěšené rodInné po
měry, ježto jest s manželkou rozveden. Pouha s~utečnos~ Plode]e ne~ 
může tedy býti směrodatnou pro povolel1l zatrmtuho opatrenr, neby;o-h 
osvědčeno že odpůrce s výtěžkem za prodanou p'olovlcl reahty uClml 
neb hodlá 'bezprostředně učiniti opatření na újmu nároku stěžovatelčina. 
Takového osvědčení však nepodala. Rekursní soud uvedl, že odpůrce 
složil na soudě peníz s útratami přiřčený jeho manželce v dřívějším 
sporu. To ani sama v dovolacím rekursu zvláště nepopírala. Stěžova
telka poukazuje na protokol o slože,ní vyjevovací přísahy a na seznam 
jmění, jejž odpůrce při roku předložiL Podle tohoto protoko,lu udal ?d
půrce podmbnč, jak naložil s kupní cenou vzhl;dem k: svym dluh~m; 
Nelze tedy seznati, že by pro návrh na povo!em prozatJmn~?o opat:en~ 
byly osvědčeny podmínky podle § 379 ex. r., pokud se tyce ohrozem 
tvrzeného nároku. 

čís. 7253. 

Lze vésti exekuci propachtováním hostinské a výčepnické živnosti. 

(Rozb. ze dne 17. srpna 1927, R I 688/27.) 

s o u d jl r v é s tQ 11 c e vyhověl návrhu dlužníka, by byla zasta
vena exekuce vnucenou správou dlužníkovy hostinské a výčepnické živ
nosti. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému 

'soudu, by vedl dále exekuci proti dlužníku. D ú vod y~ Soud pr,vé sto~ 
lice nařídil zastaveni exekuce vnucenou spravou dluzmkovy Z1vnosh 
hostinské a výčepnické, poněvadž nebyla podle šetření provozována 
s více než se čtyřmi pomocnými silami. Zastavil tedy exekuci z důvodu 
§ 39 čís. 2 ex. ř., ježto byla vedena na právo, které jest podle platných 
předpisů z exekuce vyňato. Rekurentu dlužno přisvědčiti v tom, že za
stavení exekuce nemělo nastati proto, že hostínská živnosr není pro
vozována s více než čtyřmi pomocnými silami. Neboť jen ll' takových 
živností, k jichž nastoupení se vyžaduje zvláštní zjltlsobilosti, jest ---: 
nehledíc k živnostem řemeslným - vnucená správa nepřípustna, jestlI 
provoz vykonáván nejvýše se čtyřmi pomocnými silami (§ 341,. prvý 
odstavec, ex, ř,). Nesprávným jest tvrzení dlužníka v návrhu na zasta-



- Čís. 7254 --
J264 

ve12í, že, h.ostínská žívnost náleží podle § 15·' r '" • '" 

vyzadujlclm k nastoupení zvláštn' o b'l CIS. 10 Zlvn. L k zlvnostem řádu jsou hostínské žívnostl' o 1 zpuso. I osti. Podle § 15 čís. 15 živn' 
P 'k " p uze oznaceny jako ž' ť k . ru azu zpusobilosti se toh· k .. h Ivnos I oncesované. ero v~c nerozhodným, zda ~I~~~~k J~~t p!ovozu nevyž.aduje. Bylo proto 
CI.,S vI:e pomocnými silami, Tato otázk~r~~~! provo~ zlvnosÍl se čtyřmi 
pnpade, kdyby se požadoval průk ° bel a bJ:' vyznam pouze v lom 

N' •• , az zpuso I oSÍl 
e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu r~kursu. 

o ů vod y: 

P~dle § 19 druhý odstavec živn, nov . t . •. . 
a vycepmckou z pravidl .' jes sIce zlvnost hostl11skou 

I II a provozovatI maj·itelem k 
a e poc e odstavce třetího téhož § o. ,_.. - oncese samým, 
z důležitých důvodů povolenob ž' muze bylI zlv,noste~~kým úřadem 
provozována náměstkem anebo y. Ivn~~t h?stmsk~ a vycepnieká byla 
paehtování živnosti není v louč plOpae ,ovana. Jezto podle toho pro
jejím nepřípustna (srovnej ~ 34~no'd ~em an; ~xekuce propachtováním 
nezrušil exekuci vedenou na o' o s avec.treÍl ex ř.) a rekurs ní soud 
propaehtováním pro udánlivou h

n 
SÍl;;SkOU

t 
zlvnos,t povinného veřejným 

epnpus no-st pravem. 
., 
čís. 7254. 

Předpisy čl. 347 obeh zák 'so - - . zkoumání zboží a k OZ11á~en' .) ~ ~O~ahy dlspositivni; lhůty ku pro-
z~ěněny, prodlouženy nebo' z~~r~ennyc V vad m~hou býti úmluvou stran 
vytky, oznámené po zákonn' IhoC _ y .•. ~om, ze bylo odpověděno na 
spatřovati uznání včasnosti ~ýte~~ a ilflsltbeno vady odstraniti, dlužno 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1927, Rv I 1174/p.) 

Proti směnečnému platebnímu·'k 
na zbytek kupní cen za dodan' _ P;I azu, o~l~dně směnky, vystavené 
hledávku z náhrady ~kod .• y strojč namIth zalovaní započtením po
za nové. Pro c es n í s~' j~zto jIm. zalobky?ě nevyměnila staré válce 
tební příkaz, o d vol a c í u s o ~ ~ ves t o I: c e zrušil směnečný pIa
vod y: Dopisem ze dne 12 ob. napadeny rozsudek potvrdil. O ů-

. . Tezna 1926 uznala· 1 .. , t 
vmnost, vyměniti »síaré« válce za ' N:a 

HjlCI s rana svou po
otázkou, byla-li vada stro'e dod _ ,)>11o.ve,,:, ,etreba se tudíž zabývati 
týkám a včas a lze-Ii z o6sahu ~neho Z~I~]ICI stranou žalovanému vy-
1926 dovoditi uznání zažalované pOt~f:d ~ak ovaného, z,e dne, 10. března 
leckym posudkem ve s o· e' , • ,av y a vzdanI se namitek. Zna
strana staré válce za ~o~ ,nI s vyp~v~dl svedka Jest zjištěno, že žalující 
vadné, jako u nového stro\ ne~ymenI ~ a .že také nedodala válce bez
vyjádřena jest základní rlvnr:fpokla~aÍl ;rlužno. V § 1052 obč. zák. 
přejímají se závazky z ;avidla 'e sada, ,ze pn oboustmnných smlouvách 
vzájemného plnění a le tedy n~~' \ ~~h ad za předpokladu zajištěného 
druhé, když není ~jištěna v ,. ~ Y I ~e ,na strana nucena, by plnila 

za]emnym plnenIm druhé strany. Posuzuje-Ii 
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se spor takto, nelze uznati žalovanou stranu povinnou k zaplacení za
žalovaného zbytku kupní ceny. Nesplnění závazku vyměniti staré válce 
za nové má stejný význam jako dodání vadného zboží a účinek jeho 
je ten, že prodatel, nebylo-li vadné zboží kupitelem přijato, ocitá se 
v prodlení s plněním, jako kdyby vůbec nebyl dodal. Orýhování a pro
hloubení rýh na válci po 12 březnu 1926 žalobkyní vrácených, nelze 
pokládati za splnění závazku v dopisu ze dne 12. března 1926 převza
tého. Zaplacení zbytku kupní ceny byla by žalující strana oprávněna 
požadovati jen, kdyby' sama dostála svému závazku podle dopisu ze 

dne 12. března 1926. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací 'soud správně vyslovil, že v tomto případě na tom nesejde, 
zda žalovaní vytkli vady dodaného stroje včas, poněvadž se žalující 
firma dopisem ze dne 12. března 1926 bezvýhradně zavázala, že staré 
válce vymění za nové, aniž namítala opo"zděnost výtek a aniž naznačila, 
že- se k výměně necití povinnou a že ji provede jen z .ochoty. I kdyby 
tedy byli žalovaní vady vytkli opozděně, nevyvodila žalobkyně z toho 
pro sebe důsledkú čl. 347 obch. zák. a vady uznala. Předpisy tohoto 
článku jsou povahy dispositivní a není proto závady, by lhůty ku pro
zkoumání zboží a k oznámení případných vad tam vytčené nebyly úmlu
vou stran změněny, prodlouženy nebo zkráceny, Jestliže tedy žalobkyně 
na výtky, dle jejího názoru opozděné, dopisem z 12. března 1926 reago
vala, vady uznala a k jich odstranění výměnou válcú se podvoJila, nutno 
v tom spatřovati uznání včasnosti výtek, pokud, se týče souhlas s pro
dloužením zákonem stanovené lhůty k oznámení vad. Pro názor dovo
latelčin, že šlo o zvláštní, na kupní smlouvě nezávislou úmluvu a že 
pmto nelze odůvodniti zadržení kupní ceny ustanovením § 1052 obč. 
zák., není ve zjištěních nižších soudů opory. Prohlášení žalobkyně 
dopisem z 12. března 1926 stalo se na výtky žalovaných, opírající se 
o nenáležité splnění kúpní smlouvy, a nemohlo k němu přirozeně dojíti 
již při ujednání smlouvy, poněvadž té doby stroj nebyl ještě dodán. 
Jinak jest však zřejmou souvislost celého vyjednávání. Že žalo-vaní za

, koupili stroj nový, že tedy měly býti veškeré jeho součástky nové, ne-
opotřebované a že žalobkyně dodala válce staré, opotřebované, vychází 
nade vši pochybnost ze zjištění nižších soudů, jmenovitě také z obsahu 
objednacího listu, prospektu a onoho dopisu žalobkyně. 

Čis.7255. 

Rekurs je přípustným (§ 65 ex. ř., § 126 kn. zák.) toJikio proti soud
nímu usneseni, nikoliv proti provedeni záznamů (zápisů) podle §§ 1, 2 

80 

Clvilnl rozhodnuti IX. 
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a 8 ~~. instr. ze dne 12. ledna 187 '" '. 
proti vykonu POvoleného knih fu 2, C.IS •• 5 r. zak. a §§ 66 76 j'OO ' 

ovn o zaplsu podle § 103 knih. 'k' r. a 
za . 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1927, R II 279/:27.) 

Rekursní so d . 
Podle § 65 ex' u Odnlltl rekurs v exekuční ,. o 

usnesení so d' r. a §. 126 knrh. zák. jest rekurs " ve~1. D u vod y: 
do rozhodn~r u. ~dymah~Jí~í věřitel nestěžuje si v1~f~~tnym jenom proti 
zá t . I sou u, nybrz proti tomu '.". e obsahu rekursu 

s a,vmh:, P:o jeh'O pohledávku bl' ze pn knlh?vnim záznamu práva 
»SOuc~sne s c. d. 2187/27, 2188/2~ o v pozemkove knize pOznamenáno . E'~~ .u~on.u p,octle § 103 knih. zák § i I89/;27«. Stížnost směřuje tudíž 
de . j. r., Jenz .nespadá do půs'Obn~sti Indstr. ku. ~nlhovnímu zákonu a 

nym usnesenUl1. sou ce a tez nebyl nařízen 
Ne j v '" napa-

y s s I S o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

.' Lze, odkázati na správné důvod .' 
I~s~~i CJho se. domáhá stěžovatel, ale j~~l~d.eneh~h Usnesení. Jest ovšem 
. ,a U!~ napravy, nemůže to b'ti lh .. .1e~lU ,ostejn'O, v jaké formě kehoz 

P'Ouzd ke zjednání nápravy:' lak o~leJn§ym pn ~yřízení prostředku 
n .. z. Jest rekurs připuštěn toliko BO e 65 ex. r., tak i podle § 126 

senl soudu, jímž byla v " Rro soudnlmu usnesení Že b 
se netv d'" ynzena stezovatelov .. d . Y usnc-

. rl, stlznost týkala se j'ak .', a za ost, bylo nesprávným 
sem) tolIko provede'nl' z r 'o spravne uvedeno v napade.ne· ' 
v'k . aznamu (záp' 0) ". m usne
~ . Instr. ze dne 12. ledna 1872 č' I~U , na.nz,enych podle § 1 2 a 8 

vyko'llu povolenéh k' . ,IS., 5 r. zak. a § 66 a 76' ' ,. 

~~:rávn~m ~těio:ate~~,~v;~~z~n~~~~u !o~le k§ 103, kn. ZákJJ~~ť~~~t~ 
. , 'h I a pn zaplsu v pozemkové kn' p nam.~ ~oucasnosti na jeho žá

nI 'O rozhodnutí, an sám ři '. :ze se provadl jen na základě so 
byla stížnost rekursním sPo dznava'dze v u. snesení není o I'í řeČI' P . ud
P . . u em o 'mít ut . k ..' . ravel1l 
v~:vy. n.espravposti, která se podle jeh~ t Ja ~ nepnpustná, neboť ná-

.. I jInYl1l :,pusobel1l. Nelze r . ,vrzem stala, musí se dožado-
StlZHoStr, jez se stalo právemP oto vyhovetr jeho rekursu do odmítnutí 

čís. 7256. 

Zástlvnímu '''t . . t ven eh, jemuž přlsl" . h 
jes dáno na vůli a přísl" .. USl na radní nárok podle § 222 . ' 
nemovitosti a do které Č:tkyl prav? V?lby, ze které ze spoluzaváza

ex
: r

h
·, 

pozada náhradu. . nye 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1927, R I 435/127.) 

Ježto předcha' ". k . 
" v Z€JICI 11lhOvni C;V. v 

z exekucne prodaných podílů ne~~;~:~~s;Ch. ,~o.sell úplného uspokojení 
, pn aza exekuč!ní soud ná-

-- Čís. 7257 -
1267 

sledujícímu knihovnímu věřiteli družstvu K. podle jeho návrhu náhradní 
nárok na neprodaném simultanně zavazeném podílu Anny N-ové pení
zem 25.328 Kč 08 h. K rekursu správce úpadkové podstaty Anny N-ové 
rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vo d y: 

Dovolacímu rekursu, jímž jest napadeno usnesení rekursního soudu 
proto, že byl uznán náhradní nárok (§ 222 ex. ř.) družstva ohledně 
spoluvlastnické sedminy Anny N-ové penízem 25.328 Kč 08 h, nelze 
přiznati oprávněnÍ. Pokud dovolací rekurent teprve v dovolacím rekursu 
výpočtu pohledávek Václava Sch-a, na jichž základě byl určen náhradní 
nárok družstva K., odporuje v tom směru, že prý bylo u dotyčných po
hledávek na útratách spadajících do rámce kaucí zřízených pro útraty 
započteno více, než kauce ty podle výpisu z pozemkové knihy činí a že 
výše jistin pohredávek Sch-o'vých neodpovídá pozemkové knize, nelzc 
k dotyčným vývodům dovolacího rekursu přihlížeti, ježto ony námitky 
proti výpočtu pohledávek Sch-ových v· rekursu do usnesení prvního 
soudu dovolacím rekurentem uplatňovány nebyly a v do,volacím rekursu 
nelze doháněti, co bylo opomenut'O v rekursu. Pokud dovo1ací rekurent 
uplatňuje proti stanovení náhradního nároku 25.328 Kč 08 h, že jest 
to třetina a nikoli sedmina náhrady, která na podil Anny N-ové připadá, 
a pokud dovozuje, že rekursní soud jest na omylu, maje za to, že pohle
dávky Sch-ovy byly na čtyrech sedminách Františky L-ové a Marie 
W-ové vymazány a že proto tyto podíly nepři'cházejí v počet při stano
vení náhradního nároku, nelze ani této námitce přiznati úspěch. Otázkou, 
zda p'Ohledávky Sch-ovy na spoluvlastnických podílech Františky L-ové 
a Marii W -Qvé váznou, jak tvrdí dovolací rekurent, či neváznou, jak má 
za to rekurs ní soud, netřeba se zabývati. Zástavnímu věřiteli, jemuž po
dle § 222 ex. ř. následkem nepoměrného uspokojení předcházejícího vě
řitele z prodané nemovitosti přísluší náhradn,í nárok, dáno jest na vůli 
a přísluší právo volby (§ 15 knih. zák., Neumann u § 222 ex. ř.), ze které 
z neprodaných sp01uzavázaných nemovito'stí a do které částky požádá 
náhradu a vznese náhradní nárok. Družstvo K. navrhlo podle protokolu 
o rozvrhovém roku ze dne 13. srpna 1926, by mu byl přiznán a do knih 
vložen náhradní nárok toliko třetinou na spoluvlastnický podíl Anny 
N-'ové. Přišly proto při stanovení náhradního nároku jen v úvahu po
díly Jana L-a, Bedřicha L-a a Ann)' N-ové a náhradní nárok ohledně 
spoluvlastnického podílu Anny N-ové byl určen správně jednou třetinon 
pohledávek Sch-ových penízem 25.328 Kč 08 h. 

čís. 7257. 

Na jistotě, složené na soudě, nabývá ten, pro něhož byla složena, zá
stavního práva. Složena-Ii jistota v cenných papírech, lze přírůstek na 

". 
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kursu vydati skládci jen se svolením zástavního věřitele. Bez jeho sv().. 
lení nemůže skládce žádati za vrácení části cenných papírů, když jejich 
kurs stoupl, jest mu však volno, by složil celou jistotu v hotových peně
zích a vybral si pak všechny cenně papíry. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1927, R 1 520/,27.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na čís. sb. 6476. Odpůrce na
vrhovatelův (akciová společ:nost) složil poté na snudě jistotu v 6% 
dluhopisech moučné půjčky. Ježto kurs moučné půjčky napotom stoupl, 
navrhla akciová společnost, by jí bylo vráceno za 372.000 Kč jmenovité 
hodnoty moučné půjčky jakožto přebytečné krytí. O b a niž š í s o u d y 
návrh zamítly, reku r sní s o u d z těchto d ů vod ů: Kurs složené 
6% státní mouč'né půjčky sice stoupl, není však jisto, zda trvale. Poně
vadž nejde o trvalý přírůstek slOžené jistoty, 'neboť kurs její může zase 
klesnouti, nelze podle nynějšího kursu výši jistoty posuzovati. Tomu 
svědčí i účel, který sleduje ustanovení § 6 zákona čís. 121/21 sb. z. a n. 
Neboť, kdyby následkem zvýšeného kursu 6% státní mou'čné půjčky 
požadovaný peníz byl vydán a kurs její opět klesl, bylo by třeba jistotu 
doplňovati po odklizení dříví, což by odporovalo § 6 cit. zákona, podle 
něhož tu má býti jistota dříve, než druhá strana počne dříví z pozemku odklízeti. 

N e j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu akciové společnosti. 

Důvo,dy: 

Stížnost hájí stanovisko, že podle toho, jak kurs cenných papll'u za 
jistotu složených stoupá, jsou stěžovatelé 'oprávněni přebývající cenné 
papíry si vybrati, jenže by v případě poklesu kursu byli zase povinni ji
stotu doplňovati, ba mají za to, že mohou kdykoli složiti za celý peníz 
jistoty hotovost a vybrati si všechny cenné papíry, a »na obrátku« zase 
tuto hotovost vybrati a n·ahraditi cennými papíry; mají tedy za to, že, 
chtějí-Ii, mohou každý den jistotu složenou vyměňovati. V tom jsou však 
na zjevném omylu. Neboť, nehledíc ani k tomu, zda by takováto hra od
povídala vážnosti soudniho jednání, dlužno zdůrazniti, že na předmětech 
složených za jisrotunabývá ten, pro koho byly složeny, zástavního 
práva, o čemž nemůže býti pochybnosti vzhledem k pávaze věci a před
pisu § 1373 obč. zák., podle něhož jistota zřizuje se zástavním právem 
(zástavou ručiní nebo hypotekou) nebo, o kterýž případ však zde nejde, 
výjimečně rukojmími. Marně tedy stižnost snaží se jistotě zřízené slože
ním moučných půjček, tedy cenných papírů, zástavní právo upírati, poo
pírajíc jak jsoucnost titulu (§ 449 obč. zák.), tak tradice (§ 451 obč. 
zák.). Titulem je zde zjevně zákon, předpis § 6 cit. zák. o obmýtní 
smlouvě, a tradicí je složení k soudu ve prospěch druhé strany. Že se 
neskládá jistota do rukou druhé strany, nýbrž uschovává u soudu, děje 
se jen v zájmu bezpečnosti skladatelovy, na povaze složení jako tradice 
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~, S 56 )oslední odstavec c. ř. s. stanoví, že s10--
to však ničeho nemenl. ... I 'S ,I, dl' trana na ní práva zástavního. 
žením jistoty na soude I;abyva. r~ 1a v~ího ráva na složených mouč
Jestliže však navrhovatele ~abyh za~t~ 'e i :a každý přírůstek (§ 457 
ných půjčkách, tedy s:,. ~ravo to Vl a. Ul čehož jde, že by se tentu SI11'n 
obc. zák.), tedy I.na pnrustek ,ku~ sO~I~tavních věřitelů, které však zde 
skladatelce vydah Jen se SVOlemm b . 'Ii Skladatel jistoty musí si již 
uděleno není, naopak hto se tomu _hram .'hodněJ·ším zcla složení jistoty 

I _. '''t· co bude pm ne o vy , při s ozenl rozvazl I, _ ' . k I ") či v cenných papírech, a po-
v hotovosti (jež se 'ovsem na u,~ u OZl, , odle něhož když se zá-
dle toho se za,řiditi. ~~kon I:,:zln~ u.sta~e~vye;~~ ~Iužníku vrátiti, a žádá-li. 
stava zhodnotJ, ma ventel pns us~y p _ . t' § 457 o.bč zák Naopak 

- , d' t rotJzákonne plOl .. 
to tedy stěžovatelka, za a o' p , t hodnotí musí dlužník zástavu 

" ... d' že když se zas ava zne, I I , , I • 
ma zakon pre plS, , . .. § 458 b - zák.). To odpovídá up ne po-
v jistých případech dopll;~t:. ( 'st:va

c
. neděje se diužníku újma, ježto, 

.vaze věci, ne?oť, zhodn~ }- I se za II zá~tava vrácena; ~nehodnotí-li se 
až svo':. pOVll1l!?st ~p},~I, b_Ud~e~í se sv' m nárokem již kryt, a tak by 
však deJe se ve. nteh. uJma, ze.. č ~ "'~ky klesly pod kurs v Je-

' č' -- adě kdyby toÍlz mou ne pUJc . ' .. 
se v opa nem pnp, _ t' da není stěžovatelka povInna JI-
hož výši byly slo~eny, daIOv~~~~~v§ ci ~it. zák., podle něhož má jistota 
sto tu doplmtl, coz by odpo. T k' § 56 prvý odstavec c. ř. s. sta
pořád míti výši s0.ude!~ ,,;čenou. a u~su 'e'ž ma'í v den složení, a § 62 
noví, že cenné paplry cltap se POd~~akču'e_li iloženJá jistota, může druhá 
druhý odstavec c. r. s., z,:: ~epo _ J ni zde není předpisu, že skládce 
strana žádati za její dopl!,.e"tl, kdez:o ha papírů když kurs jejich stoupl, 
můžé žád~ti za vrá~e~!, cas I .cennyc řed isti' občanského úkona po
ČÍmž spravnost hore)slh?_ vy~I~~u P'dah bylo by jedině, by slOŽila 
tvrzena. Co by mohla hsteZ'O~a, eh ~e z:ýši pravoplatně stanovené a pak celou jistotu v hotovyc penezl~ . 
by si mohla vybrati všecky paplry. , 

čís. 7258. 

Společenstva výrob~í a hospodářská (zákoo ze dne 9. dubna 1873, 

čís. 70 ř. zák.). • ." k usnášení se valné hromady postačí 
Stanovami !ze pr~depS~tutt, .zle., • se valná hromada vůbec usnáší přítomnost jakehokoliv poc cenu a ze 

absolutní většinou hlasu. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1927, R 1 682/;27.) 

. - . k v' s <O U cl vrátil k opravě (k dopl'nění) opověď 
R e ] str lOl . Změn § 24 stanov mllsí býti v soulad~ 

změny stanov. D, u v?, dY-iO/1873 ~ zák takže na prvé valné hromad" 
s §§ 31, 32, 33 zak. CIS. .. . e' mus'! b',ti přítomna alespoň jedna 
pro její zpúsobl!ost. k us~ase~~nsu stanov l zrušení společenstva tedy 
desetina vs ech clenu a r:;_o zn _ h okolností musí hlasovati alespon 
i n.a 9ruhé 

vdalne dhrnOy:"ch
a ~lazs~V~~~,í však překážky, aby byly zapsány dve tretmy o evz a . . 
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·Ostatní změny stanov, o čemž jest nutno učiniti novou neobmezeno11 
opověď. Rek u r Sll ís o tl d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: 
Ku správným stavu věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného 
usnesení, hledíc k vývodům rekursu se dodává toto: Ustanovení § 24 sta
nov, že každá řádné svolaná valná hromada jest způsobilá se usnášeti, 
nemůže obstáti vzhledem k ustanovení § 31 zákona ze dne 9. dubna 
1873, čís. 70 ř. zák., podle něhož musí v každém případě býti přítomna 
nejméně jedna desetina členů, kterýžto počet sice ve stanovách mŮŽe 
býti zvýšen,nikoHv však snížen. Nově usnesené znění § 24 stanov musí 
také býti uvedeno v souhlas s ustanovením §§ 32, 33 cit. zák., jimž nové 
znění § 24 stanov nevyhovuje. 

Ne j vy Š š í s o u d změnil napadené usnesení, zrušil příkaz rejstříkového soudu a uložil mu, by dále zařídil, čeho třeba. 

o ů vod y: 

Rejstříkový soud má za to, že nové znění § 24 stanov není v sou
ladu s §§ 31,32,33 zákoná z 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., poněvadž 
nestanoví, že· pro způsobilost první valné hromady k usnášení je třeba 
přítomnosti aspoň deseti'ny všech členů a že pro změnu stanov a zru
šení společenstva musí za všech okolnosti, tedy i na druhé valné hro
madě (§ 32 zákona) hlasovatt aspoň dvě třeUny odevzdaných hlasů. 
Leč tento právní názor, k němuž se připojil také rekursní soud, nelze 
sdíleti. Podle § II zákona čís. 70/18,73 ř. z. upravují právní poměry 
členů družstva především stanovy, které se mohou ovšem uchylovati 
od předpisů zákona o společenstvecp výrobních a hospodářských jen 
potud, pokud to zákon výslovně připouští. Takové, stanovami změni
telné předpisy obsahují také §§ 31, 32 a 33 zákona. Tak stanovÍ § 31, 
že. j~st třeba, má-Ii býti valná hromada způsobilou k usnášení se, by 
byl přítomen nebo zastoupen aspoň desátý dil členů, neurčují-Ii sta
novy jinak. Podle § 32 jest v případě nezpůsobilosti k usnášení prvé 
valné hromady, jestliže stanovy jínak nepředpisují, svolati druhou val
nou hromadu, která jest pak způsobilou k usnášení bez ohledu na počel 
přítomných nebo zastoupenýchč'lel1ů. § 33 konečně uvádí, že se valná 
hromada usnáší absolutní většinou hlasů, nestanoVÍ-ii společenská 
smlouva o způsobu usnášení nic jiného (odst. 1), k usnesení o. změně 
stanov a zrušení společenstva vyžaduje však většinu aspoň dvou třetin 
'Odevzdaných hlasů, leč opět jen· s výhradou, že stanovy nemají před
pisu odchylného. Není tedy závady, by bylo stanovami předepsáno, že 
k usnášení se valné hromady postačí přítomnost jakéhokoJi počtu členů 
(ve kterémž případě není třeba pojati do stanov ustanovení obdobné 

.§ 32 zákona) a že se valná hromada pravidlem, tedy i o návrhu na 
změnu stanov a zrušení společenstva usnáší absolutní většinou hlasů 
(srovnej také nezměněný předpis § 39' stanov). Pro .názor rekursního 
soudu, že jest v každém případě třeha přítomnosti nejméně jedné dese
tiny členů, kterýžto počet múze prý býti stanovami jen zvýšen, nikoli 
však snížen, a že se stanovy musí bezvýminečně krýti s předpisy §§ 32 
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. . o·· (srov Stross Genossellschafts-
a 33 zákona, není v tomto zako~,cls~~c~r ll. str: 134 p~zn. 97 a str. 178 
recht str. 68-70, ~~nda, Han ~íS 2732 sb. n. s.). Napadené usnesel11 
a rozhodnutí ne]vysslho soudu c .. ko em dovolací rekurs jest v § 16 
jest tedy ve zřejmém rozp?ru ~~8 z~ zn oďůvodněn a bylo rozhodpouti, cis. pat. z 9. srpna 1854 CIS. r.. 
jak se stalo. 

čís. 7259. 

, . d 16 ledna 1910 čís. 20 ř. zák.). Obchodní pomocníci (z~k.0~ ze .?e .' b ok Gi 27 čís. 1 zák.), 
Jest důvodem ku propu~t~m zame~tnane: ~ '~oueích u banky jen. 

dal-Ií příkaz k lombard~ clZlch ~etm~~~í ~lati ~~ěstnanci důvod pro: 
v úschově (depot). zame~~a~ated?" d neztrácí oprávnění uplatňovati 
uštění vůbec a, uvedl-h Jeden uvo, 

Nný důvod, jestliže takový důvod tu byl. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1927, Rv I 1442/'26.) 

,. , ·h 'di tele jíž se domáhal na bance 
Žaloba pr_opysteneh~ bal;I~~~n~o~ul~ dop{nění pense, byla zamí~nuta 

zaplaceni sluzneho, za vypove . ., , í m s o ude m z techto 
s o u cl y vše c h tří s t 'Ú II C, Ne] v y s s 

důvodů: 

, . máhá se žalobce, který. byl u žalované 
V projednávanem sporu do k ětna 1923.s jed'i1oro~ní lhůtou výpo

banKy ředitelem a byl dne 18; ,v tom ale dne 4. června 1923 ze 
vědní ze služeb ba~ky vypo;e~einfo~ance, ježto prý jeho propuš5ění 
služeb banky propu~ten,~a za.o~ k zaplacení služného do vyprsen~ 
není po zákonu oduvodne,no, ]e n~2 583 Kč 32 h jednak, protože pry 
lhůty výpovědní, 29.999 Kc 98 ha. "I Š'· mu doplnění pense ročně 
pro případ výpo~ě~i se s5

ra1G' ba;~~6~1~~, I jako dospělých za sporu 
15.000 Kč, domaha se zalo ce I·. sOl.ld tyto žalobcovy nároky za
splátek n~ pens!j~í dopla5ef"b OdV~t~ropuštěn byl již 4. června 1923, 
mít! s oduvodnclllm, ze za o ce, 27. 18. září a 5. prosmee 1924, 

' 'oky teprve dne . unora, . , § 34 zažaloval sve nar· . '6 '''.' ropadné lhůty stanovene v 
tedy vesměs po uplynuh I ~:',slc~~í ~'áhradních ná~oků pro p~edčasn~ 
zák. ° ?bch. lod. pm up ~ n~vazanikl . Co se týče námitky zal~va~e 
Propuštel11 a ze hm Jeho naro, y b. Y "sluše]·í protože hyl z dulezl-

' 'I é nároky zalo CI nepn, " .'k 
'banky, ze zaza ovan , " . žto lombardoval cizí mOUCHOU PU]C oU 
tého důvodu, pro ztratu ~uverY'nke . en v úschově jsoucí, ze služeb ,du
ve výši přes 4,000.000 Kc ud bal ~ ]oud tuto námitku za opodstatnenu. 

' 'te'n neuznal o vo aCI s . 'h d' d. pro vodne propus . , , , , , I b stalo se z jme o uvo u, 
Jednak proto, že pr~pust~~~I:~í °ža~~,~,~e111 vedeném, nikoli pro 101;lbard 
nepořádky v bursovlllm,O , 'banka lombardu jako duvodu 

" o . čky z cehoz plyne, ze se. , , . d ak 
ciZÍ moucne pUl ;" d I takže ho již uplatňovati nemuze, ]e n 
k žalobcovu propustem v~ a oaČk hledem k tomu, že se stal za runu pmto, že lombard moučne pUl y vz 
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na banku za účelem opatření peněz na výplaty, tedy ku prospěchu banky, 
že se stal s vědomím 'Ostatních ředítelú a beze škody pro banku, tedy 
vzhledem k okolnostem případu nelze míti za dostatečný důvod pro 
ztrátu důvěry banky k žalobci a tím ani za důležitý důvod k jeho pro
puštění (§§ 25 a 27 čís. 1 zák. o obch. pom.). Podle názoru odvolacího 
soudu nelze 'll ztrátě důvěry k žalobci a proto o oprávněnosti jeho pro
puštění z tohoto důvodu mluviti též proto, že žalobci byla dána vý
pověď a do vypršení výpovědní lhůty dovolená. 

Po stránce právní odvolací soud, zamítnuv žalobce s jeho nároky, 
neposoudil věc nesprávně (§ 503 Č. 4 c. ř. s.). Vývody dovolání týkají 
se zamítnutí žalobních nároků z důvodu jejich zániku podle § 34 zák. 
o ob ch. pom. Než s tímto dŮVOdem se zatím zabývati netřeba. Před
určující otázkou pro oprávněnost žalobcových nároků jest a žalovaná 
b"nka v dOVolací odpovědi Se jí zabývá, zda lom bard cizí moučné půjčky, 
u banky jen uložené, byl důležitým důvodem k propuštění žalobce, pokud 
se týč'e důvodem ke ztrátě důvěry banky k němu a zdali tedy propuštění 
žalobce jest po zákonu odůvodněno (§§ 25 a 27 čÍs.·I zák. o ob ch. 
pom.). V případě kladného zodpovědění této otázky neměl by žalobce 
nároku ani na slt~zné ani na požadovaný pensijní doplněk a otázka zá
niku jeho. zažalo'vimých nárOků podle § 34 zák. o obch. pom. by odpadla. 
Co se týče oné předurčující otá"ky, jest zjištěno, že šlo o cizí, u banky 
jen v »depol« jsoucí cenné papíry a že .žalobce dal příkaz k jejich lom
bardu. Zjištěno jest též, že zpráva banky, pokud se týče její likvidačni 
komise zvěděla o lombardu teprve dne '1. června 1923, po výpovědi ža
lobce, takže dáním výpovědi pro banku nepominulo oprávnění pro lom
bard žalobce ze služeb propustiti. Nelze souhlasiti s odvolacím soudem, 
že právo banky uplatňovati lombatd jako důvod propuštění zaniklo 
vzd"ním se ho. Z toho, že likvidační komise lombard jako důvod, peo 
který žalobce propouští, neuvedla, neplyne a dovozovati nelze, že se 
uplatňování lombardu jako propouštěcího důvodu vzdala. Zaměstna
vatel nemusí zaměstn"nci udati důvod propuště,ní vůbec a uvedl-Ii jeden 
důvod, neztrácí tím opráV'nění uplatňovati jiný důvod, jestliže takový 
důvod tu hyl. Také přisvědčiti nelze odvolacímu soudu, že žalobcův 
lombare!' cizich moučných půjček II banky jen uložených nebyl důležitým 
důvodem, hy na základě něho mohl býti žalobce propuštěn. Lombard 
cizích cenných papírů, u banky jen v »depot« jS'oucích, bez svolení ma
jitelů příčí se povinnostem uschovatele (§ 958 obč. zák.), banka k němu 
neměla práva ani jako komisionářka (čl. 360 a násl. obch. zák.) a ža
lobce, dav k němu příkaz, těžce se prohřešil ,nejen proti majitelům 
moučné půjčky, nýbrž i proti bance, vydav ji ve znaČné nebezpečí pro 
případ, že by majitelé půjčky byli půjčku požádali zpět. V příkazech ža
lobce k lombardu cizích cenných papírů nutno spatřovati ,nedos:atek 
svědomitosti ve službě, kterou banka žalobce pověřila a byl proto lom
bard moučné půjčky pro banku dostatečným důvodem ke ztrátě důvěry 
k žalobci a tím i k jeho propuštění. (§ 25 a 27 čís. 1 zák. o oh ch. pom.). 
Na věci ničeho nemění, že se příkaz k 10mbardU stal s vědomím ostat-
ních ředitelů, ani že se tak stalo za runu na banku a nemůže na věci I , 
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, .. , 'b I lředsevzat v úmyslu poškoditi banku',.~ni, 
nic menltl, ze 10mbalc1 ne Y I , . k k škodě lombardem nepnsla. 

' h' ahodIiostl ze ban a . e , , . , 
coz bylo pou ou n. ' , trátě důvěry a o propustem za, 
Mylně má též odvolacl soud za t~, z.~. o ~dyž žalobce jest již ze služeb 
lobce z tohoto důvodu nelze m U;I 1, 'dl' dovolmou. Tím nepřestal ža-

'd' a' po čas vvpove " 
u banky vypove en a Ol "b banka nepozbyla tun oprav-' I' b' o 11eru k ance a , I . 
lobce býti v s uze, mm ~ I , , i Žalobce dal lombardem za o~a,ne 
nění k výkonu svych prav k z~lc:b~. . .. ch služeb a, byv propusten, 
bance ddležitý důvod k propuste~1 ~ JekJul an'"l na služné p'o čas výpo

- 'v v 't?ma nara' , 'v 

ježto se tak stalo opravnene, \t 'h, by mu nárok ten příslušel, tO!lZ 
vědi ani, ježto předpoklad, za. er,ed.o se strany banky není odůvodnen, 
skončení služebního poměru vyp~ve. I az'alovany' mi ná;oky byl tedy ža-

l 'k se Se svyml z , k 
nároku na dop,ne pen . t 'CI' J'est IhosteJ'no zda naro y , , Za "ohroto s av-u ve ) , b h lobce zamltnut prave.I:,'. "n "m u htňováním (§ 34 zak. o o c . 
žalobcovy zamkly tez Opozd~) t~ba se proto zabývati vývody do
pom.), jak uznal odvolacl s.ou , a ne: odvolacího soudu vyvrátiti. 
va am, J I · . 'e'z se snaží dotyčne stanovlS o , 
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. nes . říz v dosklvu čl. XII. zál<iom 
Za platnosti § 29, tř,~tt odsta~ec, ,p. ~i právo stran, by poczůsta-

ze dne 8. če1'V'tla 1923, C1S. 1~3 s.~~. ~z~~talosti potřebné samy sepslaly 
losm. výkazy a podání 'O p,r'Ojedna 1 'Pěným sepsati daly a soudu před
nebo zmoctJěrn:em podle zak~a opr:~no ně ři jíti ani z důvodu, že po
ložily vázáno Ih, ůtou a n~uzedlstra 'ho uVážPení pozůstalost notáři jak ,o 

'. . d ,. ďlil jlZ po e sve ,.~'" 'ako zůstalosmt so~ • ~!" e Ir" ž oczůstalost přidělena soudem n~ ... .ll j. 
soudnimu kom~sa:~. By a-.l I~í 'est prohlášením stran, ~e st p~'je?
soudmmu kJomtsart k proje Jl a' člnnost notáře jako soudnih'O komts~~ 
nají pozůstal'Ost sam:ro. Sk?ncent b pozůstal'Ost byla odňata n'Otan, a není v takovém pnpade k o om~, y 
potřehí zvláštních věcných duvodu. 

(Rozh. ze'dne 24. srpna 1927, R I 695/,27.) 

.. ovoleno písemné projednání pozůsta·-
Návrh dědiců, by )lm by

l
9? t.,. pozůstalostní soucl zamíti. R e

losli odevzdané již k pro]ednam no'.an, t rdl'l O ů V'o d y: Podle usta-
' d, dené usnesem po v . 23 ". 

k u r sní s o u napa,. nění zákona ze dne 8. června, 19 , CIJ. 
novení §§ 28 a 29 negp., nz. ve z 'dl sborového soudu přIdeluJe souJ 
123 sb. z. a n. v okreslch mll~oo Sl .. o w' ednání pozl1stalosti po~le 
notářům jako SOUCl!;1l11. komls.~rumo~\~o~~lfíhJ odstavce § 29 jsou lIm 
svého volného uvazem. Not~~1 ~ a rozvrhů jmění a tyto výkazy a p~_ 
zmocněni také k sestavem vy azu t' my Ze znění zákona plyne, ze 
třebná podání mohou stra,C:Y. se~os:ď nSo~ářdm podle volné úvahy, a toto 
projednání pozůst~~OSÍl .sveruJe . o nejs'Ou-li 7vláštní věcné důvody, právo ,;oudu neltmze byh zkracovan , 
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je,ž by čini}y n~tnÝ:'2 projednání na soudě neb jiné opatřeni. Takových 
vecnych duvod~ stezovatele neuvedli, není proto příčiny, pro niž by na 
rozh?d~uŤ! ~rveho ~oudu .. bylo něco měněno, to tím méně, že i při pl'O
Je,dnam pozust~losh notarem mohou se strany dáti zastupovati zvole
nym plnomocmke;n. Pokud se te~y domáhají. stěžovatelé toho, by sami 
Sl proJed~ah pozustalost - kdyz byl prvý soud dle zprávy rozkladu 
V,t0111 smeru nevyhověj - také rekursní soud pokládá stížnost tu za ne~ 
duvodnou a nemohl přiznati jí úspěch. 

Ne j ~ y Š,Š í s o u d o změnil usnesení nižších soudů v ten s111ysl, že 
povohl ded;cum, by pozustalostní výkazy a podání o projednání pozů
st~losh potrebne samI sepsah nebo zmocněncem podle zákona oprávně
nym sepsatI dalI a soudu předložili. 

Důvody: 

Stěžo~atelé vytýkají napadenému usnesení podle § 16 nesp. říz. zřej
m~u nezakonnost a rozpor se SpISy. PokUd jde o O'nen důvod činí tak 
pr~vem. Podle § 29 třetí odstavec nesp. říz, ve znění čl. XlI. zá'k. ze dne 
8. cervn,a 1923, čís. 123 sb. z, <> n. bylo stranám dáno na vůli by pOztl
stalostm vykazy a, podání o projednání p~'zů~talosti potřebná samy se
p~aly ~ebo zm?cnencem podle zakona opravnenym sepsati daly a soudu 
pre910~J!y. ,\ravo toto není vázál>o zákonem - jak tomu bylo podle 
zruse?eho clank~,IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, Č'ís. 161 sb. z. a n.
na Ih,utu a n,em~z: stran~ o ně ptijíti ani z důvodn, jak se nižší stolice 
mylne domn,lva]!, ze pozustalostní sbud přidělil již podle svého uvážení 
(,§ 29, druhy ods!~vec nesp. říz.) pozůstalost k projednání notáři jako 
soud'l1lmu komlsan. NIc takoveho nelze ze zákona vyčísti. Názor nižších 
stoliC vyvr~d naopak dal~! věta zákona »nevyho,vují-li tyto spisy, může 
souq, Je ,oatI s~psatr notarem.« Dlužno proto zákonu rozuměti tak, že 
v pn~~de; kdyz stra~y prohlásí, že si projednají pozůstalost samy, má 
plOhlase~;. toto za nasledek, - byla-Ii dříve pozůstalo,st přidělena S'OU
dem !,otan, pko sou~nímu komisaři k projednání, - že jest tím také 
skoncena čmno~t not~:e F~o s~udního k~misaře. K tomu, by byla pozů
st~lost v ta~ov,em p:,rlp,ade ,?dn~ta n~tan, jemllž byla přidělena, není 
PlOto, zapotrebl zvlastmch vecnych duvodů, jak se mylně domnívá re
kmsm ,soud, když opatření to má již oporu v zákoně, Náwr nižších soudů 
znemo,zml by dědicům použití práva podle § 114 nesp. říz., kteréžto usta
i1'?vem ne~ylo uvedeným zákonem dotčeno. Nelze také sdíleti obavu po
zu~tal~s~llIh? soudu, ze bude snad třeba sepsati inventář na místě sa
men;, Jez!o Jde o ~sedlost podle iákona ze dne 7, srpna 1908, čís. 68 
z. zak, Zakonemčl~; 123/23 sb. z. a n., prodlouženým zákonem ze dne 
:9. prosmce 19~4, CIS, 292 sb. z. a ,n. nebylo - vyjmouc § 28 a 29 nesp. 
r~z., - llIC zm:~eno na dosavadmch předpisech, Platí tedy ustanovení 
§ 3 a 93 n~'8p, nz. ,a rozhodne soud sám, jakým způsobem má býti pro
vedeno pozadovane neb zákonem předepsané sepsání inventáře. 
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Doplatky výdělkové daně nestávají se spll;ltnfm~ (§ 5: konk. ř)te
prve měsíc po doručení platebního rozkazu, nybr~. vzdy predem kazdeho 
kalendářního čtvrtletí, za něž byly doplatky vymereny. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1927, Rv 1689/27.) 

K úpadku pozůstalosti po Ji~d~ic?u S-?vi přihlási~ erár,ve druh~ třídě 
úpadkových věřitelů doplatky k vydelkove dam. Spr,avce up~dkove ~od
staty popřel pořadí přihlášených pohledávek, nacez byl erar pou~~z,a~ 
na pořad práva. Žaloba eráru proti správci úpadko;ré podst~ty O z]lstem' 
pořadí pohledávek, byla zamítnuta s ° u d Y v sec h trl s t o II C, 

N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Rozsudek odvolacího s'Oudu jest napaden žalobcem toliko z dovola .. 
ciho důvodu nesprávného právního posouze~í (čís. 4 ~ 5,?3 c. ř. s.), ale 
neprávem. Daně náležejí podle § 52 konk. r. do druhe tr!dy, po~ud?e
dospěly dříve než tři roky před vyhlášen~111 úpad~u: Dospelyml stavaJ1 se 
V době, ve které se podle zákona stav~J1 ,splatnynu, mkohv, kdy, byl do
ručen platební příkaz. Názor tento uznav a 1 dovo,latel za spravny, Splat
nost přímých daní státních s přirážkami určuje l1y~í jedJjotn,~ zákon ze 
dne 16. března 1921, čís. 116 sb. z. a n. Je bez vyznamu pntl se o to, 
bylo-li účelem tohoto zákona pouze, by platnost § 75 zák. ze dt;~, 25. 
října '1896, čís. 220 ř. zák. o platební Ihůté daně z výdělku byla "?z,slren:; 
na ostatní přímé daně, či sledoval-h, zeJmena r;odle §§ 3 a 17, Jeste ~al~1 
účely. Neboť řešiti jest v tomto sporu t~lr~o otaz,ku~plat,nostr, a na ll! za
vislou otázku pořadí dlužné daně z vydelku pnhlasene k upadku. Jde 
o určení pořadí přihlášených nedoplatků v~dělkové dan~ ~.941 K,č 74 h 
s úroky za rok 1922 a 3.616 Kč' 80 h s uroky za prve ctvrtletI 1 ?23, 
v úhrnné částce 7.793 Kč 92 h, jejichž pořadí v druhé třídě popřel spravc~ 
úpadkové podstaty, pokud se týče ve smyslu dovolacího, n~vrhu o určen~ 
pořadí částky 2941 Kč 74 h za rok 1922 a částky 1553 Ke' 31 h ~a prve 
čtvrtletí 1923. Správně rozhodly nižší soudy, že těmto nedoplatkum ne
přísluší požadova~é P?řadí. Dovolat<;lka při~ouští, ,ž; oba zá.!'0?Y. sta
noví, že výdělkova dan Je splatna predem vzdy zacat~em kazdeho ka
lendářního čtvrtletí. V § 3 cit. zák. jest ustanoveno, ze, dokud neJsou 
~ianě pro běžný rok ještě předepsá~y, je ~opl~t_ník, r;ovinen platiti Je p'o,~ 
dle posledního předpisu. Tohko pnpadne zvyse11I Je~~ nu~no vy"ovna,~ 
do 30 dnů po doručení platebního rozkazu, pokud pnpada Jja platebm 
lhůty již prošlé v době doručení platebního rozkazu. To platI} o doda
tečných předpisech. Žalobce stojí,. jak již, uV,edenlO, n~ spravnem stal1o~ 
visku, že o splatnosti nerozhodUje dorucenr plat~~mho roz~a~uc tvrdl 
však ovšem až v odvolání a opakuje toto tvrzem 1 v dovolam, ze po
sled~í předpis straně v roce 1922 z'námý zněl na 8.253 Kč 98 h, avšak 
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I . " I . ;'i~{ /;~~pIS" podle pla!ebního rozkazu doručeného až 17. září 1924 či-
. k "'. " Kc 20 h, takz"e nedoplatek z téhož roku částkou 2.941 Kč 74 h 
~a 0:"1 c,aslka "3.616 Kc 80 h připadající na prvé čtvrtletí 1923 z dan/ 

2
YOmherene tym,' platebním rozkazem pro tento rok ve vy' ši 14 467 K: 

se staly jako '" . (d I" . c cit ;'k" z~l'senl op .otek) dane splatnými ve smyslu § 3 (2) 
že'v'~ěI:~v~n~ 1? rq'Oa 1924. zalovaný však na tyto vývody odpovídá 
Než y nehle t an na rO:k 1"922 byla ~ao.~ak nižší než poslední předpis: 
kler~ byl pdo~lekd~f~~;,~; ~~~~~~~ ~11~~ j~zYlz~i~~o~~žt;od~~ěj~prOk~~ati~ 
pr~"ro~y 1922, a 1923, že tedy oba nedoplatky se sporn'm ~~aJ;merenr 
z~ysenrm dane, připadajícím na prošlé již období' jes/tot~ tvrze~íj~OU 
vr:t~amu, protoze I:enf "správným názor dovolání: že, když oba ned~: 
~PlatKý~i UftdkU en,hlasen~ byly ~oplatkem výdělkové daně, staly se 
v § 3 2 . v l~esl':l po', orucenr platebního rozkazu. Ustanoveno-Ii 

t, () CIt. zak., ze pfIpadhé zvýšení daně podle nového "d' 
:~~ n~ičv:hrovnati .~e 30. dnech po doručení platebního rozkazu, n~~~IKI~~ 
c't 'k o, na z~ onnem :,r~ení splatnosti daně, kteráž nastává dle § 1 
I . zr '. vzdy p",dem kazd'eho kalendářního čtvrtletí. Neboť v § 3 (2) 

~~~~iu~llu~~~I(j~: t~tlat:bních ~hů!ách i,iž,prošlých a vyrovnáním roz-

~c~ž d~nich ze dn~ I~. v~r~znua ~I~~;, nl~~ ;~z s~,§/:Onl.,)o~j~;I:~~~í °t~~~-
takJe' yo splatnym, ~Ie. pr~ pozdní vyměření poplatníku neznámým' 
nikde j~e~OSU~,~~o d~ mClte Ihuty po doručení platebního ro,zkazu. Záko~ 
Plal

'l t d yja ruje, ze splatnost zvýšení daně nastává až v této Ihůte" 
I e y I V tomto případ" . .. . ohledně obou k úpadku při~I?'!O PO;1l1no

lst upa9cc)ako poplatníka též: 
zvláště kd " . '. . asenyc nec oplatku predpls § 1 cit. zák 
k ú "yz I uroky z, mCh, byly 'počítány, jak vysvítá z řihlášk" 
nos~tdc~~ an~I~~~~I~~~~favICeel OUdPba~t~Ové podtstatyc od těchto termí~ů sPlaZ 
" " y I pouze lm ze pry' úrok b' I "'hl' 
seny nespravně za dobud"' ".",. '" y y y pn aurčení těchto' o nVejSI a ze mu nem znamo, odkud pochází 

d b' u:o~u. Nutno tedy splatnost obou nedoplatků kl 'st' .... 
v ,o u vIce !,eZ tn roky před vyhlášením úpadku a ne atří 'i:: Ir lIZ 
v upadk"u,pozadované pořadí ve druhé tříděúpadkovýct věřilel o p ?;O 

~~~~~dJpj~d~kt~Cy~tov nhel??Plat~ůdbyI2Y splatnými již dne I. ledn~' 1]~'~;' 
y asen az ne 6. unora 1926. ' 

čís. 7262. 

kýmÚ~lu~a mezi, republikou československou a královstvlm Maďar-

]~emnémze n' akn,e
l
'!d3: c;rvence}~23, čís. 228 sb. z. a n. na rok 1924 o vza'-
a am se sowuo ,. '''ť . starých pojišťovacích I m~l Po]~S ovn~l a o finanční úpravě 

uherských a rlÚlioUSkýC~ uv na Zlvot uJednanych v bývalých korunÍlch 

~ě:~~F~~f:~~n:~:ts~~!~ vaie~or~=~t:d:eh~~~::a~~: 
(Rozh. ze dne 24. srpna 1927, ,Rv I 735/27.) 
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Na základě pojistky z roku 1902 domáhal se tuzemský pojistník na 
lnaďarské pojišťovně výplaty v Kč pojistného, splatného dne I. října 
1925. Žalohě bylo vyhověno s O u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j -
vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Předeslati dlužno toto: žalo,vaná jest v mbru žalobnim označena 
takto: »Erstc Militardienst-Versicherungs-Anstalt, Lebens- uml Kinder
versicherllings-Geseilschaft, generální representace pro čechy, Moravu 
a Slez,sko v Praze.« žalobním nárokem jest pak zaplacení pojistné částky. 
4.000 Kč, kterou dle pojistky čís. 96443 z 19. č,e,rvence 1902 mél vy;platiti 
pojišťo,vací ústav »Erste Mnitardiell'st Versich,emngs AnstaU a. Q. unter 
dlem Prolektmwle Sr. k. uml k. Hoheit des Herm Erzherz'Og Jos'ef.« ža
lnvaná strana, která se v dovolání sama řadí mez,i mad'arské soukromé 
pojišťovny, nevzl1Iesla námitky nedlols,ta,tku pasivní legitimace. Proto ne
třeha se odchylkou mez'; oznaóenÍm pojišťovny v žalobě a v pojistce dále 
.ohírati. Oovolatelka domáhá se pouze loho, by žaloba by;la prozatím 
jako předčasll1á zamítnuta, a jde jen o tO', zdla žalobce, mající bydliště 
v Praze, smí se již nyll1í domáchati zaplacení pojistné čáMky podle po
lice již 1. řijna 1925 splatné, či zda jest žaloha !ohočasu vyloučena 
vzhledem k pfedpi,sům mírové smlouvy TdanO'niské (Č;]st IX. č:l. 198, 
část X. oddíl V. a §§ II a násL přílohy k tomuto V. oddílu) a vzhledem 
k zá:konúm a nařízen.ím vydaným ku provedení této m,í,fOvé smlouvy, ze
jména vzhiledemke Sl11110uvě mezi repubJ.ikou českoslov,enskou- a král.ov
s,tvím Mad'arským ze dme 13. července 1923, Č'Í,s. 228 sb. z.a n. z r. 1924, 
D vzájemném nakládání S{~ soukromými pojišťovnami a 'O' finanční úpravě 
starých pojišťovacích smluv na žÍvot ujednaných v bý'Valých komnácch 
uherských a rakouských. Touto úmluvou čÍs. 228/24 provedena hyla 
úprava V len způsob, že podle čl. II. může každá sO'llkromá pojišťo'V,na, 
která má své Slídlo na úz,emí jednoho z obou států a vyvíljella před 26. 
únorem 1919 ohchodlní činnost na území druhého státu, stav pojiš,tění 
touto obchodní ÓÍnll10stí vytvořený přenésti podle své s,vobodné vo,lby na 
některou soukromou PO]iŠťOV'lllU mající ve stMu, dlo kt,erého s-e zmíněný 
převod provede, oprávnění k obchodO'V;]ní a příslušnost; dohoda o pře. 
vodu bude schválena příslušnými dozorčími úřady, pokud ,se srovn<ťvá 
se zákonnými předpisy státu postupníkova. Jak převod lako'vý se má 
pfŮ'vé,sti, ustanoveno jest v člándch JIL-XIII. úmluvy. V čl. XIV. jest 
ustanoveno, že v tom přJiP,adě, .n:eučiinila-li mad'arská soukromá poji
šťovi11a dohody do čtY'ř mésíců ode dne, kdy úmluva čís. 228/1924 sta,ne 
se účinnou, nebo-, kdyby dowrčí úřady neschvi>lily takového soukromého 
dohodnutí, učiní zmíněné dozorčí úřady oboú s,tátů spo,lečnýmsouhla
sem potřebná opatřeni v zájmu pojistníků obou s,tátů podle záJkonných 
předpisů platných v obou státech. Nesp'Omo jelst, ž,e maďarská pojišťo
vací společnost, do jejíhož stavu sporné poFš,lění patří, neučinila dohodu 
pod,le čl. lL-XIII. úmlu.vy, ač celá řada mad'arských pojišťoven tak již 
učinila (srov. vládní naříz'ení ze dale 25. čeNDa 1926, Čí,s. 92 sb. z. a n.). 
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yztahuje ,se ,teclyn~, souzený připad jen čl. XIV, úmluvy a zjiMěno jest, 
ze k opatr~mdozo,rcl~h úřadů ohledně zmíněné pojišťo'\Ony, prý pod vnu
cenou sj'rav?u JSouc I, dO!sud nedošlo. Dovolatelka, poukazujíc výslovně 
n~ t?, ze, nalezl,~ tem soukromým mad'arským pojišť'ovnám, ohledně 
nIchz m~JI d?,zmcI úřady obou států ještě uči'niti zmí'něná opatření, do
vozuJe, ze na'Sledkem toho neshlší prý poměr mezi stra'nami posuzovati 
P?uze p'Odle. soukromoprávních nmem, nýbrž také podle veřejn'Opráv
llIlho regulahvu stanoveného citovanými úmluvami. Podle dovolatelčina 
názom jest žalo'~a r:~ed :,ydá~,ím těchto opMření předčasn'Ou, neboť ji
llI"k hy ~ohh n~kten POJ!'St111CI rozebrah nepatrné jmění d'OvGlaltel'člinG 
a ~.S~~t~1 PO)IStnICI hy vysh na prázdno. Avšaknázom tomu nelze při
svedclt~. Z, umluvy 228/,1924 jest patrno, žc již při jejím ujednání měly 
smluVilll staty na mysh, že provi\d'ění úmluvy mDhl'O by býti znesnadněno 
spory ze ~mIuv pojišťovacích, a pmto ,"c v čl. XIX. cit. úmluvy Čí's. 228/ 
!?24, zava:~,I'y ,vlády obou států, že učiní 'opatřen,í, by jakékoliv soudní 
~1:ell1 ve.~ncrne, pohledávek z pojišťovacích smluv, tam bliže ul'ed:ených, 
je: le~t JIz zahajeno, nebo s~ má zahájiti, bylo přerušeno na dobu čtyř 
meslcu ... ?de"dne, kdy se úmluva s!Ťane účinnou. Není správným názor do
~olatelcln, ze, st",,,o,veUlí toholo příročí jest pro otázku předič:a'snosti této 
za!?by b,ez vy~namu. Právé z toho, že v článku XIX. vymíněno bylo přÍ
rocl j'e~, C<ťSQve omezené, jest paiP1o, že z obsahu a znénií čl. XIV. úmluvy 
~,e]ze,. jak do~olat~lb míní" dovozovati, že jest poji1stníku bri\n'ěll>O' Ulpllat
no,:al1 ,s~udne sve namky až do vydání »potřebných opatření v zájmu 
P°'llstTIil'ku.«Také vl~dní nařízeni ze dh·e 28. !i.stop"du 1924, čÍ;s. 253 sb. 
z. a n., kterym s; uvadí, ve skutek př~rušen~ sporu podle čl. XIX, úmluvy, 
~edovo.juj'e vymwha.h zavazky z p0}lsfovaclch smluv jen po. dobu do 28. 
unora 1925, kteráž lhůta. na.řízenÍm zé dme 5. března 1925, čís. 37 sb. z. 
a 'no byla prodloužena do 30. Čie'rvUlla 1925 a naposled nařízením ze dlne 
17. července 1925, Čí's. 170 téže sbírky do 28. listopadu 1925 včelně. 
~dyby se měl článek XIV. úmluvy v)'kládati tak, jak činí dovolatelka, 
~yly by tyto, 'p~edpi'sy o přerušení sporů zbytečny, Zvláštní vý'Sada pro 
zalovanou pO]1SťOVIllU anebo pro další mad'arské poFšťovny, které se ne
zachovaly podIe čl. II. úmluvy, nebyla přÍ'sl'll'šnými úřady přiznána. 
K vůl,i úplnosti Se poukazuje na nařízen'í ze dne 27, června 1924, Čí,s. 224 
sb. z. a n., o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v koninách ra
k~us:kých a uher;ských .mezi věřiteli a dlužníky 'č'eskoslŮ'venskými a ma
darsky1111 a,? zakazH JIch s'Oukruméhn vyrovnání a O' 'přerušení spnrů; 
~ § 2, byla ucmnost tohoto nařízení, stanovícího v § 10 přerušení sporu 
c~:ove 11e?mez,ené, ?hl~d,né nároků ze soukromého poj'ištBní (vyjmouc 
pr,rpa~, Jwy pOjlstna pnhoda nastala před 26. únorem 1919) výslovně 
vyloucena, a na ro·zdíl od toho nařízeními čfs. 263/1924, 37/1925 a 
170/,1,925 ::avedeno příročí časově omez6né. I z tohio patmo, že stan'O
vem c~-s'Ove omeze:ného- přiročí prO' zmíněné pojišťovací smlouvy není 
bez vyznamu. Pravel!] proto uznaly soudy nižších stolic že nelze 
o předčasnosti hloby mluviti, a patrno, že za daného stavu' věci nelze 
přihlížeti k tomu, zd.a tímto roz'sud'kem doloeny budou zájmy OIs,tatnich 
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pojistníkťJ a jak}T vllv bude míti uspokojení zažalovaného nároku na sa
naci žalované pojišťovny. 

čís. 7263. 

R'Ozhodčí soud jest 'Oprávněn, by si řádně zjistil skutko,",ý podklad, 
na němž by mohl založiti svůj 'Odhad výše náhrady p'Ojištěných věcí. Jest 
věcí volného uvažování r'Ozhodčích, by použili pro svá zjišťo,",áni me
thody, jim nejlépe hovící. 

Pokud dlužno míti za to, že straně bylo dopřáno slyšení za řízení roz
hodčíh'O po rozumu § 595 čís. 2 c. ř. s. 

Rozhodčí jsou vázáni s"Ýffi výrokem, jakmile podepsali prvopis vý
r'Oku í jeho vyhotoveni pro strany. 

Pokud bylo vyhověno výrokem r'Ozhodčích pravidlům rozhodčího 
řádu 'O číselném určení cen pojištěných věcí. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1927, Rv 11163/127.) 
• 

žalobce měl u žalované pojišťovny pojiště'ny zásoby lovárního zbo·Ží 
na 450.000 Kč'. Požárem byly zásoby částečně zničeny, čáSltečně pOoŠ'ko
zeny. Rozhodci byla stanúvena výše škody na 40.677 Kč 40 h. Žalobou, 
o niž tu- jde, domáhal se žalobce, uby rozhodčí výr-ok byl prohlášen bez
účinným a hy byla žalovaná uzn"na povinnou, to uznati a složiti na 
soudu pro žal'obce 393.282 Kč 90 h. Pro c es 11 í s o udp r v é s t.o -
I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Bezú6n:nO's,ti nálezu roz,!ro,dČího· do
n;áhá se žalobce z důvodu § 595 Čí's. 2 c. ř. s.: že nebylo. mu jako straně 
dopřáno právní slyšení, - § 595 Čí's. 3 c. ř. s., - že ro-z!hodčí výrok ne~í 
vlastně podeps.án rozhodčiÍm }o'sefem T -em a že rozhodčí s·e nedohodl'}, 
takž.e věc mě'la býti předložena vrchnímu rnzhodč:ímu, -- a konečně 
z důvodu § 595 čís. 6 c. ř. s., že výrok rozhodců odporuje donucujícím 
předpisům právním. V přípravném spise ze dne 9'. listopadu 1926 žalobce 
dovolává se ještě dalšího dův'Odu podle § 595 čís. 5 c. ř. s., že rozh.odci 
překročili meze své pravomoci. Žal-oba jest bezdůvodná, neboť není tu 
dovol,"vaných dŮVGdů hezúč.inno'sti výroku mzhodičího. jako prvého dů
vodu dovolává se žalobce § 595 čís. 2 c, ř. s. tvrdě, že žalobci nehylo do
přán'O při ří'zení mzhod:čím prá,vlI1lÍho slyšení. K odůvodnění toho tvrdí 
pouze, že rozhod,čí odhadli výši škody v jeho nepřítomnosti, v hostinCI, 
a že rozhodčí před svým výrokem neprohlédlí jeho doklady a účty. Ža
lobce však sám tvrdí, ~e rozhodcům před započetím zjišťnvání předlOŽIl 
i zápisník, i o·statn.í písemné doklady. Výpověďmi sv'ědků jest zjištěno, že 
žalobce byl přítomen od po·čátku šetření až do doby, kdy rozhodci odešli 
po skončené proh-Iidce i počít"ní do hostince. Výpovědí Václava H-a jest 
zjiMó11'o, že před jednáním předal r.ozhodcům protokol, v němž jest uve
deno, že žalobce činí nárok na náhradu přes 442.000 I<'č. Svědkem Jose
fem T-em jest zjištěno', že, když rozhodci sdělili před 'Obědem žalobCI, 
že odhadli škodu na zboží částečné po-škozeném asi na 20.000 Kč, ža
lohce prohlásil, že krom toho měl ve skladišti ještě a'si 500 tuctů štumpll 
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a 300 tuctů hotovýchkl'Obouků, které shořely úplně na popel, že se na 
to rozhodně musí vzíti zřetel. To se také skutečně stalo, neboť - jak 
výpovědí tohoto svědka zjištěno, - když jednal s druhým rozhodčím 
L-,em o tom, kolik mají přiřknouti žalobci za zboží úplně shořelé, na
vrhoval svědek, by připustili polovinu množství žalobcem udávaného. 
Na to sice L. nepřistoupil, ale navrhl jinou výši náhrady, menší než 
20.000 Kč, na konec však navrhl přidati 1 00% ke škoclě nalezené, totiž 
20.000 Kč, a s tím josef T. souhhsil. Tím jest zjištěno a s"Dud nabyl pře
svědčení, že žalobci bylo dopřáno právní slyšení za řízení rozhodié3ího, 
neboť přítomen byl 'Od počátku až du konce zjíšťová,ní, předal rozhodčím 
písemné doklady, z níchž bylo patrno, jaké zásoby zboží tvrdil že má, 
výslovně vznesl nárok na náhradu as 590 tuctů štumpů a 300 tuctů ho
tových klobouků a žádal, by na to byl vzat zřetel, že shořely úplně, na 
popel, o nároku tom při pomdě rozhodců též bylo jednáno' a sám roz
hodčí jmcI1O<vaný žalobcem ,lÍ:awhoval přizl1ati mu' jen polovinu toholo 
množství, ale na konec souhla,si! s 20.000 Kč. Byl'O tedy žalobci dopřáno 
slyšení, jednal před s'Oudem mvhodčím, nebylo, mu memožněno před
nésti nároky a nabídnouti ° n'ich důkazy, iron to i ono učinil. Není odie
přením prá\nního, slyšení, že rozhodčí, vjl1ko'navše za přítomnosti žalobce 
šetření, která pokládali za potřebná, radili se pak a usnesli o výroku roz
hodčím v žalobcově nepřítomn'Osti. Není jím ani, zda a jak da'lece zkou
mali I'0'zhodč1í před svým výrokem listinné doklady žalohcem jim ode
vzdané, neboť 10 jest pouze důkazní materiál, 'O němž rozhodují mzho,dčí 
podle svého volného uvážení. Není tu tedy důvodu § 595 ČíiS,. 2 C. ř. '5. 

. jako dalšího důvodu clovO'Iá!vá se žalobce § 595 čís. 3 c. ř. S., opíraje 
Jej o tvrzení, že vzhledem ku p'i'ohlášení podepsanému Josefem T -em 
jednak dlužno míti za to', že wzhodce ten prohlilsil, že nes'Ouhlasí s urČe
ním výše škody na předmětech z:cela shořelých, t<lkže měl býti přibrán 
nový znalec nebo slyšen mzsudí Egon H. Dále, že vzhledem k tomuto 
vyjádrení nutno míti za to', že jeho podlpis, kryje jen výrok ohledně škody 
na věcech úplně neshoře1ých, takže vlastnlě rozhodčí výrok tímto rnz
hadcem podepsán není. Vzhledem k tomuto tvrzení dlužno předem po
Ilkázati k tomu, že výrok rozhodčí, obsa,žený v listině čís. 6, jak z listiny 
této jest zjištěno a ostatně není ani sporno, podepsán jest Josefem T -cm, 
a v listině té ru:brika nadepsaná: »Ot{tzky, ve kterých dohoda *,dnána 
nebyla,« kde je prostor a nad!pi's pro výrok rozhodce jednoho i 'Odlišný 
výrok rozhodce druhého, vyplněna jest slovem »'Odpadá«. Výpovědí 
svědka josefa T -a i drl1hých svědků Leopolda L-a i Václava H-a zji
štěno, že Josef T. souhlasil ,g tím, aby výše škody na zboží úpln:ě sho
řelém určena byla 20.000 Kč. Teprve pak připojil svůj podpis na výrok 
rozhodčí. Když toto bylo zjištěno, lze přikročili k poso'J]Zení oprávně
nosti vývodů hlobwvých. Především dlužno odmHnouti tvrzení, že měl 
býti přibrán nový »znalec«, čímž patrně míní žallO!b>ce nového rozhod
čího. Tento postup nebyl by ničím odůvodněn, ani zwkonem ani úmlu
vou, neboť pro t<lkový případ podle smluvených pravid:el mé! by :na
stoupiti vrchní rozsudí, po případě bylo by tu postupovati podle ustano
vení § 591 c. ř. s. Druhé tvrzení žalobce jest, ž,e tedy měla býti věc pře-
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dána vrchnímu rozsudimu. ježto to bylo by se mělo státi jen, nebylo-Ii 
tu souhlasu rozhodců, a ten je od žalobce konstruován tím, že rozhodčí 
T. svůj souhlas (podpis) odvolal, souvisí tato námitka s námitkou třetí, 
že není tu »vlastně« podpisu jednoho rozhodčího, a proto nutno se za
bývati otázkou, jaký význam lze přikládati nesporné. okolnosti, ,že ro~
hodčí jo,s,ef T. d,odatečně, za nějakou hodInu po podpISU rozhodclho vy
roku podepsal prohlášení obsažené v listině pří!. čís. 2. Soud dospěl 
k ná~oru že skutečnO'st ta je bez významu a právně bez účinku. Podle 
§ 594 c. 'ř. s. má rozhodčí výrok mezi stranam~ účinek (prá\Cop~atného) 
soudního roz,sudku. Platí tud,íž, i proň obd,obne ustanovC'll'1 c. r. s. pro 
rozsudky. Podle § 416 c. ř. s. rozsudekst"ne se vzhledem ku stranám 
ÚČinným sice teprve doručením, aV,šak podle druhého"odstavce tohot? 
§ soud je vázán na své wzhodn~h, J~kl11lle, Je prohlasen.o n:bo, kdyz' 
v přípaclě § 415 c. ř. ,s. je odevzdano plsemne k vyhoto'venl. ]ezto,v mz
hodčím řízení není předepsáno ústní prohlášení rozhodnutí, a v souze
ném případě není jisto, zda se o stalo formáln,ím způsobe~" j~k se, ~ěje 
u soudu, neboť výpovědi svědlkll v tomto sm~ru se ro,zch~:eJ1, (~oz lest 
však celkiem newzhodino vzhledem k tomu, ze - Jak vyse reoeno -
není k účinnosti výroku rozhodčího třeba jehá ústního prohláše:,ní), 
dlužno' použiti ustanovení druhé věty, druhéh~, ocl;;,tavce § 416 <;. r. s; 
tak že rozhodčí j'Souvázáni, jakmile odevzdalI sve rozhodnutI plsemne 
k vyhotovení, pokud se týče, ježto podlle § 59? c. Ť. ,s. jest výslov~ě p!e
dep'sáno, že nejen prvopi,s, nýhrž i vyhotovenI pro ~tr~ny mU"1 b~tl v,se
mi rozhodci podepsány - jwkmile podepsalI prvopls 1 vyhovove11l sve~o 
výroku pm strany. V tomto směru zjištěno výpověďmI jo~efa :r -a I Va
c1ava H-a, že ještě v hostInci byly vyhotoveny lak prvopls vyroku, tak 
i vyhotovení pro stmny a tam všec~ny tři Plí~emnQls,ti ,o?éma rozhodCI, 
tedy i josefem T -cm, podepsány. Tun okamzlkem vazam bylI oba roz: 
hodčí na svůj výrok. Ostatně, jak nespomo, wzho,~ce T. po~epsal ,s've 
prohlášení až potom, když Už obsah výroku rozhodčlho bylznam o?ema 
stranám a to jak Václavu H-o'vi, záJstuipci pojišťo,\Cny, bk i žalobCI, ne
boť teprve potom, když se žalobce dozvěděl o o?'sahu výroku, nebyl 
s ním spokojen a působil na rovhodce T -a, by sve votum (»so~~hlas<;l 
změnil pokud se týče modifikovalneb ohmezll pOllZ: na J~dnu, casl ~y
roku rozhod6ho. jest 'vyloučeno a odporovalo hy v~en; zasadam prav
ním i po,jmům o prá\Cní jistotě, kdybyro~sl1'dek, na ne,mz se sou;! ~sne~l, 
mohl býti dod<I!tečně, když již stra~,ámJe znám, zvracen proste ,11m, z; 
by některý ze soudců, již se na nem usneslI, odvolal nebo zme·ml sve 
votum. To může se. scáti pouze pořadem práva u vyšších stolic, pokud 
se týče žalobou o hezúčinnost v daném případě. Výrok ro,zhodců jest 
podíe § 594 c. ř. s. postaven na roveň rozsudiku soudnímu. Nemá proto 

'prohlášení josefa T -a 'Ula listině čís. 2 práM11ího významu a nebylo pmto 
třeba ani předwti věc vrchnímu rozS!udímu ani není tu závady, že schází 
podpis rozbodce l1a výroku. Ostatně, čistě lormálnlě vzato, podpis obou 
rozhodců ná výroku připojen jest a žalobce tvrdí sám, že podpis ten 
schází jen »vlastně«, kdežto úkon v § 595 čIs. 3 c. ř. s. chrání jen či
stou formalitu podepsání předepsanou v § 592 c. ř. s., která ovšem je 
velkého významu, neboť podpisem rozhodce je nespumě na jisto po-
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staveno i, že výrok vynesl i že s ním s' ' 
d~tkno,uti, že podřadčni po~t § 395 čís 3 ou~lasl. Kro~n toho ,dlužno po
bylI predána vrchnímu rozsudí : k':" r; s; skuteC'l10stI, ze věc měla 
správ,né, neb-oť první věta toh tmu'd tJa ClnI zalobce v žalobě, je ne-
sa ' o o o s avce mluví o t bl' '" zenI« soudu porus'eno 'k ' om, y 0-11 pn »ob-

, za. OnHC neb smlu r t ' 
nem, neboť Soud ohsazen b I tak . , vm us anovem, čehož zde 
ho rozhodčí ani zákonem : 10'': Ja,k strany umlUVIly, a nesúčastni! se 
»usnáše'l1í« Se neb I "Y ~~eno: al11 stranamI odmítnutý; ani při 
sml~~ní, neboť _~~kPso~~,s:n~v~~~~: ~ta~lOve~~ !,ni §, 590 c. ř. s. ani 
hodcICh stalo se souhlasně t d . d ' J st ~Jlsteno, ze u,snesení roz
§ 595 čís. 3 c. ř. s. ' e y Je nomyslne. Není tu tedy důvodu 

K?ueč'ně dovolává se žalobce § 595 -, " 
n~'Zmenltelným předp,;sům rávnf Cl;;. ? C', r. S., ze výrok odporuje 
zasot v den požáru a jich c~n n;. Tvrdl,. ze ,nehylo zjištěno množství 
roz.hodčíh'O, soudu čís. 2 lit. ~')~o~) Od$~:uJe § 76 p0i:.~á~u a pravidlům 
maJl ve svem výroku ke každé' . . , dpISy ty zneJI, ze rozhodcové 
určiti ony jednotlivé ceny C' J~d'nrhve polož~e pojistky zvlášť číselně 
~t~lo, jak zjištěno pojistkou ~'~Ý~~k'e';;o" se 6vsak v ,souzeném připadě 
nUJe se nár,~k ze třetí položky po'istk t s. ,~, UP!at~ov<in hyl a uplat
pravy, zbozl hotového i mzprac~v ~h za veskere zas·oby surovin, pří.
- Jak z listiny čís. 6 vidno _ _ ant 10 . a emballage). Výrok určoval 
na polo'žku 3., cena novéh~ ( ~e, vz a,l~Je se na pojistku čís. 600.485 
cena před ohněm na tute" _,UtkPredmetu) určena na 48.919 Kč 40 I]' 

" , ' 'z cas u ceny b tk' • , 
vyse nahrady týmž penízem r ' , z y ,u na 40.627 Kč 40 h a 
dovolávaným předpisům. S~] s:m :;;10. zcela zr~telně a úplně vyhovino 
V'z;llknouti omyl nebo nedoro!u jl, dpISU toho Je,. by nemohl z výroku 
lozky pojistky, které mají za Př~~~'éťd.a bylY,rozh~ovány jednotlivé ro
strOlm a ostatní zařízení p'Ol 2 kanc:t:n~ 'pre~mety (zde na př. po!. I 
nosti) a že byly vzaty v' úval; ,. h ars e zarízení a zařízení domác
(t. J. cena před požárem a '0 u ~~ec ny momenty nutné k mčení škody 

plývaFcí jako škoda). MYI~ýnf°za;u, ,cena ,zbylk~ a ~.ýsledek ztoho vy
mu predpisu bylo třeba, ab r~~~ n~~or zalo?,:,uv, ze k vyhovění Ono
~odle )ich uznáni shořelo Yna a~~~I h vYSIO,Vlh Jednotlivě, kolik tucti'! 
stumpu, kolik kůžiček do klob 0 oto~ych klobouků, k'Olik tuctů 
č. 6:, rozhodčí zplna vyhoVěliOUř u

d 
apod. Vyrokem, jak jej učinili v pří!. . 

hod'::I I § 76 p'Ojišť. ř, Není tu t~d~ ~~:o~~s§t. 5~ P:,,~vldel P,ro soud roz-
Zalobce dodatečně v -- . . 5 CIS. 6 c. r. s. . 

"k '" 'Pn-Pl avněm spIse n 'tl' š' , 
pre rocIl meze své pravomoci _ § 595 ,~mI Je ~e, ze rozhodčí soud 
o !om" kohk zboží shořel'O úplně kd' t CIS., 5 c. r. s., - rozhodnuv 
o skode na předmětech o. . h-' 'b elz o pry rozhodnouti měl pouze 
k t' , Il1C z ne y O' sporno' h' , omu, ze tvrzení toto neod ovid' , ' ze s' o,rely. Nehledíc 
ze strany výslovně umIUVI'lyP, a p,rav~l'e - neboť zjištěno pří! čís 5 

d ' -" , ze »rna nahrada "k '. , 
llve enym pozárem ,na, o"ištěn' v v _ za s' odu nastalrou shora 
soudem rozhodčÍm« jesf Jplatň~~~~r~~met~ch právoplatně zjištěna býti 
!or~lálních, neboť jest opozděno P dl e §o ~amltky nepřípustné z důvodů 
sem rozhodčího výroku zakl<ici .,0, e 096 c, r. s. musí hloba o ZlU
čis, 1-7 c ř s b 't" aJ1C! se na některém z důvodů § 595 
Lh' . '. Y 1 vznesena ve třech 'f' .. 

uta tato počíná se dnem kd t ' ~es clch, JInak je vyloučena 
, y s rane vyrok byl doručen leda - ' , ze se 
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strana dodatečně dozvěděla o některém důvodu odporu. Žalobci doru
čen byl písemní výrok dne 18. června 1926, a musil by tento důvod býti 
uplatňován bud' hned v žalobě nebo nejdéle d'O 18. září 1926, neboť ne
jde o důvod, o kterém se strana dozvěděla později. žalobce však tento 
důvod uplatňoval teprve v přípravném spise ze dne 9. listopadu 1926, 
tedy po uplynutí oné tříměsíční lhůty zákonem předepsané, a je tedý 
důvod ten opozděn a soud nemohl naň bráti ani zřetele. Js"Ou tedy 
všechny důvody uváděné žalobcem pro prohlášení rozhodčího výroku 
bezúčinným nesprávné a neodpovídající zákonu. 

O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D u vod y: Vysvětlivkami mi
nis!. spravedlnosti k pojišť. řádu, jichž se odvolatel dovolává, je jasně do
loženo, že ustanovením § 11 chtěl pojišťovací řád vyloučiti, aby rozhodčí 
soud nerozhodovalo otázkách právních. V tomto pří.padě měli rozhodci 
podle čl. 22 poj. podm. zjistiti pojistruou hodnotu věcí uvedených v pol. 
3 pojistky a škodu na nich způsobenou. Tedy jakou cenu měly tyto věci 
před požárem a jakou po požáru, neboť rozdíl těchto cen činil škodu, 
kterou utrpěl žalobce na těchto Věcech požárem. Rozhodci také jen to 
zjistili ve svém nálezu čís. 6. Nemztwdli tudíž o důvodu nároku,nýbrž 
jen o výši škody na základě zbytku. Jde tedy jen o technické posouzení, 
k němuž byli rozhodci podle čl. 22 poj. podnl. oprávněni a povinni. To 
žalo-bce sám též uznal, neboť v odst. XIV. žaloby vytkl, že nebylo zji
štěno množství zásob v den požáru' a jejich cena, tedy to, co shořelo. 
Pak ale nemůže s účinkem namítati, že tím rozhodčí soud překročil meze 
své pravomoci, porušiv tak předpis § 11 poj. ř. První soud správně do
líčil, že se tak nestalo, a že uplatnění této námitky je nepřípustné z dů
vodů formálnícb proto, že jest opozděno. Namítá-li proti tomu odvo,late!, 
že uplatnil již v žalobě důvod § 595 čfs. 6 c. ř. s., že rozhodčí výrok od
poruje nezménitelným předpisům právním a že toliko necitoval § 11 poj. 
ř., nedbá tOoho, že také neuvedl, že rozhodci rozhodova.Ji o lom, k čemu 
nebyli příslušni (§ 595 čís. 5 c. ř. s.). To uplatnil teprve v přípravném 
spisu ze dne 9. listopadu 1926, tedy podle § 595 c. ř. s. pozdě, neboť 
i důvod čis. 6 § 595 c. ř. s. nutno uplatniti ve lhůtě tam stanovené, jinak 
je žaloba vyloučena stejně jako- v ostatních případech téhož §, ač i z těch 
se opírají ° velící předpisy zákonné zejména čÍs. 2 a 7. Po uplynuti lhůty 
§ 596 c. ř. s. je žalOoba o bezúčinnost rozhodčího výroku vyloučena, zma
tek je prekludován a soud k němu nesmí přihlížeti. 

Procesni soud do'spěl na základě nesporného a bezvadně zjištěného 
skutkového podkladu k správnému právnímu názoru, že je tato žaloba 
bezdůvodná, ježto tu není d'Ovolávaných důvodů bezúčinnosti rozhod
čího výroku, což tu jedině rozhoduje. Především zjistil a náležitě odů
vodnil své přesvědčení, že bylo žalobci dopřáno právní slyšení za roz

-hodčího řízení po rozumu § 595 čís. 2 c. ř. s. Stačí tu důvody prvního 
soudu, neboť jest jimi náležitě d'oloženo, že žalobce měl možnost, by 
rozhodcům řekl a doložil, jaké měl zásoby a jakou cenu měly, a že to 
také skutečně bez jakékoli překážky učinil. Že mu ani odchodem roz
hodců do hostince nebyla vzata mOožnost uplatniti námitky a předložiti 
důkazy, dolíčil již první soud zcela případně. Dále vytýká odv'olatel, že 
rozhodci věci nerozuměli. Nehledíc k tomu, že ani to nebylo včas vytý-

81" 
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~~~~o, ani s?ud:.rn zjištěno a že T. je dílovedoucím v továrně na ldo-
. ky, zvohly SI strany oba za rozhodce a podle § 595 čís 4 ' t 

:~~;~~'~O~~~~,~žo~~1~~~ Jp'eJ~~~ §ne5zg;~0~ilostb' jež;o žádný z ni~h 1~~;jJ'~d~ 
11 't ' v i . . . s. eZllclnnym rozhodčí výrok na
. 11 ana prec poptost V. H-a jako zapisovatele anl'z" to z'e o I d" 
prováděl" b' , o v ), r ZlO Cl ne-

, I. na lzene dukazy a ze se při poradě hádali. Procesní soud bez-
§a~~; ~J1st~ a ~práv,ně dolíčil" že tu není dtlvodu bezúčinnosti podle 

• C1S. c. r. s, a odvolacl soud úplně souhlasí s v'st" , .. h 
~~X~dt ~ vtodůn;, od."?latelovým dodává: Není Zjíště;'o, ,~:y~~uhela~ 

o a em pozarm skody byl dán proto že T byl u d I 
!vrze~ímv L-a, ~e věc ~us'í hýti ukončena rodhodčÍl~ v 'Tro~:r:n žV o:ny 

~:r~~t ~:a{ prav? p:~lJ t~m~ ~avé,sti dalš.í~roky. vŽdiť právě ;IO~~~ 
t d: . m,ezl recI pluhlasJi, »ze to muslme skoncovat že od toho 
Satí;nJ~m~k a at .Sl potom dělá K. (žalobce) co chce, to my' víme že on 
;by Při~ali jJe~~~ ~3g~d~« ~ef,e Tj jen proto souhlasil : návrh~m L-a, 
se tím br' '1 . - "" o e s o e na ezene, T. netvrdIl, a Jeho tvrzení že 

I d am pozdeJslm. výtkám, že to. neměl podepisovati nestačI' Z to' hJ 
ne ze OvozovatI že biT L d ,., 
neplatným. Také nen? .. 'k dem I ~ve en v,omyl, k!erý činí jeho souhlas 
'd k' , . ,n~Ja o ozeno nove tvrzem odvolatelovo že T 

pre yo !adal, ze se Jeste prohlédnou knihy a doklad "k . 
hodcl vyrok zr" ". . y, ze se pa roz
Důvodnost dalš~SI ~ s~lSe, nO~YI" V '~rvnJ stolici toho žalobce netvrdiL 

, . I ~aml y, ze na ez ma byh doručen podle § 592 c ř s 
fa~~t~~kn~~~e~o~ařem, vyv;:ací odvolatel sám !vrzením, že rozsudek pří~ 
Bezdů od' . dpa!Jla pnčllla, by byl domcen poštou nebo notářem 
hod' v, nym Je zav,er od~o~a~elův, že nemůže býti pochyby že si roz~ 
šetř~~r~~di~dP:s .. VtO~u Je~;e ~yhradili změniti výrok podle výsledku 

'h . , J JIS o, ze vyse skody byla stanovena souhlasně a bez 
~~r~~d!enaz~ t~ké bez výh;ady o~'a rozhodci svůj výrok podepsali, a že 
bl. o :a, uJe v rubnce »otazky, ve kterých dohoda sjednána ne

ya,« 'odpoved: »odpadá«. Bylo již uvedeno že rozhodc' .. t'l' 
zasob kterou n ěl 'd ' . " I ZJ1S I I cenu 
v to 't ,1 Y pre, .pozarem, a ze tím své povinnosti dostáli, Ani 

~ o smeru nevyvratJ! odvolatel věci i zákonu v hovu'ící .0 

~g:~~o SOUdu'dvo nichž je bezvadně dolíčeno, že rozhod~ínál~z ne~~v;e~ 
yn; alll z uvodu § 595 čís. 6 c. ř. s. 

N e J vy Š š í s o n d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

§ 5 Dovol!tel uplatň~je dovolací důvody podle Č. 1 (č, 3 § 477) 3 . Č 4 
delll

03 
k c. r; s, Zn;ateono,st spatřuje v tom, že rozsudek byl vyn~sen a s~u

tuto' ro~~rtřt% vyslov~o~ doh?dou st,ran nemohl se státi příslušným pro 
lův ná h ' esro,vnava se vsak s IImÍ'o dovolacím důvodem dovolato
opět ,vr. dovo~a~I" aby byl ;ozsudek zrušen a spor byl přikázán ku 

, nemu proJe nanlobchod1lll11U soudu v Praze pokud se t' č b 
~~'~~;:'.' a.~zhodnuto bylo p~dl: žalobního žád~ní. Dovolat~li\/s~~~ 
prosinc~ nt~l; °č~ento dO,volacl dU~?~t. Praví, že § II zákona ze dne 23. 
lícím že doh 'd 1Sb,501 r. z, o P?l'stov~cí smlouvě, je ustanovením ve-

, o a, y spory z POJ1sťovacl smlouvy byly rozhodnuty roz-
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hodčím soudem, jest neplatná, že jedinou výjimku stanoví druh)T odsta
vec tohoto předpisu, že jest příslušný rozhodčí soud, jde-li o výši plněni. 
Že rozhodč,Í soud není příslušným, jde-Ii o řešení složítých okolností 
skutkových, nebylo-Ii plnění pojišťovny uznano a musí-li se rozhodčí, 
než vydají rozhodčí výrok, obíratí jinými okolnostmi, než otázkou výše 
náhrady škody. že se rozhodčí soud nemohl obírati otázkou, co shořelo, 
poněvadž ku řešení této otázky nebyl podle §§ II a 22 cit. zák. povolán. 
Dovolatel poukazuje k tomu, že byl podle čL 13. všeob. podmínek poji
šťovacích povinen vésti obšírný. zápisník o množství pojištěného tovaru, 
jejž vedl skutečně (příloha Cl, ale nebyl by ho vedl, kdyby pojišťovna 
byla oprávněna bez jakéhokoliv vyšetření zamítnouti jeho nárok na ná-. 
hradu škody, že žalovaná pojišťovna nevyšetřila, co mu všecko shořelo, 
nýbrž svolala hned rozhodčí soud. že ze zápisníku, který ,souhlasí s jeho 
údaji - že byly zničeny asi 800 tuctů štump a klobollků, jakož i další 
polotovary úplně, a že další věci byly toliko částečně poškozeny, - je 
vidno, jaké byly zásoby v den požáru. že rozhodčí nezjišťovali, jaké 
množství věcí, zásob tovarů a polotovarů shořelo úplně, nýbrž stanovilí 
toliko dohadem, že shořelo snad 120 tuctú klobouků atd., že tedy bylo 
sporno, jaké množství zásob tovarů a polotovarů shořelo úplně a že ža
lovanou nebylo uznáno množství jím tvrzené. Že takový důkaz bylo by 
vésti knihami, zápisky, zápisníkem, složitým důkazem svědeckým, po 
případě znaleckým, že by tedy šlo o řešení složitých okolností skutko
vých, které však je vyhato z působnosti rozhO'dčího soudu. Dovolatel vy
týká odvolacímu soudu, že je mylným jeho názm, že rozhodčí neroz
hodli ° důvodu nároku, nýbrž jenom o výši škody na základě zbytků, a 
spatřuje v tom také dovolací důvod protispisovosti podle'čís. 3 § 503 
c. ř. s., poněvadž to odporuje výpočtu škody, neboť výše požární škody 
20.677 Kč 40 h byla sice vypočítána na základě zbytků, kdežto další 
škoda, ježto »podle na místě nalezeného popele mohlo" býti včas požáru 
ve skladišti uloženo více zboží, než ze zbytků bylo přesně a nesporně 
stanoveno« byla stanovena pouze dohadem maximální částkou 20.000 Kč. 
Dovolatel tvrdí, že po této stránce, totiž, pokud se týče věcí úplně sho
řelých, scházejí veškeré údaje, které všeobecné podmínky pojišťovací na
řízují výslovně, že výšé této škody nebyla řádně zjištěna, nýbrž stano
vena byla pouze dohadem, že tím byla vyslovena pouze domněnka, že 
měl v době požáru na skladě zásoby za 20.000 Kč, a že shořelo zboží 
toliko v této ceně. že tedy nebyl proveden složitý dakaz o výši požární 
škody, jejž může provésti toliko řádný sOUli. Že žalovaná neuznala ža
lobního nároku, pokud jde o jeho důvod, popřevši jeho údaje o mno·ž
ství požárem úplně zničených věcí, že tedy může, nehledíc k dohodě 
o rozhodčích a rozhodčímu výroku, žalovati na zaplacení vzešlé mu 
škody, a že na všechél' způsob je odůvodněno žalobní žádání o zapla
cení 433.960 Kč 33 h a že také v této příčině je žaloba přípustna, jelikož 
POzhodčí rozhodovali o věci, k jejímuž rozhodování nebyli příslušní. 00-
volatel poukazuje k tomu, že se domáhá žalobou dvou odlišných pod
statných výroků, jednak výroku, že rozhodčí výrok je bezúčinný, jednak 
výroku o zaplacení náhrady škody. Z těchto dovolatelových výv'odů je 
zjevno, že mu jde oto, by rozhodčí výrok byl proh'ášen podle § 595 

" II 
II 
II 
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čís. 5 c. ř. s. proto bezúčinným, že rozhodčí soud překročil meze svého 
úkolu, rozhodnuv o tom, kolik zboží shořelo úplně, kdežto měl rozhod
nouti pouze o škodě na předmětech, o nichž nebylo sporno, ze shořely 
úplně. Každé přiznání náhrady škody předpokládá rozhodnutí dvojí 
otázky. Především otázky právního důvodu náhrady škody, zda nárok 
ten jest po právu a, v případě jejího kladného zodpověděni, rozřešení 
otázky výše náhrady škody. § 11 poj. řádu řešení prvé otázky z působ
nosti rozhodčího soudu kategorícky vylučuje, přenechává mu však roz
hodnutí otázky druhé. Může proto rozhodčí soud přistoupiti k své čin
ností, je-li otázka právního důvodu náhrady škody na jisto postavena. 
Mezi stranami nebylo vůbec sporu o tom, že pojistná příhoda nastala, 
že veškeré žalobcovy zásoby shořely jednak na popel, jednak na nedo
hořelé zbytky a že žalobci náhrada přísluší. Neměli proto rozhodčí vůbec 
důvodu otázkou právního nároku se zabývati a zbyla proto mezi stra
nami pouze otázka, v jaké výši má býti náhrada poskytnuta. Osud ža
lobcovy žádosti o pozbavení účinnosti rozhodčího výroku závisí nyní na 
rozřešení otázky, zda výrok rozhodč'Í omezuje se toliko na výši plnění, 
či zda z rámce tohoto vybočil. Jeho vývody v tomto směru možnO 
shrnouti v jedno: žalobce brojí proti tomu, že na popel shořelé zásoby 
oceňovány byly znalci na základě popela a nikoliv na základě jeho zá
písníku a jiných jeho údajů. Má-li rozhodčí soud dostátí svému úkolu, 
musí býti povolán k tomu, by zajistil si řádně skutkový podklad, na kte
rém by svůj odhad mohl založiti, t. j. zjistiti veškeré oko!Iwsti pro jeho 
rozhodnutí směrodatné a jeho činnost musí se vztahovati na vše to, na 
čem závisí zjištění výše plnění, jehož,se má pojištěnci dostati. V souze
ném případě podkladem pro zjištění výše náhrady nemůže býti nic ji
ného, než zjištění množství zásob požáru v oběť padnuvších. Jest výro
nem práva k volnému uvažování, by rozhodčí pro zjišťování svá použiJi 
methody, jim nejvíce hovící. Shodli-li se rozhodčí v souzeném případě, 
že pro zjištění množství zásob před požárem použijí technické pomůcky 
zjištění množství popela po požáru a z jeho množství učiní úsudek 
o množství shořelých zásob, bylo to jejich právem, jehož použitím ne
vybočili z mezí jím zákonem stano'vených. Bylo proto v tomt·o směru 
přisvědčiti správnému rozhodnutí odvolacího soudu. Zůstává-li tímto 
rozhodnutím v platnosti výrok rozhodčího s'oudu, nemá odvolatel přiro
zeně úspěchu ani ohledně své žádosti na náhradu ško,dy. Dovolací soud 
ve shodě s druhou stolicí neshledal, že by obstály dovolatelem dále 
uplatňované důvody bezúčinnosti rozhodčího výroku podle § 595 čís. 2, 
3 a 6 c. ř. s., neboť nemá dovolacími vývody ani po této stránce vyvrá
ceny správué a zákonité důvody napadeného rozsudku, k nimž dovo
latele poukazuje. Rovněž ,neshledal, že napadený rozsudek hyl vynesen 
soudem, který ani výslovnou dohodou stran nemohl se státi příslušným 
pro tuto rozepři, a připojuje k tomu, co řečeno, že příslušnost soudu je 
odůvodněna předpisy §§ 596 a 582 c. ř. s. Nejsou tedy v této příčině 
opodstatněny uplatněné důvody dovolací, výrok napadeného rozsudku 
v otázce bezúčinnO'sti rozhodčího výroku je správný, dovolání v této pří
čině je bezdůvodné, proto mu nemohlo býti vyhověno. 
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čís. 7264. 

. . '.ostředků (způsobu řízení) dlužno 
Co do přípustnost~ opravnyeh p. I k třebas jejím předmětem byly 

považovati touž kupm smlou~u za .ce ~vě rozdílné mezi nimiž není ta
různé druhy zboží. Kupní sm ~u~y eas. ány doh;omady za jednotnou 
kové souvislostí, by mohly byh f.0vaz~~ přípustnosti opravných pro
. kupní smlouvu, dl~no posuzova t co 
středků samostatne. 

(Rozll. ze dne 24. srpna 1927, R II 235/27.) . 

. 'I rodatel na kupiteli zaplacení 
Žalobou, o. ni~ tu jde, don~~~~ ~e hlávky (celkem 320 Kč) zakou

kupní ceny 420 Ke lednak za o tI 'na 1926 jednak za brambory 
pené objednacím Ií~tkem ~.e dne, •. ~rf o c e s n 'í s o udp r v é s t .~
(100 Kč) zakoupene pozde]I osobn,e. d odmítl odvolání jako nepn
I i c e žalobu zamítl. O d vol a : I. s o utrne' a td kupní cenu za okurky 

. t"e tu šlo o veCI nepa pustné maje za o, z . 00 Kč) 
(200 Kč), zelí (120 Kč) a bran:~orYk (1 u potud že změnil napadené 

N e j v y Š š í s 0' U d vyhove, r~ u~~edně ná/oku 320 Kč za okurky 
usnesení v ten rozum, že se odvola!ll o udu se ukládá, by, nepřihlížeje 
a hlávky přijímá k soudu a OdV?I~CI~U St~ směru dále po zákonu jednal, 
k odmítacímu dův1odu, o odvnlanl v 001 

jinak rekursu nevyhověl. 

Důvody: 

. '. ní cena 320 Kč za zemědělské plo-
Předmětem sporu jest ledknak ku~ bl'ednacím lístkem ze 14. srpna 

k k hla'vky) za oupene o' •.. b" a 
diny (o Uf y a., zbožl (brambory) pozdep oso ne ~ ~ 
1926, jednak kupn,1 cena 100,Kč,z~ dil že mezi oběma těmito kupnnnl 
koupené. Odvol,acl sou~ spravne. ov~, ~ohly býti považovány dohro~ 
smlouvami nem takove ~ouvlsloSÍl, l tomto směru o pouhé spojeni 
mady za je,dnotnO'u,k~pnl~mlo~~u. J2~/C. ř. s., čímž ovšem~;pozbyly 
více nároku v ledne, zalobe po t§ V důsledku toho jest I pnpustno~t 
oba tyto nároky sve samosda!n~s :déhO z nich posuzovati zvláště. Na
opravných pr~stře.d~~oo~~ ;: br~nbory nepřesahuje 300 Kč ~§ 448 ~. 
rok z druhe oupe. " • no o důvody § 517 c. ř. s., pravem o -
ř. s.) a, ježto odvo~alll nem O?;~ku odmítl odvolání jako nepřípustné. 
volací soud ohledne tohoto n~ k' d zboží zakoupené jednou objed-

Za to ohledně okurek a hlave Je. od objednací lístek při jedné a 
návkou. již z toho, že bi vyhot?ver: \~v~né strany jde na jevo, že jest 
téže návštěvě zástupce z.alo~kyn~ u za dvolacího so~du, že zásadně jest 
tu jediný kup. Nen; s~ravny~ n':f~lhg zboží považovati za řadu samo
jednotně provedeny nakup ~1ce ft. '1 b'ti ještě zvláštní prolevy 
statných kupních smluv a ,;e ~ I u mu~'..renJ' založiti jednotné právní 
'stran, z nichž by plynulo; ze bY o ,ta~Y:ni v čl. 337 a násl. o?ch. ;ák; 
jednáni. Ani v § "105~ a n~sl. o k~' ,~~ ;mlouvY' mohou býti jen veCI tehoz 
není stanoveno, ze e:edn:etem p t t " přehlédnouti, že šlo dokonce 
druhu. V tomto pnpade nelze os a ne 
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o zboží, které dle obchodních zásac1 z I t b' '" . 
označení zemědělských produkt' N . ,a lmu o yva tez pod Jednotné 
jednati o odvolání o tomto ,u, eprave!l1 prot~ od~olací soud odmítl 
vyhověti tak, jak shora VYSI~~;~~~ 300 Kc prevysUJlclm, i bylo rekursu 

čís. 7265. 

V knihovním řízen' . " . 
tčeni ve s:vých kniho~J~~upd::~:ent.~ r.e~ru;su pouze ti, kdož byli do
čeno knihovní usnesení. N ,. a, Jlmz y. o yzhledem k tomu doru
byto oprávnění k rekursu eop,ravnenym d~ru:enrnt .?sneseni nebylo na
nický pOdil, bude se d~kO~~~~' zct.a "Y.~ena, znzen!á na sp.oluvlast
se zabývati knihovní soud a , .e prav. Jmeho spoluvlastn/ka, nemůže 
pořadem ráva .,: n~brz druhy spoJuvlastn/k může se opříti 
dUu neni p však poru~ov~m pmv .ohledně svého spoluvlastnického no_ 

k ' opravnen k rekursu do usnesen' '.. • bIt' v 

nihovní vklad výměny. 1, Jrntz y povolen 

(Rozh. ze dne 24, srpna 1927, R II 248/27,) 

K n i h o V n í s o u d I 'I A • 
a bezplatné ' " . pov~ '. nezce A-ové vklad práva doživotní 
K k vym~ny na po,lovlcl" nemovltosti, náležející Božen' V ' 

re ursu druhe spoluvlastnice M " A '. e -ove, 
knihovní návrh zamítl. ane -ove rek u r sní s o II ol 

Nejvyšší soud k dl' , • 
napadené usnesení v ten rozU'~VOž!C~~U 't~e~u;su Alle~ky A-ové změnil 
sení prvého soudu. J !TII 1 e urs Mane A-ové do usne-

Důvody: 

Řízení ve věcech kniho 'h' t.. , 
předpis § 9 nesp, říz, ze ~~~c 9 J~~ ,:I2el1Jm n:~por-ným. a platí i pro ně 
stížnosti do soudních usnesení p" t.~ 1854, ':;1s, 208 r. zák., že právo 
tčeny ve svých právech V knih~l's ~Sl l:nO'l;' .osobám, jež byly jimi do
býti podle § 123 kniho;níh'O 'k vlllm n~elll JSou. to osoby, které musi 
ř. zák, uvědoměn o v řízen' za ona ~e n: 25, cervence 1871, čis, 95 
boval0 býti POdl: tOh/záko~ ~llIhov.nlch navrhů. Marii A-ové nepotře
výměny ve Prospěch Anežk n~_o predplsu knihovni USnesení o vkladu 
Baženě V -ové doručeno neb~ť ' o~~ n: p~IOVI~l nemovltostí připsané 
nyak dotčeno, ustanove~í čís lJeJl 12

111 
OVlll ~ravo .nebyl~ ~kladem tím 

vsech osob, jichž knihovní p;áva §b I; kn, zak., pnka~~JlCI uvědomění 
nebo zrušena, se na ni nevzt ' Y odsvtoup:n~, zat1Zena, obmezena 
knihovní práva nejsou dotčel~:o~~~, a uve~omelll spoluvlastníků, jichž 
Jako pouhá spo.Juvlastnice pr" a o~ ne~lar!zuJe, Mane A-ová neměla 
žádost za dodatečné 'eho doav~ n~ ~ruce~l, onoh? usnesení, a již její 
neOdůvodněná Neop;ávn' ,ruC~llI n:ela byh zamltnuta jako zákonem 
ovšem práva ~a rekurs neenYrv~ll v o.~u~e.~írn onoho usnesení nenabyla 

, , p IS useJlcJ JI po záko t ' 
u~nesenl rekursního soudu' jenž' 'k .'" nu:,pm? musilo býti 
neno, rekurs byl dodatečdě od J:} soudu prl]al a pnzmve vyřídil, změ

ml nut a tak obnoveno usnesení prvního 
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soudu. S názorem, že povolení navrhovaného vkladu v)Tměny, zahrnující 
v sobě také služebnost spolubydleni, brán.! předpisy §§ 829 a 833 obč, 
zák., poněvadž spolubydlením výměnkářky ve společném domku budou 
dotčena práva spoluvlastnice, a žádný spoluvlastnik neni oprávněn zři
zovati bez souhlasu ostatních taková práva, nelze souhlasiti. Otázkou, 
zda lze zřízenou výměnu srovnati s právem spoluvlastnice domku na 
společnou držbu a správu domku, se knihovní soud nemohl a podle 
§§ 94 a 95 knih, zák. nesměl zabývati. Knihovní vklad zatěžující jenom 
jednu ideelní polovici, nebude překážkou, by se vlastnice druhé ideelní 
polovice neopřela porušování svých práv onou výměnou, dojde-Ii k němu 
jej.í uplatněním, kterouž možnost ovšem nutno připustiti, takový pří
padný spor nemůže však býti rozřešen rekursem proti knihovnímu vkladu' 
výměny, pokud vkladem jest zatížena cizí ideelní polovice nemovitosti, 
nýbrž jenom pořadem práva, Doložiti dlužno, že odstupní smlouvou 
ze dne 22, listopadu 1926 byla výměna zřízena jako částečlná úplata 
za odstoupení zatížené polovice domku, a že proto podle § 97 kn, zák, 
nebylo lze povoliti sice vklad převodu práva vlastnického podle oné 
smlouvy, ale zamítnouti současně navržený vklad výměny, nýbrž musily 
býti buď povoleny neb zamítnuty oba vklady, 

čís. 7266. 

Řád o zbavení svéprávnosti (clSl .. nařízení ze dne 28. června 1916, 
čís. 207 ř. zák.). 

Rozhodnutí o tom, zda opatření podle § 28 cls. naf. jest nutným, 
jest ponecháno volnému uvážení soudu. 

Ustanovení § 46 cis. nař. nepředpisuje, že odporové řízení musí hýti 
úplně nové a nesmí býti provedeno na podkladě řízení prvé stolice, n!ýbrž 
sborový soud předsevezme nová šetření jen: tehdy, když to považuje za 
nutné. 

Řízeni o zbavení svéprávnosti jest ovládáno zásadou vyšetřovací. 
Zásady § 29 ds. nař., že celé řízeni o zbaveni svéprávnosti musí býti 

prováděno v přítomnosti osoby, o niž jde, jest šetřiti z úřadu. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1927, R II 223/p.) 

s o udp r V é s t o I i c e zbavil Josefa K-a úplně svéprávnosti, pro
tože bylo zjištěno, že trpí duševní chorobou (choromyslností), která 
ho čini nepřičetným a úpl,ně neschopným, by spravoval své záležito,sti. 
Proti tomuto usnesení podal Josef K včas odpor a stížnost, ve které 
uplatňoval, že znalecký posudek Dra Z-a obsahuje nepřípustná, jino
jazyČiná a odborná slova laiku a soudci neznámá pro neznání § 215 tr. 
zák., že řízení nebylo provedeno podle zákona a nebylo dbáno předpisu 
§§ 28,33 odst. 2,18, 19 odst. 3 a § 29 nařízení ze dne 28, června 1916, 
čís, 207 ř. z" že jest zdráva způsobilý, své věci spravovati. Jako při10hy 
odporu a stižnosti připOjil pojednání a žalobu, ve kterých úplně nesou
visle vykládal různé věCi) ani spolu ani s nynějším řízením nesouvisející, 
citoval všemožné zákony a rllzné osoby, obzvláště advokáty napadal 

, 
I 
I 
I 
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různými narážkami. S o u d d r u h é s tol i c e nevyhověl :vn i odporu 
am ~ekursu Josefa,K-a. D ,ů v o. d y: lose! K., vlastně jen popírá zjištění 
prvmho soudu, anlZ by sve tvrzem neJak oduvodnil. Soud druhé stolice 
neshle~a! př}činy, by opakoval důkazy soudem okresním již provedené, 
obz:lá~te dukaz zn,alcem: pr?to~e ~kresní soud provedl šetření úplně 
spravne a pod!e predplsu, pn,cem,z se ovšem, nemohl říditi předpisy 
~§ 18 a 19 nar., ktere, se tykaJI onech osob, Jez mají býti převzaty do 
~~tav~, am ustanovemm § 28, protože řízení bylo zavedeno z moci 
uredn;, by~! na podnět různých občanů v M., aniž ustanovením § 33 (2), 
protoz; st,ezo~atel nebyl v. ustavil pro choromyslné. Ze spisů trestních 
a SpISU, tykaJIclCh Se sporu zahájených stěžovatelem došel soud druhé 
stoh ce ~. p~esv,ědčení, že není třeba dalšího šetření. Z výsledku stěžo
vatele pn ustmm je?nání o ?dporu vychází jasně na jevo, že není s to, 
by loglc~y myslel, ze Jeho reč Jest bez souvislosti, plna zmatků ovlá
da".a myslenkou, že c;lý s~ět)est mu nepřítelem. Nelze tedy po~hybo
vah? posudku ~oudlllho lek;are Dra Z-a, který ho prohlásil za duševně 
choreho, u kte!'e~o se Jedna o chronickou pamnoie a to o kombinaci 
fo!my pe;sekucm paranoie a paranoíe se snahami reformátorskými a 
pnbar~el11i!~ erotomamckým, která se silně sklání ku formě dementní 
a _ ktera stezovatele čin~ nepříčeíným a neschopným, by spravoval své 
vec!. Nebylo lze vyhovetr am odporu ani stížnosti. 

~ e J vy Š š í s o u d zrllšil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvemu soudu, by '0 ní znovu jednal a 'rozhodl. 

Důvod.y: 

Napaden~mu ,usnesení, jímž byl ,stěžovatel zbaven úplně svépráv
~ostr pro dusevm chorobu, tedy z duvodů § 1 (.1) nařízení ze dne 28. 
c,;rvna ! 9 16, čís. 207 ř. z., vytýká stěžovatel porušení zákona nešetřením 
pre,dpIsu, tohoto nařízení. Pokud tuto vadu spatřuje v tom, že nebylo 
d~.~n?,pre,d:plsu § 28 nařízení, an si prý soud nevyžádal, dříve než za
h,:!:l nzeDl o zbavení svéprávnosti, íékařské vysvědčení o duševním stavu 
stezovatelovu, nelze mu přisvědčiti. Podle ustanovení na něž se stěžo
vatel,odvolává, jest rozhodnutí o tom, zda jest opatř~ní, o němž zákon 
m,luvI, ,nutnyn;, P?necháno v?lné:n~ uváženi soud~. Jím má býti soudu 
da~a zaruka" zenavrh"na z_ah:VJem rI~el1l nebyl podan ani ze zlomyslnosti 
ant ~kva~'e?e., Nelz,e nel, ze Sl prvnl soud počínal neobezřerně, upustiv 
od z!ed~a~1 teto zamky, ježto četné spisy civilní a trestní, stěžovatele 
se ty~aJlcl a soudu známé, byly s to, by rozptýlily pochybnosti 'O pří
padne zlomyslno~tI ,ne,b ukvapeno,"ti návrhu. Přisvědčiti však jest stíž
nostI, pokud ~ytyka, ze napadenym usnesením nebylo dbáno předpistl 
§ _~6 a 29 nanz~n~. lJst~~lOv,;m § 46 n.ařízení nepředpisuje sice, jak se 
st:,zovatel dommva, ze rIzenl odporove musí býti úplně nové a nesmí 
?ytI p"?vedeno na podkladě řízení již v první stolici provedeného, ze
JIn~na: ze musí bÝ,ti předsevzato vyšetření osoby, která má býti zbavena 
~vepravn_osÍ!, novyml znalci. Neboť, třebaže jest v § 46 nařízení uveden 
I § 3~ a~ 34. nařízení, značí to jen tolik, že sborový soud předsevezme 
nova setrem len tehdy, když to považuje za nutné. Avšak tu jest otázkou, 
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zda v tomto případě nastala taková nutn-ost. Dlnžno k ní přisvědčiti, 
ježto nelze souhlasiti s názorem sborovébo soudu, pokud tento námitku 
stěžovatelovu, že nebylo šetřeno předpisu § 29 nařízení, vyřídil v dů
vodech poznámkou, že okresní soud provedl šetření úplně správně a 
podle předpisů. Řízení o zbavení svéprávnosti jest ovládáno vyšetřovací 
zásadou. Soud není vázán návrhy stran a důkazy jimi nabídnutými, nýbrž 
zasahuje do jednání z úřední moci. Po rozumu zákona má býti osobě, 
o jejíž zbavení svéprávnosti jde, zaručena úplná ochrana jejích zájmů 
a osoba ta nemá býti považována za pouhý předmět vyšetřování, nýbrž 
za stranu,jíž jest púkytnouti sluchu a umožniti účast na vyšetřovacích 
úkonech. Za tím účelem předpisuje § 29 nařízení, že jest osobu, která. 
má býti zbavena svéprávnosti, jakož i prozatimního podpůrce 'Obeslati 
ku všem v předpisu tom uvedeným jednáním. Ustanovel1l to vyslovuje 
takto zásadu,. že celé řízení o zbavení svéprávnosti musí býti prováděno 
v přítomnosti osoby, O niž jde, by jí tak byla p-oskytnuta možnost vy
sloviti se o všech tvrzeních a skutečnostech, které byly v řízení před
neseny, Předpisu toho jest šetřiti z úřední moci; neb jest předpisem 
donucovacím. V tomto případě se tak nestalo, jak rekurs právem vytýká. 
Neboť ze spisů nevysvítá ani, že se výslechy osob přezvědných v první 
stolici děly v přítomnosti stěžovatele, ani, že posudek soudního zn:vlce, 
na jehož podkladě bylo rozhodnuto, byl stěžovateli sdělen k vyjádření. 
Tím připravil první soud stěžovatele nejen o práva v § 29 nařízení bez
podmínečně mu zaručená, nýbrž zabránil mu také ve výkonu práv blíže 
označených v § 31 nařízení. Tuto vadu neúplnosti řízení v prvé stolici 
lze ovšem odstraniti toliko, když budou stěžovatelí sděleny yýsledky 
výslechu přezvědných osob již slyšených a bude mu sdělen posudek 
znalcův k vyjádření. Ovšem není ani tento posudek zcela bezvadny~. 
Neboť, třebaže jest neodůvodněna výtka stěžovatele, že posudek znalcuv 
není jasný a určitý, nestav se jím proto, že nemoc stěžovatelovu označil 
názvy laÚnskými, jest vadu jeho spatřovati v tom, že se opírá o výroky 
stěžovatele k soudnímu kancelístovi U-ov i, které však nelze, ač jsou pro 
posouzení věci důležité, přezkoumati, an řečený kancelista nebyl vůbec 
po té stránce slyšen j"ko přezvědná osoba. Bude proto i tuto vadu ne
úplnosti řizení provedením výslechu uvedené přezvědné osoby odstra
niti a podle jeho výsledkU po případě i nový posudek znalce vyžádati, 
kdyby jeho věcné podklady, tkvící v udání přezvědné OSO?y', ukázaly se 
býtí nesprávnými. Touto neúplností řízení stíženo jest I hzení soudu 
sborového neboť ten ~budoval své rozhodnutí na vadném řízeni soudu 
prvního, Bylo proto pro neúplnost šetření usnesení obou ~ižších soudů 
zrušiti a soudu prvnímu uložiti nové jednáni a rozhodnutI. 

čís. 7267. 

Hrozí-Ii odkazovníku povinnost p,odle § 783 obč. zák., jest oprávněn 
súčastniti se odhadu pozůstalosti za účelem vyměření povinného dilu. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, R I 534/27,) 
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níchN~~~he:!~on~Ýlch dčdlcll, by byl Plo,c~len nov)" odhad pozůstalost-
Vv , 1 ll, Y zall1ltnut s o II d Y v s ~ 1 t v , 

v y ss I m s o ude m z těchto e c 1 r I s t o I i c, Ne j-

důvodú: 

Jde o souhlasná usne " '". h • 
§ 16 nesp říz st'e' - t" sem mZ~lc soudu, proti nimž lze si podle 

. . ZOVa I jen pro zrejmou 'k 
zjevný rozpor se s is Z'k . _. . neza onnost, zmatečnost nebo 
nezákonnosti a spIc Y· .. a onnl d:dlcove up~atňují toliko výtku zřejmé 
M-ovi přes ustanov:~f §J1 g':. tom, z,:, rekur,sm soud, při znav Bohuslavu 
. '~nesp nz pravo by se s' - t'l 
Inventáře jako strana a činil ,',' _' __ ucas 11! soupisu 
nění. Ale nelze s nimi souhl v ~emNna~rhy, prekrocll meze svého opráv
liko odkazovníkem a ře"(" aSlt em sporno, že Bohuslav M. jest to
právo súčastniti s~ novés~~ ~e~h~~tazku, Zd~. mu jako takovému přísluší 
Václava M-a. Rozhodnutím ne'vd _~,pozenr u, patřících do pozůstalostí 
se dOVolávají stěžovatelé k"d l.1SS;ho ,soudu CIS. 4179 sb. n. s., jehož 
vYsloveno, že odkazovníku n~;ř;~t':.I, sV,e dovolad, ~tížnosti, bylo ovšem 
táře. Rozhodnutí vycházelo _ dusl z a s a 9 n e ucast při zřízení inven
pozůstalosti a j' ako tako ' z ~re Pdolkladu, ze odkazovlllk jest věřitelem 

. . 'vy ma po e § 95 nesp ří p' ,- t" 
SOUpISU Inventury jen v případě § 812 bč " z. ra_vo ucas I při 
o takový případ, neb 10 h o- _. • o.' zak .. Kdyby slo I tuto jen 
rozhodnutím vyslo.ven~ kd Y- v_sem. duvodu, uShylrtr se od zásady oním 
není tomu tak. Zák'0n~í l~pre?pls § 812 _ohc. zák. tu nepřiléhá. Avšak 
1925 k odllvodnění návrh~ I~ove u,;edh pn jednání ze dne 25. května 
patřících, avšak odkázany' ch Ba nhovY

l 
odhad nem_ovito,stí k pozůstalosti 

. 'h ' o us avu M-ovl ze jde o ", 
V111ne '0 dllu nepominutelných d' ď o, kd '_, vymerem po-
pro určení jejich hmotných nár ek!cr;;__ e skutecna cena tvoří základnu 
Zástupce odkazovníka Bohuslav~ ~_ n_ t'0~to jedn~ni ~dal však právní 
u krajského soudu v M 'b a, ze ~akonnr de?lcl podaIr na něho 
střetly se v řízeni pozllst:~lo t u, o d?plnem, pOvl11neh'0 dílu. Dle toho 
a odkazovníků na druhé str~S-m~b ~ajmYd zak~nných dědiců na jedné 
zemků děl se správně Avšak ne; ~ma.J e ~vse!n o to, by o.dhad po
Důvody prvních kotvi v nár duvod} j~jlch zajm,u jS'0U od sebe o.dlišné, 
(§,784 obč'. zák.), důvod o~~~h~y dll povlUny byl vyměfen náležitě 
k uplnému vyrovnání GVi!' e,ho v ,povmn'Ostl, pnspetr poměrně 
dědici vyměřen úplně ť§ 78~eh~ _ d~~k nebyl-Ir tento ne,pominutelnému 
hradil nepominutelným děd' ,o c. La .): Zakon v § 784 obč. zák. vy
účasti při 80 ," ICUl11 ~ a JImI JSOU stěžovat~lé - právo 
(§ 783 obč. ~~~ll Inlv:~~ury a odhadu yozůstalosti. Odkazovníku zákon 
nevyloučil. NehoJěl~ by dtohho vY,sklOvne nevyhradil, ale také ho z, něho 

'k " uc u za ona kdyby v pří ď kd dk' 
111 U hrozl p'Ovinno't podle § 783 ' b _ ' , pa e" ' e o ' azov-
když jest zře'l11o a

V 

I " o' c, zak. bylo l11u právo to odepřeno 
zovníku, že mja' p , p/nle zejmena z povinnosti uložené v § 783 odka~ 
. - - , , 'raVm 1 ,1motný zá' t b 
odkázaných, ale dopozůstalo t" je~l, M 0111, ~_ odh,,;d P?zemkú jemu 
dílu podléhajících b I roved s I pa, nc~ch a tudlZ 1 vymere povinného 
se ptípad s tohoto ~á!n'h I en ~pravne ve smyslu zákona. Posuzuje-Ii 
dovolací stížnosti ~ylo j:í o lltedl~ka: nhelze shledati odůvodněnou výtku 

. pro o uspec odepříti. 
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jde o. návrh podle § 61 j. n., žádal-Ii žalobce, by »pro případ vyho
vění námitce věcné nepříslušnosti byl přibrán odborný soudce laický 
a aby pak bylo. jednáno a rozhodnuto«. Lhostejno, že se žalobce ne
vzdal opravného. prostředku proti rozhodnutí o námitce nepříslušnosti 
a že procesní soud po té, když byl učiněn návrh podle § 61 j. n., pro
hlásil, že bude jednati o námitce nepříslušnosti odděleně a že pak o této 
námitce předem jednal a rozhodl. Pokud jest účelno vyhověti návrhu 
podle § 61 j. n. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, R I 684/27.) 

Proti žalobě eráru o zaplacení cla zadané u krajského jako obecného 
soudu namítla žalovaná firma věcnou nepříslušnost, jeHo pr.ý žaloba 
měla býti podána u krajského jako obchodního soudu. žalující erár na
vrhl, by pro případ, že hude vyhověno námitce nepříslušnosti, byl k jed
nání místo jednoho ze soudcll z povolání přivza! 'Odborný soudce laický. 
S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl 
žalobu, návrh žalobcúv pak zamítl. Rek u r sní s o u d vyhověl k re
kursu žalobce návrhu žalované strany, by byla žaloba pro věcnou ne
příslušnost soudu odmítnnta, vyhověl však návrhu žalobce, by k jednání 
byl přivzat misto jednoho soudce z povolání odborný soudce laický 
a uložil soudu prvé stolice, by zařídil, čeho třeba pro změnu senátu. 
D ů vod y: Žalobou, o niž tu jde, domáhá se žalující stmna na žalované 
firmě zaplacení cla, které za ni založila, na základě smlonvy dopravní, 
která měla za předmět dopravu pletacích strojů z Rakouska do tuzemska 
a která je na stmnl' žalobcově obchodem podle čl. 272, třetí odstavec 
obch. zák., na straně žalované fírmy pak obchodem pomocným po 
rozumu ustano.vení čl. 273 obch, zák. Poněvadž žalovaná firma jest podle 
zjištění procesního. soudu protokolována, nelze pochybovati o tom, že 
projednávaná žaloba nepatř.í před senát obecný, u něhož byla podána, 
nýbrž před senát obchodní (§ 51, prvý 'odstavec, j, n.). Proto, pokud 
soud procesní námitce, věcné nepříslušnosti, jež byla vznesena v čas, 
vyhověl, je jeho rozhodnntí v souhlasu jak se spisy, tak i s ustanoveními 
§§ 43 prvý odstavec a 61 j. n. a nelze mu nic vytknouti. Rekurs do této 
části napadeného usnesení je bezdůvodný a bylo mu pro-to úspěch upříti. 

Jinak se má věc ohledně druhé části napadeného usnesení. Zde sluší 
především vytknouti, že tato část napadeného usnesení jest formálně 
pochybena, že nebyla pojata do výroku, nýbrž jen do důvodů usnesení. 
Než tato fo'rmální vada nepadá na válru a není vyřízení věci na závadu, 
po.něvadž předpis § 417, odstavec třetí a čtvrtý'c. ř. s., že výrok musí 
hýti oddělen od důvodů, platí toliko pro rozsudky, nikoE však pro usne
sení, ohledně nichž má § 429 čís. 2 c. ř. s. ustanovení zvláštní. Ve směru 
druhém jest rekurs oprávněn. Po rozumu ustanoveni § 61 j. n. může se 
civilní senát sborového soudu prvé stolice, má-Ii zat'O, že námitka věcné 
neptíslušnosti jest oprávněna a že jí bnde musiti vyhověti, s rozhod
nutím o námitce té ttsnéstina tom, hy místo jednoho ze soudců z po-
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v~láni byl ~řiv.zat k jednáni odborný soudce laický. Podmínkou tako
vehot? opatr:1lI Jest, že. nár;'itce nepříslušnosti bylo vyhověno před kon
ce.m hcelll a, ze opatrelll to Jest podle stavu věcí účel no. Jsou-li tyto pod
mJnky ~pl~eny, ma soud nejen právo, nýbrž i p-ovinnost, by takovéto 
opatren~uc.II1Ii,. a není ponecháno jeho dobré vůli, chce-li opatření to 
UCllllt,l, CI 1:lkoh. Tyto podmínky byly však v souzeném případě splněny 
n.ebo~ o n~nlltce věcné nepříslušnosti bylo rozhodnuto před skončení~ 
h~e~1 ve V';CI a opatření podle § 61 j. n. bylo účelné. Účelnost jeho po
dava. se z uvahy, že byla podána odpověd' na žalobu i ve věci samé že 
v,; v.ecI bylo .. tak~ se .stranami jednáno a že jednání bylo 'Omezeno' na 
na;l1Itku nepns!us?OslI teprve potom, když věc sama byla projednána, 
a ze ~edy ?patrelll~l podle § 61 J. n. ušetří strany nejen na čase, nýbrž 
I na. ,:lIatach, kter~ by zcela zbytečně vzešly, kdyby měla býti podána 
nOVa zal oba .a n~va ?dpověd' .žalobní i kdyby měl býti konán nový prvý 
rok a nove hč,;n.l. Duv-ody, Jez soud procesní uvádí pro své rozhodnuti 
ne,;,-ohou .0bstaÍl,ne~0t' anito, že žalující strana neuč'inila podle § 26Í 
c. r. s. navrhu,. by vec byla. postoupena obchodnímu senátu ani to že 
by. k.provedem .změny .sen~t~ mu'silo býtí líčení Odročeno: nebyla' na 
prek~zku, by navrhu zaluJlcl strany na přibrání odbornéh-o soudce 
lalckeho nebylo vyhověno. Při tom, pokud jde jmenovitě o skutečnost 
prvou, ~e podotýká, že arci nebylo závady, by žalobce nenavrhl po
~toupem veCI podle § 261 c. ř. s. senátu obchodnímu _ názo,r žalobcův 
ze to:nehylo mo~no,. poněvadž ustanovení § 261 c. ř. s. lze užíti jen tam: 
kde Jde o dva.r~zne soudy, Je mylný, nemaje v zákoně opory že však 
když tak neucI~I1, nepozbyl ještě .práva, která mu dává § 61 j. n. z; 
toh<:to st~vu vecI n,;n;ěla býti žalobá odmítnuta, nýbrž mělo býti vy
hoveno navrhu, ktery zalobce pO'dle S 261 c. ř. s. učinil, a, poněvadž se 
tak 'nestalo, nezbylo než napadené usnesení v této jeho části změnili 
Jak svrchu uvedeno. ' 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dllvody: 

• Stěžovatelka, která vznesla námitku věcné nepříslušnosti z dŮv.odu 
ze věc n;p~tří před o~ecný, nýbrž.př;d obchodní senát soudu prvé sto~ 
hce, vytyka v dovo.]ac,lm rekursu, ze zalobce neučinil návrhu podle § 61 
J. n., ,:?y Spor byl při~áz.án obc.hodnh:"u. senátu procesního soudu a aby 
pro pn pad 10zhOdnuÍl, ze senat clvI1m Jest nepříslušný přibrán byl 
o~b?r~ s?udce laícký k jednání; žalobce prý pouze navrh{, aby »k jed
~am p;lbr,:n byl soudce laik«. Ale stěžovatelka neuvádí správně návrh 
z,:I'Obc.uv. Zalobce navrhl, aby »pro případ vyhovění námitce věcné ne
pnslusno,sÍl byl přibrán soudce laik, a aby pak bylo jednáno a roz
h~d~ut?«. To Jest nade vši pochybnost návrh po rozumu § 61 j. n. 
u~lI1eny pr? ten případ, že soud ještě dříve, než se ukončí projednáváni 
vecI hlavm, uzná námitku věcné nepříslušnosti civilního senátu za dů
vOdn~u. ~e~a~í, že žalo~ce neučinil návrh, používaje slo'v, že navrhuje, 
by :,~cpnkazana byla pred senát obchodní; stačí, že návrhu nelze roz
umeh JInak, než jako návrhu podle § 61 j. n. I prvý soudce ·onomu ná-
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vrhu při ústním jednání tak rozuměl, vyhlásiv usnesení) dávající ná
mitce věcné nepř,íslušnosti místo, a souč?-sně prohlásiv ústně další Usne
sení: »Návrhu ve smyslu § 61 j. n. se nevyhovuje atd.« Rovnčž nevadí, 
že žalující strana, činíc návrh podle § 61 j. n., nevzdala Se opravného 
prostředku proti rozh'Odnutí o námitce nepříslušnosti; v § 61 j. n. není 
takové vzdání učiněno podmínkou návrhu. Návrhu podle § 61 j. n. ne
vadí aní to, že procesní soud po té, když návrh podle § 61 j. n. byl 
učiněn, prohlásil usnesení, že bude jednati o námitce nepříslušn'Osti 
odděleně a že pak o této námitce předem jednal a rozhodL Rekursní soud 
správně dovodil, že bylo účelno, by návrhu podle § 61 j. n. bylo vy
hověno. Stačí v tomto směru' odkázati stěž'Ovatelku na důvody napa
deného rozhodnutí. 

čís. 7269. 

PředpislU § 127 nesp. říz. O' GdlGžení pGzůstalGstníhG řízeni až dG roz
hodnutí sporu nelze použiti, týká-li se spor zahájený některými dědici 
jednak zjištění, že přihlásivší se dědic jest povineil odevzdati dO' pOZů
stalGsti majetkGvý kus, který nebyl pGzůstalGstním soudem zařaděn do 
soupisu, jednak přidržení dědice a Gdkazovnlka k vykonání vyjevovací 
přísahy podle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. DO' usnesení soudu, júnž bylo po
zůstalostní řízeni odloženo, není Gprávněn stěžovati si odkazO'vnlk. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, R I 703/27.) 

Dvě dědičky navrhly, by bylo pozůstalo'stní řízení odloženo až do 
právoplatnéh'O rozhodnutí sporu, zahájeného některými dědici v tom 
směru, že jiný přihlásivší Se dědic jest povinen odevzdati d'o pozůsta
losti majetkový kus, který nebyl pozůstalo'stním soudem zařaděn do sou
pisu, jednak v tom směru, by pří držen byl tento dědic a odkazovník k vy
konání vyjevovací přísahy podle čl XLII. uv. zák. k c. ř. s. P o z ů s t a
los t n í s o u d návrh zamítl, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl. 
D ů vod y: První soud neprávem zamítl návrh na odložení řízení s po
ukazem k tomu, že tu -nejde o případ § 127 nesp. říz. Správným jest 
ovšem, že tu nejde o žalobu podle § 127 nesp. říz.; ale to nemůže býti 
rozhodujícím při posouzení otázky, zda jest navržené odložení řízení po
zůstalostníh'O povoliti. Právem poukazuje se v rekursu na to, že jest po
užíti zákona obdobně (§ 7 'Obč. zák) a že takový případ tu jest. Rozho
dujícím mMe býti při vyřízení tohoto návrhu jedině, zda jest praktíckým 
a vhodným, by řízení pozůstalo,stní bylo až do právoplatného ukončení 
tohoto sporu odloženo. V tomto ohledu nemůže býti pochybnosti. Přede
vším odpadá pro případ, že bude vyhověno žalobě, dodatečné projedná
vání pozůstalosti. Není zvláštních ok'Olností, kteréž by vyžadovaly urych
lené provedení pozůstalosti. Ze spisu to nevyplývá. Rekursní soud jest 
proto názoru, že odložení pozůstalostního řízení zájmu jiných dědiců ne
zkracuje, a že proto není překážky, by návrhu nebylo vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs odkazovníka, k dovola
címu rekursu dědice obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

Stěžovatel Pavel B. vystupuje v tomto pozůstalostním řízení jako od
kazovník Jako takový jest v podstatě věřitelem pozůstalosti a ml[Že své 
zájmy hájiti v nesporném řízení jen v mezích zákona (§ 684 až 688 obč. 
zák a § 95 a 161 nesl". říz.). Z těchto zákonných předpisů zajišťuje mu 
jako věřiteli pozůstalosti jen ustanovení § 95 nesp. říz. účast při sou
písu pozůstalosti v případě, bylo-li povoleno odděleni pozůstalosti od 
jměni dědicova (§ 812 obč. zák). O případ takový tu však nejde. Stě
žovatel se k pozůstalosti jal<o dědic ze zákona nepřihlásil, nestal se Vl[

bec účastníkem pozůstalostního řízení, neboť pozůstalost se projednává 
podle § 120 nesl". říz. jen s těmi, kdo se přihlásili za dědice. Podle toho 
neposkytuje zákon stěžovateli jako odkazovníku práva k účasti na p'O
zůstalostním řízení, čímž je mu odňato také právo, stěžovati si do napa
deného usnesení (§ 9 a 14 nesp. říz.). Stížnosti Viléma B-a jako dědice, 
přihlásivšího se k pozůstalosti ze závěti, nelze upříti oprávnění. Jde 
o 'Otázku, zda překáží projednání pozůstalosti okolnost, že někteří z při
hlásivších se dědiců zahájili spor jednak o zjištění, že jiný přihlášený 
dědic jest povinen odevzdati do pozltstalosti majetkový kus, který nebyl 
pozůstalostním soudem zař .. děn do soupisu, jednak '0 přidržení tohoto 
dědice a odkazovníka k vyronání vyj ev'Ovací přísahy podle čL XLII. 
uvoz. zák k c. ř. s. Rekursní soud odpověděl k této otázce kladně, vy
cházeje z názoru, že lze použíti obdobně ustanovení § 127 nesl". říz. 
S tímto názorem nelze souhlasiti. Ustano'vení § 127 nesp. říz. jest usta
novením výjimečným, platícím jen pro případ v zákoné uvedený, když 
jde 'O spor o právo, dědické. Ustanovení toho nelze proto použíti v pří
padě, o jaký tuto jde (srov. Rintelen str. 64 a Schuster Kom. k § 126 
nesp. říz.). To tím méně, když lze v řízení pozůstalostním pokračovati 
již proto, že právům dědiček, uvedený spor zahájivších, nebude odevzdá
ním pozůstalosti nikterak prejudikováno. 

Čís. 7270. 

Ani za platnosti zákona o ochraně nájemců není nájemci nemožno, 
by odstranil z bytu podnájemníky, jež přijal do bytu bez svoleni pro
najimatele. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, Rv I 999/127.) 

Žalobu pronajímatele proti nájemci, pokud se domáhala, by byl 
uznán povinným odstraniti dva podnájemníky, jež přijal bez svolení ža
lobce do bytu, I" r o c e sní S'O udp r v é s t o I i c e zamítL O d v 0-

lací soud uznal podle žaloby. Důvody: Odvolatel označuje za 
nesprávný názor soudu prvé stolice, že částí žalobní prosby, žádající od
stranění podnájemníků, jest žádáno na žalované plnění nemožné a od
porující z<'ll<onu, ježto nemá důvodn k sou duí výpovědi, zákonem dovo
leného, ač ani se nenllbídla to prokázati, tím méně prokázala tuto skut
kovou okolnost prvým soudem předpokládanou. Přijavši podnájemníky 
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porušila nájemní smlouvu s odvolatelem a sama zavinila případnou ne
možn'Ost, odstraniti z bytu podnájemníky, nehledíc ani k tomu, že i po 
dobu platnosti zákona o ochraně nájemníků lze podnájemní smlouvy Znl" 

šiti. Správná jest odvolatelova výtka, že skutkový předpoklad prvého 
soudu, že žalovaná nemá důležitého důvodu pro rozvázání podnájemních 
smluv, 'Obsaženéh'O v zákoně o ochraně nájemníků, neopírá se o výsledky' 
dokazování, nýbrž jen o skutkové tvrzení žalované. Tento skutkový 
předpoklad není podstatnou částí napadené části rozsudku prvého 
soudu, poněvadž okolnost, zda žalovaná má důvod k rozvázání podná
jemních smluv, zákonem o o~hraně nájemníků za důležitý uznaný, čili 
nic, nemůže míti vliv na rozhodnutí o zamítavé části žalobní prosby. 
Uplatňovaným odvolacím důvodem jest nedotčeno skutkové zjištění 
soudu prvé stolice, že se žalovaná odvolateli zavázala, že se dání bytu 
do podnájmu může státi jen s jeho svolením, že podnájemníky, studenty, 
jež měla z jara 1926, ponechá v bytě jen do konce školního roku a, že 
bez jeho svolení podnájemníků již nepřijme. Tato skutková zjištění 
prvého soudu jest podle § 498 c. ř. s. položiti za základ rozhodnutí. 
Má-li proto, pokud se týče, přijala-li žalovaná i po konci školního roku 
1925-1926 podnájemniky, odporuje tú jejímu smluvnímu závazku k ža
l'Obci, toto porušení smlouvy žalovanou jest zaviněné, a zaviněné jsou 
také účinky, které porušení to má pm výkon nájem~ích práv žalované 
k bytu. Nemá-li snad žalovaná dl'tležitého dl't,vo~u pr~ ~v~l.ení k výpo
vědi podnájemních smluv, zákonem 'O ochrano najemmku zadaneho, sa
ma to zavinila tím, že protismluvně v poměru k žalobci dala část bytu 
do podnájmu (§ 1294 obč. zák). Nemůže se proto žalovaná proti hlob
nímu nároku na splnění smlouvy brániti úspěšně tvrzením, že pro nedo
statek důležitého důvodu pro sv'Olení k výpovědi podnájemních smluv, 
podle zákona o ochmně nájemníků se strany jedné, a pro předpisy t.ohoto 
zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. se strany druhe, Jest 
splnění žalobního nároku, by podnájemníky o~st~a,nila, pro, ni,nemož-
nosti, v § 1447 ob. zák. obč. naznačen.ou a zrusuJlC[ S~IU:'?l jej.[ pov~n
nos!. Ostatně i po d'Obu platnosl! z~kona o ochrane naje,ml1lku, j~k 
správně dovozuje odv.olání, není pro zalovano~ zhola nemozno: pod~a
jemní smlouvu rozvázati, a dlužno jí zůstavIl!, by s~ s P?dn~jemmk~ 
o rozvázání ·smluv, těch dohodla. Žalovanou v odvolaclm sdelem tvrzena 
okolnost, že jej,í podnájemníci, ujednavší podnájemní smlouvy" ne,:~děl! 
o jejím záva,.;ku, nedržeti podnáje?,níky, jest, nO,~ota, :' odvolaclm nzen[ 
nedovolená, a mimo to nerozhodna, ponevadz pnpadna obmyslnost pod
nájemníků žalované o pOdnájemn,ích pr~vech jí vy~on,ávaných ne~ůže 
!jic měniti· na povaze tvrzené od 11l nemowosl!. Kdyz vsak nejde u zal 0-

vané o absolutní nem'Ožnost, splniti žalobcův nárok z nájemní smlouvy 
a i relativní nemožnost, žalovanou tvrzená, jest jí zaviněna, nemohla její 
smluvní povinn()st býti podle § 1447 obě. zák zrušena, nýbrž povin
nost ta trvá, a žalobce se právem domáhá jejího splnění 'Odstraněním 
podnájemníků (§ 918 obč.' zák.). . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
Civilní rOZnrydnilU IX. 82 
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Dl.vody: 

Není tu uplatňovaného dovolacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. Odvó
Jací soud správně dovozuje, že žal'OvaDá ne111Llže, se odvolávati ila ilapro
stou nemožnost plnění vzhledem k zákonům o ochraně nájemníků. -I jJ.ři 
ochraně nájemníků není přecié111 vyloučeno, že dojde k dobrovolnému 
z:ušcnÍ poctnájernnYho pOI1'lěru, o ntjž jde .. Zrušení takové hývá častým 
zje.vem: V tomto případě jde ostatně' o studenty. kteří často byt" přes 
prazdlllny ani nepodržujÍ; O naprosté nemožnosti plnění nelze mluvíti 
i,~ tohoto důvodu: Dovolatelka, by .vyhověta své povinnosti, mŮže na 
pnklad - po případě sou-dním smÍrelll - zrušiti smlouvu nájemní, při 

je,haž p,ro,vedení dojele poclle § 568 c. ř. s. samočinně i k vyklizení pod
naJcm11lku. 

čís. 7271. 

K uskutečnění postupu nevyhledává se odevzdání průvodních listin, 
zejména dlužního úpisu,' vyjmouc pohledávky z papírů, svědčících ma
jiteli, při nichž se žádá od~vzdání cenného papíru. Manžel jest oprávněn 
zastupovati manželku.postupnici při smlouvě o postupu a přijati jejím 
jménem prohlášení postupitelovo o postupu. Nastal-Ii přechod pohle
dávky ihned uzavřením smlouvy o postupu, nevyhledává se k převodu 
form y notářského spisu. 

(Rozh. ze dne 30. srpl;a 1927, Rv 11199/27.) 

Vymáhající věřitel zabavil v, 'exekuci proti Antonínu V-ovi pohlc
dáv,k~ dlužníka"proti Václavu N-ovi. žalobě Ludmily V-ové, manželky 
dluznrka, o nepnpustnost exekuce, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tYí 
s t o I i c, Ne j vy Š š i 111 S o ude m z těchto ' 

důvodů: 

, Dobrovolný postup pohledávky uskutečňuje se podle, § 1392 obč, 
zak. .smlouvou o postupu, jímž se uskutečňuje přechod pohledávky z po
stL!pltele na postupníka. K hotQvosti postupu se nevyhledává odevzdání 
pru.~odních listin, zejména dlužního úpisu, vyjmouc pohledávky z papírů, 
1)1a]lteh svědčících, při nichž se žádá odevzdání cenného papíru (§§ 1393 
a 427 obč. zák. Viz Krčmář, Obligační právo 1924, str. 86). Mylnýmjest 
proto tvrzem dovolání, že k platnosti postupu pohledávky Vincellce Vea 
~roti Václavu N-ovi na žalobkyni bylo zapotřebí 'Odevzdání dluŽního 
upsu a to bezprostředního jeho odevzdání a že nestačilo zaslání dluho
pisu" manželu žalobkyně, který jej pak žalobkyni odevzdal. Stačila zde 
již.pou?ád.ohoda stran mezi Vincencem" V-em a žalobkyní," neboť se zde 
neJedn~ o pohle.~áv~u : papíru majiteli svědčícího, nýbrž o obyčej·nou 
12ohledavku, k je]lmuz prevodu podle § 1392 obč. zák. stačí dohoda ·strán. 
Ze, by při ,í.mluvě tak?vé, nemohl manžel manželku zastupovati a jejím 
]Inenem pnFh prohlasenr postupItelovo o postupu, nelze dovozovati ze 
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zákona, Notářského spisu ku platnosti postupu, bylo by potřebi pouze; 
kdyby se jednalo o pouhý slib, příště pollledavku pOStOU?,ltl, ~ jehoz 
uskutečnění bylo by potřebí ještě plnění, avšak v tomto pnpade I:astal 
řechod pohledávky z Vincence V-a na Ludmrlu V-ovou Ihned uzavrenrm 

;mloIivy o postupu, další~'o splnění se stl~any VlIlcence V-a nebylo ~~po-
t ' b' není proto 'potřeb. am formy notarskeho SpISU po lozumu zaLOI~a 
rela " d'k't" 14?I' d' ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák. (Viz ju • a c.s. - )yv. VI en-

ského nejv. soudu). 

čís. 7272. 

Stát není "pOdle syndikátní~o zá!'0na práv ~e ztr~ty p~něz, sl.<:žen~c~ 
do sirotčí pokladny nebyly-Ii slozeny k rukam nektereho z, u~edn!,ků 
berního úřadu, kteřÍ byli pověřeni úředním jednáním ohledne SlrotClch 

peněz. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, Co I 1/27.) 

Nezletilá žalobkyně domáhala se na čsl. eráru J'0dl~. syndikátního 
zákona náhrady 800 Kč, jež prý babička žalobkyne sloZ!I~. u benuh? 
úřadu do sirotčí pokladny, jež však nebyly zan;seny v ,SIrotc. p"okladne. 
Procesní soucl prvé stolice (vrch~. zemskY,soud v Praze) 
žalobu zarnítl. N e j v y Š š í S o U d nevyhovel odvolam. 

D ů vod y: 

Odvolatelka shledává -nesprávné právní P,osouzení věci v, tOJ1~~ ~e 
oud první stolice ač má za zjištěno, že pemze byly odevzdany, ureu: 
~jkU v berním úřadě, že tedy byly v berním úřadě složeny" přece zalobe 
nevyhověl, protože nebyla "zjištěna osoba úře~mk~, k!er~ skodu zavlnrl; 
a dodává k tomu, že nejde snad o vklad vymy's~el:y, nybrz, o vklad, kterl 
se skutečně stal. První soud zjistil ~ a z]lstem to nem n~padeno, ~ 
že zažalovaná částka nebyla ani v roce 1917 ~ jak tvrdda :~Iovana -~ 
ani v roce 1 9 18 slož~na pro nezletilou žalobkyn:, do slrotc:}okl?5In) 
k mlám některého z úředníků berního úřadu" kten byly po,:erenr ured
ním jednáním ve příčině sirotčích peněz. Tun .les~ osud ,~aloby roz' 
hodnut. Směřuje-li syndikální žaloba tolIko" pro.tI s!?tu, sta~l P?dle § ~ 
dmhý odstavec zákona ze dne 12. července 18/2,. CIS. 11,2 r; zak., kdyz 
, I bce dokáže že porušení práva 111ohlo se stah jedllle prestoupenl1~ 
za o, , .. d ,. 'd I Co latI 
'úřední povinnosti úředníka, který úredm je, nam pre sevza: P ~ 
v tom směru o soudcovských úřednících, plal! po~~c§ 4 d;uhf od,stavec 
cit. zák. ve znění novely ze dne 1. června 191~, CI~., 11,8 r. zak. cl. )(II. 
také pro státní úředníky a 91uhy státních bernl,ch uradu, jd~-h, o JejIch 
úřední jednání ve příčině sirotčích peněz, Aby z~loba mela u~spech, mu
silo by býti nejen dokázáno, že by:o poruše~o pravo, sl!:any a z; z, toh?to 

, , ra'va vznikla straně skoLia nybrz take, ze pOl usem pIava poruse!11 p , . '., " d" 'k b" 
mohlo 'se státi jedině přestoupením úřední POV!~~o~tr ure,:nI a ne, o zr:-
zence berního úřadu při úředním jednání :ve pneme SIrotctch penez. Ne-
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zbyt.ným před?oklad~ll1 pro nárok n~ náhra9u škody proti státu jest 
tu~~z, ~y porusenl. pra~~ stalo se u vykonu pusobnosti úředníkovy jemu 
sverene. V souzenem pnpadě byl podkladem pro složení hotovosti 800 Kč 
do. sirotčí pokladny pro nez!. žalobkyni soudní protokol, sepsaný II po
~ucenskeho soudu a odevzdaný s poručenskými spisy bernímu úřadu. 
Slo tedy o případ uvedený v § 1 druhý odstavec a v §§ 8 a II min. nař. 
ze d~e 15. března 1898, čís. 55 ř. zák. Podle § 3 druhý odstavec, § 4 
druhy odstavec a § II tohoto nařízení měla býti hotovost odevzdána 
berní!"U úřadu před kontrolním úředníkem, který by složení zapsal do 
d~nmku Sirotčí pokladny. Složitelka měla obdržeti potvrzenku na úřed
'::m t.lskop,~e, podepsanou oběma přijímacími úředníky a opatřenou 
uredm pečeti (srv. k tomu min. nař. ze dne 13. září 1913, čís. 206 ř. zák., 
jímž byly zápisní knížky sirotčích pokladen zrušeny). Nic takového se 
v tO~,to případ.ě zjistiti nedalo. Složitelka Marie Š-ová sama jako svěd
~ync se.znala, ze na potvrzence, kterou obdržela, byl jen jeden podpis, 
ze na m nebyla úřední pečeť a že se jí i tato potvrzenka časem ztratila. 
y zápi.sech berního úřadu ne:ní o tomto vkladu zmínky. K odůvodnění 
zalob'l1lho nároku proto nestačí, že Marie Š-ová odevzdala někomu 
v lJ~rním úř~dě peníze za účelem uložení do sirotčí pokladny pro nez!. 
vnucku; nem-h dokázáno, že ten, kdo peníze přijal, přijal je u výkonu 
»úředního jednání ve příčině sirotčích peněz«. V tom smyslu zní také 
rozhodnutí čís. 6098 sb. n. s. ve případě, ve kterém úředník soudní 
kaneeláře neprávem přijal sirotčí peníze. Při výkladu dále jdoucím došlo 
by se k výsledku, ke kterému zákon dojíti nechtěl, totiž že by stát musil 
I:~čiti za škodu i tehdy, kdyby dotyč'ný vklad přijal zaměstnanec berního 
uradu, který nebyl oprávněn přijímati peníze vůbec a vklady pro sirotčí 
pokladnu zvláště. Odvolání vytýká, že nebyla zhodnocena skutečnost, 
že babička poručenky přihlásila vklad dne 19. června 1919 k soupisu 
majetku, ale tato skutečnost nemá pro rozhodnutí sporu významu, neboť 
jest jen důkazem dobré víry babičky o tom, že vklad do sirotčí pokladny 
stal s~ .řádně, ale nedokazuje nič'eho v tom směru, že byly peníze vypla
ceny uredníkovi k přijetí peněz oprávněnému. Vždyť Marie Š-ová sama 
jako svědkyně vypověděla, že berního vykonafele, který jí přihlášku 
vyp}nil: o to. žádala, a že mu udala, že její vnučka má v sirotčí pokladně 
ul?z.ene eelllze. Také okolnost; že se poručenské spisy, které, při sklá
dam penez byly v berním úřadě ponechány, ztratily, svědčí spíše o tom, 
že nepřijala peníze osoba oprávněná a že jí na tom záleželo, by pro
tokol sepsaný u pomčenského soudu '0 složení peněz zmizel. Odvolací 
soud jest si toho vědom, že na prosté ženě, která neumí ani dobře čísti 
nelze žádati, by šetřila veškerých opatrností při skládání peněz v ber~ 
ním úřadě, a že jest pochopitelno, že vyplatila peníze tomu, kdo je od 
ní v berním úřadě přijal, ale na tom při posuz<ování syndikátního ná
roku nezáleží a nelze tudíž nezletilé žalobkyni v cestě sporu pomoci. 

čís. 7273. 
Syndikátní ručení. 
Přestoupení úřední povinnosti výkonným orgánem dlužno spatřovati 

v tom, že při návštěvě u dlužníka, neobdržev zaplacení, vyhověl jeho 
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prosbě a sečkal mu s placenún, a že při další návštěvě, ač neobdržel 
úplného zaplaceni, přece neprovedl exekuci pro zbytek vymáhané po
hledávky, nýbrž jako výkonný orgán nařídil dlužniku, by mu nezapla
cený zbytek přinesl do byhu, jakož i v tom, že obě přijaté splátky ne
odvedl, nýbrž si přivlastnil. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, Co I 3/27.) 

Žalobci byla ku vydobytí peněžité pohledávky povolena proti Karlu 
H-ovi exekuce na movitosti. Počátkem října 1925 dostavil se tehdejší 
výkonný orgán okresního soudu v B., Jan Š., do bytu H-ova, by pro.
vedl výkon povolené exekuce, ale na prosbu dlužníka od exekuce upustil 
a přišel znovu dne 10. října 1925, kdy přijal od dlužníka hotově 1000 Kč 
a uložil mu, by příštího dne přinesl zbytek vypočtený na 1434 Kč 56 h, 
dlužník pak dne 12. října 1925 přinesl do bytu Jana Š-a tento, peníz 
a odevzdal mu ho. Výkonný orgán Jan Š. peníze ty řádně neodvedl, a byl 
také pro zpronevěru těchto peněz trestním soudem právoplatně odsou
zen. žal'Úbou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 'na eráru podle zákona 
ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák. zaplacení 2.434 Kč 56 h, ježto 
dluž'ník, zaplativ výkonnému orgánu, zprostil se svého závazku proti 
vymáhajícímu věřiteli a jelikož výkonný orgán porušil předpisy o své 
služební činnosti. žalovaný erár uznal oprávněnost žalobního nároku až 
do výše 1000 Kč, jež dlužník ve svém bytu při exekučním výkonu Janu 
Š-'{)ví pro vymáhajícího věřitele zaplatil, odepíral však placení dalších 
1434 Kč 56 h a navrhl zamílnutí žaloby ohledně této části, ježto tyto 
peníze donesl dlužník do bytu Jana š-a, takže výkonný orgán nepřijal 
je ve své funkci a neporušil právo při vykonávání své sLužební povin
nosti. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (vrchní zemský soud 
v Praze) uznal podle žaloby. D ů V'Ú d y: Podle čl. 33 .instrukce pro 
výkonné orgány nesmí výkonný orgán, když dlužník pouze částečně 
platil, odložiti exekuci a od výkonu upustiti. Neprovedl-Ii výkonný orgán 
dne 10. října 1925 exekuční zájem ku krytí nedoplatku 1434 Kč 56 h, 
a na'Úpak poukázal dlužníka, by mu následujícího dne přinesl zbytek 
vymáhiVné částky, učinil to porušiv svou služební povinnost. Výkon 
exekuce byl tedy započat přijetím splátky pro vymáhajícího věřitele, 
zůstal však nedokončen. Řídil-Ii se dlužník podle poukazu výkonného 
orgánu a donesl mU dne 12. října 1925 peníze do jeho bytu, by pokra
čování v exekuci zamezil, č'ini1 tak II vědomí, že exekuční výkon dosud 
není skončen, a platil tedy výkonnému orgánu ještě před skončením 
výkonu exekuce. T,fmto placením, o němž se dlužník vykázal stvrzenkou 
výkonného orgánu, byl podle § 25 ex. ř. závazku svého zproštél1. Slo
žené dlužníkem peníze měl výkonný orgán podle čl. 22 instrukce pro 
výkonné 'orgány dále odvésti,' a, poněvadž se podle předpisu toho ne
zachoval, porušil opětně svou .služební povinnost. Výkonný orgán po
rušením předpisů instrukce porušil nejen své služební povinnosti, nýbrž 
i práva vymáhajícího věřitele, jenž následkem nedodržení oněc~ před
pi,Sů nedošel zaplacení vymáhané pohledávky, a tím mu byla zpusobena 
škoda, zvláště když podle § 25 ex. ř. nemá již práva, žádati zaplacení 
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.své pohledávky na dlužoíkovi. Jest tedy syndikátni nárok žalobcův podle 
§§Ia 4:zákonaze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák. i co do 1434 Kč 
56 lls 5%. úroky ode clne 12. října 1925 opodstatně'n, a bylo proto ža
lobě 'vzhledem k b\stečném0 uznání strany žalované ~ ohledně 1000 Kč 
- v p.1n6m rozsahu vyhověti. 

N e j v y Š š í ,s o u d nevyhověl odvolání. 

Důvody: 

, Odvolání není oprávněno. Jest nesporno, že soudní znzenec jako 
výkonný orgán obdržel příkaz, by provedl u dlužníka exekuci zabavením 
svršků pro vykonatelnou pohledávku žalobcovu, že se odebral do bytu 
dlužníkova, že však na jeho prosbu výkon nepředsevzal, nýbrž s place
níŮ] mu sečkal, že po, několika dnech přišel znovu, že při té příležitosti 
obdržel od dlužníka na vymáhanou pohledávku splátku 1.000 Kč, že 
dlužníkoví uložil, by, mu zbytek 1.434 Kč 36 h dodatečně přínesl do 
bytu, že dlužník skutečně·tak za dva dny po té učinil, že obdržel od 
soudního zřízence potvrzenku o zaplacení, že zřízenec však obě příjaté 
částky zpronevěřil a proto trestním rozsudkem byl odsouzen. Žalovaný 
stát uznal syndikátní nárok co do č'ástky 1.000 Kč, ale odepřel náhradu 
zbytku, zastávaje názor, že soudní zřízenec,' příjav zbytek vymáhané 
pohledávky ve svém bytě, nepřijal jej pří výkonu exekuce ve své funkci 
jako výkonný orgán )<u příjeti peněz oprávněný a že tedy neporušil 
úřední povinnosti .u výkonu svého úřadu. Tento názor hájí žalovaný 
stát také v odvolácní, dodávaje, že žalobcovo právo bylo porušeno te
prve tím, že soudní zřizenec zbytek. pohledávky ve svém bytě přijatý 
zpronevěřil, tedy teprve tímto trestným čínem. Odvolateli nelze přisvěd
čiti a jest naopak souhlasiti s právním posouzením věci nalézacim sou
dem v tom směru, že jsou tu všechny předpóklady syndikátního, nároku. 
SYndikátní nárok předp'0kládá podle §§ I a 4 zákona ze dne 12. čer
vence 1872, čis, 112 ř. zák. a) že soudce - nebo osoba jemu CO do 
syndikátního ručení na roveň postavená - poruší právo strany, b) že 
pomši je přestoupením své úřední povinnosti ve výkonu svého úřadu, 
c) že z tohoto porušení práva vzníkne straně škoda ad) že škodě nelze 
zabrániti opravnýmí prostředky v soudním řádě předepsanými. Tak 
tomu v souzeném případě skutečně bylo. Úřední povinnost při výkonu 
svého úřadu přestoupil výkonný orgán již tím, . že při první návštěvě 
u dlužníka, neobdržev zaplacení, vyhověl jeho prosbě a sečkal mu 
s placením, což odporovalo § 46 ex, ř. a bodu 21 imtr. ppo výkonné 
orgány ze d'ne 12, července 1897, čís. 26 věst. a ze dne 10, května 1910, 
.Čís. 9 věst., dále tím, že při druhé návštěvě, ač neobdržel úplného za
placení, přece exekucí pm zbytek vymáhané pohledávky neprovedl, jak 
bylo podle '§ 46 ex. ř. a bodu 33 instr. jeho povinností, nýbrž nwopak 
jako výkonný orgán dlužníku nařídil, aby mu nezaplacený zbytek při
nesl dobytu, a konečně ovšem také lim, že přijaté splátky podle před
pisů bodu 20 a 22instr. neodvedl, nýbrž si je přivlastnil. Toto pře
stoupení úředních povinností mělo za následek porušení práva vymáha
jícího věřitele, jednak na řádný a bezodkladný výkon exekuce, který měl 
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~ýti proveden bez. jeho přihlášky a bez- intervence, jednak na vyDánl. 
čá~-tek) k~eľé dlužník k rukám y)'kOllného orgánu pro věřitele-, :zaplatil 
a které až do výše 5.000 Kč byl oprávněn přijati (§ 25 ex, ř.a body 
II a 12 instr. ve znění vlád. nař. ze dne 3. Hstopadú1921, čÍs.393 sb. 
z. a ll.). škoda '?' porušení práva. vznikla- vymáhajícímu- \fčřiteli .ovšen1 
teprve lim, že si výkonný orgán přijaté částky přivlastnil, ale nárok 
na náhradu podle synci. zák. jest oprávněn, protože' i. t~to škoda jest 
s. přestoupením úřední, povinnosti výkonného. orgánu ve p1~činné sou
vislosti. Jednání výkonného orgánu nutno totiž posuzovati jako celek 
a nelze je - jak to činí odvolání --'c- rozštěpiti na několik dilč.ichúkonů 
a každý z níchposuzovati o sobě. Pokud jde o spornou částku, byl sice 
výkonný 'orgán podle § 379 .odst. 4 jedno ř. a bodu 20 in str. oprávněn 
vyzvati dlužníka k dobrovolnému plnění, ale nebyl oprávněn výkon od
sunouti, jakmile hned plněno nebylo. Neprovedl-Ii tedy vý.konný orgán 
podle své povinnosti exekuci pro nezaplacený zbytek, nýbrž vyzval dluž~ 
níka, by mu zbytek přinesl do bytu, učínil toto vyzvání ve své vlastnosll 
jako výkonný orgán a způsobil, že v jeho důsledku mu dlužník v bytě 
platí I a takto zpronevěru i druhé splátky umožnil. Bylo tedy vyzvání 
k dodatečnému placení místo exekučního výkonu prvním článkem v ře
tězu příčin, které vedly ke škodě. Neprávem tudíž klade odvolání důraz 
jen na poslední dva články řetězu (přijeti peněz v bytě .a zpronevěru 
jich) a usuzuje z toho, že je nelze podřaditi pod »vykonávání úřadu«. 
Neprávem také upírá výzvě. výkonného -orgánu .. k dodatečnému zapla
cení v bytě vlastnost úředniho výkonu, pravíc, ze prý výkonný orgán 
k takové výzvě nebyl oprávněn, že prý nemohl dlužníka k takovému po
stupu donutiti, že tento příšel a zaplatil z dobré vůle a že tudíž výkonný 
orgán jednal jako soukromník. Za takového výkladu těžko lze si před
staviti, kdy došlo by k syndíkátnímu ručení, neboť, pokud by soudní 
orgán jednal podle předpisů, nepřestoupil by úřední povinnost a, pokud 
by podle předpisů nejednal, nejednal by již u výkonu svého úřadu. Vždyť 
zákon právě předpokládá »přestoupení úředních povinnosti«, tedy vy
bočení z mezí, které podle předpisů mají býtí zachovány, Ani žalobce 
se svými vývody v odvolacím sdělení neni v právu. Míní, že přestou
pení úřední povinnosti, které založilo syndíkátní nárok, nezáleželo 
v poukazu výkonného orgánu, nýbrž teprve ve zpronevěře peněz, pro
tože prý výkonný orgán i druhou splátku příjal ještě v době, kdy byl 
ve výkonu služby, a to proto, že exekuce nebyla ještě skončena a že 
prý není zapovězeno, by výkonný orgán nepřijal placení také mimo byt 
neb obchodní místnost dlužníkovu. V tom sleduje žalobce názor nalé
zaciho soudu, podle něhož byl výkon exekuce započat přijetím první 
splátky, ale zůstal nedokončen, takže zaplacení zbytku, st~lo se ještě 
před skončením výkonu exekuce. Na tom však by nezalezelo, nebot, 
nehledíc k tomu, že výkon exekuce vůbec ještě nezačal, zejména nikoli 
přiietím placení, které podle předpisů (§ 379 prvý odstavec jedn, ř. a 
body 20 a 21 instr.) právě naopak musí se státi před početím výkonu, 
nejde tu o otázku, zda a kdy v)'kon exekuce začal a skončil, nýbrž o to, 
zda soudní zřízenec převzal í druhou splátku ve svém bytě »u vykoná
vání svého úřadu« (§ I synd. zák.), »u vykonávání soudních úkonů 
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úředních« (§ 4 synd. zák.). Bylo by to jistě pochybno, kdyby nebyla 
předcházela skutečnost, že v tomto případě výkonný orgán vyzval dluž
níka, aby mu zbytek peněz do bytu přinesl, takže další průběh věci byl 
jen důsledkem tohoto vyzváni. To konečně jest nucen žalobce v odvo
lacím sdělení sám uznati, když v dalších svých vývodech klade důraz 
právě na to, že dlužnik přinesl peníze k poukazu výkonného orgánu. 
Pokud jde konečně o poslední předpoklad syndikátního nároku, totiž 
aby škodě nebylo možno zabrániti přípustnými opravnými prostředky, 
nebylo v tom směru žalovanou stranou nic namítáno a také stěží by něw 
namítáno býti mohlo, když je zjištěno, že výkonný orgán peníze pro 
vymáhajícího věřitele převzaté (§ 25 ex. ř.) zpronevěřil dávno před tím, 
než vymáhající věřitel zvěděl, co se stalo, takže v té době byla již škoda 
způsobena. 
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čís. 7274. 

Z nejvyššiho podáni za exekučně prodanou nemovitost nelze přiká
zati pohledávku v poznamenaném pořadí, bylo-Ii zástavni právo pro ni 
vloženo teprve po poznámce přiklepu, leč že byla dražba prohlášena 
za bezúčinnou. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, R II 106jQ7.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost při
kázal e x e k II ční s o u d zbytek nejvyššího podání firmě Š. a zamitl 
odpor vymáhajicího věřitele proti tomuto přikázáni z těchto d ů vod ů: 
Odpor vymáhajicí věřitelky proti přiznáni zbytku nejvyššiho podání 
firmě Š. opírá se o to, že se zavtělení této pohledávky stalo teprve po 
poznámce příklepu a je prý proto neúčinným, ježto přiklep nabyl právní 
moci, ačkoliv zavtěleni se stalo v pořadí poznámky pro zamýšlenou zá
půjčku, která zde byla již před zavedením dražebního řízení. Tento ná
zor odporovatele je však mylným, ježto poznámka pořadí opraviíuje, 
pokud jest účinná, k zavtěleni pohledávky v rámci a v knihovnlm pořadí 
této poznámky bez ohledu na to, zda nemovitost byla dobrovolně či 
vnuceně zcizena a p'řešla na nového majitele ve smyslu § 56 druhý 
oďstavec kn. zák. Rek u r s n I s o u d napadené usneseni potvrdil,. po
ukázav v podstatě k jeho důvodům. 

Ne j v y Š š í s o II d zrněni! usnesení nižších soudů v ten rozum, že 
přikázal zbytek nejvyššího podání vymáhajícímu věřiteli. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu, jenž napadá usnesení rekursního soudu proto, 
že z nejvyššího podání byla v poznamenaném pořadí přikázána pohle
dávka firmy Š. přes to, že zástavní právo pro tuto pohledávku bylo na 
prodané nemovitosti vloženo teprve po poznámce příklepu, nelze uptítí 
oprávnění. Rekursní soud na odůvodnění napadeného přikázání pohle
dávky firmy Š. v poznamenaném pořadí a na vyvrácení námitky vymá
hajícího věřitele proti tomuto přikázání jednak dovolává se ustanoveni 
§ 56 druhý odstavec knih. zák., podle něhož lze povoliti zápis v pozna
menaném pořadí, i když nemovitost byla po zakročeni o p"Oznámku po
řadí převedena na osobu třetí, při čemž, jak dodává rekursní soud, zá
kon mezi dobrovolným a vnuceným zcizenim nerozeznává, jednak uvádí, 
že na zápis v poznamenaném pořadíjesf pohližeti, jakoby se stal již 
v době z~pisu poznámky, takže poinámka přiklepu teprve po této době 
se ho nedotýká. Avšak ustanovení § 56 druhý odstavec knih. zák. do
volává se rekursn.í soud na odůvodnění napadeného příkázání pohle- . 
dávky firmy Š. neprávem. Ustanovení § 56 druhý odstavec knih. zák. 
jest ustanovením všeobecným a odnikud nevychází, že se týká i pře-

"'< 
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vodu nemovitosti na jiného exekuční dražbou. Platí proto pro případ 
převodu v exekuci § 72 odstavec druhý knih. zák., který o převodu 
nemovitosti exekuční dražbou zvlášť pojednává. Podle tohoto § odstavec 
druhý knih. zák. zakládá však zápis po poznámce příklepu právo, jehož 
se týče, toliko tehdy, bude-Ii dražba prohlášena za bezúčinnou. Vzhle
dem k tomuto předpisu nelze tedy říci, že vklad zástavního práva pro 
pohledávku firmy Š., i když se stal po poznámce příklepu, pokud se 
.týče po převodu nemovitosti exekuční dražbou, založil zástavní právo 
pro pohledávku v poznamenaném pořadí. Aby tomu tak byl'0, musila 
by dražba býti prohlášena za bezúčínnou, což však, jak je nesporno, 
se nestalo. Rekursní soud uvádí sice, že na vklad zástavního práva pro 
pohledávku firmy Š. jest pohlížeti jakoby se stal již v době poznámky 
pořadí a že se ho proto poznámka příklepu nedotýká, ale tento názor 
jest mylným. Poznámka pořadí má účinek jen formální a zakládá toliko 
nárok na pořadí. Práv, pro něž byla určena, nezakládá Csb. n. s. čís. 2989, 
4046, 4794) a zápis dotyčného práva nelze tudíž posuzovati, jakoby 
se stal již v době poznámky pořadí. Stal-li se zápis práva po poznámce 
příklepu, spadá zápis ten pod ustanovení § 72 druhý odstavec knih. zák. 
a platí o něm podle tohoto ustanovení, že nezaložil práva, nebyla-li 
dražba prohlášena za bezúčinnou. Tato podmínka nenastala, vkladem 
teprve po poznámce příklepu firma Š. zástavního práva pro svou p'O
hledávku nenabyla, bez něho. poznámka pořadí pozbyla významu a po
hledávka přikázána býti neínohla. Důvody pro přikázání pohledávky 
firmy Š. uvedené rekurs ním soudem neobstojí, leč ani jinak nelze odů
vodniti přikázání pohledávky firmy ,Š. Použíti ustanovení § 56 třetí od
stavec knih. zák. nelze, ježto § 72 knih. zák. obdobného ustanovení 
nemá, - a protože poznámka pořadí sama ještě práva, prO' něž jest 
určena, nezakládá a proto k pouhé nevyužité poznámce po~adí ~ři roz
vrhu přihlížeti nelze, neobstojí přikázání pohledávky firmy S. ant s hle
diska obdobného použití § 224 ex. ř. Firma Š. tuďíž opontenuvši dáti 
si hned po zřízení dluhopisu ze dne 18. března 1925 neb alespoň před 
poznámkou příklepu ze dne 27. ledna 1926 zástavní právo na prodanou 
nemovitost v poznamenaném pořadí vložiti, musí nésti tohO' následky. 

čís. 7275. 

Z usnesení městské rady Brněnské nemůže zájemník vyvozovati pro 
sebe právo dříve, než mu usneseni to bylo písemně sděleno. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1927, Rv II 404/,27.) 

Žalobce dostal od žalované Brněnské obce výpověď k 1. dubnu 1926. 
An se nevystěhoval, vedla žalovaná obec proti němu exekuci. Za řízení 
o oposiční žalobě uzavřely strany smír, jímž se žalobce zavázal, že 
místnosti vyklidi do 31. srpna 1926 pod exekucí. Dne !. srpna 19~6 
žádal žalobce žalovanou obec a odklad exekuce vykhzemm. Usnesenlm 
městské rady Brnčnské ze dne 24. srpna 1926 byl povolen odklad až 
do konce října 1926. Dne 2. září 1926 zažádala žalovaná obec za nUc 
cené vyklizení žalobce. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobee na 
.žalované obci, by bylo uznáno právem, že nárok žalované ze smíru 
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ze dne 18. května 1926 uhasl a že se povolení exekuce zrusuJe. P r o
e e sní s o udp r v é stoo I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d 
uapadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nelze sdíleti právní názor dovolatelův, že nabyl práva hmotného 
tím, že usnesení městské rady, jímž mu byl povolen odklad vyklizení 
najatých místností do 31. října 1926, bylo uveřejněno v Lidových no
vinách, neb'Oť schůze městské (obecní) rady Brněnské jsou podle § 8 
zák. ze dne 7. února 1919, čís. 76 sb. z. a n. neveřejné a, byť i se děly 
za předsednictví starosty neb jeho náměstka (§ 7 cit. zák. a § 88 obee
ního řádu pro město Brno ze dne 3. května 1905, čís. 56 z. zák.), nabý
vají z usnesení v zasedání tom učiněných súčastněné strany soukro-· 
mých práv teprve tím, že jim bylo usnesení starostou obce neb k jeho 
příkazu sděleno. To vyplývá jednak ze znění § 74 obec. řádu, dle něhož 
obec na venek zastupuje pouze starosta, a z § 75 téhnž řádu, dle něh'Ož 
listiny, zakládající závazky obee k třetím osobám, musí podepsati sta
rosta a dva volení členové městské rady. Podle § 76 cit. řádu jest ovšem 
starosta povinen vykonati usnesení městské rady, jež se stalO' v oboru 
samostatné půwbnosti obce, způsobem zákonitým, pokud neuznal za 
nutné výkon jeho odročiti a, svolav nejdéle do tří dnů novou schůzi, 
vyvolati opětné usnesení městské rady o tomže předmětu, pokucl se týče, 
vyžádati si rozhodnutí městského zastupitelstva. Nebylo sice tvrzeno, 
že starosta obce odročil usnesení městské rady, povoluJící odklad vy
klizení žalobcova z nájemných místností do 31. října 1926, avšak z toho 
nemůže žalobce vyvozovati pro sebe právO', dokud mu usnesení městské 
rady nebylo úředně sděleno (§§ 862 a 862 a) obč. zák.) .. Žese .. toto 
sdělení dosud nestalo, zjistil 'Odvolací soud výslechem stran. Do té doby, 
?ež se sdělení stalo, jest usnesení, jehož se žalobce dovolává, pouhým 
Illterním usnesením, z něhož nevyplývají pro žalobce práva ani. závazky. 
Žalobce neprokázal proto, jak správně uznaly již nižší soudy, že lhůta 
k vyklizení najatých jím místností, končící dle smíru ze dne 18. května 
1926 dnem 31. srpna 1926, byla, jak tvrdí, prodloužena způsobem obec 
vížící~,~ jemu právo ,poskY,tují,cím do 31. října 1926 a proto právem 
oba ntZSI soudy Jeho zalobm narok zamítly. 

čís. 7276. 

. Zamítl-Ii soud prvé stolice usnesením, pojatým do rozsudku ná
mItku rozepře právopIatně rozsouzené, nemůžeoovolací soud výrok ten 
nebyl-Ii napaden, přezkoumati z úřadu. ' 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, R I 582/27.) 

" S o ud p r v é s t o I i e e zamítl usnesením, pojatým .do rozsudku, 
namltku rozepře právoplatně rozsouzené. O d vol a c í s o u cl' zrušil 
napadený rozsudek a odmítl žalobu. 

N e j v yš š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu 
by ve věei rozhodl. ' 
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Důvody: 

Rekursu nelze upříti oprávnění. Usnesením, pojatým do rozsudku 
procesního soudu, byla odmítnuta, správně zamítnuta, námitka rozepře 
pravoplatně rozsouzené. Proti tomuto usnesení nepodal žalovaný re
kursu ani vdděleného, ani do odvolání pojatého a nenapadl vůbec vý
roku toho ve svém odvolání, čimž se stal výrok ten pravoplatným. Když 
soud odvolací nicméně se zabýval otázkou, zda rozepře tato byla již 
pravopiatně rozsouzena, pochybil. Ustanovuje sice § 240 odst. lIl. c. ř. s., 
že soud má vždy z moci úřední přihlížeti ku pravoplatnosti rozsudku, 
týkajícího se téže sporné věci, avšak předpis tento má jen platnost 
obmezenou, platí totiž pouze potud, pokud zde není pravoplatného roz
hodnutí otázky této. Opomenula-li strana postižená výrokem, zamíta
jícím námitku věci rozsvuzené, podati proti němu opravný prostředek, 
nemůže odvolací soud z moci úřední výrok o námitce té přezkoumati, 
vždyť nové rozhodnuti o věci jednou již rozsouzené nezakládá zmateč
nosti, ke které soud odvolací má z moci úřeclní hleděti, jak plyne z § 477 
c. ř. s. úsudkem z opaku a z § 471 čís. 6 c. ř. s., kdež se nařizuje., aby 
odvolaci soud rozhodl v zasedání neveřejném o námitce věci rozsouzené, 
byl-li v odvolání výrok ten napaden, z čehož plyne, že výrok ten nelze 
již přezkoumávati, nebyl-li opravným prostředkem vůbec napaden (viz 
Hora: českosl. civilní právo procesní JI., str. 62 a 63). V té příčině 
dlužno poukázati na zásady vyslovené v plenárním rozhodnutí nejvyš
šího soudu ze dne 29. dubna 1924, čís. 3775 sb. n. s., jichž jest obdobn& 
šetřiti i v tvmto případě. . 

Cís.7277. 

Exekuce zabavením pohledávky dlužníkovy proti československému 
státu jako poddlužníku jest přípustna jen, když pohledávka proti státu 
jest již líkvidní a k výplatě poukázána. Jes! na vymá11ajícim věřiteli, by 
tyto okolnosli uvedl v exekučním návrhu, v němž dlužno též aspoň při
bližně udati výši pohledávky. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, R I 631/27.) 

K návrhu vymáhajícího věřitele, by mu byla ku vydobytí peněžité 
pohledávky povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybráni pohle
dávky, příslušející prý dlužnici proti Stavebnímu fondu hornickému při 
ministerstvu veřejných prací v Praze v neznámé výši za provedené stavby 
s o udp r v é s t o I i c e exekUCÍ povolil, rek u r s n i s o u d exe
kuční návrh zamítl. O ů vod y: Žadatelka ve své žádosti uvádí jako 
poddlužníka ministerstvo veřejných prací, z čehož je.patrno, že jde o po
hledávku proti eráru jako poddlužníku. Podle dvorského dekretu ze dne 
21. srpna 1838, ČJs. 291 sb. z. s., zachovaného výslovně v platnosti čl. 
IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř., je nepřípustným zákaz a soudní zabavení 
ve příčině pohledávek, které nejsou ještě likvidními a u veřejných po
kladen nebyly dosud ještě poukázány k výplatě. Tento předpis mluví 
o soudním zabavení vůbec, nerozeznávaje, zda vede se exekuce proti 
eráru jako dlužníku, či zda zabavuje se pohledávka příslušející soukromé 
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osO?ě proti erá!u)ako pod~lužníku. Při .soudním zabavení pohledávek, 
o mchz se zmmuje čl. IX. ČIS. 5 uvoz. zak. k ex. ř., jest podle jas.něho 
jeho doslovu podmínkou, by byly již k výplatě poukázány a byly likvíd~ 
ními, jinak je vedení exekuce na ně nepřípustno. P'odle § 54 třetí odsta
vec ,ex. ř. má vymáh~fící str.ana v~ s~.é žádosti uV"ésti veškeré údaje, 
ktere ~?~Ie povahy p~lpadl~ jSo~. dulezlty pro opatrení, jež má vydati 
povolujlcl ~eb exekučn: SOUd v zajm~ vedem exekuce. Ježto pak navrho
vatel~a ,am ne!vrdI1!', ze :abavovana. pO~ledávka je likvídní a že byla 
poukazana k vyplate, a jezto označem jejl slovy »pohledávka v neznámé 
výši« a »pohledávka za provedené stavby«, aniž uvedenv, kdy tyto 
stav?y a kde"byly proved,:ny, k dostatečné~nu označení pohledávky ne
staČl, bylo stIznostl vyhoveno a byla exekucní žádost zamítnuta. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O Ů vod y: 
~právným )e,st názor rekursního soud~, že exekuce zabavenim po

~lledavky dluzmkovy protI československemu státu jako poddlužníku 
Jest yřípust~a. jen,. k;Jyž pohledávk~ proti státu jest jíž likvidní a k vý~ 
plate poukazana, Jezto dosud platI ustanovení dvor. dekr. ze dne 21. 
srpna, 1838, Čí~. 291 sb. z. s., jenž výslovně byl zachován čl. IX. čís. 5 

. uv. zak. k e.x. r:, a mrh~ým jest mínění stěžovatelky, že tento dvor. de
kret novel~vanym zne?lm § 295 ex. ř. pozbyl účinnosti, ježto změna 
§ 2~5 ex. ;., pro~edena novelvu ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. 
se teto otaz~y v~~ec netýkala, nýbrž jen poněkud jinak upravila způ
sob zabav,em,. tO~I:, doručení zápovědi. Dovolací rekurs mylně vykládá 

. ro.z~odnutI ?ejvysslho soudu č. j. R I 597;'25 (sb. n. s. 5180) nehoť 
v nem bylo Jen vy~I.o:,eno, !,e dvm. dekr. ze dne 21. srpna 1838, Čís. 291 

, ~b. z .. s. vne,lze POUZllI, na vpnpad, když se exekuce vede přímo protí státu 
poko d!uz11lku, a.stačl stezovatelku v této otázce odkázatí k podrobným 
duvod~m dotčeneoho ro~h?dnutí sb. n. s. 5180. Jinak jest však odkázati 
~~ sp;av~ému o?uvodnem napadeného usnesení, které nebylo vyvráceno 
řVO Yv oVlOlac~h? r~kursu, z~jména, že z ustanovení § 54 čís. 3 ex. ř. 

p/ne, ze e,:ekucm nvavrh musI podmínku pro povolení exekuce zabave-

~;~fv~~ej~~~~{ž ~Ii~~~~~~vr t oti stá!u jako. p.oddlužní~u, totiž, že po-
osvědčiti (' b vyplate poukazana, tvrdItI a po případě 
vrhu udati ~Ýš~ PO~'I:dá~l~:' 6356) a že také aspoň přibližně jest v ná-

čis. 7278, 

Za~ištěn' bytů (zákon ze dne 26. dubna 1923 čís 87 sb 

I 
NeJ~ st~tn! zaměstnanec, pro něhož byl byťza1iŠt .... ny··bzr·va·n.:)·k 

jl ovenský stát Jest opr' v d áh f ' ._,~ . Z I ces 0-
bytu.' avnen om a I se vyklizeni a předáni zajištěného 

(Rozh. ze dne' 31. srpna 1927, R I 633/,27.) 

dom~eskOSlOve!1Ský stát (želez~iční správa) domáhal Se proti majiteli 

něho. p~~Vs~l:t~íh~x~~r::;~st:~~~7ms vyk~zením ~ předá~ím bytu zajiště-
'Volil, rek u r sní s () u d . e'k v o, u . Phr ves to 11 c e exekuci po

e:x UCm navr zamítl. O ů vod y: Právo-
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platným nálezem okresní politické správy v T ze dne 20. července 1926 
byl na základě § 13, zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 (26. 
dubna 1923, čís. 87, 19. prosince 1924, čís. 226) sb. z. a n. byt v domě 
č. pop. 207 v N., obývaný t. č. revidentem čsl. státních drah Janem K-ern, 
služebně přeloženým, a sestávající z kuchyně a pokoje, zajištěn k žá
dosti dopravního úřadu v T. pro zaměstnance tohoto úřadu Václava K-a. 
Podle § 13 zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. ano ve znění 
zákona ze dne 26 .. dubna 1923, Č'ís. 87 sb. z. a n. označuje politická 
správa, zajišťující byt pro státního zaměstnance, majiteli domu onoho 
státního zaměstnance. Ze znění § 13 cit. zák. jest souditi, že nárok z to
hoto zajištění přísluš,í označenému státnímu zaměstnancí a nikoliv úřadu 
byt zajišťujícímu aniž úřadu, který dal podnět k zajištění. Poněvadž po
dle § 3, druhý odstavec, ex. ř. exekuce se povoluje na základě návrhu 
osoby oprávněné k nároku, jest oprávněn podati takovýto návrh v tomto 
případě jen označený státní zaměstnanec, dozorce staniční Václav K., 
nikoliv železniční správa. 

N e.j v yš š í so u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Mylným jest názor rekursního soudu, že z ustanovení § 13 novel. zá
kona ze dne 26. dubna 1923, čís. 87 sb. z. a n. jest souditi, že nárok ze 
zajištění bytu přísluší pouze státnímu zaměstnanci, za bytovéro ná
stupce úřadem označenému, nikoli však státnímu úřadu pľO zaťi1ěst
nance byt opatřujícímu, správněji státu. Tento závěr z doslovu zákona 
neplyne, naopak jest z něho usuzovati, že úřad, který pro svého zaměst
nance zajištění bytu politickou správou vymohl, získal zároveň jako 
státní orgán k zajištěni bytu exekučrtí titul i pro čsl. stát, jenž jest tudíž 
oprávněn byt exekučně vymáhati, a nesejde na tom, že také jmenovaný 
bytový nástupce může samostatně tento nárok vymáhati. Tomuto názoru 
neodporuje ani rozhodnutí nejvyššího soudu sb. n. s. 5815, které vyvrací 
jen názor, že oprávnění k vedení exekuce přísluší toliko politické správě, 
přiznávajíc toto právo také samostatně bytovému nástupci úřadem ozna
čenému. Ježto zde k návrhu dopravního úřadu T., tedy státní železniční 
správy bylo zajištění bytu pro jejího zaměstnance Václava K-a právo~ 
platně povoleno, jest oprávnění čsl. státu, zastoupeného finanční proku
raturou, k exekuci, i dle § 3 druh)· odstavec ex. ř. opodstatněno a právem 
prvý soud podle vyloonatelného exekučního titulu (§ I čís. 12 ex. ř.) na
vrženou exekuci povolil. 

čís. 7279. 

K uložení pořádlmvébo trestu podle § 86 c. ř. s. nevyžaduje se urči· 
tého urážlivého tvrzení, nýbrž srtačí jakákoliv urážlivá narážka, třebas 
byla vyslovena ve lorotě domněnky. 

Nejvyššímu soudu nepřísluší promíjeti nebo snižovati poi'ádkový trest 
cestou milosti. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, Rl 665/27.) 

1;11.:1 

Rek u r sní s o u cl uložil Dru Erichu T -ov i pořádkovf trest 200 Kč. 
Ne j v y Š š í s o u ci nevyhověl rekursu Dra Ericha T -a a odmítl 

jeho návrh na prominutí nebo snížení po řádkového trestu cestou milosti. 

Důvody: 

Rekursní soucl správně uznal, že stěžovatel JUDr. Erich T., použiv 
jako advokát v rekursu jím podepsaném věty: »so ist bei Beriicksichti
"un" aller Begleitu1l1stande (insbesondere den die Partei vertretenden 
" b Anwalt) clie Vermutung mciglich, dass der doppelsprachige Pbndungs-
antrag -absichtlich zurUckgevviesen wurde, um die Partei durch die \'01'

aussichtlich folgende Sprachenbeschwerde zu schiidigen« - porušil po
vinnou úctu k soudu hrubou urážlivou narážkou, neboť projevil mínění, 
byť ve formě domněnky, že soud odmítl exekuční návrh, by způsobil 
straně škodu, ač pro tento urážlivý útok, vyjadřující pochybnost o ne
·strannosti soudu při rozhodování o exekuč!nÍm návrhu neuvedl skutko
vých ukol no stí jej osvědčujících. Chtěl-li stěžovatel odůvodniti nespráv
nosti postupu prvého soudu další návrh, by soudu byla uložena náhrada 
útrat, bylo na něm, by skutkově dolíčil hrubé zavinění soudu, zejména 
úmysl soudce, návrh odmítnuvšího, způsobití navrhovateli škodu, by 
však nevyslovoval podezření neb obvinění soudce, neměl-li pro ně skut
kového podkladu. Posuzuje-li se závadná věta sama o sobě i v souvis
losti s ostatním obsahem rekursu, jevÍ se vždy jako urážlivá narážka 
proti soudu, pokud se týče soudci a vývody rekursu nejsou s to, by 
správný úsudek rekursního soudu zvrátily nebo změnily. Zákon v § 86 
c. ř. s. nevyžaduje k treslnosti určitého urážlivého tvrzení, stačí jakákoli 
urážlivá narážka, byť byla vyslovena i ve f.ormě domněnky, a jest věcí 

. důstojnosti svého stavu dbalého advokáta, by se ve svych podánfcll 
vyvaroval výpadů, nesrovnávajících se s povinnou úctou k soudu (§ Iú 
druhý odstavec adv. ř.). Hledí-li se k hrubé povaze urážlivé narážkv 
a k okolnosti rekursnim soudem zjištěné, že krátce před tím byl stěžo··· 

. vatel rovněž pořádkovou pokutou již trestán, jest trest po řádkový, vy-
měřený nyní penízem 200 Kč, zcela přiměřený (§ 220 c. ř. s.). Bylo proto 
rekurs jako nedůvodný zamítnouti. Promíjeti nebo snižovati pořádkový 
trest 'cestou milosti nepřísluší nejvyššímu soudu a bylO v tomt'o směru 
učiněný návrh odmítnouti. 

čís. 7280. 

Ustanovení § 10 (1) koni<.. řádu nebrání tomu, by nebyla povolena 
cexekuce na jmění komanditní společností, třebaže na jmění osobně rtl
,čicího společníka byl vyhlášen úpadek. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, R I 747/27.) 

Ku vydobytí peněžité pohledávky povolil s o II d P r v é s t o I i c e 
-exekuci proti komanditní společnosti. Rek II r s 11 í s o II d exekučni 
~ávrh zamítl, ježto na pozltstalost osobně ručícího společníka byl vyhlá
:sen upadek. 

N c j v y Š š í s o u li obnovii usnesení prvého soudu. 
Civilní rozhodnuti IX. 
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D ů vod y: 

Rekursní soud vychází z názoru, že podle § 10 konk. ř. nelze povo
liti exekuci, o niž zažádala vymáhající věřitelka, poněvadž firma Č. a 
spol. je podle obchodniho rejstříku komanditní společností s osobně ru
čícím společnikem Janem Černohorským, jenž zemřel dne 21. prosince 
1922 a na jehož pozllstalost byl vyhlášen již dne 6. října 1924 úpadek, 
kterýž není posud skončen. Avšak tento názor není správný. Vymáhajíc[ 
věřitelka, které již usnesením obchodního soudu v Praze ze dne 12. října 
1922 byla podle § 371 čís. 2 ex. ř. povolena proti firmě Č. a spol. v Praze 
exekuce ku zajištění pro pohledávky 100.000 Kč a 254.408 Kč 04 h s přisl., 
zažádala nyni proti téže firmě o exekuci k vydobytí této pohledávky. 
Úpadek byl však vyhlášen na jměni pozůstalosti po Janu Č-ovi, zapsa
ném v obchodním rejstříku pod firmou 1. Jan Č. se sídlem v Praze Il.,. 
2. jako osobně ručícím společníku komanditní společnosti Č. a spol. se 
sídlem v Praze VII. Není tedy v úpadku firma Č. a spol., komanditní spo
lečnost v Praze, jejíž osobně ručícím společníkem byl zemřelý Jan č. 
K úpadkové podstatě patří jen to jmění, jehož nositelem (podmětem) je 
úpadce (§§ 1,66 a 67 konk. ř.). Jmění komanditní společnosti (čl. 164 
obch. zák.) není však totožné se soukromým jměním společníka. Proto 
úpadek na jmění takového společníka nemá v zápětí úpadek společnosti, 
nýbrž její zrušení (čl. 170 druhý odstavec a 123, čís. 3 obch. zák., čL 
lIl. čís. 2 uv. nař. ke konkursnímu řádu). To znamená, že úpadek na 
jmění spoleČ'níka jest důvodem zrušení společ:nosti, která nezaniká beze 
všeho již tím samým, nýbrž je v zániku a trvá co d:o právních vztahů 
mezi společníky po tak dlouho, pokud ohledně jmění společnosti se ne
stalo konečné opatření, zejména provedením likvidace a proti třetím oso
bám až do doby čl. 25, 129, pátý odstavec a 171 třetí odstavec ob ch. 
zák. Avšak z důvodu prohlášení úpadku na jmění společníka nemusí ani 
vždy nastati zrušení společnosti, jak vysvítá z ustanovení čl. 128 a 170' 
druhý odstavec obch. zák. Byla tedy neprávem zamítnuta exekuce vy
máhající věřitelky, poněvadž ustanovení § 10 prvý odstavec konk. ř. tu 
nepřiléhá. 

čís. 7281. 
Stavební ruch. 
Rozhodnutí o tQm, zda má býti udělena státem podpora, jest úko

nem veřejnQprávním a nelze se prQto domáhati na soudě uděleni pod
pory. Celý další poměr mezi státem, jenž se rozhodl převzíti za určitou 
zápůjčku záruku, a stavebníkem jest, PQkud jde o záruky, převzaté po
dle dřivějšlch zákonů o stavebním ruchu (čís. 100/1921, 45/1922,. 
35/1923 a 58/1924) vybudován na základě sQukromQprávnim a jest pro: 
SPQcy mezi státem a vlastníky domů, vystavených se státní PQdpOfOU, 
přípustným pořad práva. 

Zaplatil-Ii stát pohledávku, za niž se zaručil, nastal naň sám sebou 
převod pohledávky (§ 1358 obč. zák.) a nezaniká zástavní právo pro, 
onu pohledávku na nemovitostech stavebníkových. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, Rv I 2043/26.) 
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Občanská záložna v 13. poskytla Josefu K-ovi zápůjčku 320.000 Kč, 
za niž převzal záruku čcskos:~ven~k5' erár podle. zakon~ ? stavebllln1 
ruchu ze dne 27. ledna 1922, CIS, 40 sb. z. a n. PlO pohled~vku Obč~n-

k , 'Iožn" v B. bylo na nemovitostech Josefa K-a vlozeno zastavm pravo 
s t za o , N'" J f K bit a poznamenána při nČ111 záruka s~atu. , Ba ]1;1;1]111 ose a

l 
-a. y hnlaPd~ °km 

,I I "ell ÚI)adek. Občanská zálozna v . zac a a zap acel1l po e av y 
Vy 1,as '1 'I I I' t 't " .lk()"é Dodstatč a když tato nezaplat!.a, za ova a o zap acem s a 
na upa, , , ' ,." I t't' hl 
(viz čis. sb. 5473). Byv pravorlatne ~zna? povlllnym z~p a I 1 po e~ 
dávku Občanské záložny vB., zalovany erar jl zaplalil; Zalobou, o I~IZ 

. 1 domáhal se správce úpadkové podstaty na ceskoslovenskem 
tu J' e, , '. ,. ··t t I J 
t 't'o 1 r bylo uznáno právem, ze zaSlaVl11 pravo na nemovl os eC1 0,-

sau,)j . '1' B 320 000 K' 'kl I 
t· K-a za pohledávku Občanske za ozny v. . c zam o zap a-

se a ,. 't ., k b . pohledávky a že českoslovensKY sta nema naro u, y se na ne-
celllm I k' t' t' d hl ď k movitostech Josefa K-a vložil na českos ovens y s a plevo po. e av y 
320.000 Kč Občanské záložny v B. Pro c e S,~' I s o udp rve ~ to -
I i c e žalobu zamítl. D ů vo d y; Jest předevs,lll1 ro}hodn?uli, Jak~ j~st 

, 'poměr mezi stracnaml, a dale, podle kterych predplsu dluzno ,ehto 
pravlll 'd . o"k • ť 
právní pomčr posuzovati. Jak nesponlO" j e o za~~jc U zarucenou s a-
tem podle ustanovení zákona o sta:ebmm ruShu CIS. 45 z loku 1922 a 
nařízení o finanční podpoře stavebmho ruchu. CIS. 191 Z lOku 1921, a, po
sléze nařízení čís. 160 z r. 1923, a poskytnutou Josetu K-OVl a z]1stellou 
na jeho nemovi~ostech ve v!. č. 149 poz. knihy B. P;o Obča~skou ~,~
ložnu v B. Z tčchto předpisu patrno a ~o z ;lstanovem § 61 za~o.na CI'. 
45/,1922 a § 51 nařízení čís. 160/1923, ze nahrada, za platy dlu.zmka ne
bude státem požadována do ko'nce roku 1925 a ze t,epI ve po lom bude 
upravena zvláštním nařízením. PO!1ě,vad~ t~to nařízve11l dos~d nebylo. vy
dáno, jest zřejmo, že pro posuzoval1l prav111ho rome-ru me,zl ~trana~l ne
platí zvláštní předpisy a důsledkem toho nutno ten~o pr:,vnl pomer po
suzovati podle ustanovení ObČ~l1Skéh? zá~o~a, ponevad~ J~ie o soukro; 
moprávní poměr lllezi stranami, m:,zl dlu~l1Ikelll :' rukoynull (§ 1 a ~ 
obc. zák.). Z nesporných okolnosh jest zrejmo, ze se zalova~,a stJ ana 
zaručila za zápújčku, poskytnutou úpadci Josetu K-OVl, tato zaruka jes: 
také ve vl. čís. 149 poz. knihy v B. poznamenána a proto nutno, kdyz 
není zvláštních předpisů ve smyslu zákonů a naří"zení.o Q stavebním, ruch;l, 
posuzovati právní poměr mezi stranami podle predpls~ občan.skeho za
kana o rul00jemství a tudíž podle § 1346 a nasl., a.n za!ovany ,stat Jest 
jen rukojmím hlavního dlužníka Joseta K-a. Soud'lll dvm nes dll I naz?r 
žalující strany, že v tomto případě jde o dar .státu J?sefu K-OVl, pone: 
vadž příslušné nařízení, o němž jedna § 61 zakona ČIS. ~5 z roku,19~~ 
a § 51 nařízení čís. 160 z ro~.u 192?, do~ud nebylo ~yQa!,o, po~evauz 
výslovně uvedeno v § 51 nanzcnt" ze. stat ~ebudev er~slusn~u nahrad"u 
požadovati do konce roku 1 925 a tun jest vyslovne receno, ze se dluz
níku poskytuje toliko poshovění, nikoliv prominutí náhrady, pokud se 
týče dar. Vždyť tendence všech zákonů a nařízení ku podpoře staveb·· 
niho ruchu směřuje k tomu, by jen stavební ruch byl umožněn, byl p'od
porován nikoliv však že by stát sám slavebníkúm něco daroval. Kdyby 
tomu tak bylo..a byla'by domněnka žalující stran)' správnou, byla by se 
v cit. zákonech stala zmínka o darování a nebyla by vydána řada ostat-

84· 
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ních předpisů, kteľ~ vesmč.s vylučují darování. Rovněž nelze tvrditi, že 
jde o vlastní dluh státu, poněv'ldž žalovaný stát zápůjčku nepřijal, tato 
mu vyplacena nebyla, nýbrž on jedině zaručil zápůjčku, jež byla Josefu 
K-ovi poskytnuta Občanskou záložnou v B, na jeho dům, jejž právě za
mýšlel stavěti. Ta okolnost, že žalovaný stát byl uznán povinným jako 
rukojmí zápůjčku zaplatiti, když hlavni dlužník jí nezaplatil, iest ien (\[1-
sledkem rukojemského závazku podle § 1346 a násl. obč. zilk. a'nezna
mená nikterak, že by to byl vlastní dluh žalovaného státu. Právě zapla
cením vstupuje žalovaná strana podle § 1358 ipso jure v práva věřitelky 
Občanské záložny v B. a v důsledku toho přísluší československému 
státu nárok na převod pohledávky. Práva, jež žalující strana žalovanému 
státu upirá, příslušejí mu podle výslovných ustanovení § 1358 a 1360 
obč. zák., totiž nárok na převod hypoteční pohledávky. Ta okolnost že 
zástavní právo jako akcesorium pohledávky jejím zaplacením p~dle 
§ 469 obč. zák. zaniká, v tomto případě nemá púsobnosti, poněvadž třetí 
osoba, rukojmí, jež pohledávku zaplatila, jest chráněna ustanovením 
§ 1358 a 1360 obč. zák., jež právě zánik zástavního práva vylučuje. 
Ustanovení § 469 obč. zák. předpokládá zaplacení přímým dlnžníkem. 
To se však v tomto případě nestalo. Jak nesporno, nezaplatil pohledávku 
knihovní dlužník Josef K, ani jeho úpadková podstata, nýbrž žalovaný 
stát. O d vol a c í s o u d napadený rozsndek potvrdil. D ů vod ý: 
Odvolatel vytýká prvému soudu, že posuzuje závazek státu českoslo· 
venského podle zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n. a naří
zení ze dne 21. května 1921, čís. 191 sb. z. a n. jako závazek rukojemský 
ve smyslu ustanovení § 1346 obč. zák. a že právní poměr ten Dodrobuic 
zásadě § 1358 obč. zák. I kdyby nebylo lze popříti, že záruka, kter~u 
stát poskytuje věřiteli a dlužníku podle § 27 čís. 1 a § 29 čís. 2 zákona 
o stavebním ruchu, jest upravena způsobem samostatným, od předpisú 
občanského zákona o rukojemství odchylným, není to"nikterak na zá
vadu, by v tomto případě nebylo použito předpisů §§ 1346 a náSL obč. 
zák., zvláště § 1358, který platí nejen v případech r~kojemství ve smyslu 
občanského zákoníka, nýbrž i ve všech případech tomu podobných. 
V tomto směru stačí poukázati na důvody rozsudku druhé stolice v sou
vislé!TI sporu Ck XV~ 343jQ4, viz čís. sb. 5473, který vedla »Občanská 
z~~nz~a« v B. 'protI ceskDslovenskému eráru, ve kterém i nejvyšší soud 
pnpoJlI s~ k naZaru obou předchozích stolic, poukázav na souhlasný ná .. 
zor ve sp1se Dra Kubišty »Zákony o podpoře stavebního ruchu«, díl 1., 
str. 140, podle něhož stát, zaplativ z důvodu záruky za dlužníka věřiteli, 
vstupuje podle § 1358 obč. zák. do práv věřitelových a byJ by, kdybv 
nebylo ustanovení § 61 zákona, beze všeho ihned oprávněn žádati na 
Josefu K-ovi náhradu platů učiněných za něho z důvodu záruky. Ohledně 
P?stižlúho práva pr:,ví toyž § 61 zákona čís. 45 z roku 1922 pokud se 
tyce ČIS. 35/1923, ze narízením bude ustanoveno, jaká částka nákladu 
musí býti uhražena výnosem domu a do jaké míry může stát požadovati 
n~ :Huž~~íku ,náhrad~ pJat~ za n~,ho ~činěných z dúvodu záruky. Prová
dec1 nanzem stanovl v § ol (nanzem ze dne 19. července 1923, čís. 160 
sb. z. a n.) v odstavcI čtvrtém, že náhrada, kterou stát může podle § 61 
zákona žádati na dlužníku k částečné úhradě platil za něho učiněných 
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Z c!úvoc!u záruky,. »nebude požadována za dobu do konce 1 925« a že 
bude po té upravena zvláštním nařízením se zřetelem k současné výši 
náiemného v domech, pro něž bylo stavební povolení uděleno do ;27. 
ledna 1917. Nehledíc však k tomu, že smysl slov, že náhrada nebude do 
konce roku 1925 požadována, není jasným, dotyčný obrat, který užívá 
času budoucího, může míti význam jen ten, že zákon chtěl již 'předem 
naznačiti, jaké stanovisko zaujato bude ve slíbeném nařízení o otázce 
náhrady, a nelze proto onu stať vykládati tak, jako by již nyní platila. 
Nehledíc k tomu - dokud nebude vydáno slíbené nařízení - nemožno 
říci, jaké konečné stanovisko zákonodárce v otázce náhrady zaujme a 
jaký dosah a význam ona věta míti bude zejména, nedozná-li nějaké po
zmény nebo dokonce nebude-li výminečné tot·o ustanovení vLlbec od
straněno. Není zajisté vyloučena možnost, že změněné poměry hospo
dářské, politické a finanční zájem státu vynutí si změněné nazírání zá
konodárných činitelů na tuto otázku a přivodí změnu zásady, kterou ci
tovaný § 51 (4) přeje si míti v budoncím nařízení provedenu. Lze sice 
stěží očekávati, že by slibované nařízení mohlo obsahovati ustanovení, 
podle něhož by stát mohl žádati náhradu ve způsobě platu z nájemného 
také za dobu minulou, avšak nutno připustiti možnost, by stát žádal ná
hradu za dobu minulou, bude-li náhrada záležeti v platu najednou z pře
bytků výnosové hodnoty, zvláště v tom případě, v němž by příjem trhové 
ceny znamenal bezdůvodné obohacení zcizovatele, ač stát z důvodů zá
ruky bude i nadále k platům povinen. Nutno tedy za všech okolností 
vyčkati, až bude vydáno slíbené nařízení, a neměniti stav dosavadní 
rozhodnutím, které by případné jiné řešení otázky ku škodě státu zne
možnilo neb ilIusorním učinilo, což platí zvláště v tomto případě, kde 
dlužník jest v úpadku. Dokud nařízení nebude vydál1!o, třeba se říditi 
všeobecnými předpisy občanského zákona, které nezústavují pochyb
n?sh ,o postiž~ím právu státu proti. žalobci. Z řečen~ho vyplývá, že nelze 
pnsvedčlh nazoru odvolatelovu, ze Jde o vlastm dluh státu nikoliv 
o závazek rukojemský, a že vzhledem k § 51 prov. nařízení n~tno pří
spěvek státu považovati již nyní za dar. Tento názor jest v rozporu 
s dosavadní tendencí zákonů i nařízení k podpoře stavebního ruchu a 
nelze zejména ze zákonů těch vyvozovati, že by bylo jejich účelem po
skytovati súčastněným osobám dary se strany státu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

. Ph,dem je;t vzhledem k § 42 prvý odstavec j. n. z povinnosti úřadu 
oblf~tr, se, otazko~ přípu;tnosti .pořadu práva, třebas strany, žalující 
podamm zaIoby, zaloval~a ?bsahe~ žalobní odpovědi uznávají, že jde 
o povlllno,st ~oukromopravll1. V otazce, co má býti pokládáno za poměr 
vereJ.",n~pľaVI?l a ~o za soukrOl~oprávní, převládal dříve názor, že povaha 
pomcru a naroku v tomto smeru urč'uje se podle typu právního důvodu 
(!,tulu), a Je-ll právní důvod typu b'ěžného v právu soukromém na 
pn klad smlouva, ze jest i poměr a nároks'oukromoprávní. Oproti ťomu 
~lznava se. nyní v~eobe~l1ě~ ž: titul, n~rozhoduje, nýhrž že rozhodujícím 
Jest, zda Jde o predmet, Je11Z ovladan jest normami práva veřejného. 
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Ohledně státu přichází v úvahu, zda a pokud tento vystupuje jako pocl
mět veřejnoprávní a úřad jeho jménem jednající jak'o orgán veřejné 

správy u výkonu výsostních práv státních. Není pochyby, že stát za 
dosažením určitého cíle 11111Že vyvíjeti z části veřejnoprávní, z části 
soukromoprávní činnost, což obé jest vždy míti na zřeteli. Pokud jde 
o podporu stavebního 1'l1chu, netřeba blíže dovozovatí, že rozhodnutí 
o tom, zda má býtí udělena podpora, jest aktem veřejnoprávním, a ne
může se nikdo, splniv určité podmínky, domáhati na soudě toho, by mll 
byla podpora udělena. Jinak má se však věc ohledně dalších jednání 
potřební'ch k tomu, by založen byl konkretní poměr zárukový, a ohledně 
vzájemných práva závazků, které tím vznikají mezi státem a staveb
níkem nebo pozdějším nabyvatelem domu. V tomto směru poukázati 
jest na názor Dra Uhlíře, Dra Hladkého a Dra Trnky v "Podmínkách 
k osnovám převodních smluv o rodinn)Tch domcích družstevnich«, že 
jde tu o poměry soukromoprávní, že stavebník (vlastnik domu) není 
povinen podmínky stanovené v zákonech o stavebním ruchu a prová
děcích nařízeních zachovávati na základě veřejnoprávního donu.covacího 
předpisu, nýbrž proto, že se k jich plnění podle zásad práva soukro
mého zavázal (§ 859 obč. zák.), že podmínky v oněch zákonech a pro
váděcích nařízeních uvedené přejímány jsou do soukrol11oprávní smlouvy 
a stávají se smluvními podmínkami. Dovolací soud přiklonil se k tomuto 
názoru již ve svých rozhodnutích čis. 5143, 5237 a 5473 sb. n. s., k jichž 
vývodům dlužno dodati: Celý další poměr mezi státem, který se rozhodl 
převzíti za určitou zápůjčku záruku, a stavebnikem (dlužníkem), o což 
jedině v t'omto sporu jde, vybudován jest na základě soukromoprávním. 
Jak již řečeno, nikdo nebyl nucen, by se ucházel o podporu podle zá
ko",ů o stavebnim ruchu, nýbrž záleželo na jeho volném rozhodnutí, zda 
převzíti chce povinnosti, za nichž stát jako druhá smluvní strana jest 
ocholna poskytnouti záruku. Poměr zal'0žený poskytnutím záruky podle 
zákonu o stavebním ruchu, jmenuje se v zákonech samých zárukou a 
mluvi se o zaručené zápůjčce. Užito tedy i slovně výrazu, který svědčí 
o soukromoprávní smlouvě podle § 1346. V § 29 zákona čís. 45/1922, 
podle něhož v icomto připadě byla státem záruka převzata, jest výslovně 
uvedeno, že záruka státu obsahuje »závazek" státu i proti dlužníku, 
čímž i poměru mezi státem a dlužnikem vtiskuje se povaha poměru 
soukromoprávního. Plnění, k němuž se stát zavazuje, jest rovněž plně
nim, jež jest předmětem soukromých smluv rukojemských. V § 61 zá
kona vyhražuje si stát právo postihové, a postih jest rovněž znakem 
poměru rukojemského. I v prováděcím nařízení k tomuto zákonu není 
oduznána soukromoprávní povaha pomčru. Dle nařízení ze dne 23. listo
padu 1922, čis. 355 sb. z. a n. k provedení zákona čis. 45/,1922 platí 
'o zárukách podle zákona čís. 45/1922 nařízení ze dne 21. května 1921, 
čís. 191 téže sbírky k provedení dřivějšího zákona o stavebním ruchu 
(čís. 100/1921) potud, pokud nařízení čis. 355 neobsahuje jiných před
pisů. Podle § 62 nařízení čís. 191/1921, kterýž předpis platí pro zákon 
čis. 45/1922, má se stavebník K zajištění povinností vlastníka stavby 
podle § 50, 52, 53, 56, 58 a 60 tohoto nařízeni »proti státu zavázati«, 
že, nesplní-li některou z těchto povinností zcela nebo z části, zaplatí 
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smluvní pokutu v určité VySl, a jest tuto pokutu zajistiti v knize po
zemkové zástavním právem. Tento předpis svědčí též o soukromoprávní 
povaze poměru. Ale nejpádl1čjš!l11 důkazem, že jele při zákonech o ,sta
vebním ruchu čís. 100/1921, 40/1922, 35/1923 a 58/1924 mezI statem 
a stavebníkem (dlužníkem) o poměr soukromoprávnÍ, jest, ,~e teprve 
v nátém zákoně o stavebním ruchu ze dne 7. dubna 1927 CIS. 44 sb. 
z. 'a n. pozměněna mocí zákonodárce sa~lOtn~ho, pods!ata tohoto. 1'0-

l
'I'U Ustanovil totiž tento zákon v § 46, ze pravl11 pomery mezI statem 

ne. b I I I" d-I . a stavebníkem ll~ho pozdějším na yvate cm C omu, za aze-ne li e enlm 
;)odl;ory podle ustanovení páté hlavX tohoto zákona, nejsou obč~n
skými právními věcmi a že JSou tudlZ spory !TI,eZI, statem a vlast~lky 
domů, vystavených S· podporou po?le ustanovem teto hla~y, vylouce~;. 
z pořaclu práva; v § 47 t'Úhoto zakona pak stano~eno, ze rozhodnu.,! 
ministerstva sociální péče podle § 40 a 44 tohoto zakona - t. J. o vy
konu práva postihového a o povinnosti k zaplac;ní pok~ty do vfše 
10% zaručené zápújčky - jsou v~konatelna sOl~dn:.~~ekuc.\. Z~kon C1S. 
44/,1927 nevztahuje se však n~ zaru~y podle dnve]s;ch. z~~onu o sta~ 
vebním ruchu, takže rozhodnuti, ldera by vydaly spravl11 urady o spo
rech mezi státem a stavebníky ze záruk dle těchto dřívějších zákonL1 
nebyla by pro nedostatek zv1áštniho ustanovení zákona soudně vyko
natelna. Dodati dlužno, že i ve výkladu zákonú o stavebním ruchu Dra 
Hynka Kubišty díl !. str. 134 jest výslovně uv~deno, .. ž~ právní poměr 
mezi věřitelem, dlužníkem astatem Jako ruko]mlm nendl se zcela usta
novením obč. zák., nÝ'brž jest v § 29 zákona (míněn zákon čís. 35/1923, 
mající v § 29 v podstatě shodná ustanovení s § 29 zák. čís. 45/1922) 
částečně jinak upraven. Avšak částečná jiná úprava nevadí, poněvadž 
předpisy §§ 1346-1367 obč. zák. nejsou donucovacími právními nor
mami, a stačí, je-li z nich zachováno v platnosti tolik, že odchylkami 
obsaženými v zákoně 'O stavebním ruchu není dotčena podstata práv
ního poměru jako smlouvy rukojem$ké. Proto poměr mezi stranami jest 
posuzovati jako poměr soukro1l10právní a, ježto není předpisu, který by 
ohledně něho vylučoval ustan'Úvení § 1 j. n., nelze v tomto sporu o ne
přípustnosti pořadu práva mluviti. Co se týče věci samé, jest tím, co již 
řečeno) zároveň rozhodnuto o- věci samé. Poměr mezi stranami jest 
posuzovati jako poměr soukromoprávní a, jak nižší s-Dudy správně do
vodily, použíti jest také předpisu § 1358 obč. zák. V tomto směru stačí 
clovolatelku odkázati na důvody napadených rozsudků. Pohledávka byla 
zaplacena státem jako ručitelem, čimž nastal podle § 1358 obč. zák. 
sám seb'Úu převod pohledávky na stát. Nelze věc posuzovati tak, jakoby 
tu šlo o placení vlastního dluhu státem jako dlužníkem, takže by za
nikla nejen pohledávka, nýbrž podle § 469 obč. zák. i právo zástavní. 
Ani z předpisu § 61 zák. čís. 45/'1922 nelze o sobě nic do'voditi ve 
prospěch dovolatelčin. Tento § neobsahuje předpisu nebo prohlášeni, 
kterým se stát vzdává práva k postihu; ostatně § tento není dosud 
proveden. Konstrukce dovolatelky, že vzhledem k tomuto § jde při zá
ruce vlastně o dar do doby, dokud nebude vydáno prováděcí nařízeni, 
jest prostě nemožná, což soudové nižších stolic též již výstižně dov-D
clili. Předpisem § 51 (4) vlád. nařízení ze dne 19. července 192-3, čís. 
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160 sb. z. a Jl. nelze se vůbec obírati, ježto jde o prováděcí nanzení 
jen k zákonu čis. 35/1923; v § 68 toho nařízení jest výslovně sta11o
veno, že toto nařízení vztahuje se na stavby a úpravy, na které byla 
nebo bude přislíbena neb udělena finanční poclpora podle zák. čís. 35/ 
1923. Zcle jde o podporu podle zákona čís. 45/1922. 

čís. 7282. 
Pozemková reforma. 
Předpis! § 13 nařízení ze dne 8. února 1923, čís. 29, sb. z. a n. vzta

huje se na všechny úbytky ve výměře zabrané půdy. Úkony působícími 
úbytky jsou pouze: převzetí v držbu Státního pO!lemkového úřadu, vy
loučení ze záboru podle § 3 písm. a) záb. zák., ·propuštění ze záboru 
podle § 11 záb. zál,., ponechání ve vlastnictví držitelově podle § 20 
příděl. zák., bezvýhradné schváleni zcizení vlastníkem. 

Předpís § 13 nařízeni ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a n. jest 
ve shodě se zákonem (8 § 73 náhr. zák.) jmenovitě v ustanovení, jímž 
ukládá vlastníku půdy povinnost ohlásiti úbytky. 

Úbytky během kalendářniho roku neodpočítávají se pro tento rok 
vůbec, pro příští rok však jen tehdy, byly-li ohlášeny do jeho 1. ledl1a. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, Rv I 174/27.) 

Žalujicí velkostatkář domáhal se na fondu pro zaopatření zaměst
nanců při Státním pozemkovém úřadě vrácení (súčtováni) přeplaceného 
hektarového příspěvku. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl 
námitku nepřípustnosti pořadu práva a uznal žalovaný fond povinným, 
vrátití žalobcí (súčtovati na příští povinnost) přeplacené hektarové pří
spěvky 2791 Kč, žalobu pak ohledně vrácení (súčtování) 468 Kč 67 h 
zamítl. O cl vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného fondu, 
k odvolání žalobce uznal pak žalovaný fond povinným vrátiti žalobci 
(súčtovati) na přeplacených hektarových příspěvcích též 486 Kč 67 h. 

N e j vy Š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 
Co se týče nepřípustnosti pořadu práva, nelze na tuto otázku již 

vcházeti, kdyžtě obě nižši stolice přípustnost pořadu práva uznaly, ne
boť pak jest nejvyšší soud na jich rozhodnutí podle svého plenárního 
usnesení čís. 3775 sb. n. s. podle § 42 třetí odstavec j. n. vázán. Ve věci 
samé jde o to, má-li žalovaný fond vrátiti sporný hektarový příspěvek 
zaplacený z peldy státem převzaté, pokud se týče ze záboru propuštěné, 
jak se toho žalobce domáhá, odvolávaje se na předpis § 73 (9) náhr. 
zák. nové znění, podle něhož vlastníci zabraného, avšak dosud nepře-
vzatého majetku povinni js·ou přispívati k žalovanému fondu 3 Kč z kaž
dého hektaru, splatnými předem každého roku vždy dnem 1. ledna, 
kdežto žalovaný fond tOUlU odporuje, odvolávaje se na předpis § 13 
prováděciho vládního nařízení ze dne 8. února 1923. čís. 29 sb. z. a n., 
podle něhož k úbytku ve výměře zabrané půdy hledí se jen tehdy, byl-Ii 
před splatnosti příspěvku - tedy vždy před 1. lednem t·oho kterého 
roku - fondu ohlášen, kdežto na ohlášky úbytku učiněné po dni splat-
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HOStl se nehledí, k čemuž žalovaný tond doklácL't, že žalobce příslušné 
llbVtky neohlásil. žalobce zastával :tanovisko, ~e ];1 Ý § 13. vl. ,nař. 
čís·. 29/1923, pokud Ulčuje, že na ubytky ve ,vyme;~ l~e VZIŤl ,~reteT 
'ouze buclouclí přede dnem splatnosti hektaPOveho pnspevku ohlasenv, 
~dpor~je zákonu a nemá tedy platnosti: neb~ť ;: prý smí ~e. smyslu 

'kona vztahovatí jen na úbytky, nastale ve vymere soukromyml c1lspo
z~~emí vlastníkovými, nikolí prý však na úbytky nastalé na základě aktLr 
~\átního pozemkového úřadu, jimiž jsou propu.štění ze záboru a. pře
vzetí a odvolává se na potvrzení tohoto sveho nazoru na rozhodnuti neJ
vyššfho správního soudu ze ,dne 14. května 19,25, čís: 99~9/25 (čisl~ 
sbírky Bohuslavovy odděl,e11l A Čl~. 4599), j~" prJ je zasadn!. ~ryy 
soudce vychází z n,ázoru, ze podle}'i 73 (9) nah~. zak." podle nehoz se 
příspěvek platí z pudy z!~r~ne, a~sak po.su:] n:prevz,at~, rozhoduje den 
úbytku (tedy den propuste~1 ze zabOrU,)ll~1Z puda stava se nez,ablanou, 
pokud se týče den převzetl) ,a ,nevyporadavaje s.e nlktera,k s predpls~m 
§ 13 prov. nař., podle něhoz :-rb~tek nutno ?hlasltJ, ;akze 0p-0mll1utll11 
včasné ohlášky nastává vyloucem, tedy s namltkoll zalovaneho fondu, 
žalobě na vrácení nebo súč'tování sporného příspěvku vyhověl, ovšem 
až na 468 Kč které žalovaný f.ond ve výměru z 11. února 1926 uznal. 
Odvolací soud dovozuje, že § 13 prov. nař., zrovna tak jako prý vzhle
dem ke způsobu prokazování úbytku v něm nařízeném § 6 zrušeného 
dřívějšího prov. nař. ze dne 29. prosince 1921, čís. 496 sb. z. a n. dlužno 
vykládatí tak, že se stanovená v něm povinnost ohlašovati úbytky ne
vztahuje na úbytky VZniklé disposicí Státního pozemkového úřadu, ze
jména tedy převzetím, a schvaluje názor prvého sOlldce, že rozhodUje 
den úbytku, stojí tedy na stanovisku, že opomenutí ohlášky nemá prů
padního účinku, a potvrdil rozsudek prvého soudce a vyhověl žalobě 
i co do 468 Kč, co do této částky z důvodu, že její uznání nestači, když 
nebyla vrácen-a ani súčtována. Také názor obou nižších soudů převzat 
jest z cit. rozhodnutí nejvyššího správního soudu, jak z obsahu I-ohoto 
rozhodnutí patrno, k čemuž jen doložiti dlužno, že nižší stolice, jsouce 
s nÍm.·v souhlase ve .věci samé, rozcházejí se s ním v otázce přípustnosti 
pořadu práva, přisvojujíce si příslušnost k rozhodování, kterou si při
svojil i nejvyšší správní soud, ovšem ne v této, nýbrž v jiné stejné věci, 
takže konflikt arci nenastal. Nález nejvyššiho správního soudu čís. 4699, 
jehož náhled nižší stolíce přejímají, praví, že podle § 73 náhr. zák. po
vinno,s! k placení příspěvku jest vázána na vlastnictví půdy zabrané, 
avšak státem po,sud nepřevzaté, tedy jen dokud vlastnictví takto kvali
fikované trvá, trvá i povínnost přispěvku, povinnost tato tedy pomíjí 
tím okamžikem, kdy půda státem byla převzata a, musí tedy býti vrácen 
příspěvek zaplacený za dollU po převzetí. Zákon ovšem ustanovil splat
nos! příspěvku na 1. leden každého roku, ale to prý nemění ničeho na 
podmínkách vzniku a trvání závazku. Předpisu § 13 prov. nař., že při 

výměře příspěvku hledí se jen k úbytkům, jež před splatností byly ohlá
šeny, nelze prý se dovolávati, neboť prý předpis ten nevztahuje se na 
úbytky nastalé převzetím, tedy vlastním aktem Státního pozemkového 
úřadu, nýbrž má prý na mysli jen úbytky jiné, což prý patrno z této 
úvahy: "Ustanovení § 13 vlád. nař. čís. 29 z r. 1923 recipováno bylo 
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v podstatě z vl. nař. z 29. prosince 1921, čís. 496 sb. z. a n. a sice z § 6 
tohoto nař. Dle tohoto přeclpisu vyměřoval hektarový příspěvek Státní 
pozCmkOV)T úřad, při čemž platilo pravidlo, že ke změnám ve výmčře 
půdy, pokud jde o její úbytek, hleděti lze jen tehcly, bylo-Ii před splat
ností hektarového příspěvku Státnímu pozemkovému úřadu právní li
stinou prokázáno, že, z kterého clúvoc1u a které určité výměry skutečně 
a trvale ubylo. Při tomto způsobu, jakým stanovena byla povinnost 
k podávání průkazu, nelze mysliti, že hy povinnost ta se vztahovala i na 
hlášení takových změn, které vznikly disposicemi Státniho pozemko
vého úřadu samého, a o nichž úřad sám měl bezpečnou Vt:d01110St) p-okud 
se týče vědomost tu kdykoliv na základě svých vlastních spisů si mohl 
opatřiti. Nutno proto míti za to, že ustanovení ono nevztahovalo se na 
změny způsobené pře v zet í!TI zabraného majetku státem, nýbrž jen 
na změny j i 11 é, a že také nařízení čÍs. 29 z ľ. 1923, jímž aktivován 
byl fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatků jako samostatný 
právní podmět, vyžaduje v § 13 zase jen hlášení těchto jiných změn, 
kdežto na »úbytky«, vzniklé tím, že během roku byla zabraná púda 
převzata, se nevztahuje. Nevztahuje-li se však toto nařízení vúbcc na 
změny, o něž tu j de, netřeba zkoumati, zda a pokud kryto jest zákonem «. 

Docela opačné stanovisko zaujal nejvyšší soud již v rozhodnutí 
čís. 6642 sb. n. s. oproti nižším sDo1icím, hájícím již lehdáž v podstatě 
hořejší náhled. S odkázáním, na loto rozhodnutí sluší uvésti dále toto: 
Neprávem domnívá se žalobce o nálezu nejvyššího správního soudu, 
že oduznal platnost prek1usivnímu předpisu § 13 prov. nař., neboť 
v pravdě nechal tu otázku nerozhodnutou. Ale ovšem otázka ta roz
hodnuta býti musí, ať již úbytky jiné než disposicemi Státního pozem
kového úřadu samého vzniklé (že by takovou disposicí bylo jen převzetí, 
nález patrně tvrditi nechce a spočívá to jen na stylistickém nedopatření, 
když 10 v dalším má ten smysl) možny jsou nebo nejsou. Neboť, jsou-Ii 
možny, pak dle nálezu prek1usivní předpis § 13 právě na tyto jiné úbytky 
se vztahuje, a musí se řešiti platnost předpisu; nejsou-li však možny a 
předpis přece existuje, pak právě se vztahuje na úbytky nastalé dispo
sicemi Státního pozemkového úřadu, jež jediné možny jsou, a musí i tu 
platnost jeho býti řešena. Hořejší náhled upadá mimo to v rozpor, když 
úbytky vzniklé akty Státního pozemkového úřadu samého vylučuje z pre
klusivního předpisu § 13 (z povinnosti ohlašovací) a započítává je tedy 
dnem jejich vzniku, úbytky »jiné« však pod ten předpis podřaďuje, 
takže, je-li předpis platný, tyto by se dnem vzniku nezapočítaly, nýbrž 
až pro příští rok a po řádné ohlášce. Jisto však je, že takovémuto roz
poltění práva ohledně úbylkú, aby pro jedny platilo to a pro druhé ono, 
zákon ncchtěl, a proto se musí platnost § 13 řešit a, shledá-li se, že je 
platný, musí se vztahovati na obojí druh úbytků, i kdyby druh opravdu 
dvojí byl, jako že nenÍ. Nějaké jiné úbytky totiž, než úbytky disposicemi 
Státního pozemkového úřadu 'samého vzníklé nejsou vůbec možny a 
proto všecko rozeznávání mezi nimi a jinými spočívá na omylu a dů·
sledně tedy jest také nemožno, prek1usivní předpis § 13 na úbytky 
.vzniklé akty Státního pozemkového úřadu samého nevztahovati. úbytek 
ve v)rměře zabrané půdy, z níž se příspěvek platí, ml!že právě nastati 
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ien a jen aktem Státního pozemkovc.ho úřadu, neboť nemůže vzniknouti 
Ž;:\cll1)'~11 jin51jl] aktellJ) než bud' 1. prá.vč přev~ctím v držbu S~átn.ulo po
zemkového úřadu, nebo 2. vyloucenlm ze zaboru podle § J plS111. a) 
záll. zák. nebo 3. propuštěním ze záboru podle § 11 záb. zák., které 
však. ježto vlastník má nárok na propuštění v.ýměry 250 ha, odčítané 
poclle předpisu zákona již a priori, p~ichází v úvahu jen, .pokud. přesa
Jll1ie tuto výměru, nebo 4. poneChal11111 ve vlastn!ctv! dmte10ve podle 
S 20 ')řídě1." zák., nebo konečně 5. tím, že Státní pozemkový úřad schválí 
~odlcJ § 7 záb. zák. bez výhra?y z~izení (odprod,ej) ~!astníkem ~řed,se~ 
vzaté, ale to isou všecko akty Statmho pozemkoveho uradu, nebol Statm 
pozemkový ú'řad je acl a) přejímající stranou, ad 2., 3. a 4. úřadem o vy
loučení nebo propuštění nebo ponechání rozhodujícím (,§ 7 čís. 1 zák. 
o poz. úř. ad 2. a 3. § 20 příděl. zák., ad 4.) a ad 5, úřadem schva
lujícím (§ 7 záb. zák. ve znění zák. čís. 108/21). Ad 1.-4. jest vědo
l11~st Státního pozemkového úřadu o úbytku zřejmá, neboť jiného aktu 
než úředního aktu Státního pozemkového úřadu zde ani není, ale ne
méně nepopíratelné je to i ad, ~), tře~aže zde podkladem je souhom?~ 
právní zcizovací akt posava1l11lho dm tele, neboť tento akt mus! byh 
Státnímu pozemkového úřadu předložen s písemným návrhem na schvá
lení a Státní pozemkový úřad 111usí, schválí-li jej, vydatí o tom písemné 
úřední vyřízení, takže i o tomto úbytku vždycky z vlastních svých úřed
ních spísů (pod jichž pojem patří í spisy obvodových úřadoven, které, 
jsouce orgány Státního pozemkového úřadu, jsou jeho částí, jak k čl. l. 
čís. 1 zák. čís. 225/121 o obv. úř. doložiti sluší) Státní pozemkový úřad 
musí vědět. Ovšem je možno, že vlastník odprodá nebo jinak zcizí část 
zabrané púdy bez schválení Státního pozemkového úřadu, buď že mu 
disposici tu ke schválení ani nepředloží, nebo že ji provede přes to, že 
mu schválení bylo odepřeno; avšak v tom případě úbytek nenastává, 
neboť zcizená půda přes to zůstává ve svazku zabranosti, neboť takové 
neschválené zcizení je nicotné, ničí, neexistující, jak zákon (§ 7 záb. 
zák. nové znění) výslovně stanoví, pročež, když zcizení to svazek za
branosti neruší a úbytek nenastává, jest všecko ohlašování jeho bez
předmětné, pro-tože zcizená výměra pořád zabranou zůstává a musí se 
z ní příspěvek tedy platit, i kdyby neplatné zcizení bylo ohlášeno. To 
všecko stručně, ale dostatečně bylo vytčeno již ve zdejším rozh. čís. 
6642 sb. n. S. V tom tedy jest stěžejní chyba nálezu a na něm spočí
vajícího názoru odvolacího soudu, že nevyšetřoval akty, jimiž to k úbytku 
platně dojíti múže a předpokládá výslovně i úbytky »jiné«, t. j. takové, 
jež Státní pozemkový úřad sám nepřivodil a tudíž o nich vědomosti mítí 
nemusí nebo dokonce ani nemůže, kdežto takových úbytkít naprosto 
nenÍ. Pl'Oto tedy předpis § 13 prov. nař., žádající ohlášku úbytků, vzta
huje se nutně na všecky úbytky, ježto všecky jsou stejné povahy, ahy 
mohou býti přivoděny jen aktem Státního pozemkového úřadu. Ale 
ovšem že tento předpis § 13 prov. nař. plně platí (§ 102 úst. list.) , neboť 
zákonu neodporuje, nýbrž je s ním v nejlepší shodě. Zákon stanoví, že 
příspěvek je splatný předem každého roku vždy dnem 1. ledna. Tím 
je řečeno vše. Především zcela jasně to, že na úbytky nastalé teprve 
během tohoto roku nemá se bráti zřetel, nehoť rozhodovati může jen 
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stav v den splatnosti, tedy v den 1. ledna. PravÍ-li tedy nAlez a s ním 
prv)r soudce, že rozhodn)Tm je den nastalého úbytku) neodpovídá to aní 
doslovu ani duchn zákona. Je-Ii příspěvek splatný dnem 1. ledna pro 
pok dnem tím začínající a vyměřuje-Ii se podle stavu tohoto dne, nelze 
clbáti úbytků nastavších během začatého roku, nejen z příčiny úmyslu 
zákona, nýbrž i z důvodú formálního práva. Příspěvek bude na př~ 
v lednu vyměřen podle stavu 1. ledna, vyměření vejde v právní mocr 

pak ale v květnu nebo v říjnu nastane úbytek, a tu by se mělo toto právo~ 
platné měření rušiti, odvolávati? Zákon neřekl, že se to má dělati, tím 
méně, jak se to má dělati. Nelze se o zákonodárci domýšleti, že chtěl 
zavésti něco právní technice tak odporujícího, spíše jasno', že předpisem 
splatnosti předem chtěl vyloučiti úbytky teprve za poplatného roku 
nastávající. Je zřejmo, že podle úmyslu zákona má se věc tak, že pří
spěvek platí se sice za každý rok, avšak podle stavu roku minulého. 
Jsou tu i jiné obdohné a tudíž precedenční případy, tak na př. daň 
z příjmu vyměřovala sc posud, jak obecně známo, za rok běžný také 
dle stavu roku minulého, podle něhož se sestavovalo přiznání na př. 
pro rok 1926 podle stavn roku 1925, a v s'ouzeném případě jest tento 
postup zcela důvodným proto, že je to vlastně poplatek z užívání za
brané půdy, kterou by byl vlastník měl odevzdati hned v den záboru, 
kterou však Státní pozemkový úřad pro technickou nemožnost převzíti 
může až později. Zábor stihl půdu jíž dnem 24. dubna 1919 a měl by se 
byl příspěvek platit již za tento rok pro rata temporis, avšak § 73 náhr. 
zák., jenž jej předpisuje, nemohl pro' jiné práce zákonodárné vydán býti 
dříve než až 12. května 1920, tedy více než po roce, a proveden teprve 
nařízením ze dne 17. září 1920, čís: 536 sb. z. a n.; ačkoli mohl tedy zá
kon dáti příspěvek platiti hned za'rok 1919 kvotou poměrnou k době, po 
kterou zábor již v tom roce půdu tížil, nalnži1 s ní přece mírněji, usta
noviv v odst. (7) § 73 náhr. zák., že první příspěvek platí pro rok 1920 
a splatným je 1. července 1920 (zákon vyšel 12. května 1920), tedy 
dříve než prováděcí nařízení vydáno, další příspěvky však že jsou splatny 
vždy 1. ledna předem (odst. 6.). Dle d,oslovu, úmyslu a duchu zákona 
není tedy rozhodným den úbytku, jak opačný názor míní, nýbrž vždy 
1. 'Ieden, z čehož již samo sebou plyne, že na úbytky teprv po 1. lednu 
nastalé nebéře se pro ten rok zřetel. Že prováděcí nařízení bylo opráv
něno předepsati vlastníku půdy povinnost ohlásiti úbytky, chce-li, aby 
byly odečteny, o tom nemůže býti nejmenší p'Ůchyby, neboť to patří jen 
k podrobnostem, k nimž zákon v posledním odstavci § 73 n. zn. vládu 
zmocnil. Třeba by totiž byl úřad (dřív Státní pozemkový úřad, nyní fond) 
mohl úbytky také sám vyšetřiti, jevilo se to z důvodů technických mno
hem vhodnějším, břímě tot'Ů přesunouti na vlastníky půdy potud, by 
úřadu poskytli aspoň přesně ohraničený základ pro šetření, neboť úřad 
omezí se pak na zbytky ohlášené, kdežto bez ohlášky by se jeho šetření 
rozplývalo v bezmezné neurčítosti. I v té otázce odkazuje se na vývody 
zdejšího rozhodnutí čís. 6642 sb. n. s., ale bude 'Osvětlena v jiném směru 
ještě níže. Také tu jest již obdobná prececlence. §' 16 záb. zák. nařídil, 
že veliký majetek pozemkový jest vyšetřiti, a mohl ovšem Státní pozem
kový úřad učiniti to sám, ježto potřebná data byla v pozemkových kní-
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hách a berních držehnostních zápisech, nicméně i tu prováděcí nařízení 
čís. 61/20 uložilo vlastníkllm plldy povinn-ost soupisu, t. j. ohlášky a 
nebylo ještě tvrzeno, že to bylo proti zákonu, vždyť to slouží právě na
opak k účelnějšímu a rychlejšímu pl'ovedení zákona. Tak i povinnost 
ohlášky úbytků podle § 13 cit. nař. vlastníku uložená k tomu slouží a 
jest proto v nejlepším způsobu práva podle zákona. Ale, měla-li ohláška 
úbytkú míti praktick}' účel, musela pro ni předepsána býti určitá lhůta, 
neboí' musí se státi včas před tím, než se má příspěvek vyměřovati, 3, 

měla-Ii povinnost ohlášky býti účinnou, musila býti na její zanedbání 
stanovena sankce, sice by se stala illusorní, kdyby zanedbání bylo bez
trestné. Proto bylo odůvodněno v duchu zákona i další ustanovení § 13 
prov. nař., že bude vzat zřetel jen na úbytky ohlášené před splatností 
příspěvku, t. j. před 1. lednem každého roku, v němž se příspěvek vy
měřuje; a že tedy na úbytky ohlášené po 1. lednu nevezme se pro ten 
rok zřete!, což jest prekluse, stanovená jako sankce na opominutí nebo 
zmeškání ohlášky, tedy opět norma podle zákona. To všecko tedy je 
v jádru věci obsaženo již v předpisu zákona, že příspěvek je splatným 
vždy I. ledna ročně předem. Věc je tedy jasna, ale vylíčení genetického 
vývoje nynější normy § 13 nař., který také v nálezu a v rozhodnutí od
volacího soudu do nepravého světla jest postaven, ještě ji dotvrdí. 
a) Prov. nař. z 29. prosince 1921, čís. 496 sb. z. a n., nyní zrušené, sta
novilo v § 6, že příspěvek předpisuje Státní pozemkový úřad podle sou
pisu zabranéh'Ů majetku a ohlášek změn po soupisu nastalých, a dále, 
že k úbytkům hledí se jen tehdy, byly-Ii před splatností příspěvku (1. 
ledna každého roku) Státnímu pozemkovému úřadu právní listinou pro
kázány. b) Nynější prov. nař. ze dn" 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a n. 
předpísuje oproti tomu v § 13, že příspěvek předpisuje fond sám (ne 
tedy již Státní pozemkov.ý úřad) podle soupisu a změn po -nčm nasta
lých, a dále, že k úbytkům hledí se jen tehdy, byly-li před splatností 
příspěvku (1. ledna každého rokU) fondu »sděleny«, tedy pouze ohlá
šeny~(ne tedy jako dřív »právní listinou prokázány«), a ohlášené úbytky 
že potvrdí fondu Státní pozemkový úřad. Uložena-li povinnost ohlášky 
vlastnfku ad a), kde vyměřoval příspěvek Státní pozemkový úřad, jenž 
o všech úbytcích, jak shora vyloženo, byl by se přesvědč;;ti mohl ze 
~vých úředníc? aktů, tím více musila uložcna býti ad b), kde ho vymě
rUJe fond, Jenz Jest samostatnou právnickou osobností a v jehož aktech 
úbytky nejso~ patrny. Žádal-li předpis ad a) průkaz úbytku »právní li
stmou«, nemelo to ten smysl, pk se opačn~r názor domnívá, že se po
vinnost ohlášky vztahovala jen na »jiné« Úbytky než úbytky disposicí 
Stát;,ího poz;1l1kového í:řad,u samého (neboť bylo již dolíčeno, že ta
k?v~ch , »Jlnych« . ubytku. v~,bec není)' a že tedy právě proto, že tyto 
»J}~~e« ~b7t~(y neJs~u ?!~t~lInu pOZ~l11kovému úřadu znamy, měly mu 
byli prOKazany »pravlll llstlnOU«, a jest proto i další důsledek názDrem 
tím} t?ho 'pral nyn~jší sta~ ad b) dovozovaný právně mylným. Důvod, 
proc predpls Utdacla vlastmku prukaz právní listinou je ten že vlastník 
o .každé!!1 úbytku musí míti v rukách právní listinu a 'to dok~nce v prvo~ 
pISU, t. J. vyhotovení jednoho z oněch pěti právních rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu, které shora pod č. 1-5 jsou uvedeny a jedině úby-
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tek platnl' zakládati mohou, že to tedy vlastníku nebude dělati pražád
ných obtíží, by tyto lístiny předložil, kdežto Státní pozemkový úřad by 
je teprve z rllzných aktů pracně musil shledávati. Ale došlo se ke zku~ 
šenosti, že ani vlastník nemá vždy prvopis po ruce, a že přece nent 
zrovna dokladli těch potřeba, nýbrž že stačí pouhá ohláška, a proto nový 
předpis ad b) se spokojil s pouhou ohláškou a uložil fondu, by si ohlá
šené úbytky dal potvrditi od Státního pozemkového úřadu, zda jsou 
pravdivě a správně udány. Když 'ovšem v ohlášce musí u každého úbytku. 
jak přeclpis nařizuje, udán býti právní důvod jeho, tedy jeden z oněch 
hořejších pod 1-5 uvedených, jakož i výměra, bude ovšem Státnímu 
pozemkovému úřadu už lehko, by podle citovaných v něm svých rozhod
nutí příslušné úřední spisy své vyhledal a uvedené úbytky potvrdil neb 
opravil neb vyvrátiL Ale z této povinnosti Státního pozemkového úřadu, 
potvrditi úbytky, plyne jasně, že i nařízení je si dobře vědomo, že Státní 
pozemkový úřad všecky úbytky ve svých aktech osvědčeny míti musí, 
a byl by už sám tento předpis měl stačiti, by se neujalo domnění napade
ného zde názoru, že tu mohou býti úbytky, o nichž Státní pozemkový 
úřad věděti nemůže. Zbývá jen jeŠtě vyložiti předpis § 14 nař. ad b) -
dříve § 7 ad a), -- že přeplacené příspěvky zaúčtuje fond na příští po
vinnosti, po případě vrátí je bez úroků. Když nařízení předpokládá »pře
placené« příspěvky, zdálo by se, že to svědčí pro názor shora zavržen)r . 
a vyvrácený, že když v lednu byly příspěvky právoplatně vyměřeny a 
pak nastane během roku na př. v srpnu úbytek. je příspěvek z úbytku 
za dobu od srpna do konce roku přeplacen a musí se vrátit. A,!šak to 
není to přeplacení, jež se zdemyslí,nýbrž jiné. § 14 ad b) před tím totiž 
předpisuje a § 7 ad a) předpisoval, že ke splatnosti příspěvku není třeba, 
by doručen byl platební rozkaz, na to mluví právě o on0111 vrácení pře
placených příspěvků, a pokračuje, že příspěvky včas nezaplacené vy
máhají se exekucí, při čemž exekuční titul tvoří »výkaz nedoplatkú:< -
ne tedy platební rozkaz. S tím souvisí i předpis § 15, že fond sestavl po
dle dosavadních povinností pro příští správní rok rozpočet, z něhož 
musí býti mimo jiné patrno. jaké asi příjmy bude míti na příspěvcích. 
Z toho všeho vychází, že nařízení si to představuje takto: Příspěvek je 
splatným 1. ledna předem, ale ještě není vyměřen, neboť. se vyměřuje až 
na základě ohlášek, jež mají lhůtu právě také do 1. ledna, proto se věc 
zatím provádí na základě »llosavadni<, t. j. loňské povinnosti (udělá se 
proto jen přibližný rozpočet), vlastníci mají zatím platiti totéž jako v loni, 
a, když neplatí, vymáhá se to na nich exekučně na základě výkazu nedo
platků, a tak je vše hotovo na př. do konce března. Ale v 1l1eziča~í V):
pracovány platební rozkazy, nabyly právní moci a z těch se objevuje 
stav skutečný a konečný, v němž zakalkulovány řádně ohiášenó úbytky. 
konečná cilra je tedy menší a fond musí přeplatky, vybrané zatímně na 
základě loňské povinnosti vrátiti. Výsledek je tedy tento: Úbyt~y během 
kalendářního roku nastalé neodpočítávají se pro tento rok vubec, pro 
příští rok však jen tehdy, byly-li cio jeho 1. ledna - tedy do konce 
roku, v němž se sběhly - ohlášeny, kdežto názar odpůrců je 'odpočítává 
vždy a to hned dnem vzniku a nutí tedy fond vraceti i příspěvky právo
platně již vyměřené~ Nastává tedy otázka, byly-li úbytky v tomto pří-
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padě řádně ohlášeny, COž fond popřel, načež žalobce se vyjádřil, že prST 
to nejlépe vyplývá z námitek proti předpisu příspěvku cine 7. ledna 1926 
Státnímu pozemkovému úřadu podaných, že a jak skutečně úbytky ve 
vS'měře 'Oznámil, avšak v těchto námitkách v opisu dne 9. ledna 1926 
předloženS·ch jen se tvrdí, že správa jeho velkostatku oznámila ty a ty 
úbytky, což ovšem není důkazem. Je tedy třeba, by žalující uvedl, že a 
které úbytky, o nčž ve sporu jde, skutečně a včas řádně oznámil, a aby 
se o t0111, bude-li i to ještě popřeno, provedly důkazy. 

čís. 7283. 

Pokud okolnost, že osoba povinného není z exekučního titulu jasně 
poznatelna, může býti na závadu vykonatelnosti a povoleni exekuce. 

Pouhé popřeni totožnosti osoby povinného s odsouzeným nelze po
kládati za novotu. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1927, R II 246/27.) 

Ve sporu u okresního soudu vzešel exekuč-ní titul proti Ladislavu 
K-ovi, mlynáři v L Byl to rozsudek pro zmeškání ze dne 6. září 1923. 
Ladislav K., mlynář v L., byl tehdy K-em starším. Na základě tohoto 
'exekučního titulu s o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítL D ů vod y: V čase podání exekučního 
návrhtl,~lebyl již Ladis}av ,K starší majitelem mlýna v L., nýbrž jeho 
syn, stezavatel, proli nemuz exekuce byla povolena a vykonána dne 23. 
května 1927. Nejde tu ani 'o námitky proti nároku dle § 35 ex. ř., ani proti 
povolem exekuce podle § 26 prvý odstavec ex. ř., protože k těm opráv
něni jsou jen dlužníci, jímž však stěžovatel nikdy nebyL 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

DLlvody: 
, I 

Vymáhající věřitel vymohl si rozsudek pro zmeškání ze dne 6 . zálí 
1 ?23 proti ~adis:avu K-ovi »staršímu«, mlynáři v L. Podal pak exekuční 
navrh na zaklade ,~ohoto ;ozsudku proti Ladislavu K-ovi, mlynáři v L. 
bez dodatku »starsl«. Prvy soud tuto exekuci povolil' rekursní soud VŠ"" 

za~lltl exekuční l~ávrh, ježto v čase podání exekučního návrhu majitele'l~1 
mlyna, nebyl ,Ladislav K. »starší«. nýbrž jeho syn, stěžovateL § 54 ex. ř. 
pod ~IS. 1 predplsuje, br osoba dlužníkova byla přesně označena. Po
dobne I § ,~17 c~s. 2 c. r;,,8., stanoví. že strany nutno ve sporu označiti 
jmenem, pnjmel1ln~ a bydllstenL Tyto předpisy mají za účel, by nevznikla 
pochybnost o totoznosh stran. Proto JSou ona označení významná i pro 
vykonatelnost rozsudku, ježto podle zásady v § 7 ex. ř. lze povoliti exe
kUCI pouz~ pI:oli osobě, ~te.rá je zřej:"á z exekučního titulu. Když tedy 
o~oba pov~nneho z exekucmho trlt~ln jasně není seznatelna, může to býti 
zavadou vyk?natelnostr a pov'Ole111 exekuce. Ve sporu a též v rozsudku. 
~{telr, jest z.,:kla;!el11. exekuce, označen jest žalovaný jako Ladislav K. 

tal Sl) mlynar VL. Tlmto označením »staršÍ« a »mlynář« individua1isovaL 
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ža~obce ~~.obu ,žalovanél:o stejně jako uvedením jeho křestního jména 
a jeho pr1]I11e121. Navrh':j,e však exekuci ?;oti Ladislavu K-ovi, mlynáři 
v L. ?ez {)znac~fl1 :)starsl« a povInny bran! se exekuci tvrzením, že pů
v,odJ1l sp,~r proh ?emu veden nebyl, ježto on jest K-em mladším, synem 
K-a s}arslho; Ladlslav K. starší že nebyl mlynářem, nýbrž Josef K. Když 
tedy zaloba cehla a rozsudek byl vynesen proti Ladislavu K-ovi staršímu 
~11)~náři v L., není již ze samého exekučního titulu nepochybně zřeimo' 
z~Je osoba žalovan,ého tOtOŽ1:~ s osob~u povi";ného Laclisla'va K-a, lílly~ 
n~l e v,L. a rekUl SUl soud tudlz protl nemu pravem nepovolil exekuci na 
zak!~de rozs~9ku, vyneseného ve sporu s Ladislavem K-em starším, teh
clejSlm mlyna;cm v L., zjistiv onu neshodu. Pouhé popření totožnosti 
os,~by. p~vrnneho s odsouzeným nelze považovati za novotu. Netřeba se 
oblrah tlm, Jak ,b~ ~e povinný mohl brániti, kdyby nebyl osobou, která 
podepsala dor~c~e hstky ~e sp~ru, : zcla nelze rekursem vytýkati, že ne
poclep.~a: dorucnych hstku o pnjeh rozsudku a žaloby, ježto to nebylo 
a111 zllsteno, a11lz Jest to podkladem nynějšího rozhodnutí. 

čís. 7284. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

Předpis § 3 čís. 3 bod J:) zák. nelze rozšiřovati na urážky členů ro
diny 7.aměstnavatelovy. 

(Rozll. ze dne I. září 1927, R J 656/27.) 

Žádo:t domovníka a jeho manželky o odklad exekuce vyklizením do
movmckcho bytu s o LI cl P r v é s t o I i c e zamítl) rek tl r s 11 í s 'o II d 
odklad povolil. Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

~jiště~10 jest, že se strana povinná, domovnice u stěžovatelky, do
pushla prestupku podle § 496 tr. zák. na manželu stěžovatelčině. Stě
~?va!elka dovozuje v t:o~ol~cí:n rek~ursu, ~e tí~nto ~inem stala se po_ 
Y

r

lnn3 ~~ran~ nehodno~1).e1~ duvery va ze" se hm z~roven chovala k ní jako 
k zame.)t~.a·\ia~elce urazhve a hrube a ze proto Jest odepříti odklad exe
k~ce vyknzen1111 d'o~novnické~o ,bytu z důvodll § 3 čís. 3 bod a) a c) 
::lkolJa ze dne 31" brezna 192!J, CIS. 51 sb. z. čl n. Aie již z povahy onoho 
~l;U piyn~, že tu o ztrátě důvěry ve smyslil bodu a) nemůže bvti řeči' 
Jezt~. pak Jde o slovní urážku 1l1c.nžcla zaměstnavatelčina a nikoli ~ urážh~ 
z~l11es.tnavatelk): sal.11é, není tu ani důvodu bodu c), kterýžto zákonný 
pred~lls _na rozchl OCl § 3 čis. 5 má na mysli jen jednání proti zaměstná
valel!. z,e ,předpis § 3 čís. 3 písm. c) zákona vykládat( jest způsobem 
'O?111ezuJ1CllTI, plyne 1 ze vzniku zákona samého. Důvody v tomto místě 
zako~la uvedené jsou společny pro domovníky a zaměstnance všech 
druhu a bylo ~myslem zákona) upraviti dll vody, z nichž jest o'dklad exe
.kuce vykhze11lffi služebního bytu vyloučen, pro zaměstnance výhodněji, 
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než by tomu bylo, kdyby zákon o odkladu exekuce vylučoval odklad ze 
všech důvodtl podle zvláštních zákonů platících pro zrušení služebniho 
poměru (na př, § 27 zák o obch. pam., § 29 zák. o úřednících statkových, 
§ 12 zákona o domovnících, § 82 živnostenského řádu). Jsou tedy možny 
],řipacly, by služební poměr byl zrušen, aniž by bylo lze zaměstnanci 
odepříti odklad exekuce. Proto nelze § 3 čís. 3 bod c) zákona čís. 51,Á1925 
rozšiřovati na urážky členů rodiny zaměstnavatelovy. Z téhož důvodu 
ncmÍlže v projednávaném případě rozhodovati ani to, že povinná strana 
viděla v manželu zaměstnavatelčině »domácího«, když tento vlastní
kem dotnu a zaměstnavatelem strany p-ovinné skutečně nebyl. 

čís. 7285. 

Soupis pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uher
ských mezi věřiteli nebo dlužníky českoslovetlSkými a rakouskými a zá
kaz soukromé úpravy těchto právních poměrů (vládni nařlzeni ze dne 
7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n.). 

Nelze pro"ésti depUtaci zástavního práva pro knihovní pohledávku 
přihlášenou k soupisu, ° níž ještě nebylo rozhodnuto súčtovacím úřadem. 

žalobu domáhající se depurace dlužno pro tentokráte zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 1. září 1927, Rv I 1327/127.) 

Na základě kupní smlouvy z roku 1923, jíž koupili od žalovaného 
majitele velkostatku, bydlícího ve Vídni, pozemky, domáhalí se žalobci 
na něm, by provedl depuraci pozemků. Pro c e sní s o u cl p r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
~vrdi1 z těcht,o d ů vod ů: V úvahu přichází naříze1ní vlády republiky 
ceskoslovenské ze dne 7. srpna 1922, čís, 265 sb. z. a n. a úmluva mezi 
republikou československou a republikou Rakouskou o úpravě zavazků 
v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924, čís. 60/1926 
sb. z. a n. Také prvý soud správně o ně rozsudek opírá. A tu zjistil prvý 
soud, že pohledávka, ° jej-íž depuraci jde, byla ve smyslu § 1 vl. nař. 
čís. 265 sb. z. a n. přihlášena jak věřitelem. tak í dlužníkem (žalova
ným) k soupisu, věřitelem s výhradou, že pohledávka soupisu nepod
léhá, dosud rozhodnuta není a že bude podle § 36 písm. b) mezistátní 
úmluvy předložena mezistátnímu soudu rozhodčímu ku rozhodnutí. 
Z toho plyne, že dosud spo.mou jest otázka, zda pohledávka zúčtova
címu řízení podléhá čili nic. V § 9 vl. nařizení ze dne 7. srpna 1922, 
Č1S. 265 sb. z. a n. se stanoví, že dnem 15. září 1922 zakazuje se konati 
i přijímati jakél<ooliv platy a veškerá jiná právní jednání, směřující 
k urovnání pohledávek a závazků podle tohoto nařízení soupisem po .. 
vmných, Stejně nařizuje i § 40 mezistátní úmluvy, že zakazuje se jaké
kolrv placení a přijetí platby, jakož i vůbec jakýkoliv styk k úpravě 
závazků směřující a že jest nepřípustné soudní uplatňování těchto zá
vazků žalobami. Podle dopísu československého zúčtovacího ústavu 
v Pra~e ze dne 9. listopadu 1926 jest zjištěno, že žalovaný žádal u to

. hoto ustavu o povolení, by směl složiti 3,600.000 Kč k zajištění jeho 
Civl1nl rozhodnuti IX. 85 
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závazku, a aby mu bylo vydáno výmazné prohlášení, ježto má povinnost 
hypoteku depurovati. Tato jeho žádost nebyla dosud vyřízena, ač v do
pisu se pravÍ, že po dohodě s rakouským zúčtovacím ústavem hndlá 
zc'ejši zúčtovací úřad žádosti jeho vyhověti, jistotu přijati a vým"zt:é 
pmhlášení vydati. Z toho plyne, že žalovaný nemůže své povinnos'i de
purační dříve vyhověti, dokud mu ku složení jistoty nebude dáno povo
leeí, p'Oněvadž podle čl. 9 cit. nař. je každé právní jednání, směřující. 
k uT'Ovnání pohledávek a závazků podle tohoto nařízení soupisem po
vinných vyloučeno. Je sice pravda, že žalovaný žádal okresní hospo
dářskou zálo'žnu, by pozemky žalujících ze závazku propustila a že tató 
mu odpověděla, že pozemky z hypoteky propustí, složí-li 1,800.000 Kč, 
ale k tomu měl zapotřebí povolení zúčtovacího ústavu, který však po
volení dosud nevydal. Je proto lhostejno, zda žalovaný na dopis okresní 
hospodářské záložny odpověděl, čili nic, když žádal o povolení ku slo
žení jistoty u zúčtovacího ústavu. Vykonal tedy žalovaný vše, čeho ku 
depuraci bylo zapotřebí, a přecedepuraci provésti nemůže. Je tu proto 
nemožnost splnění jeho depuračního závazku a ku nemožnosti nemůže 
býti žalovaný odsouzen. Na tom nemůže nic změniti ani to, že právní 
jednání mezi stranami ujednáno bylo již p'O vydání vládního nařízení 
čís. 265 sb. z. a n., když nejedná se o otázku zodp'Ovědnosti za nemož
nost splnění závazku žalovaného. 

Ne j vy Š š í s o u d ney,yhověl dovolání. 

D ů vod y: 

O tom, zda pohledávka podléHá soupisu čili nic. nemohou soudy 
rozhodnouti ani předurčujícím způsobem, což vyplývá jasně z § 6 (3) 
zákona čís. 207;122, dále z vládních nařízení, počínajíc nařízením čís. 
173/21, konečně z§ 7 vlád. nař. čís. 265/22 a čl. 36 a 46 úmluvy čís. 
60/26. Soudy nesmějí vůbec jednati 'O vymáhání pohledávek podléha
jících soupisu, nýbrž musí řízení přerušiti. K tomuto přerušení neměl 
ovšem ani Nejvyšší soud příčiny, ježto sporem tímto není vymáhán 
peněžitý závazek, nýbrž jde o provedení depmace pro pohledávku pří
hlášenou k soupisu, o níž nebylo ještě rozhodnuto čsl. zúčtovacím ústa
vem jako úřadem k tomu příslušným. Právem neuvažoval proto ani od
volací soud o skutečnostech, jímíž žalobci snaží se dovoditi, že pohle
dávka, tvořící předmět depurační povinnosti, nepodléhá soupisu. Na 
vylíčeném stavil věcí nemůže nic změniti ani domnělé doznání žalova
ného, že by byl mohl provésti depuraci, kdyby byl chtěl vzdáti se výhod~ 
vyplývajících pro něho ze zúčtovacího řízení, neboť pro soud jest roz_o 
hodný jedině předpis § 9' vlád. nař. čís. 265/22, zakazující veškerá 
právní jednání, směřující k urovn3i11í pohledávek a závazkú povinných 
soupisem. 

čís. 7286. 

Nebyla-li podána žalobní odpověd' ve lhůtě, lze učiniti návrh na 
vydání rozsudku pro zmeškání i po té, když byla pak žalobní odpověď' 
opozděně podána. 

(Rozh. ze dne 1. září 1927, R II 243/27.) 
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lh' , • lb' 'odpověď vynesl p r 0-
Jelikož žalovaný ~lep~dai i ~ee r~;~u~:ko p~~ zmešká~í podle § 398 

ce s n i s o u cl pl v.e (s Ok ') s o u d zrušil napadený rozsudek 
O d vol a c Ire u r sn' 'd' ' c. ř. s. . ' soudu 'íÍnž byla žalobni odpove vracena 

i napadené usnesenll .!'lrveh~ u sou'd]u by nepovažoval žalobní odpověď 
ď ná a u OZl prvem, • d' P dl 

jako opo,: e " 'lobě dále jednal a znovu rozhodl. D u va. y. O"e 
za opozcle~ou a o za , v doslovu čl. Vl. čís. 17 nov. o ul. s. muze 
§ 398 prvy o,ds,tavec c; r. s. d I včas odpovědi na žalobu, navrhnouh, 
žalobce, kdyz zalo

var! :e~~ :meškání ve věci hlavní. činí te,dy. ~ 398 
by byl vynesen rozsu.k

e n~stou ení zákonných následků zmeskam za
prvý odstave.c CIt. za. , .. P. y zmeškání byly ve skutek uvedeny 
vislým na ~avrhu, by pr~vm )UJ~ takovém případě múže podle § 14,5 
(§ 145 prvy odstav:,c c. zr~~~škaný procesní úkon, když byla pro ne] 
druhý odstave.c c. ~. -'dodatečně v 'konán až do dne, kdy byl v,:nes,en 
ustanovena lhuta, byh d' v" ·cle byla žalobní odpověd', ktera mela 
návrh u soudu. V pn~a be, o rgei~ ] p~dána teprve dne 22. dubna 1927, 
býti podán~ ~o 20., II d;a , k Žalobkyně do 22. dubna 1927 včetně 
tedy opozd~ne. poneva ~ ~sr~zsudkU ro zmeškání, nýbrž učinila tak 
neučinila n~v:hu na vy~;m dubna 1921 k soudu došlým dne 25. dubna 
teprve podamm ze dne .' , roto vrátil soud prvé stobce 
1927, bylo zmeškán~ zh.o]eno., N~r~V~; '~kO opozděnou a vynesl roz
napadeným usn,es;n!m ~a.lo~~~ °ž~ ž~loviný nepodal žalobní odpovědi 
sudek pro z~n~~~~~l ~ o~~olá~í uplatňuje žalo,vaný jako odvolací. dů
ve stanoven.e, '. , souzení a vadnost řízení ve skutečnostI len 
vody nespravne pravnI po . d . ozsudek byl zrušen a aby věc byla 
onen důvo? a navrhu]~, by n~p~ r~~~ projednání. Právem spatřuje od
soudu prve stohse v;ac~na ,a S! 'ci V tom že soud prvé sto líce vy
volatel nespravne pravn; po~ouzem v: 398 ,rv' o~dstavec c. ř. s., 

n:~ll:oz~u~l~k íP~~P'oI~~~ka~~ť v~ o~~d.~~ě§ pOdan1, došla k soudu přede 
~~e~:v :d~;n d~,šel k soudu návrh žalobkyn,ě na vydácní rozsudku pro 

zmeŠkáni proti žalovanému (~. 145, 3
d
98 ';. L s')~ní a vrátil věc soudu 

N e j vy Š š í s o u d zrusll napa ene usnes 
druhé stolice jako soudu rekursnímu. i od~olací:nu, by rozh'Odl znovU 
o rekursu i odvolání, nehledě ke zrusovaclmu duvodu. 

D ů vod y: 

Pokud vrátil žalované straně odpověď na ža~o·~u. jako opozděno~ 
o vydal k návrhu žalující strany rozsudek pro zmesk,anr, Jednal ~rocesl1l 
soud formálně správně v důsledku právoplatného sveho usneseni ze dne 
23 března 1927 jimž uložil žalované straně, by podala do 20. dubna 
1927 odpověď ~a žalobu, prohlásiv, že na odpověď ,podanou, p,: uplr~ 
nutí této lhůty nebylo by lze přihlédati jako ~a :opo~denou, byt. 1 ~al,uJIcl 
strana opomenula před podáním odpovedl ucmll! navrh, by pravm u]my 
promeškání byly uvede.ny ve skutek. Tím pozbyla žalovana str"na prava, 
'ež nyní dovozuje pro sebe z § 145 c. ř. s.,. ~ap;otl to~u nabyla .zalo~
kyně práva vylučujícího žalovaného z pOUZltI ~yhody F~ ~vrzen;. Nez, 
i kdyby onoho usnesení, vyslovujícího preklusl promeskaulm lhuty ne
bl'lo neb rekurs bylo lze pokládati za stížnost vyhrazenou podle § 243, 

SS" 
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prvý odstavec poslední věta c. ř. s., byl postup procesního soudu správný, 
Ježto § 398 c. ř. s. dovoluje žalobci navrhnouti, by byl vynesen rozsudek 
pro zmeškání, jakmile žalovaný nepodal odpovědi na žalobu v čas 
z čehož jestusouditi, že p:o tento zvlášt~í případ neplatí obecný předpi~ 
§ 145 druhy odstavec, mlmo to odporuje opačný názor § 128 c. ř. s. 
prvý odstavec poslední věta, neboť bylo by tím umožněno stranám sa
movolné prodloužení soudcovské, po případě zákonné lhůty § 243 c. ř. s. 

čís. 7287. 

, Nárok proti obci na Moravě na vrácení přeplatku obecní dávky ze 
zabav nelze uplatňovati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 6. září 1927, R II 168/27.) 

Žalobce domáhal se na žalované obci V. na Moravě vrácení 10% 
zvýšení dávky ze vstupného do kinematografických představení. P r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením jako zmatečné 
a od~ítl žaI?bu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů v o cl y: Žalobce 
domah~ se zal obou na žalované obci vrácení 10% zvýšení dávky ze 
vstupneho do kinematografických představení za rok 1920 v omezené 
částce 59.063 Kč 46 h s 5% úroky od I. července 1923. Nárok na vrá
ce!,í 1?% zvýšení dávky opírá o ustanovení §§ 1431 a 1435 obč. zák., 
Jezto zalovaná obec tuto dávku neoprávněně vybírala, po případě žádá 
za její vrácení též z důvodu § 1295 obč. zák. Zemská a obecní dávka 
ze vstupnéh?, do představení kinematografických byla zavedena pro 
Moravu a JeJl enklavy ve Slezsku zák. ze dne 5. července 1914, čÍs. 6 
z. z. m .. z r. 191? Dávka činí 20% vstupného (.§ 2 cit. zák.) a připadá 
POIOV1Col zems~én;u fo,~du a~ polovicí obecní pokladně (§ 15 cit. zák.). 
Ve SC,hUZl spravm komlse mesta V. dne 17. prosince 1919 bylo usneseno, 
by davka ze vstupného byla zvýšena na 30% počínajíc I. lednem 1920. 
Usne~:ní tnto (~hledně zvýšení dávky z kina o 10%) bylo doručeno 
Franltsku SCh-OVl dne 30. prosince 1919. Dopisem ze dne 15. ledna 1920 
zažádal předseda správní komise mor. zemský výbor o schválení usne
sení správní komise ze dne 17. prosince 1919. Mor. zemský výbor sdělil 
správní komisi ve V. dopisem ze dne 31. ledna 1920 k její žádosti ze 
dn~ 15 .. ledna,.1920, },e zažádal právě vládu o povolení vybírati 30% 
da~ zkm, z ntz by pnpadlo na obec 15% a na mor. zemský fond 15% 
a ze Je tedy dlu'žno sečkati na rozhodnutí vlády. Podle dopisu mini
sterstva vmtra ze dne 4. prosince 1924 vzala vláda usnesením ze dne 
25. září 1924 na vědomí, že obec V. vybírala v době od 1. ledna do 
31. prosince 1920 kromě 20% zemské a obecní dávky ze vstupenek 
do kmematografických představení podle zákona z 5. července 1914 
čís. 6 z. z. mor. z r. 1915 dalších 10% vstupného ve pmspěch obecní 
pokladny a udělila dodatečně a zcela výjimečně k tomuto opatření svo
lení na základě § 38 zák. ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. 
V době, kdy stalo se řečené usnesení správní komise o zvýšení dávky 
() 10%, byl v platnosti § 80 'Obec. zříz. mor. (ve znění zákona ze dne 
2. června 1898, čís. 45 z. z.), podle něhož k zavedení nových platů 
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a dávek obecních je třeba povolení zemského sněmu a nejvyššího schvá
lenÍ. Nelze tedy pochybovati o tom, že za platnosti § 80 obec. zříz. mor. 
(zrušeného § 35 a násl. zák. čís. 329/21) příslušelo vládě uděliti řečené 
povolení (§ 64 poslední odstavec ústavní listiny). Když pak, udělujíc 
dodatečné povolení (již za platnosti zákona čís. 329/;21) činí tak na 
základě § 38 poslední odstavec zák. čís. 329/21, nelze z toho dovozo
vati neplatnost tohoto usnesení (§ 102 úst. list.), jak to činí první soud. 
Vždyť v zákoně ze dne 5. července 1914, čís. 6 z. zák. mor. z r. 1915 
není vyloučeno zvýšení dávky ze vstupného jako zvláštní dávky. K je
jímu zavedel;í byla obec ,za );odn;ínek tehdy platného § 80 o?ec: zříz. 
mor. oprávnena. Usnesem JeJl oplralo se tedy 'O tehdy platny predpls 
hmotného práva. Proto v dodatečném povolení usnesením vlády, jejíž 
pravomoc nastoupila na místo zemského sněmu a nejvyššího schválení 
(předpis formální), nelze spatpovati porušení zásady § 5 obe. zák. Tím 
se stalo usneseni správní komise pravoplatným, ježto žalobce ani ne
tvrdí, že byly proti němu podány námitky (§ 81 obec. zříz. mor.), uvá
děje pouze, že majitelé kina podali odpor ústně. Rovněž nebylo ani 
tvrzeno, že byla podána stížnost podle § 8 zák. čís. 6 z. zák. mor. z r. 1915. 
Není p'ochybností o tom, že správní komisí usnesené zvýšení dávky ze 
vstupného o 10% mělo povahu dávky veřejné, i když bylo dávkou 
zvláštní, které vymáhají se jako nezaplacené daně (§ 82 (2) obec. zříz. 
mor., sro·vnej §§ 10 a 12 zák. čís. 6 z. zák. mor. z r. 1915). Soudu pří
sluší toliko·' zkoumati, zda usnesení správní komise ze 17. prosince 1919 
bylo formálně správným. K této otázce dlužno přisvědčíti. Jak shora 
dovozeno, stalo se usnesení úřadem k tomu příslušným v mezích oboru 
jeho, působnosti. Bylo straně doručeno, takže jí nebyla vzata možnost 
hájiti svá práva. Usnesení toto bylo pak vládou dodatečně schváleno 
a stalo se tím právoplatným. Pouze v těchto bodech - tedy po stránce 
formální - přísluší soudu právo' přezkoumávati rozhodnutí správního 
úřadu (srovnej Pražák: Spory o příslušnost § 19). žalobce domáhá se 
na žal'Ované obci vrácení dávky vybrané na základě usnesení správní KO
mise ve pwspěch obecní pokladny, ku kterémuž opatření udělila vlácla 
dodatečně svolenÍ. Soud, rozhoduje věcně o návrhu žalobním, musil 
by po stránce hmotné přezkoumávati rozhodnU't! správního úřadu, které 
se stalo právoplatným dodatečným schválením vlády. K tomu však s'oud 
není oprávněn, i kdyby se usnesení správní komise po stránce hmotné 
příčilo zákonu. Rovněž nelze v tomto směru přezkoumávati usnesení 
vlády, Tím méně lze přezkoumávati nutnost a vhodnost rozhodnutí 
správního úřadu, zejména z jakých důvodů udělila vláda své dodatečné 
povolení. I když tedy žalobce nárok na vrácení vybrané dávky opírá 
o ustanovení §§ 1431 a 1435 obč. zák., po případě též o § 1295 obč. zák., 
nepřísluší soudu rozhodovali o tomto nároku žalobcově, ježto, jak shora 
dolíčeno,není oprávněn přezkoumávati po stránce hmo.tné pravoplatné 
rozhodnutí správního úřadu. Bylo proto odvnlání žalované obce pro 
zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. vyhověti, rozsudek a řízení jemu 
předcházející jako zmatečné zrušiti a žalobu pro nepřípustnost pořaclu 
práva odmítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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D ů V O cl y: 

Stěžovatel napadá usnesení odvolacího soudu o nepřípustnosti po
řadu práva pro nesprávné posouzení právní. Výtku tu odůvodňuje ze
jména tím, že při řešení otázky, zda obec má vrátiti neprávem vybrané 
zvýšení obecní dávky ze zábav, nejde o přezkum hmotného obsahu roz
hodnutí obce a vlády, nýbrž o přezkum prý ryze formálních otázek, 
zda obec jest oprávněna usnésti se na zvýšení dávky, zda jest potřebi 
schválení nadřízeného orginu a, jak se toto schválení má státi. Při tom 
stěžovatel hájí názor, že obec nebyla oprávněna, usnášeti se na zvýšení 
dávky, aniž vláda oprávněna je schváliti, Ale při řešení otázky přípust
nosti pořadu práva nerozhoduje, zda soud byl oprávněn, přezkoumávati 
nález správních úřadů jen po stránce formální, a pokud tak vůbec může 
učiniti. Nemá proto významu, zda jde ve sporu jenom 'O přezkoumání 
formální platnosti usnesení obce a vlády, nýbrž záleží na tom, jakého 
druhu jest zažalovaný nárok, zda jde o nárok z důvodu veřejnoprávního, 
z důvodu členství ve svazku veřejnoprávnim, jakým jest svazek obecní, 
tedy o nárok 'obce, založený na její moci veřejné a správní, či o nárok 
z důvodu soukromého práva, O oprávnění soudu, přezkoumati správní 
nález, neb o vázanost jeho na správní rozhodnutí mohlo by se ve spor
ném případě jednati a bylo by lze o něm uvažovati teprve tehdy, kdyby 
soud byl příslušný, jednati "0 sporném nároku, a mohl se tedy vůbec 
nárokem tím obírati a uvažovati, jaký vliv má na jeho věcné rozhodnutí 
nález správního orgánu (obce a vl,ády). Ale soud není příslušným roz
hodovati o nároku na vrácení obecní dávky neprávem prý vybírané. 
Tuto zásadu vyslovil a odůvodni] Nejvyšší soud již v nálezech uveřei
něných pod čís. 5591 a 6234 sb. n. s. I ohledně jiných veřejnoprávnícll 
nárokú zastává Nejvyšší soud stále týž názor. Nárok obce na dávku 
ze zábav jest totiž nárokem, založeným nikoliv na důvodu práva sou
kromého, nýbrž zakládá se na členství ve svazku obecním, jest výronem 
vládního a správního oprávnění tohoto veřejnoprávního svazu. Nepří
pustnost pořadu práva plyne dále i z předpisů o vybírání těchto dávek, 
p'Údle nichž jsou k rozho-do'vání o výměře dávky té povolány orgámy 
správní C§ 14 pravidel o vybírání obecní dávky ze zábav ve všech 
obcích repuhliky československé, dodatek lIl. k nařízení vlády Č. 1431'22 
a článek I. k § 37 odst. (5) tohoto nařízení a § 37 zákona čís .. 329/1921). 
Spory, jichž předmětem jest·nárok na dávku ze zábav, nepatří tedy na 
pořad práva (§ 1 j. n.). Žalobce 'Ovšem tvrdí, že opírá svúj nárok na 
vrácení přeplatku o § 1431 a 1435 obč. zák., že zaplatil dluh, jehož 
tu nebylo, po případě že usnesení obce o vybírání dávky nebylo platně 
schváleno, a dále o § 1295 obč. zák., že obec nedovoleným způsobem 
dávku předepsala a vybrala. Mohlo by se při povrchním usuzování zdáti, 
že předmětem sporu není nárok na veřejnou dávku, nýbrž že předmětem 
sporu jest omylné nebo hezdůvodné plnění nebo náhrada škody, tedy 
důvod práva soukromého a že otázka oprávněnosti předpisu dávky jest 
pouhou.otázkou předurčující, kterou vOe smyslu § 190 c. ř. s. může soud 
samostatně řešiti. Avšak, byť šlo ve sporu vedle otázky, zda dávka 
býla správně a důvodně předepsána, také o jiné otázky, přece jde v pod-
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statě zase jen o placení veřejné dávky. Nárok na vrácení toho, co z dů
vodu veřejnoprávního bylo předepsáno a vybráno, nemůže míti jiné 
povahy, než nárok na placení veřejné dávky samé. Vždyť jinak ten, kdo 
z důvodů veřejnoprávních jest k placení veřejné dávky zavázán, mohl 
by, obcházeje správní úřad, do jehož oboru rozhodování o tom patří, 
tím, že by zaplatil a pak z důvodu nedluhu nebo náhrady škody vznesl 
na soud nárok na vrácení) uvésti v niveč zásadu přís'ného rozdělení 
funkce správy a soudnictví. Proto, byť formálně ve sporu byla opráv
něnost předpisu dávky otázkou předurčující ve smyslu § 190 c. ř. s., 
v podstatě a hmotně podle výsledku šlo by zaSe jen o řešení oprávně
nosti předpisu, což soudu nepatří. Nemúže tedy soud rozhodovati ani 
tehdy, oděn-li návrh na rozhodnutí o veřejnoprávním nároku v roucho 
žaloby o vrácení nedluhu, vrácení platu bezdůvodného neb o náhradu 
škody. Proto již netřeba a nelze soudu zkoumati, zda jde ve sporném 
případě o to, že obec uložila dávku, aniž byla k tomu oprávněna, a zda 
bylo dáno sv'Úlení orginem nadřízeným, který k tomu nebyl oprávněn 
a nedal svolení to platně. Má-li v podstatě býti rozhodováno o nároku 
veřejnoprávním, nemůže se soud pouštěti do těchto otázek, dotýkajících 
se již věci samé. 

čís. 7288. 

Zvýšení náhrady placené za trvajicí již užívání misttuJ·stí jednotli
vými Slpoluvlastníky ve společném domě týká se obyčejné správy spo
tečného jmění, o níž jest ~ozhodovati spoluvlastnJldlm většinou hlasů 
ve smyslu § 833 obě. zák, 

(Rozh. ze dne 6. září 1927, R II 270/;27.) 

Návrh Adely A-ové, jíž náležela jedna pětina domu č. p. 74 v O., 
proti odpurcům, majitelům člyř pětin domu, by byl proveden odhad 
domu a by bylo znalci zjištěno, jaký peníz by byl přiměřený za živno
stenské a ohytné místnosti užívané odpůrci a navrhovatelkou, aby bylo 
výslechem svědků zjištěno, že ze společného majetku lze docíliti mno
hem vyššího výnosu a konečně, aby bylo soudně stanoveno, kolik spolu
majitelé domu č. p. 74 mají platiti za část nemovitostí, jichž osobně 
užívají, s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Navrho'vatelka 
činí návrh, odvolávajíc Se na ustanovení §u 835 obč, zák. Soud však 
považuje tento návrh za nepřípustný z těchto duvodu: Podle § 835 obč. 
zák. mŮže soud rozhodnouti pouze o tom, zda má určitá změna společné 
věci býti provedena za poskytnutí jistoty podílníkúm, kteří byli pře
hlasováni, či bez poskytnutí této jistoty. Dalším předpokladem však je, 
by se jednalo 'O značnou změnu společné věci, týkající se kmenové pod
staty, bud' aby byla zachována podstata, neb aby byla lépe zužitkována, 
což jasně vychází z nadpisu § 835 a násl. obč. zák., a nikoliv pouze 
o změnu co do užitků a břemen. Podle názoru soudu jde však v projed-
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návaném případě pouze o to. jak spravovati řádně podstatu kmenovou 
a užívati ji. a podle § 833 obč. zák. rozhoduje o tom hlasováním jedině 
většina, která se počítá podle podílů a nepřísluší přehlasovaným podíl
níkům nijak práva uvedená v §§ 834 a 835 obč. zák., nýbrž nanejvýše 
právo podle § 830 obč. zák. na zrušení společenství. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Rekurs nebyl shledán 
odůvodněným a poukazuje se stěžovatelka na vývody napadeného usne
sení, které úplně odpovídají zjištěnému skutkovému a právnímu stavu a 
nebyly vyvráceny rekursními důvody. Okresní soud zamítl návrh jako 
nepřípustný z důvodů, že jde o věc obyčejné správy společné nemovi
tosti, pro niž je podle § 833 obč. zák. rozhodnou pouze většina podílů. 
V rekursu zastává rekurentka názor, že nejde o obyčejnou správu, nýbrž 
o důležitou změnu navrženou k lepšímu užití společné věci a že se jedná 
o užívání společ'né věci žalovanými způsobem, který rekurentka nikdy 
neschválila. S názorem timto nelze však souhlasiti. V nesporném řízení 
zakročují soudy pouze, kde to zákon nařízuje (§ I nesp. říz.). p·Jdle 
§§ 834, 835 obč·. zák. určuje soud pouze tenkráte způsob užití společné 
věci, jde-li o důležité změny sloužící k udržení neb výhodnějšímu užití 
společné věci. O takové změny však nejde v tomto případě, kde spo
lečníci výhradně užívají určitých částí společné věci za jistý poplatek, 
a není podle § 837 obč. zák. soud vllbec povulán, by stano·vil výši ud
měny, kterou společníci mají platiti za užívání těchto částí. Ani v pří
padech § 828 obč. zák., kde společník provede se společnou věcí změnu 
zasahující do podilu druhého spulečníka, nemůže se společník domáhati 
nápravy v cestě nespurné, nýbrž lze žádati nápravu pOllze cestou sporu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Ouvody: 

Mimořádný dovolací rekurs neuplatňuje sice výslovně žádný z dů
vodů § 16 nesp. říz, leč z jeho obsahu lze seznati, že spatřuje ve srov
nalých rozhodnutích nižších soudů zřejmou nezákonnost, - než ne
právem. Stěžovatelka domáhá se soudní úpravy náhrady, kterou Augusta 
P-ová a Alfréd P. jaku spoluvlastníci nedělitelných '/5 společného s ní 
domu čís. pop. 74 platí za osobní užívání této -nemovito-sti a dovolává 
se předpisu § 834 obč. zák., doličujíc, že prý tu jde o důležitou změnu 
s kmenovým jměním. Než nižší soudy odůvodnily správně, že tu vůbec 
nejde o změnu podstaty kmenuvého jmění za účelem udržení nebo lep
šího využití podstaty, jaké má na mysli ust1\}novení § 834 'ÚM. zák .. , 
nýbrž jen o zvýšení náhrady za trvající již užívání místno-stí jedno-tlivými 
spoluvlastníky ve společných domech, tedy o věc, týkající se obyčejné 
správy společného jmění, u níž jest rozhoduvati spoluvlastníkům vět
šinou hlasů ve smyslu § 833 obč. zák. Napadené usnesení není tedy· 
ve zřejmém rozporu se zákonem a mímořádný dovolací rekurs nevyhu
vuje podmínkám § 16 nesp. říz., pročež bylo mu odepříti úspěch. 
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čís. 7289. 

podána-Ii žaloba o vyklizení bytu, nelze povoliti prozatímní opa
tření jeho vyklizením. 

(Rozh. ze dne 6. září 1927, R II 289/27.) 

K zajištění nároku na vyklizení naturální?o by~u ~ymáhané~o ža
lobou, navrhlí majitelé velkostatku proz~hmm 'Úpatren~ vykhzel'.lm na
turálního bytu odpůrcem. S o udp rve s t o II ce navrh zamltl, r e
k u r sní s o u d prozatímní opatření povolil. O ů v od y: Prvý soudce 
napadeným usnesením zamítl nár~k oh~ožené stral.'y, ?y ve .smyslu § 381 
čís. 2 ex. ř. bylo jí povoleno proh odpurcl prozahmm opatrem nucenym 
vyklizením naturálního bytu z důvodu, že ohrožená ,strana podal~ proh 
odpůrci ž. dne 15. května 1927 žal,obu, na. vykh:=en,1 a o{:evzdant. natu~ 
rálního bytu a že není přípustno pr?:=aymm opatrem, kte,ry,,; se zaro;,e~ 
vykonává nárok, který má býti zaJlsten. učelem pr,ozahm~lho, op-atren! 
jest prý zabezpečiti sporný nárok dotud, dokud o nem nem pravoplatne 
rozhudnuto a dokud se ho nelze domáhati exekučně, a nemůže prý tedy 
býti prozatímním opatřením povo~eno, to; čeh.o může ohr.~že~~ ~tr.ana 
docíliti teprve svého časll exekUCI na zaklade r~zsudku,Y pnzmveho. 
Při tom dovolává se prvý soudce také rozhodnuhneJvysslho soudu ze 
dne 6. února 1923 sb. n. s. čís. 2252. Oále prvý soudce není toho ná
zoru že v souzeném případě z nepovolení žádaného prozatímního opa
třeni hrozí straně ohrožené nenahraditelná škoda, jak to vyžaduje usta
novení § 381 čís. 2 ex. ř. Jest p,ravdou,. že za.~n:ní opatření, .,kterými 
se zároveň vykonává nárok, ktery ma byh za]Isten, neJsou pnpustna. 
Ale zásada, že zatímní opatření nesmí předbíhati konečnému rozhodnutí 
sporu, platí jen pro prozatímní ,opatření, která mají-,~ ~čel :~ji~tití ve
dení sporu nebo zajistiti předmet exekuce, tedy za]Istenl penezltych po
hledávek (§ 379 ex. ř.) a jiných nároků (§ 381 čís. I ex. ř.), n~~oliv 
však zameziti neb .odvrátiti hrozící nenahraditelnou škodu (§ 381 CIS. 2 
ex. ř.). Ustanovení § 381 čís. 2 ex. ř. dovoluje právě taková prozatímní 
opatření, která se jeví potřebnými, by bylo. zabráněno hrozícímu násilí 
neb aby byla odvrácena hrozící nenahraditelná škoda, a dlužno- v těchtu 
případech věc až do rozhodnutí věci hlavní prozatímně uspořádati. Toto 
uspořádání věcí řídí se jeho účelem a nesmí z rámce toho účelu vybo
t30vati nebo jej ďokonce přesahovati a bude se toto prozatimní uspo
řádání věci shodovati často buď zcela '1'1ebo z části s účelem sledova
ným ve věci hlavní. Přes to však rozhodnuti ve věci hlavní není pak 
bezpředmětným, poněvadž prozatímní opatření je časově obmezeno a 
jakmile rozhodnutí ve věci hlavní stane se právoplatným a lze se na jeho 
základě domáhati nároků exekučních, nastupuje exekuce na místu pro
zatímního opatření; dusavadní provisorium přeměňuje se v definitivum, 
jsou-li navzájem stejné. Takové případy muhou nastati v rozličných 
řízeních, najmě také v řízení nájemním, a nastal takový případ i v pro
jednávaném případě, kde běží o zajištění nároku na vyklizení a ode
vzdání naturálního bytu. Kdyby byla ohrožená strana zažádala o- po-
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voleni prozatímního opatření před podáním žaloby, bylo by se jí muselo 
vlastně vyhověti, a kdyby pak byla ohrožená strana po povolení toho 
prozatímního 'Opatření podala teprve žalobu na vyklizení naturálního 
bytu, nebylo by tím prozatímni opatření nijak dotčeno a podání žaloby 
?emě:? by. n.a ně naprosto žádného vlivu. Tak tomu musí však býti 
I V pnpade, je-Ilo takové prozatimni opatření žádáno současně se ža-
lob-ou anebo teprve po jejím podání. . 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

o ů vod y: 

Zajišťovací prostředky, které soud podle povahy účelu v tom kterém 
případě žádoucího k návrhu může naříditi, nejsou v § 382 ex. ř. uve
deny výčetmo. Vyloučeny jsou však takové prostředky, jimiž se před
stIhuje konečné pozhodnuti o nároku, a nelze proto povoliti prozatímné 
opatření, směřuje-Ii k témuž účelu, jehož má býti dosaženo žalobou. 
Tak vysloveno a blíže odůvodněno ve zdejších rozhodnutích ze dne 
6. února 1923, R II 17/;23 a ze dne 18. listopadu 1926, R I 945/Q6 uve
řejněných ve sb. n. s. pod čís. 2252 a 6496, na něž se odkazuje'. Do
máhají-li se tudíž ohrožení žalobou toho, by odpůrce vyklidil naturální 
byt, jehož na jejich velkostatku užívá, jest vyloučeno navržené proza
tí?'ll'í opatření nuceným vyklizením tohoto bytu odpůrcem. Byl tudíž 
navrh na P?volení tohoto opatření prvým soudem právem zamítnut již 
z tohoto duvodu, a bylo proto vyhověno dovolacímu rekursu a obno
veno usnesení prvého soudu, aniž' bylo třeba zkoumati, zda škoda na
vrhovatelům prý jinak hrozící je~t nenahraditelná. 

čís. 7290. 
Pozemková relorma. 
úroky z přejímací ceny. 
Z peněz, jež byly přikázány k hotovému placení, dlužno přikázati 

5% úroky v ten zpiisob, že se přikázaný peniz přikáže hned s 5% úroky 
od .převzetí nemovitosti do jeho zaplacení. Zásada tato platí pouze pro 
pozadavky splatné do dne převzetí nemovitosti. Ohledně požadavků 
splatných po dni převzetí nemovitosti dlužno přikázati úroky teprve 
?de dne .s~la~osti. Do doby, než nastala splatnost pohledávky, dlužno 
uroky přikazatt vlastniku; úroky za dobu po splatnosti, jichž věřitel ne
~ádal, příslušejí vlastniku a to i v tOIll případě, prohlásH-1i věřitel že 
J~ nebude požadovati ani od Státního pozemkového úřadu, ani od vl:u.t
ntka. Má vlastník v tllliových připadech nárok na úrok pětipercentní 
či pouze čtyřpercentní? ' 

Ohleditě úrokU, jež připadají vlastníku míSlto věřiteli nemiiže
právě tak jako v případech, připadá-li vlastníku celá piejimacl cena 
neb její část (hyperocha) - rozvrhový soud kromě výroku, že úroky 
ty připadají vlastníku, činiti žádné disposice ohledně jich splacení nýbrž 
jest to věcí Státního pozemkového úřadu. ' 

(Rozh. ze dne 6. září 1927, R Jl 306/27.) 

-" čis. 7290 -
1339 

Rozvrhuje přejímací cenu za zabraný majetek přikázal s o ud p r v é 
s t o I i c e v bodě 6. svého usnesení vlastníku velkostatku 4%ní úrok 
od 1. října 1924 do 30. června 1927 z 542.170 Kč 60 h, 223.414 Kč 
22 h, 74.536 Kč 77 h a 1,462.633 Kč 57 h - 253.302 Kč 87 h a od 
1. října 1924 do 25. října 1926 a od 13. dubna 1927 do 30. června 
1927 z 48.794 Kč 64 h 4.683 Kč 49 h a tedy úhrnem 257.986 Kč 36 h. 
Rek u r sní s o u d k rekursu vlastníka napadené usnesení potvrdil. 
O tI vod y: Podle §§ 29, 59 a 61 náhr. zák. má bývalý vlastník pře
vzaté nemovitosti nárok na úroky z pohledávky proti státu, která se 
rovná zbytku přejímací ceny po srážce pohledávek ze zákonného zástav
niho práva, knihovních věřitelů a oprávněnců a pohledávek ze. zaopa
třovacího poměru. Jen tehdy vzniká bývalému vlastníku pohledávka 
proti státu jako hyperocha, ta musí býti úrok'Ována a to 4% (§ 59 
náhr. zák. a vládní nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 221 sb. z. a n.) 
a jen na tento úrok má bývalý vlastník nárok. Že se o takovou pohle
dávku bývalého vlastníka 'nejedná, jest ovšem nesporno. Neboť jde jen 
o onu část úroků z přejímací ceny, která nebyla věřitelům (eráru a hy
poteční bance) přikázána jen z toho· důvodu, že o ni nežádali. Tato tak 
vypadlá část úroku nejsouc hyperochou, která by připadala bývalému 
vlastníku, nepatří již do rozdělovací podstaty, nýbrž tvoří osobní nárok 
j~dn?t1ivých.yěřitel.~,. po:něvadž St~t~í poz~mkovf úř~d jest povinen pla
tItI u;oky pnmo ventelum. Vzdajl-1I se techto uroku, zaníká povinnost 
S!átn}ho, pozemko.vého úřadu k jich placení a nemá bývalý vlastník na 
ne naroku. Byla-II mu tedy tato část přiznána, dostalo se mu jisté vý
hody a nemůže si proto do výše stěžovati. 
• Ne j vy, š š.! .. s o u d ~yhověl d?volacímu rekursu vlastníka potud, 
ze usnesen: '~Izslch soudu, pokud slo o odstavec 6. usnesení prvého 
soudce zmeltll v ten ro·zum, že se vyslovuje, že bývalému vlastníku 
~emovitostí ~tálním pozemkovým úřadem převzatých připadá 4%ní 
urok"z obnosu 542.170Kč 60 h, 223.414 Kč 22 h, 74.536 Kč 77 h a 
1,46~.633 Kč 57 h ode dne 1. října 1924 až do zaplacení těchto částek 
bermm,:,úřadu vK., dále 4%ní úrok z 48.794 Kč 64 h od 1. října 1924 
do 25. nj11a 1926 a od 12. dubna 1927 do 30. června 1927. 

Důvody: 

. S~orná otázh, ,~da, I<o,,:u, za kterou dobu a jakým percentem jest 
Stat111 pozemko~y u:~d'povl;,:n ú;o.kem .z r!ejímací ceny, a jak ji roz
vrhovy soud ,ma vyndllI, muze bylI spravne rešena jen, bude-li rozvi
nuta skutko~e .. 1 pr~vně v celé šíři. Podle § 47 (2) náhr. zák. provádí 
s<:, rozv;h pre]1macI ceny za nemovltoslI Státním pozemkovým úřadem 
prevzate podle s,tavu v den skutečného převzetí, při čemž ovšem význam 
CItace, § 29 v zavorce v novém znění (I. j. v novele čís. 220/22) při
pOjene jest vz~le?em k obsahu toholo § 29 sice velmi záhadný, ale zá
hada l1:ma za]1ste v tomto případě, kde doba převzetí dohodou (čl. lil.) 
jest ,:rc~l1a, ~tano,:ena, byvši na 1. říjen 1924, žádné důležitosti. Den 
skutecneho prevzelI ma tedy zde, jak již v rozhodnutí čís. 6135 sb. 11. s. 
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podrobně provedeno, týž význam jako při rozvrhu nejvyššího podání za 
nemovitosti v dražbě prodané den příklepu a mohou tedy ve smyslu 
§ 216 čís. 2 ex. ř., jenž tu podle § 47 (1) náhr. zák. platí, daně a ve
řejné dávky přikázány býti jen, pokud byly do dne převzetí, zde do 
dne 1. října 1924 za 3 leta »zadrželé«, t. j. již splatné, což platí i o úro
cích z prodlení za 3 leta zadrželých a mohly by, jak také již v rozhod
nutí čís. 5288 sb. n. s. vyloženo, daně a dávky teprve po dni převzetí 
dospělé přikázány býti podle § 51 náhr. zák. až po všech ostatních 
oprávněných požadavcích, tedy vlastně již z hyperochy pro vlastníka 
vybývající (»nevyčerpaná část«), ovšem jen, pak-Ii aspoň až do rozvrhu 
se staly splatnými (arg. slovo daně a dávky »dluhované«); při čemž 
k vůli úplnosti ohledně zadrželých daní a dávek za delší dobu než tří
letou zadrželých i s úroky poukázáno na § 217 ex. ř., jehož předpis 
ostatně i do § 51 náhr. zák. byl pojat, obsažen jsa V' první jeho větě. 
První soudce v rozvrhovém usnesení ze dne 20. listopadu 1926 v roz
poru s touto zásadou, podle které měl tedy i daně i jiné veřejné dávky 
i s úroky přikázati v přednostním pořadí jen do 1. řijna 1924, přikázal 
přes tuto míru tyto požadavky: pod pol. Ad 1. bernímu eráru na dávku 
z majetku 526.131 Kč úroky z prodlení 16.039 Kč 60 h, ačkoli podle 
přihlášky jsou to úroky z prodlení až do 26. října 1926, tedy za dobu 
o 2 léta a 26 dní delší, než. za kterou přejímací cena v tomto předno,st
ním pořadí ručí, a přišly by tedy úroky tyto na řadu až v pořadí § 217 
ex. ř. a § 51 náhr. zák.; pod pol. Ad 2. bernímu eráru daně pozemkové, 
domovní a činžovní za rok 1925 a za rok 1926 až do 26. října 223.414 Kč 
22 h, za něž přejímací cena ručí rovněž až v pořadí § 51 náhr. zák. za 
všemi ostatními požadavky. Rekursní soud ve svém rozhodnutí ze dne 
11. února 1927, R I 31 a 32/127, ač to bylo v stížnosti vytýkáno, ale 
jen ad A 1. ne i ad A 2. to přehlédl a nezměněné ponechal, což ovšem 
nemá co do přikázání o sobě významu, protože, i kdyby se bylo správně 
pokračovalo, byly by tyto obojí požadavky přišly na řadu v pořadí § 51 
náhr. zák. s požadavky eráru ad B) 6 a 8, správně B) 6 a 7 74.536 Kč 
77 hal ,462.635 Kč 57 h, ale jest to důležito pro otázku nY'ní spornou, 
zcla a komu příslušejí z položek těchto 5% úroky od (ne do) 1. října 
1924 na účet Státního pozemkového úřadu (ne tedy přejímací ceny), 
což platí i o položce B) 6 74.536 Kč 77 h plně a po případě z části 
i o poslední B) 7 1,462.635 Kč 57 h. Prvý soudce zamítl v rozvrhovém 
usnesení návrh vlastníka, by do rozvrhu pojat byl i 4% úrok od 1. října 
1924 jdoucí na účet Státního pozemkového úřadu, rekursní soud roz
hodnutím ze dne 11. února 1927 uložil prvému soudci, aby věřitelům, 
jimž přejímací cena přikázána, přikázal také úrok (sazba neudána), 
jejž Státní pozemkový úřad z přejímaci ceny ode dne 1. října 1924, 
dne převzetí, platiti má a tu první soudce usnesením ze dne 20. dubna 
1927 účastníky vyzval, aby přihlásili úroky co do výše i doby při roku 
na den 12. května 1927 položeném a jednáno bylo pak při roku tomto 
takto: Státní pozemkový úřad prohlásil, že nečiní námitek, by každému 
věřiteli na přikázáný peníz přikázán byl i 5% úrok ode dne 1. října 
1924, což bylo stanovisko úplně zákonné, jak ve zdejších rozhodnutích 
R I 517/26 (shora čís. 6135 sb. n. s.) a R I 588/26 provedeno; erár 
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prohlásil, že při částkách jemu přikázaných byl na úroky již zřetel vzat 
což správné jest jen ad A 1 ohledně 16.039 Kč 60 h, kdežto ad A 2 ~ 
B 6 to správné není, ježto tam úroky ani přihlášeny ani přikázány ne
byly a a? B) 8 spr~~ně.? ~ení to ani. z při?lášky a tudíž ani z přiká
zátll Vide!, zda v pnhlasene zbytkov~ su~e 1,480.104 Kč 30 h jsou 
i úroky a J3ke a za Jakou dobu; vlastmk nasledkem toho navrhl, by 5% 
úrok z částek přikázaných eráru, t. j. z částek 542.170 Kč 60 h ad Al), 
223.414 Kč 22 h ad A 2), 74.536 Kč 77, ad B 6) a 1,462.633 Kč 57 h 
ad B 8) správně 7), když poslední peníz upraven takto teprve v roz
hodnutí rekursního soudu, byly příkázány jemu, vlastníku, jako hype
rocha k hotovému placení; Státní pozemkový úřad však tomuto návrhu 
odporoval, PI'otože prý erár se nároku na tyto úroky oním svým prohlá
š~ním vzd~l a vlastník, nem~,že ,žádati ~r,oky z pohledávky věřitelovy, 
dale protoze by vlastmku pnslusel ne]vyse 4%, kdyby nárok měl ale 
ani to ne k hotovému placení, ježto by šlo o hyperochu a z té dI~ do
hody (čl. III.) polovice .náleží do náhradové knihy. Prvý soudce usne
~ením ze dn,~. 2. června 1927, jež nyní jest ve stížnosti, přikázal 5,% 
urok ,od ~. n],;a }924, d,~ 30. června 1927 ,na všecky jiným věřitelům 
krome eraru pnkazane castky ze 48.794 Kc 64 h jinak, o čemž bude 
:~láště ře~, vla~tn~ku o.a místo er~:u pak jen 4% úrok ze všech hořejších 
castek eraru pnkazanych za tutez dobu a z částky bance B 3) přiká
;;ané za dobu ni~e udan~u, vše úhrnem 257.986 Kč 36 h a to jen 4% 
urok ~ tohoto. duvodu, ze hyperocha vlastníkova se dle předpisu zá
kona uroku]e Jen touto sazbou. Rekursní soud na rekurs vlastníkův to 
potvrdil z důvodu, že hyperochy tu vlastní není, neboť ta vzniká prý 
Je~, zbyde-Ir, co na v,lastníkt z př~jímací ce:,y" zde však zbytku není 
a Jde Jen, o UI~~y, Joez nepat;r1y p:y d~ pozdelne podstaty, nýbrž tvoří 
os??m n~rok ~entel~, a, k~yz se trto naroku toho vzdali (správně však 
l!ezad~1 ]e tol~ko ,erar, kdezto banka byla s nimi již uspokojena), nemá 
vlastmk na"ne ,naroku, bylo ~~ tedy prvým soudcem přikázáno něco, 
co, ~u nepnsluselo, a 00 nemuze tedy žádati, by se přikázání to ještě 
zvy~!lo (ze 4% .~a 5%). Vlastník v dovolacím rekursl! odvolává se na 
~de]Sl rozho~~uhshora citovaná R I 517/>26 a R I 588/26 a žádá 5% 
uroky od 1. fI]na 1924 do zaplacení. . 
. Jak řečeno, jest zodp0'ičděti oně<;h pět ~tázek, zda, komu, za jakou 
do?u,)a~y~n percentem a Jak, Jest rnznah uroky z přejímací ceny. Při 
vysetr~v~11! ?:ude nutno vymytlh vsecky omyly, jež se v řízení a roz
hodoval1! ,sbehly. ,otázky »zda« a »komu«. Podle uvedených zdejších 
rozhodnuh nestara se rozvrhový soudce o úrokování p·o·hled' k . , 

'~tv"" ave,Jezse 
na u~e preJ1m~cI .ceny nepřikazují k hotovému placení, nýbrž k převzetí 
a Jez tel~y. Statl1! pozemkový úřad zapíše do náhradové knihy aniž 
o urokovam hyperochy připadající vlastníku, neboť o obojí tyto 'poža
davkl' po,'ta.ral se již zákon, uloživ úrokování ode dne převzetí nemo
vltosh Stat111111u pozemkovému úřadu (.§ 29 59-61 69 70.·h 'k) Za to v k ' , h v J, , na r. za .. 

vs~ o UroCIC z cástek, jež přikázány byly k hotovému placení 
rozvrhovy s?udc~e poříditi musí, protože Státní pozemkový úřad, 'ak 
v lozhodnutlch tech podrobně dovozeno musI' pod'le vs'eo·b ' h ,J d ' h,' v "' ' ecnyc zasa 
prava motneho z pre]1mací ceny na tyto přikázané pohledávky platiti 
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zákonné 5% úroky ode dne převzetí nemo,itostí až do zaplacení (pokud 
se týče složení k soudu) í provede se ~v příp~d,:! ž·e Státni pozoemkovt 
úřad přejímací cenu nesloží! k soudu) pnkazam techto 5% Uloku proste 
tím, že se každý k hotovému placení přikazovaný pe~íz p~ik~že hlled 
s 5% úroky od převzetí nemovitostí do jeho zaplacem, amz tr~ba, ]Ich 
číselného výpočtu, který ani není možn~m, ,ano ~~ ne:I, kdy Statn!. po
zemkový úřad bude platiti. Zde se to ma stah z uredm povmnostI Cl ]e,~ 
na návrh netřeba zde zkoumati, protože návrh učiněn byl vlastníkem pn 
rozvrhovém jednání dne 26. října 1926. Vlastllík ovšem na svůj úkor na
vrhl přikázání jen 4%ních úroků, což r~kursn,I soud v rozhodnutI ze dne 
20. listopadu 1926 pomíjí mlčením, male take 011010 to nepravem za t~, 
že třeba teprv zjistiti (číselnou) »výši úroku«, a uložil to prvému SOUdCl, 
kdežto toho třeba nebylo (a také to, jak řečeno, ani není možným), nýbrž 
mohl a měl rekursní soud hned sám z příslušných částek přikázati 5%ní, 
vlastně tedy zde dle původního návrhu vlastní~a, kt~rý jedině re~ur,s co 
do těchto úroků podal, 4% úroky ode dne prevzetI n.emovltosh az d? 
zaplacení jednoho každého peníze. Ale, i když to ulOŽIl prv~mu SOUdCl; 
nařídí! tento zbyteČině usnesením ze dne 20; dubna 1 ~27 nov~ r?zvrhovy 
pok) v němž, sveden jsa tím, co mu rekursnl soud Ulo-Zll, t:rav1, ze se bu
dou rozvrhovati 5% úroky z přejímací ceny 2,745.842 Kc 91 h ode dne 
1. října 1924 do dne 31. května 1927 (libovolný, to den m~sto ;,až do 
dne placení«, jenž je nejistý) 366.104 Kč 38 h (člshce, ktera. ovs,e,~ m
kdy ·nemltže odpovídati právu) a vyzval účast~íky, by 9hlas~h »~y~~ po
hledávky úroků« a uvedli od kdy do kdy tyto uroky pmaduJI, coz ucast
níky svedlo, jak z přihlášek viděti: k domnění, že jde Ú' úrok;:,z jich po
hledávek a ne z peněz jim z přejímací ceny přikázaných, a pnkazal pak 
usnesením z 2. června 1927, je~ nyní je v stížnosti, 5% od I. října 1924 
ne do 31. května 1927, jak v obsílce uvedl, nýbrž do 30. června 1927, 
kterýž den jako dřív onen měl býti patrně presumptivní~ ~nem placení, 
ale zklamal v tom rovněž, jak vidno, kdyz all! dnes J este den placem 
není z'nám. Konečně hrořeiší zásada, že každý, komu z přejímací ceny 
něco přikázáno k hotovému placení, mus} to o:d Státního ~o~cmkového 
úřadu obdržeti i s 5% úrokem ode dne prevzetI nemovItostI do dne pla
cení, platí samozřejmě jen pro požadavky splatné do dn~ převzetí ne~ 
movitostí, zde tedy do dne. 1. října 1924, nikoli však pro pozadavky, J1ch~ 
splalnostnastala teprv po tomto dni (rovnajícím se svým významem dm 
příklepu) a které tedy jen následkem výminečného předpisu § 51 náhr. 
zák. druhá věta (jinak první věta, jež obsahuje předpis § 217 ex. ř.) 
uspokojení docházejí, zde tedy neplatí pro peníz a~ A) L 16.?39 Kč 
60 h, pokud v něm obsaženy jsou úroky z 526.131 Kc od knhckeho dne 
L října 1924 do 26. října 1926 (viz shora), dále pro částky ad A) 1. 
a B) 6.223.414 Kč 22 h a 74.536 Kč 77 h, protože to jsou vesměs dané 
za léta 1925 a 1926, a kone6ně po případě i pro částku ad B) 7. 
1 462.633 Kč 57 h, pokud nebyla zcela splatnou před 1. říjnem 1924, 
c~ž z přihlášky není vidět. Těmto požadavkům nemÍlže se ,přikazovat! 
úrok již ode dne převzetí nemovitostí (L října 1924) proto, ze bud' v te 
d.obě vůbec ještě neexistovaly, jako daně za léta 1925 a 1926, anebo lle
byly ještě splatné, takže jim úrok ještě nepříslušel, a mohl by se Jun 
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tedy 5% úrok přikázati jen za dobu ocl jejich pozdější, teprv po kriti
ckém dni L října 1924 nastalé splatnosti až do zaplacení, což již re
kursní soud ve svém nařizení ze dne 11. února 1927 přehlédl, což však 
se stalo bezpředmětno tím, že erár prohlásil, že »na úroky pří obnosech 
těchto byl vzat již zřetel« a že prvý soudce to pojal jako prohlášení, že 
erár je i co clo úroků úplně uspokojen a nic na ně nežádá, a že erár, když 
soudce následkem toho nic na ně nepřikázal, nechal to vejíti v právní 
moc. Ovšem není pravda, že erár je s úroky úplně uspokojen, neboť pří
slušejí mu úroky z prodlení od splatnosti po L říjnu 1924 nastalé do 
zaplacení, ale když erár uvedeným zpusobem o dpad·l , nastává otázka, 
zda jest oprávněn vlastník místo ,něho úroky ty žádati. Otázka podle 
uvedeného stavu věci rozpadá se ve dva díly: a) z části, totiž za dob).! 
od I. října 1924 do dne splatnosti požadavku později nastalé, ani eráru 
úrok nepřislušel; b) z části však, totiž za dobu od splatnosti požadavku 
po 1. říjnu 1924 nastalé až do zaplacení eráru příslušel, ale erár ho, jak 
nyní věci stojí, nežádal. Ad a) zřejmě má vlastník právo úrok žádati 
pro sebe. Neboť, musí-li Státní pozemkový úřad přejímací cenu ode dne 
1. řijna 1924 jakožto dne převzetí nemovitostí (čís. 6135 sb. n. s.) až 
do zaplacení zúročiti zákonnými 5%, ale úrok tento nepřísluší věřiteli, 
protože pohledávka jeho, na niž část přejímací ceny přikázána, nejsouc 
ještě splatna, a nemajíc proto práva na úrok, nemohla jej obdržeti, ne
následuje z toho ještě, že Státní pozemkový úřad úrok ten nemusí platit, 
že je od něho osvobozen, nýbrž zřejmo, že musí přijíti k dobru vlast
níka, jemuž přejímací cena vlastně náleží a věřitelům se přikazuje a vy
plácí jen. na jeho účet, místo aby se vyplácela jemu a on zase vyplácel 
věřitele, vyplatí se zkráceným řízením přímo věřitelům. Ad b) Vlastník 
je dlužníkem věřitele, zde eráru, a přejímací cena, pokud byla eráru při
kázána, vyplatí se mu (eráru) na vlastníkův účet: vlastník je tedy i dluž
níkem úroků z prodlení, jež eráru ode dne splatnosti až do zaplacení 
příslušejí, jež však erár při rozvrhu nežádal, ač mohl: tím se erár ne
vzdal-ještě nijak svého práva proti vlastníku jako dlužníku (úředník 
er~r zas~upující ~adati práva eráru ani nesměl), vlastník je ty úroky 
stale dluzen a erar Je bude patrně od něho žádati. Již toto ručení vlast
níka ja~o dlužníka opravňuje ho, by úroky erárem nežádané žádal pro 
se~e, s~ce, by to byln v rukou eráru, aby takovouto manipulací vlastníku 
ZPUSOhII sk~~u a Státníml,I pozemkovému úřadu neoprávněnou výhodu. 
p!ot? ?yla lIZ v rozhodnutI čís. 6135 sb. n. s. v případě, že eráru nebyly 
pnkaz,any uroky JdOUCI na vrub Státního pozemkového úřadu, přiznána 
vl~stnrku le~Ihmace k rekursu, protože vlastník by pak úroky ty ze svého 
e,raru ,hradlh n,1llS,I!. Ale n~hledě. k tomu, když, jak ad a) provedeno, pře
JlmacI cena naleZl vlastnrku a Jen se na. jeho účet mezi věřitele rozdě
lUJe" tedy, 1 kdyby se některý věřitel práva na úroky vzdal vůbec abso
lU,tne, tak, že by prohlásil, že je l1~jen od Státního pozemkového' úřadu, 
nybrz, am od vl,astnlka. požadovatI ue,bude, mohl se jich vzdáti jen ve 
pro~pe~h vlastm~,a a mkolI ve pros pech Státního pozemkového úřadu, 
ta,kz:,; jakmIle v7ntel odpadne, vlastník jako ten, jemuž přejímací cena 
nalezl, vstup~Je 1 co d~ úroků na místo věřitele. Vždyť, kdyby se věřitel, 
vzdal pohledavky Same (kapItálu), nemůže to přijíti k dobru Státnímu 
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pozemkového úřadu, nýbrž jen vlastníku, a, co plati o kapitálu, platí 
i o příslušenství. Vzdáti se může věřitel jen svého nároku proti dlužníku 
(§ 1444 obč. zák.), ale ne nároku dlužníka jako věřitele třetí osoby, tedy 
zde vlastníkových práv proti Státnímu pozemkovému úřadu. V tom tedy 
rekursní soud se mýlí, když praví, že úroky příslušely jen věřiteli a že, 
když byly přikázány - místo věřitele, jenž je odmítl, - vlastníku, tento 
obdržel něco, co mu vůbec nepatří. 

Otázka percBnta. Sazba úroková je, jak řečeno, zákonná 5%ní, tu 
přiznal prvý soudce věřitelům, avšak vlastníku na místo eráru [a banky 
B 3. shora ad a) a bll nastupujícím jen 4%, ježto prý jde o hyperochu, 
které přísluší podle § 59 náhr. zák. a nař. čís. 221/22ien 4%. Avšak 
o hyperochu nejde, v tom má rekursní soud pravdu, jeť hyperochou jen 
.přejímací cena, náhrada, pokud na vlastníka po uspokojení věřitelů vy
bývá (§§ 59, 61 náhr. zák.) , zde však na něho nic nevybylo z ceny 
samé, nýbrž jen úrok z částek z ní věřitelům přikázaných. Protože věři
telům přísluší 50/0, zdálo by se logickým, že, nastoupí-li na místo vě
řitele vlastník, jako zde, přísluší i jemu těchto 5%. Avšak lze namit
nouti, že, kdyby nebylo věřitelů, celá přejímací cena by připadla vlast
níku a pak by mu při slušela podle cit. předpísů jen 4%, a zrovna tak, 
kdyby některý věřitel odpadl, na př. pohledávky se vzdal, ohledně této 
části by vlastník měl právo jen na 4%. Zdálo by se tedy zase, že, i když 
věřitel neodpadl s pohledávkou, nýbrž jen s nárokem na úrok, může 
vlastník obdržeti jen úrok, jaký jemu přísluší, tedy 4%. Toto dilemna 
netřeba však zde řešiti, protože vlastník, jak řečeno, žádal v původnín1 
návrhu sám, aby do rozvrhu poja't byl úrok 4%, a teprv v rekursu to 
zvýšil na 5 %, což je nepřípustno. Rekursní soud uložil sice prvému soudci 
i rozhodnutí o úrocích, ale ani 've výroku ani v důvodech neudal per
cento (sazbu) při této otázce, nýbrž mluví o 5% jen ve všeobecných 
výkladech o povinnosti Státního pozemkového úřadu platiti z přejímací 
ceny úrok, shodujících se s výklady obsaženými v rozhodnutí čís. 6135 
sb. n. s., a mimo to' ani slovem neodpovídá na návrh vlastníkův znějící 
na pouhá 4%. Z toho plyne, že pořád je závazným návrh vlastnikův 
znějící na 4%, ježto právoplatné rozhodnutí rekursního soudu žádné 
změny v tom neučinilo, nýbrž změna nastala až při roku dne 12. května 
1927, kdy Státní pozemkový úřad prohlásil, že je srozuměn, aby »kaž
dému věřiteli« bylo přikázáno 5%, vlastniku však vůbec nárok na úroky 
popíral a pro případ jeho přiznání připustil jen 4%. 

Otázka doby: Kdyby soudce neprávem přikázal všecky úroky, na 
které věřitel má právo,i přes kdtický den převzetí nemovitostí (.1. října 
1924) z přejímací ceny, tedy i ty, které se staly splatnými až po tomto 
dnu, dotýkalo by se to zadnějších věřitelů, kteří by takto vyšli na prázdno, 
ale nedotklo by se to povinnosti Státního pozemkového úřadu platiti 
z celého tomuto věřiteli přikázaného peníze úroky od převzetí nemovi
tosti do zaplacení peníze, jenže by je neobdržel věřitel potud, pokud 
už je má přikázané z přejímací ceny, protože by je dostával nyní po 
druhé. To se zde stalo s bankou B 3., které nižší stolice přikázaly 
48.794 Kč 64 h. Tato při jednání dne 12. května 1927 doznala, že úroky 
za dobu od 1. října 1924 (dne převzetí) do 26. října 1926 byly již v pů-
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vodní přihlášce obsaženy, že obsaženy jsou již v přikázaných 48.794 Kč 
64 h. dále, že dne 12. dubna 1927 byla jistina i s úroky podle rozvrho
véh'o' usnesení zaplacena (nepraví se ký-m, zda Státním pozemkovým 
úřadem či vlastníkem), a omezila se tedy na 5% úrok z přikázaných 
48.794 Kč 64 h ode dne 26. října 1926 do 12. dubna 1927, jenž jí byl při
kázán nyni na vrub Státního pozemkového úřadu. Podle toho zbývá na 
vrub Státního pozemkového úřadu ještě úrok z týchž 48.794 Kč 64 h za 
dobu od 1. října 1924 do 26. října 1926. Prvý soudce přikázal jej však 
také ještě za dobu 'od 12. dubna 1927 (dne zaplacení přikázané částky) 
nebo, jak praví, od 13. dubna 1927 do 30. června 1927 (místo správného 
»až do zaplacení«), což by bylo správné, kdyby byl 12. dubna 1927 za
platil vlastník, jest však nesprávné, pakli zaplatil Státní pozemkový 
úřad, neboť pak nemůže tento býti přidržován, by ze zaplaceného pe
níze platil úroky ještě i pro dobu po zaplacenÍ. Ale Státní pozemkový 
úřad nechal t'o vejíti v moc práva a platí to tedy proti němu. Jak řečeno, 
prvý soudce přikazuje vlastníku za odpadlé věřitele (erár a banku B 3.) 
úroky vesměs až do 30. června 1927, vlastník však, jako již v rekursu, 
žádá i v dovolaCÍm rekursu úroky až do zaplacení, jak je to podle roz
hodnutí čís. 6135 sb. n. s. právem. Co zvláště se týče úrokl! z částky 
přikázané bance B 3. 48.794 Kč 64 h, jež byla zaplacena 12. dubna 1927, 
a ohledně níž jde o dvoji období, jednak od 1. října 1924 do 26. října 
1926, při niž den zaplacení nepřichází v úvahu, jednak od 12. dubna 
1927 dále, kde v úvahu přichází, jest otázkou, bude-li to správné, při
znají-li se úroky pro toto druhé období od 12. dubna 1927 do zaplacení. 
K otázce sluší přisvědčiti, neboť, vysloví-li se, že vlastníku připadají 
úroky od 12. dubna 1927 do zaplacení, tedy, zaplatil-li Státní pozem
kový úřad, znamená to zase týž den 12. dubna 1927 a Státní pozemkový 
úlhd nabude práv úroky, zaplatil-li však vlastník, ovšem Státní pozem
kový úřad je příslušnou částí přejímací ceny a ovšem i úroky z ní po
vinen, jenže ta část pak nepříslušela-li by jiným věřitelům, činila by hy
perochu, o jejíž úrocích rozvrhový soud nemohl by učiniti opatření. Ale 
vlastn,ík netvrdí, že zaplatil 0'11, dlužno tedy za to míti, že zaplatil Státní 
pozemkový úřad, když se v protokole praví, že zaplaceno bylo »podle 
rozvrhového usneseni«, které povinnost ukládalo Státnímu pozemkovému 
úřadu. Pak ale Státní pozemkový úřad od 12. dúbna 1927 neni povínen 
úroky a jen proto, že nechal usnesení prvého soudce, v němž mu uloženo 
platiti je od 12. dubna 1927 do 30. června .1927, vejíti v moc práva 
musí to zůstaveno býti v platnosti. ' 

,Otázka »jak«. Připadne-li celá přejímací cena vlastníku, vyřkne 
ovsem rozvrhový soudce, že mu připadá, ale neučiní opatření ani ohledně 
spla~enf ~ni ohle?n~ ~ú:oko':,,,ní, a ,rovněž tak, připadne-li mu zbytek 
vybyvaJIcI po pnkazam pozadavku věřitelských (hyperocha), neboť 
o tO~l rozhodovatI nenáleží soudu, nýbrž Státnímu pozemkovému úřadu, 
ktery podl~, § 59 a 61 (6~) náhr. zák. sám uzná, zda vlastníka vyplatí, 
č\ z.da zarlse Jeho pohledav~u do n~hradové knihy, a rovněž tak je jeho 
ve,~l, by Jl podle pr:dp,lsU z,ak?na zurokoval (§ 29, 59 náhr. zák.). Ná
Jezl tedy tato opatrenl Statmmu pozemkovému úřadu jakožto úřadu 
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správI;ímu. To pl~~í i o úrocích, kte~é~ podle hořejších výkladů připadají 
vlastmku J11lsto ven tele, am tu nemuze rozvrhový s'Oud v duchu uvede
ných ~ředpisů kr5ll11 výroku, že úroky ty vlastníku připadají, činiti žádné 
d~sposlce ohledne Jich splacení, nýbrž je to věci Státního pozemkového 
ura~u, to, I tehdy, ma-h direktivu v ustanoveních dohody o přejímací 
cen~. ~pravm cest.ou s~ tedy rozhodne, zda a v jaké míře Státní pozem
kovy urad vlastmku uroky ty vyplatí, neb dá zapsati do náhradové 
kmhy. 

čis.7291. 

úml~va ob,ce ~ čechách o sudišti (§ 104 .i. n.) nevyžaduje ku své 
platn,?sh seh~al~n! okresni".', ~as~pitelstvem. Lhostejno, že úmluva byla 
obsazena v ltsltne, obsahuJte! zavazky obce jež vyžadovaly schváleni 
okresnlho zastupitelstva. ' 

(Rozh, ze dne 7. září 1927, R I 624/27.) 

Žalúbu československého eráru proti obci F. v čechách s o u Ll 
P ; v é st? I i;: e (zems~ý civilní soud v Praze) k námitce věcné a 
nllstm I~epnslus~ostl odmltl, rek u r sní s o u d obě námitky zamítl 
a poukaz,al prvy so~d, by dále v~ věci jednal a rozhodl. O ů vod y: 
N.~padenyrn ,uS~leSe11lm v~dmltl pr~y svoud žalobu, uznávaje sice, že není 
Lluv~odn,ou n~,mlt~a ne~npustqoslI poradu práva, že však jest tu místní 
a vecna nepnslusl10st zalovanou stranou namítaná. K tomuto názoru do
spěl P!vý so~d v úvaze, že smlouva ze dne 12. dubna 1869 je neplatna, 
nebyvsl schvalena okresnlln zastupitelstvem, a že neplatnou jest i smlouva 
ze dne 23. července 1854, poněvadž zrušena byla byť i neplatnou smlou
vou z ,12., dubna 18?4 a~ že proto ~ení tu smluveného sudiště a platí vše
?becne zasady o pnslusnostJ. S Ť1mto názorem nelze souhlasiti. Žalující 
ces~osl?v,enský e:ár domáhá se žalobou na obci F. plnění závazků na 
udrwv,al1l budo~ cp. !29 a 130 v F., v nichž jsou umístěny okresní soud, 
?kre~m pohtJcka sprava, byt přednosty okresní politické správy a slu
zeb,n~1 bl't dozo~rce ,vězňů.a v nichž v přízemí má žalovaná obec policejní 
strazmcI a dve nllstnostJ obecního vězení. Žalobní nárok opírá žalující 
strana," smlouvu se žalovanou obcí ze dne 23. července 1854 a smlouvu 
ze dne 12. dubna 1869. V obou těchto smlouvách jest ustanovení že se 
smluvnícl pod!obují příslušnosti soudu v sídle finanční prokuraturY. Není 
sporu? tom, ze od roku 1854 užívají státní úřady oněch místností v clo
In~ech cp. 129 a 130 v F. patřících vlastnicky obci F., jež svými zástupci 
JIZ smlouvou z roku 1854 toto užívaCÍ právo státu zřídila a také v roce 
185~~ klllhovně z~ji:tila. Po rozluce správy a soudnictví provedené na zá
klane pros~~co~e ustavl' z roku 1867 byly zřízeny místo dosavadních 
okresmch uradu okresl1I hejtmanství a okresní soudy a tu bylo podle 
sml~u~y ze dne 12. dubna 1864 provedeno jednání," dalším užívání jed
nothvych mls~tnost,í pro oba nové úřady na základě práva užívacího 
~ ro~e 1854 z~lz~neho a dosud knihovně zajištěného a nelze proto tvrditi, 
ze ~I~m~to ]ed:,amm z, r<:ku 1869 zrušena byla smlouva z roku 1854, ob
zvlaste, kdyz se tvrdl, ze smlouva z roku 1869 jest neplatnou a když přes 
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tuto tvrzenou neplatnost od jejího uzavření až do dnešní doby úřady. 
o které tu jde, skutečně a nerušeně budov užívají. Poněvadž pak v obou 
smlouvách, jak ve smlouvě z roku 1854 tak i ve smlouvě z roku 1869 
jest ujednána příslušnost soudu v sídle finanční prokuratury a poněvadž 
zejména nebylo ani odůvodněno a nelze také důvodně tvrditi, že smlouva 
z roku 1854 byla zrušena neplatnou smlouvou z roku 1869 - když sku
tečné plnění smlouvy nasvědčuje pravému opaku - zůstává v platnosti 
í úmluva o příslušnosti soudu a jeví se námitka věcné a místní nepří
slušnosti zemského soudu bezdůvodnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O ů vod y: 

Žalobce 'Opírá sudiště podle § 104 j. n. II listiny ze dne 15. červenCe 
1854 a z 12. dubna 1869, podle nichž byly určité místnosti přenechány 
státu do užívání k umístění státních úřadů, při čemž se žalovaná strana 
v oněch listinách podrobila pro spory, jež z listin vzejdou, soudům v sí
dle finanční prokuratury v Praze, jimž fiskus jako žalovaný podléhá. Stě
žovatel především vytýká, že ony listiny nemohou založiti sudíště podle 
§ 104 j. n., -nebyvše schváleny okresním zastupitelstvem, jež prý bylo 
nutným, ano jde o trvalé zatížení obecního jmění. K tomu jest uvésti, že 
nyní jde jen o platnost pmrogační doložky. Platnost prorogační doložky 
jest s hlediska procesních zákonů zkoumati samostatně. Úmluva o su
dišti jest úmluvou samostatnou, jejíž platnost není nerozlučně spjata 
s osudy ostatních smluvních závazků. Při jinakém výkladu nevztahovala 
by se prorogační úmluva na všechny spory, jež z listin vzejdou, nýbrž 
jen na spory, při nichž by důvod závazků nebyl brán v odpor. Takový 
výklad by zajisté odporoval úmyslu stran. Přicházejí pak v úvahu ohledně 
listiny z roku 1854 předpisy provisorního obecního zřízení ze dne 17. 
března 1849, čís. 170 ř. zák., ohledn'ě, lisHny z roku 1869 předpisy obec
ního _zřízení ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. Avšak ani v tom ani 
v o-nom zákoně není předpisu, že únlluva o sudišti vyžaduje ku své plat
nosti schválení okresním zastupitelstvem, a jen sluší dodati, že předpisy 
provis. obecního zřízení z roku 1849, jednající o okresních obcích a 
okresních výborech a o krajských obcích a krajských zastupitelstvech 
nevešly vůbec v účinnost. Listina z roku 1854 jest podepsána starostou 
a jedním obecním radním, což podle § 108 prvý odstavec provisorního 
obecního zří-zení stačí k formální platnosti listiny o proroaační úmluvě. 
Při listině z roku 1869 dodržen předpis § 55 druhý odsta~ec obec. zří
zení z roku 1864. Předložením těchto dvou listin splnila tedy žalující 
strana svou povmnost po rozumu § 104 j. n. Na žalované straně, která 
namítla neplatnost listin, by bylo, aby dokázala, že se usnesení obecního 
zastupitelstva o prorogační úmluvě nestala způsobem obecnímu zřízení 
odpovídajícím. O tom nabídla žalovaná strana jen důkaz dotazem 
u okresní správní komise v F., ale důkaz tento v tomto směru se ne
zdařiL Že by listina obsahující závazek obce nemohla míti formu pro
tokolu, nelze ze zákona dovoditi, nevadí tedy, že snad při jednání v roce 
1869 nedošlo ještě k sepsání další listiny, která by měla nápis »smlouva« 
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neha »prohlášení« a odpovídala by typu při vyhotovování právních 
listin více běžnému. 

čís. 7292. 

Vykonal-Ii dlužník přísahu podle § 47 ex. ř., jest za předpokladů 
§ 49 ex. ř. osvobozen od povinnosti, by vykonal přísahu podle § 73 
konk. ř. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, Rl 646/27.) 

K návrhu vymáhajícího věřitele uložil s o udp r v é s t o I i c e 
dlužníku vyjevovací přísahu podle § 73, třetí odstavec, konk. ř. R e
k u r sní S'O U d návrh zamítl. D ů vod y: Exekučními spisy jest zji
št~no, že dlužník vykonal dne 28. dubna 1927 vyjevovací přísahu po 
rozumu § 47 ex. ř. Tato skutečnost sprošfuje dlužníka v tomto případě 
od složení přísahy po rozumu § 73 odstavec třetí konk. ř., pončvadž 
přísaha vyjevovací jak podle § 47 ex. ř., tak podle § 73 třetí odstavec 
Nonk. ř. co do účelu sobě se rovnají a proto jest obdobně užíti ustano
vení § 49 ex. ř. o omezení opakování přísahy též na případ § 73 třetí 
odstavec k. ř. 

Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

_Důvody: 

Lze plně souhlasiti s názorem rekurs ní ho soudu, že vyjevovací pn
sahy dlužníkovy podle § 47 ex. ř. a podle § 73 (3) konk. ř. se úČ'elem 
a právní povahou sobě rovnají, majíce objevovati zatajené neb ukryté 
předměty úkojové. Nejde ani o přísahy dvou různých řízení, jak je tomu 
ovšem u vyjevovací přísahy dlužníka podle § 100 (4) konk. ř. Tuto 
také jedině a niNoEv onu podle § 73 konk. ř. má na mysli rozhodnutí 
nejvyššího soudu čís. 2910 sb. n. s., jehož se dovolací stížnost proto 
neprávem dovolává. Je-Ii tomu tak, jest i správn,ým názor, že vykonání 
přísahy podle § 47 ex. ř. zbavuje dlužníka za předpokladů § 49 ex. ř. 
povinnosti, aby vykonal přísahu podle § 73 konk. ř. (srv. Bartsch-Pollak 
I. sv., str. 479). Doslov zákona tomu neodporuje a není tudíž pří
činy, PPOč by se nemělo podle § 7 obč. zák. použíti u vyjevovací pří
sahy podle § 73 konk. ř. obdoby § 49 ex. ř. 

čls.7293. 

Na nárok, jenž vznikne budoucně dlužníku z důvodu provise za od
prodané zbožl, nelze vésti exekuci podle § 299 ex. ř. a § 1 zákona ze 
dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, R I 689/27.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na nárok, jenž vznikne bu-o 
douoně dlužníku z dův'Odu 15;10 provise za odprodané zboží. R ee 
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

- Čís. 7294-
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Dúvody: 

Vymáhající strana napadá .usnesení rekursního s?udu potu,d, poku? 
byl zamítnut návrh na pOVOl~111 exekuce zab~vel1llTI ·~,aroku). lenz pO~I~ne 
straně z dllvodu 15% provlse z odprodaneho zb'Ozl prol! poddluzmku 
\' budoucnu vzejde. Leč neprávem. Poclle stížnosti nelze nárok na vý
platu provise v proje.dnáva~ém případěo posu~ovati jako dosud n~exi~tu
jicí majekový předmet, jenz proto nemuze byl! podle § 294 ex. r. pred
mětem . exekuce. Dlužno prý rozlišovati od provise v běžném slova 
smyslu, jež stává se existentní od případu k případu realisováním jed
notlivých obchodů, provisi z hrubého obratu docíleného v určitém pod
niku. °Provise taková rovná se prý nároku na podíl z hrubého obratu 
a jsou 'Osoby, provozující obchod na provísi z obratu ve skutečnosti 
obchodními pomocníky a tvoří provise jejich služební požitky, jež sice 
jsou nejisté co do výše, jež však dlužno označiti co do důvodů za exi
stující a za podrobené exekuci podle § 299 ex. ř. Stěžovatel není v právu. 
Z údajů exekučního návrhu, jež pro povolení exekuce jsou jedině směro
datny (§ 54 třetí odstavec ex. ř.), jest jen patrno, že vymáhající věřitel 
navrhuje zabavení nároků, jež v budoucnu vzejdou povinné straně z dů
vodu J 5% provise za odprodané zboží, že tu tedy nejde o obyčejnou 
peněžitou, již splatnou pohledávku. Předpis § 299 ex. ř. má na mysli 
jen opětující se pevné důchody. Zákon pak ze dne 15. dubna 1920, čís. 
314 sb. Z. a n. předpokládá stálé platy, což plyne jednak z jich výpočtu 
v § 1, jednak z předpisu § 3 vylučujicího z exekuce určité platy, které 
nemaji povahu stálých platů. Takovým stálým opětujícím se platem 
nebyl by nárok na pravisi ani tehdy, kdyby byla, jak teprve v dovolací 
stížnosti se tvrdí, provise ujednána z hrubého obratu docíleného v urči
tém podniku. Neboť i v tomto případě byl by nárok na vyplacení pro
vise nejen co d'O výše, nýbrž i co do důvodu odvislým od ještě zcela 
neurčitých skutečností, od docílení obratu vůbec, tedy nárokem do bu
doucna, ještě neexistujícím. Tvrdí-Ii stěžovatel, že jsou osoby, jež pro
vozují obchod na provisi z obratu, ve skutečnosti obchodními p'Omoc
níky, neplyne z toho, že tu jde o trvale se opětující příjmy dlužníkovy 
po rozumu § 14 zák. o obch. pom.; odlišujef výslovně tento zákon pro~ 
visi od platů v § 14 zmíněných a upravuje samostatně v §§ 10----13 po
měry plynoucí z ujednání provise. Nejvyšší soud proto již v rozhodnuti 
čís. 5699 sb. n. S. vyslovil názor, že na nárok na provisi nelze vésti exe
kuci p'Odle § 299 ex. ř. a § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 
sb. Z. a 11. 

čís. 7294. 

Vyjevovací přísahu podle § 47 ex. t. lze Ohledně pozůstalostního 
jmění ulOžiti pozůstalosti zastoupené přihlásivším se dědicem. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, R 1 704/27.) 
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s O udp r V é S t O I i c e uložil k návrhu vymáhajícího věřitele po
-zůstalosti po Janu Z-ovi, zastoupené dědičkou Růženou Z-ovou, by slo
žila vyjevovací přísahu podle § 47 ex. ř. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení zrušil. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Stěžovatel učiuil v exekučním řízení, zahájeném k jeho návrhu proti 
pozůstalosti po Janu Z-ovi, zastoupené dědičkou Růženou Z-ovou, návrh 
podle § 47 ex. ř., by povinná strana předložila seznam svého jmění a 
vykonala přísahu o tom, že její výpovědi jsou správné a úplné a že ze 
svého jmění nic nezamlčela. Rekursuí soud nevyhověl návrhu jednak 
z důvodu, že Růžeua Z-ová nemůže býti doháněna k vyjevovací přísaze, 
pokud jde o její vlastní jmění, ježto jí pozůstalost nebyla dosud ode
vzdána a jako dědička, přihlásivší se ze zákona výminečně, ruč'Í za 
dluhy pozůstalostní jen jměním pozůstalostním, jednak proto, že nelze, 
pokud jde o jmění do pozůstalosti patřící, postupovati proti ní podle 
§ 47 ex. ř., nýbrž ,jen podle předpisu čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s. S tě
mito názory nelze souhlasiti. Prvý sp'OČívá na nesprávném pojetí věcí 
rekursním soudem a je již proto mylným, že stěŽJovatel podle obsahu 
svého podání domáhá se jen toho, by straně povinné, t. j. pozůstalosti 
po Janu Z-ovi, zastoupené dbdičkou Růženou Z-ovou byla uložena pří
saha podle § 47 ex. ř. ohledně jmění pozůstalostního, ale nežádá výkon 
této přísahy na Růženě Z-ové ohledně jejího vlastního jmění. Názor 
druhý nemá opory v zákoně. Návrh stěžovatelův opírá se >O ustanovení 
§ 47 druhý odstavec, podle něhož má dlužník k návrhu věřitele přede 
ložiti seznam svého jmění a vykonati přísahu, že jeho výpovědi jsou 
správné a úplné a že ze svého jmění nic nezamlčel, když výkon exe
kuce zůstal bez výsledku. Tak tomu jest i v tomto případě, když z hod
noty zabavených věcí vychází jasně na jevo jich nepostačite;lnost, by 
byla z výtdku uspokojena pohledávka stěžovatelova. Jde o otázku, 
zda může býti také pozůstalosti, zastoupené dědicem, uložena přísaha 
podle § 47 exekučního řádu. Zákon nerozeznává v osobě dlužníka. 
Stíhá proto povinnost ta každého dlužníka, ať jest jím osoba fy
sická nebo prá\Cnická a rovněž, je-Ii dlužníkem pozůstalost. [ když 
zákon v § 47 ex. ř. neřeší otázku, kdo za právnickou osobu má vyko
nati tuto přísahu, lze přece nalézti o tom vysvětlení v zákonech, platících 
i pro exekuční řád. Na prvém místě přichází v úvahu ustanovení § 373 
c. ř. s., platící podle § 78 ex. ř. i pro exekuční řízení, podle něhož jsou 
povolány k tomu o'ny lysické osoby, jež jsou oprávněny zastupovatí 
právnickou osobu. Co se pak týče otázky zastoupení pozůstalosti, řeší 
ji ustanovení § 547 obč. zák., podle něhož dědic, přijav dědictví, před
stavuje se zřetelem k němu zůstavitele a posuzuje se proti třetí osobě 
za jedinou osobu se zůstavitelem. Přijetí dědictví děje se přihláškou 
dědickou (§ 799 obč. zák.), čímž se povolaný dědic stává účastníkem 
pozůstalosti (§ 120 nesp. říz.) a nabývá nároku, by mu byla odevzdána. 
Osobou takovou, k dědictví se přihlásivší a stavší se tak zástupcem 
pozůstalosti po Janu Z-ovi, jež jest .vlastním dlužníkem, jest v tomto 
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'" '1'. Rl'lz'e1'a Z-ová Byla j'í proto vyjevovací přísaha podle § 47 ex. ř. 'Jnpat.. e . ' v' S' .. I , soudem k návrhu stěŽ'ovatelky ulozena pravem. praVllost teto 
prvn 1111 ' ,. , , k ' ., ,. t t· 
. I clotv1'zUj'e posleze 1 ustanovem § 100 kon . r., jlmz jes s anoven uva ly v, v,. h t . 
zpllsob výkonu vyjevovací pnsahy ulozene. podle t~ oto us an,vv:?, 
. I' Neboť IJodle něho j' est přísahu tuto, jde-ll o upadce, Jenz Jest 
upal Cl. , . I' 'b 
, -'stalostí vykonati dědicem bud' zustav1te em jmenovanym ne po 
lYOlL, ,v'hl' . ,,, 
zák,'1'" k dědictví povolanym a se pn aS1VSlm. 

čís. 7295. 

Třebas tu byl vykonavatel poskdní :,ů.le: není ?ik~erak ~yloučeno, 
by správa pozůstalosti nebyla svěřena dedlcl nebo Jme o~o?e. V tako
vém případě jest věcí správce pozůsta!?sti, by v odor~zum~n~ s, ~ykOl1a
vateJem poslední vůle určil, ze které castky P?~ustaleho ]"!em Jes:. zl!
platiti odlmzy, při čemž ovšem dlužno je uhraditi pokud ,?IoiZno z uZltku~ 
jež poskytuje jmění pozůstalostní a teprve, kdyby nestacl!y, Ize,sá~no~h 
na podstatu pozůstalostního jměni. Soudu pozustalostnlltlu naleZl vltv 
na způsob vyplaceni odk:u:ů pou~e P?!u'?', pokud by bylo nutno odkazy 
vyplatiti z podstaty pozustalostmho jmem. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, R I 750/27.) 

Usnesením ze dne 9. října 1926 udělil pozůstalostní soud k návrhu 
spoludědičky Boženy S-ové svolení, byna zaplacení odkazů bylo použit~ 
volné hotov'osti (užitků) ze jmění obchodního. ~roh to~uto usne~~111 
návrhl spoludědic Jan L., by za účelem vyplacel11 odkazu bylo pO,UZ1tO 
peněžní hotovosti, uložené u banky Ž. P r v i s o U? to,,:uto n~vrhu 
usnesením ze ·dne: 16. března 1927 nevyhovel s oduv'odnennTI) ze se 
druhá dědička Božena S-ová i vykonavatel poslední vůle vyslovili proti 
tOl11'uto, způsobu zaplacení odkazů. Rekursu Jana L-a do tohoto usne
sení rek u r sní s o u cl vyhověl potud, že ponechal dědicům, by se 
společně s vykonavatelem poslední vůle dohodli, z kterých prostředků 
mají býti odkazy zaplaceny, vycházeje z názoru, že není věcí pozůsta
lostního soudu, by rozhodoval o tom, ze které části pozůstalostniho 
jmění mají býti odkazy vyplaceny. 

Ne j v y"š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

S názorem rekursního soudu nelze souhlasiti. Podle § 816 obč. zák. 
jest vykonavatel poslední vůle povinen bud' provésti zůstavitelova na
řizeni nebo dědice poháněti k jich splnění, což ovšem nikterak nevy
lučuje, by správa pozůstalosti nebyla svěřena dědici nebo jiné osobě 
(§ 810 obč. zák.). V tomto případě jest věcí správce pozůstal>osti, by, 
c1orozuměv se s vykonavatelem poslední vůle, určil, ze které částky po
zůstalého jmění jest odkazy zaplatiti, při čemž ovšem dlužno je uhra-
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diti pokud možno z užitků, jež jmění pozůstalostní poskytuje, a teprve, 
kdyby nestačily, lze sáhnouti na podstatu pozůstalostního jmění. Soudu 
po'zůstalostnímu náleží vliv na způsob vyplacení odkazů pouze potud, 
pokud by bylo nutno odkazy vyplatiti z podstaty pozůstalostního jmění. 
Nařídil-Ii proto prvý soud se souhlasem vykonavatele poslední vůle, 
že odkazy mají býti zaplaceny z užitků obchodního jmění, postupoval 
podle zákona a nemůže proto spoludědic jan L tomuto opatření dů
vodně odporovati, to tím méně, když se opatření to kryje i s návrhem 
druhého dědice. 

čís. 7296. 

Odkázal-li nesporný soudce nárok nezletilého ditěte proti dědovi na 
výživné na pořad práva usnesením, jež bylo doručeno oběma stranám a 
do něhož si nebylo stěžováno, nelze v napotomním sporu o výživné hle
dlíti k nepřípustnosti pořadu práva (§ 42, třetí odstavec, j. n.). 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, R I 751/27.) 

Poručník nezletilého dítěte žádal původně v nesporném řízení, by bylo 
dědovi dítěte uloženo platiti na výživu dítěte. Soud prvé stolice odkázal 
usnesením návrh na pořad práva. Do tohoto usnesení nebylo si stěžováno. 
Poručník žaloval napotom děda dítěte o placení výživného. Námitku ne
přípustnosti p'ořadu práva s o II d p r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní 
s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítL O ů vod y: Žalobou, o niž 
tu jde, domáhá se nezletilý Alfred P. placení výživného na svém dědovi. 
Judikátem bývalého vídeňského nejvyššího soudního dvoru čís. 237 
(úřed'ní sbírka čís. 1664) bylo vysloveno, že o takovýchto nárocích 
dlužno rozhodovatí v řízení nesporném. Soud prvé stolice také ve svém 
odůvodnění judikát ten uvádí, má však za to, že v souzeném případě ne
sporné řízení již provésti nelze, poněvadž žalobce usnesením okresního 
soudu ze dne 23. břez,na 1927 byl se svým nárokem na výživné pouká
zán na pořad práva a usnesení to nabylo právní moci, takže procesni 
soud je tímtO' usnesením vázán. Jest sice správné, že se v citovaném ju
dikátu podotýká, že za předpokladů § 2 čís. 7 cís. pat. z 9. srpna 1854 
ř. z. čís. 208 může nastati ovšem případ, že bude třeba nesporné říze,ní 
přerušiti a nezletilé d,ěti s jich vyživovacími 'nároky odkázati na pořad 
práva, avšak tento případ, jak ze spisů opatrovnických okresního soudu 
vychází na jevo, nenastal, ježto opatrovnický soud nesporné řízení vů
bec nezavedl, nýbrž prostě ihnednezletilého žalobce s jeho vyživovacími 
nároky odkázal na pořad práva. V souzeném případě nejde, jak správně 
stížnost uvádí, o otázku příslušnosti soudní, nýbrž o otázku přípustnosti 
pořadu práva. K přípustnosti pořadu práva dlužnO' podle § 240 třetí od
stavec c. ř. s. povždy z úřední moci hleděti, řízení o takovéto věcí na 
pořad práva nenáležející jest podle § 477 čís. 6 zmatečným, a bylo proto 
stížnosti vyhověno, dosavadní řízení bylo jako zmatečné zrušeno a ža
loba byla pm nepřípustnost pořadu práva odmítnuta. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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O Ů vod y: 

Jde o t'o, zda bylo rozhodnutím okr~~~ího soud~ ze d.ne 23. bř,ezna 
1927. jímž byl žalobce s náro~em na VyZlvU, up~atnovanrm pr?l! zal,?
vanému, odkázán na pořad prava, rozhodnuto pravoplatne o otazce pn
pustnosti pořadu práva. K tomu jest ~řisvědčiti. Rozhodnut~ toto bylo, 
vydáno v nesporném fi~ení :' ~talo se za~aznym a mohlo nabytI formalm 
moci práva, nabyly-II ]1111 treÍl osoby prav (§ 9 ne.spor. pa~.). Že tomu 
tak jest, vyplývá z věci samé, ježto bylo rozhodnul! to doruceno Jak ny
nějšímu žalobcí, tak i nynějšímu žal<:val:él~1U a te~ 1 on.en, nepoda.v,do 
něho stížnost nabyl práva, by uplatnovam sporneho naroku na VyZ1VU 
dělo se pořadem práva. 1 když tedy jest podle judikátu vídeňského, nej
vyššího soudu čís. 237 (úřední sb. čís. 1664) rozhodoval! o na roku 
nezletilých dítek na výžívu proti dědovi (§ 143 ,<:~č. zák~ v ne
sporném řízení, nelze ani soudu prvm stolIce, am vysslm soudum hle
děti k namítané ve sporu nepřípustnosti pořadu práva, ježto bylo již ji
ným soudem roz~::d~uto o otázce té ~sne~ellíl11'v~abyvší:n for~ální moci 
práva a dosud V1Z1Clm, v ten smysl, ze vec patn na porad prava (§ 42 
třetí odstavec j. n. a plenární rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 
dubna 1924, pres. 1582/23 čís. 3775 sb. n. s.). 

čís. 7297. 

V řízení úpadkovém jest k rekursu oprávněn zásadně každý, kdo jest 
súčastněn na úpadkovém řízeni nebo vystupuje v mezích svého úřadu 
a cítí se dotyčným výrokem zkrácen ve svém právu. členu věřitelského 
výboru nepřísluší právo rekursu do usneseni soudu, jímž bylo rozhodnuto 
o návrhu, by byl on pokud se týče jin!ý člen věřitelského výboru spro, 
štěn z úřadu jako člen výboru. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, R I 762/27.) 

K návrhu správce úpadkové podstaty a členů věřitelského výboru 
Dra K-a, Josefa Sch-a a Dra M-a zbavil s o udp r v é s tol i c e člena 
věřitelského výboru Dra Jindřicha T -a jeho úřadu. Rek u r sní s o u d 
zrušil k rekursu. Dra Jindřicha T-a napadené usnesení a zamítl návrh na 
zbavení Dra Jindřicha T-a úřadu. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs josefa Sch-a, dovola
címu rekursu správce úpadkové podstaty vyhověl a změnil napadené 
usnesení v ten rozum, že odmítl rekurs Dra Jindřicha T -a. 

Důvody: 

jde především o otázku, zda členu věřitelského výboru v řízení úpad
kovém přísluší právo rekursu do usnesení soudu, jímž byl spraštěn 
z úřadu jako člen výboru. Rekursní soud se vůbec neobíral touto otáz-
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kOll, vyřídiv rekurs Dra Jindřicha T -a věcně, maje patrně za to, že mu 
právo rekursu přísluší; leč neprávem. Podle § 176 (;2) konk. ř. lze si stě
žovati rekursem do opatření a rozhodnutí úpadkového komisaře, pokud 
úpadkový řád nestan'oví nic jiného. Pořad stolic při rozhodnutích úpad
kového soudu není zvlášť upraven, platí tu obecný předpis § 4 j. n. 
Z toho plyne, že si lze zásadně stěžovati do každého opatření, usnesení 
a rozhodnutí, vydaného v řízení úpadkovém aj jelikož není omezen ani 
okruh osob oprávněných k rekursu (pokud tu není jiného ustanovení), 
dlužno právo rekursu zásadně přiznati každému, kdo na úpadkovém ří
zení jest súčastněn anebo vystupuje v mezích svého úřadu jako správce 
atd. a se cítí dotyčným výrokem zkráceným ve svém právu. Těchto v zá
koně sice neuvedených, avšak z věci samé plynoucích předpokladů není 
však u člena výboru věřitelského, jenž byl soudním usnesením sproštěn 
z úřadu. Nemáť ani nároku na svěřený 111U úřad, takže se nemůže CÍtiti 
zkráceným ve svém právu proto, že byl z úřadu toho sproštěn, ani ne
jedná v mezích svého úřadu, ježto obor působnosti vytčený v § 89 konk. 
ř. nenáleží členům výboru věřitelského jako jednotlivcllm, nýbrž jen vý
boru jako celku, který jej vykonává, usnášeje se většinou hlasů. Nelze 
proto členu věřitelského výboru přiznati práva rekursu do us-nesenÍ na
značeného obsahu. (Viz Bartsch-Pollak str. 553 a literaturu tam uve
denou.) Rekursní soucl proto pocbybil, vyřídiv věcně rekurs Dra Jin
dřicha T-a do usnesení soudu prvé stolice, jímž byl sproštěn z úřadu 
jako člen věřitelského výboru, místo, aby jej odmítl jako nepřípustný. 
Jelikož pak z uvedených důvodů dále plyne, že členu výboru věřitel
ského jako takovému nenáleží právo rekursu ani do soudního usnesení 
o návrhu na sproštění jiného člena, bylo dovolací rekurs člena věřitel
ského výboru Josefa Sch-a odmítnouti jako nepřípustný, dovolacímu re
kursu správce úpadkové podstaty Dra Bedřicha S-a však vyhověti a na
padené usnesení změniti v ten rozum, že se rekurs Dra Jindřicha T-a 
jako nepřípustný odmítá. 

čís. 7298. 

Spoluzavinění chodce na úrazu pádem na nep,Qsypaném chodníku 
nelze spatřovati v tom, že vida, že jest chodník kluzký, neupustil od další 
ohůze 1",0 něm. 

(Rozh. ze dne 7. září 1927, Rv [ 2016/<26.) 

žalobce sklouzl na neposyp"nérn chodníku před radnicí žalované 
obce v Čechách a poranil se. žalobě o náhradu škody bylo vyhověno 
soudy všech tří stolit. 

Ne j v y Š š í s o u d . uvedl v otázce, jež v dovolání byla jedině vzata 
po právní stránce l1a přetřes, v 
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důvodech: 

Provádčjic d-ovolací důvod mylného právního posouzení (§ 503 čís. 
4 c. ř. s.), snaží se dovolání vyviniti žalovanou obec vývody, že žalobce 
si zavinil úraz sám. Než pro jeho úsudek, že žalobce vědomě, ne-li své
V'O)I1Č do nebezpeči se pouštěl, není v skutkových zjištěních nižších soudú 
dostatečného základu. Zejména nelze jej spatřovati v tom, že žalobce, 
ačkoli viděl, že na chodníku je náledí, se nevrátil, ale šel dále a na hladké 
náledí vstoupiL Nelzeť mu právem vytýkati, že proti předpisu § 1297 
obč. zák .. opominul onen stupeň píle a pozornosti, jehož může býti po
užito při obyčejných schopnostech, když šel za bílého dne po chodníku 
před radnicí žalovaného města a) zpozorovav stav chodníku, od cesty 
neupustil, nýbrž pokračoval v ní dále, doufaje, že šťastnou náhodou 
nebo vlastní dovedností unikne nebezpečí, jež mu jako všem, kcl-ož se 
touže cestou museli ubírati, hrozilo ze zanedbání bezpečnostních před
pi Sll právč onou osobou, jejíž povinllostí bylo, bdíti nad jejich přesným 
plněním ostatními majiteli dOl1lll. Právní řád octl by se v rozporu sám 
se sebou, kdyby majitel domll, ncšetřivší předpisu daných v zájmu bez
pečného použivání veřejných cest, směl odpovědnost za škodu, jež z jeho 
protiprávního jednání neb opomenutí vznikla, odmítati aneb přesunovati 
na poškozeného, byť i jen z části, s OdLlvodněním, že poškozený neměl 
svého práva k volné chúzi po veřejných cestách použíti pro možné s,nad, 
nikoli však jisté nebezpeči, jež mu z toho hrozilo. 

čís. 7299. 

Vyrovnací řád. 
Zvláštní výhodou ve smyslu § 47 vyr. ř. jest každý hmotný prospěch 

poskytnutý vyrovnacím dlužníkem věřiteli, jímž se zmenšuje újma hro
zící věřiteli z vyrovnání bez ohledu na to, zda poskytuje se takový pm
slpěch přímo či zastřeně, třeba;; při příležitosti jiné smlouvy, jež sama 
o sobě jest dovolena. Nezáleží dále na tom, zda věřiteli, jemuž se posky
tuje výhoda, přísluší právo na vyloučeni věci nenáležejících dlužníku 
neb na oddělené uspokojení,nýbrž na tom, zda mu příslušela při zahá
jení vyrovnacíh,Q řízení pohledávka, opravňující ho k hlasován, ,o vy
rovnacím návrhu. Lh,Qstejn,Q konečně, zda a kdy věřitel odvolal svou při
hlášku k vyrovnacímu řízeni a zda pohledávka, poskytující mu· zvláštní 
výhodu, byla ujednána teprve za vyrovnacího řízení, jen když byla 
zvláštní výhoda poskytnuta pro dřívější pohledávku, jež vznikla již před 
vyrovnacím řízením. 

Byla-Ii dodací smlouva z doby před zahájením vyrovnacího řízení, 
jež byla ohchodem, zrušena, jlři čemž bylo ujednáno odškodnění doda
vatele, jest zvláštní výhodou p,Quze to, že smluvené odškodnění převy
šuje náhradu veškeré škody včetně ušlébo zisku dodavatelOva. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, R 1 605/27.) 
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Rudolf G. byl pekařským mistrem a provozoval tuto živnost. V červnu 
1925 asi 3A roku před zahájením řízení vyrovnávacího o jeho jmění, 
koupil od žalující firmy pro svou pekařskou živno,st hnětící stroj za 
16.200 Kč, při čemž bylo ujednáno, že kupní cenu jest zapraviti splát
kami do dvou roků po koupi a že stroj zůst"ne ve vlastnictví strany pro
dávající, až kupní cena úplně bude zaplacena. Rudolf O. zaplatil na kupní 
cenu pouze nepatrnou část, asi 2.000 až 3.000 KČ'. Žalující firma proto 
v řízení vyrovnávacím přihlásila k vyrovnání pohledávku 15.537 Kč na 
kupní cenu a zároveň uplatnila, že jí patří vlastnictví stroje až do úplného 
zaplacení. Za vypovnávacího řízení, dříve, než bylo právoplatně ukon
čen'Ů, žalující firma dohodla se se žalovaným, že. se koupě zruší, že ža
lující strana stroj vezme zpět a žal'Ůvaný jest povinen zaplatiti žalobkyni 
na útratách zpětného převezení jakož i odškodnění za opotřebení stroje 
úhrnem 2.700 Kč, při čemž splátky žalovaným dosud zapravené pro
padnou. K tomuto závazku, přistoupila EIsa O-ova prohlášením ze dne 
ll. října 1926 jako rukojmí a plátkyně, a to dříve než bylo vyrovnávací 
řízení ukončeno. Při vyrovnacím roku žalující firma vzala zpět přihlášku 
pohledávky 15.537 Kč. Žaloblv proti Rud'ŮHu a Else O-ovým o zaplacení 
2700 Kč rukou společnou a nemzdíln'ou pro c e sní s o II d P r v é 
s t'Ů 1 i c e zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vráHl věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu 
mzh'Ůdl. D ů vod y: Jelikož" Rudolf O. kupuje po živnostensku mouku, 
by ji zpracoval a dále zcizil, jest p'odle čl. 271 čís. 1 a čl. 4 kupcem ve 
smyslu obchodního zákona. Hnětkí ~troj koupil, provozuje svou živnost, 
a koupě tato jest tudíž na straně kupujícího obchodem (čl. 273, 274 
obch. zák.). Na tento splátkový obchod nelze proto použíti ustanovení 
zákona o splátkových obchodech ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. z. 
(§ 10 zákona). Piávo vlastnické žalobkyni příslušejíCÍ, pokud se týče 
právo na vyloučení stroje ze jmění vyrovnacího dlužníka, nebylo dotčeno 
zahájením vyrovnacího řízení (§ II cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, 
čís. 337 ř. zák.). Žalobkyně tuclíž co clo své pohledávky na zaplacení 
zbytkové kupní ceny nebyla na roveň postavena ostatním vyrovnacím 
věřitelům, jelikož jí patřilo vlastnictví ke stroji až do úplného zaplaceni 
kupní ceny přes to, že řízení vyrovnací bylo zahájeno. Okolnost tulo 
první soudce přehlédl a vúbec nevzal v úvahu. Dohoda, jíž koupě byla 
zrušena, obsahuje souhlasnou úpravu, jíž nároky žalující firmy z koupě 
měly býti uspokojeny. Žalobkyně v prvé stolici sice též uplatnila, že ří
zení vyrovnací podle § 10 (4) vyr. ř. netýká se této dohody. První soudce 
správně odmítl názor tento jako neodůvodněný. Neb'Ůť žalobkyně ne
tvrdila skutecností, ze kterých by bylo lze usouditi, že stroj byl vrácen, 
aby živnost pekařská byla dále provozována. Soud odvolací proto jest 
za jedno s prvním soudem, že rozhodnutí této rozepře závisí v podstatě 
na otázce, zda dohodou byly žalobkyni poskytnuty »zvláštní výhody" ve 
smyslu § 47 vyr. ř. Vzhledem k řečenému výjimečnému postavení ža
lobkyně proti ostatním věřitelům vyrovnacím nelze k otázce této bez dal
šího přisvědčiti tak, jak to učínil první soudce. Vždyť dohodou zřekla se 
žalobkyně úplně nároku na zaplacení kupní ceny. Dohoda tato jest oboH-
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strann)"rm právním jednáním úplatným. Soud odvolací proto míní, že ne
lze mluviti o zvláštní výhodě ve smyslu § 47 vyr. ř., když žalující strana 
La to, že ustoupila od koupě, dala si slíbiti tolik, co v případech tako
vých všeobecně jest obvyklé a přiměřené. Podle názoru odvolacího 
sóudu míra těchto plnění pro obchody splátkové jest stanovena v § 2 
splátkového zákona. Co si žalobkyně dohodou dala slíbiti nad tuto, jest 
podle názoru soudu odvolacího zvláštní výhodou, kterou poskytnouti 
vyrovnací dlužník za vyrovnacího řízení nebyl oprávněn. Poskytnutí této 
zvláštní výhody jest podle § 47 vyl'. ř. neplatné. Proto jest neplatná ze
jména úmluva, že konané splátky pl'opadnou. Žalobkyně v žalobě vý
slovně uvedla, že žalovaná strana zavázala se zaplatiti zažalovaný pe
níz »odškodněním za op'Ůtřebení stroje.« Důvodem žaloby není tudíž 
abstraktní slib platební. Též beze změny původního žalobního důvodu' 
nutno v tomto sporu přihlížeti k tomu, zda stroj byl opotřeben. Toho jest 
si též strana žalovaná asi vědoma, namítajíc v přípravném spisu, že pe
níz 2.700 Kč za opotřebení stroje a útraty dopravy jest nepřiměřeně 
vysoký. Jest zjištěno, že spolužalovaná ve vyrovnacím řízení přistoupila 
k vyrovnání jako rukojmí a plátkyně a jest tudíž proti všem vyrovnacím 
věřitelům zavázána rukou nedílnou s prvžalovaným. Skutečnost, že se 
zavázala též solidárně s prvním žalovaným též co do dohody se žalob
kyní, není zvláštní výhodou ve smyslu § 47 vyr. ř. Ustanovení § 8 (2) 
vyr. ř. v této rozepři vůbec nepřichází v úvahu, poněvadž tu jde <O právní 
poměr mezi věřitelem a vyrovnaCÍm dlužníkem, nikterak však o otázku, 
zda určité právní jednání vyrovnacího dlužníka jest bezúčinné proti ji
ným věřitelům. Přihlíží-li se k těmto právním názorům, nebyly důležité 
skutečnosti v prvé stolici vůbec probrány, pročež řízení zůstalo nedo,sta
tečným. ~ozsudek prvé stolice byl tudíž zrušen podle § 496 třetí odsta
vec c. ř. s. Opětným jednáním dlužno proto zjistiti, které splátky na 
kupní cenu skutečně byly zaplaceny, které částky jsou přiměřené za opo
třebeni. stroje a útraty dopravy. Podle názoru odvolacího soudu z.ažalo
vaná pohledávka jest oprávněna tolíko částkou, o kterou přiměřené od
škodnění za up'Ůtřebení stroje a útraty dopravy jsou vyšší, než konané 
splátky(§ 2 splátkového zákona). 

N e j v y Š š í s ° u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Dlužno přisvědčiti odvolacímu soudu, že smlouvami žalující firmy se 
žalovanými ze dne 30. září 1926 a ll. října 1926 mohla býti žalující 
straně poskytnuta, jak žalovaní tvrdí, zakázaná zvláštní výhoda podle 
§ 47 vyr. ř., že však pro nedostatečné probrání věci procesním soudem 
nelze dosud rozhodnouti, zda se tak stalo. Zvláštní výhodou ve smyslu 
§ 47 vyr. ř. jest každý hmotný prospěch poskytnutý vyrovnacím dluž
níkem věřiteli, jímž se snižuje újma hrozící věřiteli z vyrovnání, bez 
ohledu na to, zda poskytuje se takový prospěch přímo, na příklad vyšší 
kvotou, či zastřeně, třebas při příležitosti jiné smlouvy, jež sama osobl' 
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jest dovolená. Hlavním účelem záka::u zvlášt~í:!l výh?d jest zab:ániti, 
by se rozhodování o vyrovnání nedelo pod JejIch vhvem.3' na skod~ 
věřitelů jimi neobdařených. Proto nezaleží na tom, zda venteli, Jemuz 
se výhoda poskytuje, přísluší právo na vyloučení věcí nenáležejících 
dlužníku nebo na oddělené uspokojení, nýbrž na tom, zda mu příslušela 
při zahájení vyrovnacího řízení pohledávka, opravňující ho k hlasování 
o vyrovnacím návrhu. Žalující firmě příslušela pohledávka, přihlásila 
ji sama k vyrovnání penízem 15.537 Kč. Pohledávka byla sice zajištěna 
výhradou vlastnického práva na prodaném stroji až do plného zaplacení, 
a zajištění to nebylo podle §§ II a 10 (3) vyr. ř. zahájením vyrovna
cího řízení dotčeno, přece však příslušelo žalující firmě podle § 39 (3) 
vyr.ř. právo hlawvati o vyrovnacím návrhu a podatí stížnost do jeho 
potvrzení za onu část pohledávky, jež nemohla býti uplatněním vlast
nického práva uhražena. Žalující firma byla proto věřitelem, jemuž ne
měla býti poskytnuta zvláštní výhoda, a nezáleží na tom, zda a kdy 
odvolala přihlášku k vyrovnacímu řízení. NerozhodnD jest, že žalovaná 
pohledávka byla ujednilna teprve za vyrovnacího řízení, neboť nejde 
{} výhodu poskytnutou pro tuto pohledávku, nýbrž o zvláštní. výhodu 
poskytnutou právě jejím ujednáním pro dřívější pohledávku, lez vZl1lkla 
jíž před vyrovnacím řízením. Stěžovatelka dovolává se proto neprávem 
ustanovení § 10 (4) vyt. ř. Poněvadž dále nejde o neplatnost smlouvy 
pro nezpůsobí 10 st vyrovnacílíh dlužníka k určitým právním jednáním 
podle § 8 vyr. ř., nýbrž o její neplatnost podle § 47 vyr. ř., netřeba 
se vůbec zabývati otázkou, byl-li pr.vý žalovaný oprávněn k samostat
nému ujednání oné smlouvy, a podotýká se jen, že poctle § 8 (3) vyr. ř. 
mohli by sice nedostatek souhlasu vyrovnacího správce namítati věřitelé 
dlužníkovi, nelÍlOhou jej však namítati žalovanÍ. Stížnost žalující strany 
jest sice bezdůvodná, ale nelze úplně souhlasiti s pO,ukazem odvolacíh,? 
soudu pro další řízení. Podle napadeného usnese11l Jest stranamI pn 
zrušení smlouvy smluvená a nyní zažalovaná náhrada 2700 Kč opráv
něna toliko částkou, o kterou přiměřené odškodnční za upotřebení stroje 
a za jeho převezení jest vyšší než konané splátky. Odvolací soud p'O
ukazuje na § 2 splátkového záko'na ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 
ř. zák. a soudí, že, C'O bylo žalovanSrmi více sHbeno, než tento zákonný 
předpis ustanovuje, jest právě zakázanou zvláštní výhodou poskytnutou 
žalující firmě. Přehlíží, že, jak sám správně dovodIl, byla smlouva .o kou?l 
stroje na splátky obchodem, pro nějž splátkový zák0;t neplatIl; a ze 
proto žalující firma měla v případě zrušení smlouvy narok na nahradu 
nejen veškeré škody, nýbrž i ušlého zisku (čl. 283 obch. zák.). T:, 
plyne i ze všeobecných předpisll 11 zrušení smluv (§§ 921, 1447 obc. 
zák., čl. 354 obeh. zák.), jakož i z § 21 konk. ř., je'nž na rozdíl od vy
rovnacího řízení přiznává sice dlužníku právo na zrušení smlouvy úplně 
ještě nesplněné, ale zavazuje ho k náhradě veškeré zrušením tím vzniklé 
škody. Při určení škody žalující firmy bude vzíti zře!el na vše, e~ o~: 
držela, tedy jednak peněžité splátky, jedmk v~aceny strol v, cene, Jlz 
měl při zpětném odevzdání, jakož í na vše, co mela podle kupm sml.ouv)' 
obdržeti, totiž plnou kupní cenu se smluvenýmI moky. Suma, o nlZ za-
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žalovaných 2700 Kč bude převyšovati plnou takto zjištěnou škodu ža
lující firmy, bude zvláštní, za vyrovnacího řízení žalující firmě přiznanou 
a podle § 47 vyr. ř. zakázanou výhodou. 

čís. 7300. 
~",-,:"j-(i-~~.E~~+1,'.\',- c_- ',':- ~_:'iT::\;;;~;~5it~,;~~tj;~ _,~_- "::- :----..;,--~:- -_:.>,·~;:,--L.:~,5-·-··~--<TJ!~ 
\'''~ K·vydobytí nároku na vyklizení a vyčištění místnosti jest navrhnouti 
ohledně vyklizení exekuci podle § 349 ex. ř., ohledně vyčištění pak podle 
§ 353 ex.ř. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, R I 653/;27.) 

K vydobyií nároku na vyklizení a vyčištění místnosti navrhl vymá
bající věřitel exekuci podle § 353 ex. ř. S o udp r v é s t o I i c e exe
kuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. N e j v y Š š í 
s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiz'nati oprávněnost. Podle exekučního 
titulu byli dlužníci odsouzeni, by vyklidili a odevzdali vymáhajícímu vě
řiteli do 14 dnů podkrovní komoru v domě úplně vyčištěnou. Exekuční 
titul obsahuje tudíž nárok na vyklizení podkrovní komory a na její vy
čištěnÍ. Vyklizení komory lze exekucí provésti pouze podle předpisu 
§ 349 ex. ř. Naproti tomu lze exekuci na její vyčištění provésti podle 
§ 353 ex. ř. zmocněním vymáhajícího věřitele, aby dal vykonati čin na 
dlužníkův náklad, poněvadž jde o čin, který může býti vykonán jinoll 
osobou. Chtěl-li tudíž vymáhající věřitel zjednati exekucí úplný prů
chod nárokům, přisouzeným mu exekučním titulem, měl navrhnouti oba. 
exekuční způsoby podle §§ 349 a 353 "ex. ř., cOž však neučinil. V návrhu 
na povolení exekuce pouze uvádí, že dlužníci komoru nevyklidili, a na
vrhuje, by byl zmocněn, dáti vykonati vyklizení a vyčištění na jejich 
náklad. Návrh tento příčí se řečeným ustanovením zákona. Stěžovatel 
jest na omylu, domnívaje se, že stačí učiniti návrh na povolení exekuce 
a že náleží soudu, by určil exekuční způsob z úřední moci. Tento názor 
jest v rozporu s nstanovením § 54 čís. 3 ex. ř., podle něhož návrh na 
povolení exekuce l1lusí označiti exekuční prostředky, jichž má býti po
užito. Vyčištění komory nemůže však vymáhající věřitel provésti, pokud 
nebyla vyklizena výkonným. nrg&nelll podle § 349 ex. ř. a nebyl uveden 
v její držbu. Právem zamítl rekurs ní soud exekuční návrh stěžovatelův 
a dovolací rekurs musí se minouti s úspěchem. 

čís. 7301. 

Dávka z majetku (zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n.). 
li přihlášce dávky z majetku bernlm úřadem k rozvrhu nejvyššího 

podáni za exekučně prodanou nemovitost se vyžaduje, by v ní byla uve-
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dena a osvědčena vyse přihlášené částky dávky, vypadající poměrně 
na nemovitost. Nabyl-li dlužník nemovitosti teprve po 1. březnu 1919, 
vyhledává se k řádné přihlášce dávky, by byl předložen platební rozkaz, 
.iímž byl dlužník vyzván k placení podle prováděcího nařízeni ze dne 
27. července 1920, čís. 463 sb. z. a n. k § 62 zák., neb by aspoň Jinými 
veřejnýttti listinami' byly osvědčeny všechny okolnosti, jež by v něm 
musily býti uvedeny. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, R I 769/27.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost, nepři
kázal s o udp r v é s t o I i c e eráru dávku z majetku v přednostním 
pořadí. Rek u r sní s o u d napadené usneseni potvrdil. D ů vo cl y: 
Přihláška berního úřadu nepostačovala pro přikázání dávky z maietku. 
Zál<on ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. přiznává podle § 62 
dávce z majetku přednostní zákonné zástavní právo jen do částky při
padajíci na prodanou nemovitost a jen do 30% její hodnoty k 1. břeZllu 
1919. Bylo proto na berním úřadě, by nejpozději při rozvrhovém roku 
předložil doklady, že tu jsou ony předpoklady, by přihlášená dávka 
z majetku byla přikázána. Toho neučinil, nebylo proto lze k nejasné 
a nedoložené přihlášce přihlížeti a dávku z majetku přikázati. Rozhod
nutí nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 1925, čís. 5206 sb. n. s. a ze 
dne 10. prosince 1925, Č'ís. 5529 sb. n. s. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Nepřiznání dávky z majetku, přihlášené berním úřadem k hotovému 
. zaplacení z nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost, stalo 
se právem, neboť nejasnou a ničím nedoloženou přihláškou nebyl nárok 
na její zaplacení v přednrOstním pořadí osvědčen, jak toho bylo podle 
§ 210 ex. ř. třeba. Berní úřad přihlásil na dávce z majetku 7826 Kč 36 h 
s podotknutím: »dne I. března 1919 30% ručící částky základní ceny 
§ 62 odst. 2 70.000 K X 30% = 21.000 K<<. I kdyby bylo snad lze toto 
nejasné podotknutí pokl <ldati za úřední potvrzení o tom, že čistá hod
nota vydraženého domu byla ke dni 1. března 1919, jenž byl rozhodným 
pro osobní i věcnou povirl'llost k dávce a výši dávkou povinného jmění, 
vyšetřena 70.000 Kč a že tedy prodaná nemovitost ručí do výše 21.000 Kč 
za onu část dávky, která podle § 62 zákona o dávce z majetku na ni 
poměrně připadá, zůstala naprosto nevysvětlenou a neosvědčenou výše 
přihlášené na nemovitost poměrně vypadající částky dávky. I tol1oto 
osvědčení bylo nutně třeba, zvláště v tomto případě, neboť podle po
zemkové knihy nabyli dlužníci František a Josefa M-ovi domu teprve 
trhovou smlouvou ze dne 28. března 1922, nebyli tedy I. března 1919 
ještě jeho vlastníky a nemůže býti přihlášená suma částí dávky z ma
jetku jim předepsané. Podle prováděcího nařízení ze dne 27. července 
1920, čís. 463 sb. z. a n. k § 62 zákona o dávce z majetku má věcné 
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ručení nemovitosti v takovém případě býti uplatněno zvláštní platební 
V\'zvou držitelú ručící nemovitosti, k řádnému osvědčení přihlášky bylo 
pak třeba, bud' předložiti tento další platební rozka,z neb as~oň jinými 
veřejll~?11li listinami osvědčiti všechny okolnostt, Jez by v nem mUSIly 
býti uvedeny. 

čís. 7302. 

Odhad k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty. 
Rozhodnouti tj toru, zda lze při určení obecné hodnoty doruu bráti 

zřetel na várečné právo spojené nerozlučně s domem, nepřísluši soudu, 
nýbrž samosprávným úřadům, pře~pisujícím ~áv~ p.o případě nejvyš
šímu správnímu soudu. Soud mUSl odhadnouh dum 1 s ohledem 1 bez 
ohledu na várečné právo za kterýmžto účelem dlužno zvláště odhad
nouti dům a zvláště váreč~é právo, a obě hodnoty pak oznámiti stranám. 
V árečné právo jest oceniti kapitalisovánJm čistého výtěžku. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, R I 78Q/<27.) 

K návrhu zemského inspektorátu pro zemské dávky provedl S'o u rl 
p r v é s t o I i c e odhad domu a stanovil jeho ::enu. K r~kursu n~vrho
vatelova odpůrce re k u r sní s o u d napadene usnesem. potvrdIl. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu k dalšímu jednání a l'ozhodnutí. 

Dúvody: 

Stěžovatel vytýká napadenému usneseni, že nemělo hýti vyhověno 
uávrhu, by bylo přihlíženo k várečnému právu spojenému s držením 
domu jako, k okolnosti rozmnožující jeho výnos a zvyšující jeho cenu. 
Stížnost jest důvodná. Rozhodnutí o tom, zda lze při určení ohecné hod
noty domu k vůli vyměření dávky z přírůstku jeho hodnoty bráti zřetel 
ua várečné právo spojenénerozlučně s domem, nepřísluší soudu, nýhrž 
samosprávným úřadům, předpisujicím dávku, po případě nejvyššímu 
správnímu soudu. Aby nepředbíhal jejich rozhodnutí a neocitl se s nimi 
v rozporu, musí s'Dud, prováděje odhad, vzíti zřetel na oba si odporující 
právní názory a odhadnouti dum i s ohledem i bez ohledu na várečné 
právo. Poněvadž hodnota domu s várečným právem rovná se součtu 
hodnoty domu samého a hodnoty várečného práva, bude na souďu, by 
zvláště odhadl dum a zvláště várečué právo a obě hodnoty pak oznámil 
stranám. Při vypočítání hodnoty domu bez várečného práva pruměrem 
z ceny pozemku a stavby a kapitaliSů'vaného výnosu nebude však lze 
postupovati, jak postupoval znalec, totiž přihlížeti k várečnému právu 
při určení stavební a pozemkové hodnoty, nikoliv však při zjišťování 
čistého výnosu domu, dům musí býti oceněn tak, jako by várečného 
práva vúbec nebylo. Várečné právo bude oceniti samostatně podle § 16 
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druhý 'Odstavec odh, řádu pro nemovitosti kapitalisováním čistého vý
těžku, poněvadž jest ve své podstatě ídeeiním podílem na průmyslovém, 
v činnosti jsoucím podniku, Poněvadž k určení obou hodnot bude ne
zbytuo slyšetí znalce, musila býti zrušena usnesení obou nižších SOUdtl 
a uznáno, jak se stalo. 

čís. 7303. 

Náhradní nárok podle § 346 obč. zák. jest nárokem samostatným, 
jejž nelze uplatňovati ve sporu z. rušené držby, nýbrž jen ve sporu pe
titorním. Předpokládá zavinění rušitele, podle jehož stupně se pak řidl 
rozsah náhrady. Pro náhradní nárok podle § 346 obč. zák. jest lhostejno, 
zda si rušitel sám zjednal vadným způsobem držbu, či zda držbu pro 
něho takovým vadným způsobem zjednanou podržel, ač znal stav věci, 
a tim způsobil škodu dř!vějšímu držiteli. Lhostejno, že TUŠitel měl k věci 
právo vlastnické. Na jakosti a povaze držby nezáleží. Nároku na ná
hradu škody podle § 346 obč. zák. nemůže se dotknouti dodatečné zru
šení smlouvy, jež tvořila titul pořádné držby. 

(Rozh, ze dne 8. září 1927, Rv I 1697/26,) 

Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škody pro bezprávné 
odejmutí koně, O b a ni ž š í s o u d y žalobu zamítly, 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsuc1ky obou nižších soudů a vrátil 
věc prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Jak bylo dosud nižšími soudy zjištěno, dohodly se strany počátkem 
ledna 1925, že si vymění vzájemně koně, že žalobce doplatí žalovanému 
4,500 Kč, že mu dá na tuto sumu hned směnku, spolupodepsanou dvěma 
ručiteli, a že zůstane žalovanému vyhrazeno právo vlastnické ku smě
něnému koni až do úplného zaplacení onoho nedoplatku (žalovaný však 
tvrdil v odpovědi na žalobu, že si vyhradil právo vlastnické až do vy
dání žirované směnky, pří ll' ad ně do úplného zaplacení), Nesporno 
jest, že žalovaný předal žalobci směněného koně hned po uzavření 
smlouvy, že však si koně dne 15, března 1925 dal zase svými zaměst
nanci zpět přivésti, že byl proto ve sporu pro rušenou držbu (správně 
odňatou držbu) odsouzen ke vrácení koně a že kůň v důsledku vedené 
exekuce byl po té dne 3, srpna 1925 žalobci vrácen, Za řízení v první 
stohci hyl sice o sporu pro rušenou držbu a o vedení exekuce připuštěn 
důkaz spisy, ale nebyl proveden, leč v tomto směru nečinily strany ani 
v první stoHci, ani v řízení opravném výtek, žalobce domáhá se na ža
lovaném náhrady škody, kterou prý utrpěl bezprávným odejmutím koně 
v době od 15, března 1925 do 3, srpna 1925, a tvrdí v žalobě, že žalo
vaný poslal k němu do, bytu své dva zaměstnance, kteří zastihli doma 
jen děti, jež ohrožovali, až jim ukázaly stáj, načež zaměstnanci koně 
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vyvedli a jej žalm:anému dO,vedli" Dál~ tvrdí žalobce v žalob~) že ll'~in~·l 
proto na žalovaneho tr~stn~ ?znamem, O tom byl veden dukaz tl est,: 
ními spisy, který byl pnpusten a pro,:eden, Staly s~ tedy tyto tres!m 
spisy součástí sporné látky, a z, nIch j~ zjevno, ze za!obce, v tre~tllIm 
oznámení tvrdil, že žalovany obema svym zamestn~ncum vyslovne na
řídil by koně za každé podmínky k němu přivedli, a že, když se tak 
stal~ a když žalobce ještě téhož dne k žalovanému přišel, tent'onechtěl 
o ničem věděti. Z tohoto děje jest zjevno, že žalobce opírá nárok na 
náhradu škody o předpis § 346 obě, zák, který upravuje soudní ochranu 
při o cl u ě t í dr žb y a ,nař~Zllj,:- ,že každý nepravý drž!teln:ů~e btti 
žalován jak na obnovem predesleho stavu, tak na odskodnem a ze 
oboje musí soud po právním jednání naříditi, nehledě k silnčjšímu sn~d 
právu, které by žalovaný na věc míti mohL lest t~dr z~oumatr, J"Ké 
jsou zákonné předpoklady tohoto nároku na odskodnenI, Zakon dovolUje 
při porušení držby jen v příp,adě, § 34~ obč, zák, nu!n~u sebeobra!,~, 
ale jinak zakazuje v § 19 obc, zak svepomo~ a pravI, ze kdo pouzl]e 
svépomoci jest za to odpověden, Nutným dusledkem tohoto predplsu 
jsou předpisy §§ 339 a 346 obě; zák. o násl;,dcích rušen~ nebo odňaté 
držby, Náhradní nárok stanoveny v § 346 ,ob 0,, zák. jest nar?kem sa~lO: 
statným, který nelze uplatnIlI ve sP9ru rus,;b~lm (~457 c" r., s,),' nybrz 
jen ve sporu petitorním, a který ~:edpoklada -:- j~ko kaz,dy narok ,~~ 
náhradu škody - z a v i n ě n í rusltele, podle jehoz stupne, se pak ndl 
rQzsah náhrady (§§ 1294, 1295, 1~23, 1324 a 1331 obc, zak.), V,sou
zeném případě lze v tomto obdobl ponechatr stranou spornou otazku, 
zda při ruš e n é držbě se také předpokládá zavině,ní rušitelovo a, zd,a 
tedy soudní ochrana nemá místa proti tom~, ~?o ,jednal b;z~lstne, Cl 
zda na subjektivních názorech rusltele nezaleZl (Jak zastava Randa: 
Besitz str, 171 213 a 259), neboť zde o rušenou držbu nejde, Lze však 
ponechati stra~ou také otázku, zda: na subjektivních názorech rušitelo
vých nezáleží aspoň při žalobě pro o dně t í držby VI, c1an;; pr~ecano 
(Randa l. c, a Ehrenzweig 1/,2 str. 88), neboť v tomto pnpade b~la 
by v i n a žalovaného na odnětí držby dokázá,!'a, kdy?y by!o pravdlvyn; 
tvrze.ní žalobcovo, že žalovaný dal svym zamestnancum ~nkaz, ,by kon,; 
za každou cenu zpět přivedli; ano stačilo by, kdyby SI byl zalovauy 
přivedeného koně podržel, ačkoli zvěděl, jakým způsobem byl z držby 
žalobcovy odňat, a kdyby z tohoto odnětí nebo podržení koně byla 
vzešla žalobCi škoda, Nemůžeť pro náhradní nárok podle § 346 obč, 
zák, záležeti na rozdílu, zda si žalovaný sám zjednal vadným způsobem 
držbu či zda držbu pro něho takovým vadným způsobem zjednanou 
podrŽ~l, ač znal stav věci a tím }pů~obil škod~ dří~~jš!mll,?;žiteli. A:e 
právě v těchto směrech chybí radna skutkova z]lstem mzslch soudu, 
které kladly váhu jen ua namítan~ vlastnické p~ávo ,žalov~ného ke s~ě
něnému koni. První soud se zpusobem odnetr drzby vubec neoblral, 
domnívaje se, že žalovaný jako vlastník odňatého koně n:ohl, s ním 
libovolně 'nakládati a jej i odvésti. Že tento názor není spravnym, vy
chází již z toho, co bylo předesláno, Ačkoli zůstalo žalo,,:anému vlast
nické právo vyhrazeno, byl přece kůň v držbě ž~lobco:e; na 'povaze 
této jeho držby nezáleželo (§§ 339 a 344 obě. zak.); zalovany nebyl 
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oprávněn svémocnč držbu kone žalobci odt'íati, i když tím chtěl uplat
niti své vlastnické právo ke koni, tedy jak zákon v § 346 obč. zák. praví 
»silnější právo na věc«; případná neznalost zákona by ho neomluvila 
(§ 2 obč. zák.). Odvolací soud zjistil »doznáním žalovaného, že sám 
hned po uzavření smlouvy svého koně žalobci· sice předal, ale konč 
toho dne 15. března 1925 zase posléz jmenovanému svémocně odňal, 
pokud se týče svými služebnými odníti dal a vyvodil z toho zavinění 
žalovaného«. Ale takové d'Oz:nání žalovaného ze spisů není zjevno (dů
kaz spisy o rušené držbě - jak již řečen'o - nebyl proveden a z do
znání žalovaného jde jen na jevo, že byl v držebním sporu odsouzen 
ke vrácení koně), naopak žalovaný tvrdil a o tom důkazy nabídl, že 
poslal své kočí k žalobci s dopisem, ve kterém žádal o vrácení koně, 
že kočí pak koně přivedli, že ·on se o to nestaral, jak byl jeho příkaz 
splněn, a že kdyby se byli kočí dopustili nějakého násilí, nebylo by 
toto kryto jeho příkazem. A dále tvrdil, že kůň byl žalobci vrácen třetí 
osobou bez jeho vědomí a svolení. žalovaný se řečenému skutkovému 
zjištění odvolacího soudu brániti nemohl, když ve sporu zvítězil, ale že 
s ním nesouhlasil, je vidno z dovolací 'Odpovědi, kde se ohražuje proti 
názoru odvo.Jacího soudu, že má vinu na odnětí konč, a také již v odvo
lacím sdělení zdůrazňoval, že viny nemá a že za jednání svých z~l11ěst
nanců nezodpovídá. Nevyjádřilo.,se ovšem o tom, proč kO'ně zase ne
vrátil a proč se dal žalovati pro odňatou držbu a vůbec zůstala nevy
jasněna otázka, co se s koněm dálo v době od 15. března do 3. srpna 
1925 (§§ 178 a 182 c. ř. s.). Žalobce Vi dovolání vychází prostě z před
pokladu zakázaného činu a zavinění Ž<ilovaného, nestMaje se o skutková 
zjištěni. Bude tedy nutno zjistiti, jakým způsobem se žalovaný súčastnil 
na odnětí, po případě na nevrácení koně. Teprve pak bude lze pO'sou
diti, zda a v jakém stupni má žalovaný vinu na tom, že kůň v době od 
15. března 1925 do 3. srpna 1925 žalobci vrácen nebyL Odůvodněno 
jest dovolání, vytýkající odvolacímu soudu, že nesprávně posoudil věc 
po stránce právní také v otázce škody. Odvolací soud jest toho ná
zoru, že, když kůň zůstal vlastnictvím žalovaného, měl tento a nikoli 
žalobce podle §§ 329 a 354 obč. zák. nárok na užitky koně, o jichž ná
hradu jest žalován'Ú, zvláště prý, když žalobce, nesplniv smlouvy, pozbyl 
úplně i důvodu k držbě koně. Dále praví odvolací soud, že za škodu 
ve smyslu § 1293 obč. zák. lze pokládati jen skutečnou újmu, která 
byla někomu způsobena na jeho jmění, právech, nebo na jeho osobě, 
nikoli však také na jeho zájmech. Nehledíc k tomu, že z rozsudku nellí 
zjevn'Ú, ze kterých skutečností došel 'Odvolací soud k právnímu závěru 
O' nesplnění smlouvy žalobcem, a že není zjevno, v čem odvolací soud 
shledává v tomto případě rozdi! mezi újmou na právech a újmou na 
zájmech, což dovolání právem vytýká, přehlíží odvolací soud jednak, 
co jest základem této žaloby, jednak v čem záleží škoda, kterou žalobce 
nahrazenu míti žádá. a) Právním důvodem této žaloby není porušení 
práva vlastnického, nýbrž porušení držby jejím odnětím. Rušitel, který 
odejme věc z cizí držby násilím, lstí nebo výprosou, musí podle § 346 
obč. zák. již protO', že tak učinil, že jednal svémocně a že nedovolal se 
p'Úmoci zákonem předepsané, obnoviti dřívější stav a mimo to nahra-
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diti škodu a to i tehdy, kdyby měl k věci silnější právo',tedy tř,:bas 
i právo vlastnické. Musí nahraditi škodu, kterou utrpěl drzltel odnehm 
držby lio dobu, po kterou mu byla držba ,odííata. ,N~ jakosti,: povaze 
držby, jak již řečeno, nezáleží a rozsah nahrady ndl se stu~nel~ V111y. 
Vše to odvolací soud přehlédl a předpisy §§ 329 a 354 obc. zak., na 
které se ,odvolává, a rovněž předpis § 335 obč. zák., na nějž se odvo
lává žalovaný, se nehodí na tento případ., Z té~ož dů~.odu lest pro t:nt~ 
spor bez významu i námitka žalovaného, ze pry pozdej1 doslo ke zrusem 
smlouvy ex tunc, že sám žalovaný má pr?ti ,žalobci náro,k .na n~hradu 
škody pro nespl'nění a že obě strany maj1 nar:ok na vyd~l11 o,dpurcova 
obohacení, že tedy by musil žalobce vydah ~;"tek. z kone a z~, co b~ 
bylo takto bezdůvodným obohacením; nemu,ze bylina dm~e, stra!,e 
náhradním nárokem. Netřeba se tu obnali otazkou, zda skutecne do'slo 
ke zrušení smlouvy, správně otázkou, zda žalovaný ze dvou jemu v § 918 
odst. 1 obč. zák. vyhrazených práv si zvolil ustoupení od sm!o~vy, <lm 
otázkou, zda má žalovaný nárok na ,náhradu škody pro nesp~1,em. (§ ~21 
obč. zák.), neboť d'Odatečné zrušem smlouvy pko litulu poradne drzby 
žalobcovy nemohlo se dotknouti jeho nároku na náhradu škody podle 
§ 346 obč. zák., který přísluší i nepořádnému držiteli, jenž, byl z držby 
vysazen. Totéž platí o domnělé podmínce smlouvy, k, mz jest po~o~ 
tknouti, že žalovaný v žalobní odpovědi mluvil o POd~!;,C~ kredlt?V~l11 
doplatku, nikoli o podmínce hotovosti smlouvy. 'fe, ~r1C,me domneleho 
nároku žalovaného na náhradu škody pro nesplnem slo by jen o vza
jemnou pohledávku žalovanéh?, která vŠ~~1,1ebyla, ani spe:ifikována, 
ani započtením uplatněna. Netreba se tudlZ tl1nto naro~em, :aloval~eh? 
vůbec obírati. b) škoda, kterou žalobce nahrazenu mll! z~d~, zalez,l 
P9dle jeho přednesu v ušlém výdělku za úplatné poskytoval11 povozu 
a za nemožnost pmvozovati cihelnu. Jde tedy o škodu nWjetkovou p'Odle 
§ 1293 obč. zák. a nikoli o újmu na zájmech, jak míní odvolací soud. 
Poklid je tento nárok odůvodněn a do jaké vý~e, nutno teprve ~ do~ 

. plněném řízení vyšetřiti, neboť nižší soudy se dusledkem svych nazoru 
touto 'Otázkou neobíraly. V tom směru jest odůvodněn také uplatněný 
dovolací důvod § 503 čís. 2 c. ř. s. Ježto tedy pro nesprávné právní 
posouzení věci nebyly zjištěny skutečnosti pro rozhodnutí sporu pod
statné a vada ta zasahuje až do první stohce, bylo postupovah podle 
§ 503 čís. 2 a 510 c. ř. s. 

čís, 7304. 

Odhad za účelem vyměřeni dávky z přírůstku hodnoty. 
O tom jaký vliv bude míti rozdíl ve vnitřní hodnotě bývalé rak.

nb.korunY a Kč na vypočítání přírůstku h'Odnoty a vyměřeni dávky 
z přirůstku hodnoty, nepřísluší rozhodovatí soudům, nýbrž samospráv
ným úřadům pověřeným vyměřením dávky. 

Při určeni odhadní ceny dlužno přihlížeti i k náhradě, již platí doly 
ročně v různé výši majiteli nemovitosti za škody poddolovánim. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, RII 267/27.) 
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K návrhu méstské rady v O. o soudní odhad nemovitostí za účelem 
vyměření dávky z přírůstku hodnoty stanovil s o udp r v é s t o I i c e 
cenu nabývací (k 1. lednu 1914) na 15.459 Kč' 80 h, cenu zcizovací 
(k 27. červnu 1925) na 45.125 Kč. Rek u r sní s o u d k rekursu 
odpůrců .navrhovat~lky napadené usnesení potvrdil. N e j vy Š š í s o u d 
nevyhovel dov'olaclmu rekursu, ale opravil usnesení prvého soudu v ten 
rozum, že odhadní cena k 1. lednu 1914 platí nikoliv v korunách česko
slovenských, nýbrž rakouskouherských. 

Důvody: 

.. St.ěžovate:é odporují napadenému usnesení ze všech podle § 16 nesp. 
nz. pn ml~oradn:m d?volacím rekursu jedině přípustných důvodů, totiž 
pro zmatecnost, zreJmy rozpor se zákonem a se spisy, ale nepodařilo se 
ji~l žádný z nich prokázati. Důvod zřejmého rozpolU se spisy nebyl jimi 
vubec lllJak p~·oveden. Zmatečnostmi v nesporném řízeni nejsou jiné 
vady, nez ktere vypo'čítává § 477 c. ř. s., takovými netrpí však ani na
p~~ené us~esení, ani předcházející mu řízení. Porušení zákonných před
piSU o poctu znalců bylo, by sice vadou řízení, není však zmatečností 
a .nemůže bíti proto mimořádným dovolacím rekursem již uplatněno. 
Vytka Jest vsak mimo to v mzpo'fU se spisy, neboť o všech cenách byli 
správně podle § 9 odhadního brdu pro nemovitosti ze dne 25. č'ervence 
1897, čís. 175 ř. zák. slyšeni dva znalci obeznámení s cenami staveb
níCh. a .hospodářských pozemků na Ostravsku a nebylo důvodu přibrati 
zvlastlll znalce pro pozemky stavební a pro pozemky hospodářské tím 
mene přibrati dva znalce z oboru st~vebního pro ocenění domku,' jenž 
měl v roce 1914 cenu jenom 2.500 Kč, v roce 1925 pak byl vůbec bez 
ceny. Bezp'Ů'dstatná a rovněž v rozporu se spisy jest výtka zmatečno'sti 
spatřované v tom, že znalecký posudek nebyl stěžovatelům doručen ku 
podání námitek. Pokud právo stěžovatelů, vyjádřiti se o posudku znalců, 
bylo pomšeno, byla vada ta napravena již prvním fO'zhodnutím rekurs~' 
ního soudu. Aby poslední prohlášení zna:!ců, v němž po obšírném soud
ním šetření a po četných připomínkách a n'ámitkách stěžovatelů setrvali 
při svém posudku, bylo doručeno stěžovatelům za účelem dalších ná
mitek, nebylo podle pravidel nesporného řízení třeba. V tom, že nižší 
soudy n,epřihlížely k rozdílu mezi korunou československou a korunou 
r~kousko-uherskou, není zmatečnosti, jak stěžovatelé soudí, nýbrž ne
zakonnosh, ve věci pak jest výtka oprávněná jelllom potud, že ceny 
k 1. lednu 1914 měly býti udány v korunách rakousko-uherských, jež 
byly tehdy jediným zákonným platidlem a mírou hodnot a jichž hod
notou se odhadci také sku,tečně řídili. Nesprávnost byla dodatečně na
pravena. Jaký vliv bude míti rozdíl ve vnitřní hodnotě obou korun na 
vypočítání přírůstku hodnoty a vyměření dávky z přírůstku hodno'ty, 
o tom rozhodnouti nepřísluší soudu, nýbrž samosprávným úřadům po
věřeným vyměřením dávky. úloha soudu jest skončena určením odhadní 
ceny k určitému dni ve měně v ten den platné. Dalším a hlavním před
mětem dovolacího rekursu jest, že znalci a nižší soudy přihlíželi k ná
roku na náhradu škod zpllsobených na odhadovaných nemovitostech 
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poddolováním jako k okolnosti zvyšující cenu nemovitostí. Stěžovatelé 
doličují, že nárok na odškodnění jest nárokem obligačním a nemá vlivu 
na cenu nemovitostí. Výtka týká se jenom ceny pozemků p. č. 295, 29G 
a 297 k 17. červnu 1925, jež byla urČena na 3.517 Kč 50 h, a není proto 
způsobilá, by ospravedlnila konečný návrh rekursní na snížení ceny 
všech odhadovaných nemovitostí k 17. červnu 1925 ze 45.125 Kč' na 
30.000 Kč. Není však ani věcně odůvodněná, neboť není v rozp'oru se 
zákonem, že bylo při určení odhadní ceny přihlíženo k náhradě, již podle 
nenapadeného zjištění prvního soudu platí doly ročně, ale vždy v různé 
výši, majitelům nemovitostí jako náhradu za škody způsobené poddo
lováním. Náhradou touto rozmnožuje se-užitek z pozemků, obecná cena, 
již soud odhadem určuje, řídí se však podle § 305 obč. zák. právě 
úhrnkem všeho užitku. Ze skutečnosti, že doly platí náhradu ročně a 
v různé výši, plyne, že se náhradou vyrovnává každý rok zvláště rozdíl 
mezi užitkem, který by byly pozemky poskytly, kdyby nebyly poddo
lovány, a který skutečně poskytly. Poddolováním utrpěl naturální, ni
koliv však celkový výnos pozemků, při určení obecné ceny musí však 
býti přihlíženo ku všem užitkům, které s držením nemovitosti jsou spo
jeny. Okolnost, že při prodeji nemovitostí dne 17. června 1925 byla 
zvláště ujednána a zaplacena cena nemovitostí ve stavu poddolovaném 
a cena práva na náhradu za poddolování, nemůže nic změniti na tom, 
že právo požadovati náhradu za poddolování jest nerozlučně spojeno 
s držbou nemovitosti a že poskytovaná náhrada jest užitkem z nemovi
tosti. Ani v tomto směru neni dovolací rekurs opodstatněn, pročež bylo 
mna ti, jak se stalo. 

čís. 7305. 

Ručení za škOdy z pr'Ů'vozu autQmobilů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

Os'Ů'ba, jež byla z ochoty dopravována na jednom ze setkawšlch se 
vozidel, má nárok podle §§ 1, 2 zák. proti majiteli a řídiči druhéhO' VQ
zidla. Řidiče vozidla, na němž byl poškQzený dopravQván z ochoty, 
dlužnO' považQvati v poměru poškozenéhO' prO'ti majiteli a řídiči druhého 
vDzidla za »třetí QSDbu« ve smyslu § 2 zák. 

(Rozh. ze dne 8. září 1927, Rv II 773jQ6.) 

Motorové kolo Františka M-a, na němž byl z ochoty dopravován 
žalobce, srazilo se s automobilem řízeným Emilem N-em a náležejícím 
městu O. Žalobce byl při srážce poraněn. Žaloba o náhradu škody proti 
Emilu N-ovÍ a městu O. byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o -
I i c, N e j vy Š š í m s o li dem z těchto 

důvodů: 

Dovolání žalobcovo, opřené o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. S., 

není opodstatněno. Oba nižší soudy dospěly k zamítnutí žalobní prosby 
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Z důvodu, že podle jejich názoru ustanovení zákona o povinném ručení 
za škody z provozování automobilú ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. 
zák. nelze použíti na tento případ, nýbrž, že povinné ručení jest posu
zovati podle 30. hlavy obč. zák., podle níž však povinné ručení a tudíž 
také žalobní nárok není odůvodnčn. Oba nižší soudy vycházejí z ná
zoru, že žalobce, ježto byl Františkem M-em dopravován jen z 'Ochoty 
na jeho motorovém kole a proto podle § 4 první odstavec zákona o aut. 
ruč. nemůže proti němu uplatňovati nároky na náhradu podle ustanovení 
§§ 1 a 2 zákona o aut. ruč., nemůže odvozovati nároky na náhradu po
dle ustanovení zákona o aut. ruč. ani proti žalovaným, jichž jízdním 
silostrojem nebyl dopravován. Odvolací soud odůvodňuje tento svůj 
názor tím, že owba, jíž doprava na jednom z obou setkavších se jízd
ních sil'Ostrojů byla přiznána z ochoty, jíž tudíž nepřísluší nároky na 
náhradu podle ustanovení §§ 1 a 2 zákona o aut. ruč. proti tomu, jehož 
jízdním silostrojem byla dopravována, nemůže míti více práv než tento, 
jemuž nepříslušeji ani podle § 3 zákona o aut. ruč. nároky na náhradu 
ve smyslu ustanovení §§ 1 a 2 zákona o aut. ruč. ze setkání se obou 
jízdních silostrojů. Toto odůvodnění však neobstojí. Omezení povinného 
ručení podle § 4 zákona o aut. ruč. vzniklo z úvahy, že ten, komu do
prava jízdním silostrojem přichází k d'Obru z pouhé ochoty a jenž této 
ochoty použije, nemůže si z toho činiti nároky na zvýšené povinné [u
cení toho, který mu prokázal ochotu. Že zákonodárce byl veden jen 
úmyslem vyloučiti nároky na náhradu osoby dopravované z ochoty proti 
řidiči, pokud se týče proti vlastníku jízdního silostroje, jímž byla do
pravována, plyne z dějin vzniku tohoto! ustanoveni, zejména ze zprávy 
justičního výboru býv. rak. poslanecké sněmovny o vládní předloze 

k čís. 2068 příloh, XVII. zasedání k §4, v níž se zd\irazňuje, že tento § 
vyslovuje zásadu., že, kdo, jest dopravován jízdním silostrojem dobro
volně a bezplatně, nemůže činiti nároků na náhradu pmti vlastníku, jenž 
ho jako hosta pozval k jízdě. Ohledy, jež mluví pro vlastníka jízclního 
silostroje, jímž se bezplatná doprava shla, odpadají proti vlastníku a 
řidiči jiného silostroje, jímž osoba, která žádá náhradu, vůbec nebyla 
ďopravována, a není proto důvodu, aby proti tomuto byla vyloučena 
ustano.vení §§ 1 a 2 zákona o aut. ruč. I kdyby se tedy doprava žalob
cova na motorovém kole Františka M-a byla stala z pouhé ochoty, mělo 
by to jen za následek, že žalobce by nemohl proti Františkovi M-ovi 
uplatniti nároky na náhradu podle ustanovení §§ 1 a 2 zákona o aut. 
ruč. Jeho. práva proti žalovaným, jichž silostrojem nebyl vůbec dopra
vován, nebyla by však ustanoveními § 4 zák. o aut. ruč. d'o,tčena. Otázku, 
zda žalobce byl dopravován z příkazu Františka M-a či skutečně jen 
z ochoty na jeho motorovém kole, není třeba řešiti, poněvadž jest 
v tomto sporu nerozhodná a František M. není žalován. Nesporuo jest, 
že škodlivá událost nastala střetnutím se provozů obou jízdních silo
strojů, totiž alltomobilu druhého žalovaného a motorového kola Fran
tiška M-a. Platí tudíž ustanovení § 3 zákona o aut. ruč., podle něhož se 
sice řídí vzájemné nároky na náhradu podle obecného občanského práva, 
třetí o,soby však, jež utrpěly škody ze setkání se několika ručíCích auto
mobilů mohou vznésti nároky na náhradu proti každé osobě ručením 
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zavázané podle toho zákona, který podle povahy provozu žalované 
osoby jest rozhodným pro její ručení a podle něhož několik osob ručí 
rukou nedílnou, pokud nárok na náhradu jest odůvodněn proti více oso
bám. Že žalobce v tomto případě přichází v úvahu jako osoba k náhradě 
oprávněná, o tom nelze právem pochybovati,neboť, jak citovaná zpráva 
justičního výboru k § 4 výslwně zdůrazňuje, poskytuje zákon třetím 
osobám solidární nárok z povinného ručení proti oběma súčastněným 
automobilům, ať již byly setkáním se jich poraněny jako cestující nebo 
jako chodci. V těchto směrech neposoudily tudíž nižší soudy věc po 
právní stránce správně. Leč přes to nebylo lze žalobcovu dovolání vyho
věti. Z toho, co řečeno, plyne, že se žalovaní mohou sprostiti z povin
ného ručení vyviň ovacím důkazem podle § 2 zák. o. aut. ručení, totiž 
důkazem, že škodná událost byla způsobena zaviněním někoho třetího' 
nebo poškozeného sama nebO' že i při řádných a věcných opatrnO'stech 
ve vedení jízdního silostroje a zacházení s ním nemohla býti odvrácena. 
Tento důkaz se žalovaným podařil. Zavinění poškozeného nepřichází 
zde ovšem v úvahu, ježto je žalovaní sami netvrdili. Napmti tomu tvrdili 
žalovaní, že srážkll obou vozidel zavinil jedině řidič motorového kola 
František M., ježto jel šilenou rychlostí po pravé str",ně silnice a ne
mohl své kolo dobře ovládati. Nižší soudy zjistily, že zavinění Františka 
M-a jest podle § 268 c. ř. S. mimo pochybnost již proto, že byl pro tuto 
škodlivou událost uznán vinným přestupkem podle § 335 tr. zák. Zjistily 
dále, že spolužalovaný šofér Emil N. jel podle předpisů po levé straně 
silnice ve směru své jízdy rychlostí 10-12 km, že na zatáčce ve vzdá-
10no,sti asi 10 kroků zpozoroval motorové kolo M-ovo, jedoucí šíleným 
tempem proti němu na téže straně silnice, takže srážka zdála se nevy
hnutelnou, že proto stočil okamžitě své auto na opačnou stranu silnice, 
by v poslední chvíli srážce zabránil. Ježto však i M. učinil zároveň to
též, došlo přece ke srážce. Tím jest tedy dokázáno, že škodlivá událost 
byla způsobena zavinením řidiče motorového kola Františka M-a - je
doucího v zatáčce nejen šíleným tempem, nýhrž i pá nesprávné straně 
silnice - a to výhradně jeho zaviněním. Zjistilyť nižší soudy dále, že 
spolužalovaný Emil N. své auto úplně ovládal a že nemohl; ani kdyby 
byl jel pomaleji, učiniti nic jiného, než bud' zastaviti, - při čemž za 
daných okolností bylo očekávati přímý náraz motorového kola z předu 
a ovšem velké neštěstí, - aneb auto rychle strhnouti· na pravo v před
pokladu, že se tím motorovému kolu Vyh-llC, při čemž 'nemohl věděti, že 
M. v poslední chvíli učiní totéž a že I11U to při jeho šílené rychlosti bude 
vůbec možno. Z těchto zjištění usoudil odvolací soud z,ela správně, že 
spolužalovanému N-ovi nelze přičítati zavinění ani sp·oluzavinění na 
srážce,které by bylo v příčinné souvislosti se žalobcovým úrazem, při 
čemž poukazuje napadený rozSlťdek zcela správně i na to, že ani trestní 
soud, odsoudiv Emila N-a toliko pro přestupek podle § 431 tr. zák. (že 
jel v zatáčce větší rychlostí než 6 km za hodinu), neshledal příčinné 
sou'lislosti mezi tímto trestným činem Emila N-a a tělesným poškozením 
žalobcovým. O tom, že řidiče motorového kola Františka M-a, jenž není 
žalován, dlužno v poměru mezi žalobcem a žalovanými pokláclati s hle
diska § 2 zákona o aut. ruč. za »někoho třetího«, nemůže býti pochyb-



- čís. 7306-
1371) 

nosti. Tento pojem nekryje se s pojmem »třetí osoby« podle § 3 čtvrtí' 
odstavec tohoto zákona, jak se mylně domnívá soud prvé stolice, po
ukazuje na Bartschovo vydání zákona o aut. ruc., poznámka 8 k § 3, 
kde se za »třetí osoby« označují všichni, kdož při události, vzniklé sráž
kou několika ručících automobilů, utrpěly škodu a neručí ani za to, ani 
za ono vozidlo. Ježto podle toho, co uvedeno, jest prokázán'O, že škodná 
událost byla způsobena výhradným zaviněním někoho třetího, Františka 
M-a, jsou žalovaní podle § 2 zákona o aut. ruč. sproštěni z povinnosti 
k náhradě, pročež nižší soudy právem zamitly žalobní žádost. 

čís. 7306. 

Příslušnost podle § 83 j. n. 
I předpí~ § 83 j. n. předpokládá, že jde o rozepn z najmu nebo 

pachtu a liší se od předpisu § 49 čís. 5 j. n. pDuze tím, že nevylučuje 
rozepře týkající se jsoucnosti smlouvy nájemní nebD pachtovní. Nárok 
na vrácení přeplatku nájemného nelze uplatňovati na sudíšti podle 
§ 83 j. n. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 636/27.) 

Žalobce domáhal se vrácení přeplatku nájemného žalobou na okres
ním soudě, v jehož obvodu byla najatá nemovitost. Námitku místní ne
příslušnosti S'O udp r v é s t o I i c e zamitl, rek U r sní s O u d ná
mitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů'v o d y: Podle názoru rekursního 
soudu nejde o spor ze smlouvy nájemní podle § 49 čís. 5 j. n., ač žaloba 
podána byla za trvání nájemního poměru. žalob-ním důvodem není ná
jemní smlouva a žalob ním nárokem není nájemné, nýbrž právním dů
vodem jest, že žalovaný podle tvrzení žaloby dostal zaplaceno od žalobce 
na nájemném více, než mu přís,lušelo, tudíždůvoc! zakládající se na 
ustanovení § 1431 obč. zák. Okolnost, že o nároku na vrácení přepla
ceného nájemného jedná se v § 20 zák. '0 ochr. náj., nemůže nic '1'ěniti 
lla příslušných ustanoveních j. n. o příslušnosti soudu a nebyly také 
v tomto směru předpisy j. n. zákonem o ochr. náj. změnbny a nelze také 
z toho dovozovati, že se žalobní nácok zakládá v nájemní smlouvě aneb 
že se jedná o nájemní činži. Ježto tedy nejde 'O spor ze smlouvy nájemní, 
nelze použíti usbnovení § 83 j. n. o příslušnosti souelu, v jehož obvodu 
najatý předmět leží, nýbrž příslušným jest obecný soud žalované strany. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle ustáleného rozhodování nejvyššího soudu nepatří k výlučné 
příslušnosti okresního soudu podle § 49 čís. 5 j. n. nárok na vrácení 
toho, co pronajímatel od nájemníka požádal a neoprávněně přijal nad 
přiměřené nájemné za pronájem místnosti proti předpisům zákona 
D ochraně nájemníků (tak rozhodnutí uveřejněná ve sb. n. s. čís. 3558 
.a 6184). V souzeném případě ovšem nejde o věcnou příslušnost, nýhrž 
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o příslušnost 111ís~ní) avšak to na věci nic nel1l~ní, neboť i předpis § 83 
j. n. předpokládá, že jde o rozepři z nájmu nebo pachtu, a liší se ve 
směru tom od předpisu § 49 čís. 5 j. n. jen tím, že vzhledem k svému 
povšechnému znění nevylučuje rozepře, týkající se jsoucnosti smlouvy 
nájemní (pachtovní) nebo zaplacení činže (srovnej výnos min. sprav. 
ze dne 2. čerVna 1914 čís. 43 věstniku k § 83 j. n.). 

čís. 7307. 

Daň z obratu (zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 268 sb. z. a n.). 
Nabyvatel, jenž zaplatil jednotně stanovenou úplatu, jest oprávněn, 

žádati na dodateli zpět peníz rovnající se části daně z obratu, o niž tatq 
byla dodatečně snížena, pouze tehdy, byla-Ii daň v jednotně stanovené 
úplatě již skutečně zahrnuta. 

Nejde o překročení odvolacího návrhu, zrušil-li odvolací soud roz
sudek prvého soudu, ježto postrádal potřebných skutkových zjištění 
vzhledem k svému odchylnému právnÚllu posouzení, třebas 'Odvolání, 
vytýkající nesprávné právní posouzení, navrhovalo pouze změnu roz
sudku. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 697/,27.) 

Proti žalobě o zaplacení nedoplatku kupní ceny 9.976 Kč 20 h za 
dod"né zboží namítl žalovaný započtením vzájemnou pohledávku ve 
výši zažalované pohledávky z důvodu obohacení žalující firmy, ježto 
prý žalovaný zaplatil žalobkyni za dodávky lněné příze v druhé polovici 
roku 1926 na 2% dani z obratu celkem 20.351 Kč, když však tato byla 
finančními úřady snížena za tuto dobu na 1 %, obohatila se žalující 
strana na úkor žalované o 1 %, tedy o 10.175 Kč 50 h. Pro c e sní 
s <O udp r v é s t o I i c e přiznal žalobkyni zažalovaný nárok, uznal 
však po právu též pohledávku namítanou žalo'vaným započtením Ve 
výši zažalované pohledávky a v důsledku toho žalobu zamítl. O d v o
l a c í s o u d zrušil k odvolání žalobce napadený rozsudek a vrátil. věc 
pJ"vému soudu, by, vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval a věc znovu 
rozhodl. D ů vod y: Své právní stanovisko opírá žalo,v«ná o předpis 
.§ 12 zákona o dani z obratu, který ustanovuje ve druhé větě, že příjemce 
dodávky jest oprávněn předpokládali, že v úplatě jednotně stanovené 
jest již zahrnuta daň, nestanoví-Ii úmluva nic jiného. Poněvadž, jak je 
jinak nespomo, bylo zbo,ží žalované straně stranou žalující účtováno za 
pevně fakturované ceny a o placení daně z obratu ne.bylo nic umluveno, 
dlužno za to míti, že v těchto pevnč fakturovaných cenách jest také za
účtována 2%ní daň z obratu. Mezi stranami vzešel spor o výklad tohoto 
předpisu, jakož i souvisejícího s ním předpisu § 49 (6) zákona o dani 
z obratu, pokud se týče čl. 43 vládního nařizení ze dne 4. července 1924, 
čís. 156 sb. z. a n. (prováděcího předpisu), jakož i o výklad výnosů 
ministerstva financí o snížení daně z obratu na 1 %. Prvý soud na před
pisy právě uvedené neklade váhu, pokládaje je pro spor za téměř bez
významné. Podle názoru odvolacího soudu nelze však předpis § 12 zá-
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kona O dani z obratu, pokud se týče další předpisy shora citované jen 
tak zhola přejíti, čemuž svědčí již ta skuteč.nost, že právě § 12 jest zá
kladním pilířem, na němž žalovaná buduje své námitky. Soud odvolací 
rozumí předpisu tOI11U tak, že byla-Ii příjemci dodávky účtována úplata 
jednotně st«novená a nebylo-Ii nic jiného umluveno, platí zákonná do
mně'nka, že v této jednotně stanovené úplatě je zahrnuta daň z obratu. 
Platí tedy ohledně žalované strany, když je nesporno, že byla cena .za 
zboží pevně stanovena a o placení daně z obratu nebylo nic sjednáno, 
právní domněnka, že zaplatila 2%ní daň z obratu z objednávek spada
jících do druhé poloviny roku 1926. Nelze však přisvědčiti žalované 
v tom, že tím bylo bezpodmínečně řečeno, že žalovaná také skutečně 
ony 2% zaplatila. Právní dosah předpisu § 12 dlužno spatřovati v tom, 
že důsledkem této právní domněnky, která ovšem má ještě další právní 
význam v tom směru, že není přípustno později,' zvláště již účt~ovatj daň 
z obratu, není věcí žalované, by dokazovala, že daň z obratu skutečně 
zaplatila, nýbrž že břemeno průvodní spadá na žalující stranu, jejíž věcí 
jest, by tvrdila a dokázala, že v jednotně stanovených úplatách za zboží 
nebyla vůbec obsažena, správně řečeno zakalkulována 2 %ní daň 
z obratu. Ani předpis § 49 shora citovaného vládního nařízení neodpo
ruje tomuto výkladu. Pravda jest ovšem, že předpisy tyto ohsahující 
přechodná ustanovení se individuelně nehodí na sporný předmět, mohou 
však v zásadě hýti také cennou pomůckou při výkladu. Předpisy tyto 
přiznávají při snížení sazby nabyvateli, jemúž byla daň započítána, ná
rok na sazbu daňovou. Předpokladem jest tu tedy, že hyla daň započí
tána. Žalující strana podle názoru odvolacího, soudu nesprávně vykládá 
slova ta v ten rozum, že se tu předppkládá, že byla daň zvlášť započí
tána. Nehledíc k tomu že ani slova »separátně« ani obdobného vý'razu 
zde vůbec není, lze textaci tu' dobře uvésti v soulad s § 12 zákona, který 
dopouští také započítání v pevně smluvené úplatě, ba je dokonce před
pokládá. Žalobkyni nelze přísvědčiti v tom, 'že slušelo žalobě vyhověti 
již proto, že žalovaná nedokázala, že zaplatila 2%nl daň z obratu, nemá 
však pravdu ani žalovaná, pokládajíc opačný důkaz u strany žalující za 
vyloučený. V přípravných podáních strany vůbec v tomto směru nic ne
uvedly. žalov«ná obmezila se na předpis § 12 zákona o dani z ohratu, 
žalobkyně původně ani netvrdila, že ve fakturovaných cenách daň 
z obratu nebyla započtena. Teprve pří ústním jednání dne 31. ledna 1927 
výslovně tvrdila žalující, že u těch obchodů, jichž se spor týče, neby13 
vůbec daň z obratu zvlášť zakalkulována, o čemž nabídla důkaz kalku
lací a výslechem stran. Důkaz kalkulací byl připuštěn. Při dalším ústním 
jednání dne 15. března 1927 rozvedla žalobkyně toto své tvrzení a na
bídla důkaz svědkem Rudolfem B-em, kalkulací a výslechem stran. Dů~ 
kazy ty, až na výslech stran, byly také 'Provedeny. Po provedení těchto 
důkazů nabídla žalobkyně o správnosti kalkulace, pokud se týče o tom, 
že v n:Í není započtena daň z obratu, další důkaz znalci a výslechem 
stran. Žalovaná o opaku nabídla taktéž důkaz výslechem stran, soud 
prvé stolice však již těchto dalších důkazů nepřipustil. Podle toho, co 
byllo shora vyloženo, závisí rozhodnutí sporu na tom, zda se zdařil ža
lobkyni dťtkaz, že v cenách fakturovaných za druhé pololetí 1926 není 
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vůbec daň z obratu zakalkulována, neboť kdyby se prokázalo, že faktu
rované ceny rovnají se pouze běžným tržním cenám, a že nejsou zvý
šeny o daň z obratu, bylo by tím dokázáno, že žalovaná daň z obratu 
nezaplatila a, byla-Ii pak snížena podle výn'osu ministerstva finanCÍ daň 
obratová pro přádelny, nemŮže žalovaná z toho dovozovati, že byla ža
lujíCÍ strana obohacena o přeplacenou daň. V tomto směru právem vy
týká odvolatelka prvému soudu rozpor mezi zjištěními. 

N e j v y Š š í S'0 U d nevyhověl rekursn. 

Důvody: 

Netřeba rozebírati se stěžovatelkou otázku, zda § 12 zák. ze dne 21. 
prosi'nce 1923, čís. 268 sb. z. a n. ve větě, že příjemce dodávky jest 
oprá\"něn předpokládati, že v jednotně stanovene úplatě jest již zahrnuta 
daň, stanoví právní domněnku či nepodminěné právo nabyvatele, před
pokládati, že dodavatel zakalkuloval do ujednané ceny též daň z obratu. 
Jak praví vládní »důvody k jednotlivým paragrafllm« řečeného zákona 
ve statí »k § 12«, stanoví se onou větou jen, že úplatou se rozumí pravi
delně cena včetně daně, čímž mělo býti zabráněno četným pochybnostem 
o otázce, zda je dodavatel, když smluví s nabyvatelem pevnou cenu, 
oprávněn kromě pevné ceny účtovati ještě daň. Je tudíž jen stanoveno, 
že dodavatel za daného předpokladu není oprávněn, kromě pevné ceny 
účtovati ještě daň, a teely také nabyvatel není povinen, dodatečně ještě 
daň platiti. Z řečeného ustai1O'vení neplyne však nic pro řešení otázky, 
o niž tu jde, zda totiž nabyvatel, jenž zaplatil jednotněsla:novenou 
úplatu, jest oprávněn žádati na dodavateli zpět částku rovnající se části 
daně z obratu, o niž tato byla dodatečně snížena, protože tím podle mí
nění stěžovatelčina zanikl prý pro dodavatele právní důvod ji podržeti. 
Otázku tu nutno při nedostatku jiných zvláštních předpisů řešiti podle 
§ 1435 obč. zák., o nějž se správně opřely též nižší soudy. Předpo
klad.em jeho použití jest, že jde 'O věci, které byly dány jako opravdo,vý 
dluh a že někdo je skutečně dal. Nezáleží proto na tom, zda nabyvatel 
jest oprávněn předpokládati, že je v jednotně stanovené úplatě již za
hrnuta daň, že tudíž dodavatel není oprávněn kromě pevné ceny účtovati 
ještě daň a nabyvatel není povínen, ji ještě kromě pevné ceny platiti, 
nýbrž jde o to, zda daň v jednotně stanovené úplatě skutečně byla již 
zahrnuta, nabyvatel tudíž se zaplacenou úplatou platil t«ké v ní na něho 
přewllutou daň z obratu. K tomu účelu musí býti zjištěno vyšetřením 
okolností, jež odvolacím soudem byly naznačeny a po případě í dalších 
okolností, jež snad znalci budou pokládány pro podání spolehli
véh'O nálezu a správného po,sudku nezbytnými, zda dodavatel daň 
z obratu v jednotně stanovené úplatě skutečně přesunul na nabyvatele 
čili nic. Šetření to se nikterak nepříčí ustanovení § 12 cit. zák. o opráv
něností předpokladu, že v jednotně stanovené úplatě jest již zahrnuta 
daň, neboť z něhO' plynoucí důsledek, že dodavatel není již oprávněn 
kromě pevné ceny účtovati daíí, platí nejen tehdy, když ji skutečně do 
pevné ceny zahrnul, nýbrž i tehdy, když ji - ať už vědomě nebo z ja
kýchkoli jiných důvodů - skutečně nezahrnul. Bylo by nespravedlivé 
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a neodpovídalo by proto správnému výkladu z{lkona, kdyby nabyvatel, 
jenž nezaplatil daň z obratu na něho skutečně ani nepřeSll:J1'utou, měl 
z toho získati, že daň dodatečně byla zrušena nebo snížena. Vždyť 
pevná cena by byla v tomto případě bývala táž i tehdy, kdyby daň 
byla bývala zrušena neb snížena dříu, než ještě pevná cena byla ujed
nána. Napadené zrušovací usnesení vyhovuje proto v podstatě zákonu 
a stavu věci. Neprávem mu stížnost také 1éytýká, že překročuje meze 
odvolacího návrhu, jenž žádá změnu, ale nikoli zrušení napadeného roz
sudku. Odvolání navrhuje sice jen změnu rozsudku, ale navrhuje ji, vy
týkajíc mylné právní posouzení věci prvým soudem. Ukázala-li se výtka 
ta 'Odůvodněnou a neshledal-Ii odvolaCí soud při správném právním 
posouzení nezbytných skutkových zjištění pro rozřešení sporu na tomto 
novém základě, nezbývalo mu, než napadený rozsudek zrušiti, aby řízení 
mohlo býti náležitě doplněno a pak na jeho základě mohl býti vydán 
rozsudek nový. 

Čís. 7308. 

Símultanní hypoteky. 
Byl-Ii předcházející simultanní zástavní věřitel zároveň věřitelem 

vymáhajícím, dlužno při řešeni· otázky, zda tu byl předpoklad náhrad
nlho nároku podle § 222, třeti a čtvrtý odstavec, že předcházející věřitel 
žáci a I z rozvrhové podstaty nepoměrné uspokojení, přihlížeti i k ob
sahu exekučnlho návrhu. Tím, že vymáhající věřitel navrhl vnucenou 
dražbu pouze jediné nebo jen některých z vespolně zavazených nemo
vitostí k dobytí celé vymáhané pohledávky, dal na jevo, že žádá zapla
cení v jiném poměru než naznačuje § 222, druhý odstavec, ex. ř. 

Nebyly-li v dražbě prodány veškeré nemovitostí, může následující 
knihovní věřitel požadovati jen p o měr n é zajištěni náhradního ná
roku na jednotlivých simultanně zavazených nemovitostech. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 699/27.) 

Pohledávka vymáhajícího věřitele 100.000 Kč s přísl. vázla simul
tanně jak na vydražené vlQžce čís. 29 pozemkové knihy kat. obce R., 
tak i ve vložkách čís. 1467, 1881, 1758 a 1761 PQzemkové knihy kat. 
obce O. a 201 poz. knihy kat. obce V., které doposud nebyly prodány. 
Při rozvrhovém roku navrhla knihovní věřitelka firma ]., by celý jeJí 
náhradní nárok byl vložen ve smyslu § 222 ex. ř. penízem 32.915 Kč 
38 h ve vložce čís. 1467 pro obec O. Sb'ud prvé stoli,ce vy
hověl návrhu jen ohledně 717 Kč 66 h. O ů v <O d y: Ohledně náhrad
ního nároku zadnějšího věřitele jest uvésti, že se jeho zjištění stalo 
podle ust"novení § 222 třetí a čtvrtý odstavec ex. ř. a ve smyslu § 2 naŤ. 
min. sprav. ze dne 10. července 1897 čís. 176 ř. zák. Ustanovení § 2 
použito bylQ, poněvadž vl. č. 1881 O. jest továrním objektem. Strany, 
nevyjádřily se při rozvrhovém roku, jakou částkou má býti podklad 
rozvrhu určen, pročež bylo to povinností soudu. Ježto pak ohledně všech 
nemovitostí zavedeno jest u okresního soudu dražební řízení, za něho'ž 
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všechny nemovitosti byly již odhadnuty, byly vzaty za základ výpočtu 
náhradního nároku tyto odhadní ceny jakožto nejspolehlivější. Před PQ_ 
hledávkou náhradního věřitele předcházejí sice další pohledávky za vě
řitelem simultanním) ježto však tito věřitelé nevznesli nároku na ná
hradni nárok, nebylo k nim při výpočtu přihlédnuto (Ol. U. n. ř. 1750). 
Ježto pohledávka náhradního věřitele jest slu·očena 6%, byl také ná
hradní nárok jen touto sazbou súročen (Trenkwalder ku vzoru 295 
pozn. B. cl. Přes to, že věřitel uplahluje náhradní nárok pouze ohledně 
jedné vložky, musely býti za základ výpočtu vzaty všechny simultanně 
ručící nemovitosti. Toto jest odůvodněno v § 222 třetí odstavec ex. ř .. 
dle něhož náhradní nárok representuje částku, o kterou dostal věříte 1 . 
víc:, z prodané nemovitosti, než kdyby byl žáclal poměrné uspokojení, 
a ze ku hrazení této částky mají jednQtlivé nemovítosti přispěti po
měrně. Ježto nemovitost vl. č. 1467 měla na pohledávku 110.172 Kč 
přispěti částkou 2.287 Kč 35 h, nemůže náhradní nárok tuto částku 
přestoupiti. Ježto náhradní nárok jest nížší než pohledávka, musí ku 
jeho úhradě přispěti všechny nemovitostí. Výpočet náhradního nároku 
stal, se dle poměru, tak že dil náhradního nárQku, připadající na jednu 
z vIce 'neprpdaných nemovitostí, má se ku celému náhradnímu nároku 
v poměru, jako poměrná částka, kterou jednotlivá nemovitost měla ph
spěti ku poměrnému zapravení simultanní pohledávky ku součtu těchto 
~ástek, připadajících na neprodané nemovitosti. Výpočet, žádaný vě
ntelem, pouze vzhledem na prodanou nemovitost a na nemovitost vl. 
č~s. 14~7 byl by nesp-rávným, nehledě ani k tomu, že by vůbec náhrad
mho narokll' nebylo dosaženo. Ježto pak náhradní nárok má pořadí za 
nedoplatkem společné hypoteky, nebylo třeba, tuto okolnost v usnesení 
výslovně uváděti. Rek u r sní s o'ud k rekursu firmy J. napadené 
us?e.sení potvrdíl. O ů v o cl y: Stěžovatelka navrhla při rozvrho'vém 
stam dne 12. dubna 1927,. by náhradní nárok byl vložen ve smyslu 
§ 222 ex. ř. ve vložce čís. 1467 pro O., ježto prvý soudce tomuto ná
vrhu vyhověl pouze ohledně 717 Kč 66 h s přísl., domáhá Se stěžova
telka změny napadeného usnesení v tom smyslu, že se náhradní nárok 
vkládá v částce 32.915 Kč 38 h, p'Oněvadž prvý soudce náhradní nárok 
zjistil tímto penízem. Stížnost není odůvodněna. Náhradní nárok podle 
§ ~2? od~tavec třetí a, čtvrtý ,:x .. ř. předpokládá nejen, že věřitel obdrží 
me~e, nez kdyby se predchozl slmultanní hypotekární věřitel hyl uspo
kOJll po~le druhého odstavce ze všech vydražených, pokud Se týče si
:"ultan,ne ~avaz~ný_ch. nemovitostí, nýbrž má za další předpoklad í to, 
ze ,zkr~c.enJ opravn~ne osoby ,za ním jdoucí bylo přivoděno tím, že před
chaze]lcI slmulta~!lll, hypotek,amí věřitel na řadu přícházející žádal, by 
byl zap~acen v ]Inem pomeru než odpovídají:cím diruhému odstavci. 
Tentc; predpok}ad, zde n~ní ~'plněn. Vymáhající strana ohlásila jak v pí
semnem , ohlasem, ta~ I pn rozvrhovém stání zbývající pohledávku 
k ~otoyemu . zap~acem, ale neprohlásíla, že z vydražené nemovitosti 
pozadu]e Y'~e n,ez pom~rné, přikázání výtěžku, obzvláště neprohlásíla, 
ze ~yk'?nava s~e volebnl pravo v tom ohledu, že požaduje jedině z vy
drazene nemovltosÍl uspokOjení. V ohlášení nároku na hotové zaplacení 
však není obsažena žádost za jiné než poměrné přikázání, a nelze z pou-
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hého žádáni o hotové zaplacení pohledávky simultanně váznoucí odvo
zovati žádáni o přikázáni pohledávky v celé její výši z výtěžku vydra
žené nemovítosti (srovnej rozhodnutí ze dne 5. května 1925, R I 361/25 
úřední sbírka 5007). Přikázal-li přes to prvý soudce celý zbytek vý
těžku na simultanní pohledávku vymáhající strany a opominula-li stě
žovatelka odporovati tomuto přikázání, ačkoliv k jinému než poměrnému 
přikázáni nebylo příčiny, zavinila stěžovatelka sama, nemůže-li jí býti 
přiznán náhradní nárok ve vypočtené výší. Stěžovatelka není oprávněna 
následkem tohoto opominutí nakládati na úkor jiných věřitelů s částí 
simultanniho pohledávání, jež přikázáním z výtěžku vydražené nemo
vitosti vložky Č'ís. 29 kat. obce R. hude vymazána. 

N e j vy Š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Rekursni soud sice správně uvaGl, ze náhradní námk podle § 222 
třetí a čtvrtý odstavec ex. ř. předpokládá mimo jiné, že byla oprávněná 
osoba, jdoucí za simultanním hypotekámím věřitelem, zkrácena tím, že 
tento předcházející věřitel ž á dal z rozvrhové podstaty jedné nebo 
několika simultanně zavazených nemovitostí nepoměrné uspokojení, 
tOÍlž zaplacení v jiném poměru, než který stano,ví druhý odstavec § 222 
ex. ř. Napmti tomu nelze rekursnímu soudu přisvědčiti, pokud ~á za 
to, že tento předpoklad zde schází, ježto prý vymáhající strana přihlá
sila svou pohledávku v písemném ohlášení a při rozvrho'vém roku kho
tovému zaplacení, avšak neprohlásila, že z vydražené nemovitosti po
žaduje jiné než poměrné přikáz<lni výtěžku, zejména neprohl,c,sHa, že 
požaduje uspokojení jedině z vydražené nemovitosti. Rekursn,í soud 
·dovolává se pro svůj názor rozhodnutí sb. n. s. čís. 5007, které však 
má jiný skutkový podklad. V souzeném připadě jest předcházející si
multanní věřitel zároveň vymáhajícím věřitelem, tedy přímo stranou 
exekučního řízení, a dlužno proto, při řešení otázky, zda žádal uspn
kojení poměrné či plné uspokojení z výtěžku vydražené nemovitosti, 
přihlížeti i k obsahu exekučního návrhu. V tomto návrhu domáhala se . 
vymáhající věřitelka, navrhujíc vnucenou dražbu nemovitostí zapsaných 
ve vl. čís. 29 v R. plného uspokojení toliko z této rozvrho'vé podstaty. 
Přihlášku vymáhající věřitelky dlužno pak posuzovati ve spojení s exe
kučním návrhem a s tohoto hlediska nelze ovšem tvrditi, že v ní není 
obsažena žádost za jiné než poměrné přikázání pohledávky, neboť, na: 
vrhuJe vnucenou dražbu právě jen jedné nebo jen některých z ves pol
ných zástav k vydobytí celé vymáhané pohledávky, dává vymáhající 
věřitel jasně najevo, že žádá za-placení v jiném poměru než naznač:uje 
§ 222 druhý odstavec ex. ř. První soud tudíž nepochybil, přikázav vv
máhající straně celý zbytek nejvyššího podání z vložky čís. 29 R. a pli
z.nav v důsledku toho stěžovatelce jako oprávněné o'sobě jdoucí za vy
máhající věřitelkou za podmínek § 222 třetí a čtvrtý odlstavec ex. ř. ná- , 
hradní nárok, který stěžovatelka omezila na vl. čís. 1467 obce G. Uzná
nim náhradního nároku byla ovšem stěžovatelce odňata možnost, stěžo
vati si proti - ostatně, jak dolíčeno, správnému - přikázání zbytku 
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nejvyššího podání, a stěžovatelka mohla za daného stavu ve Cl odporo
vati jen vypočtené výši náhradního nároku. Leč i v této příčině dlužno 
přisvčdčiti prvnimu soudu, jenž vypočetl správně výši náhradního ná
roku podle zásad § 222 odstavec třetí a čtvrtý ex. ř., jichž nutno dbáti 
i tu. Neboť, má-li v případech, kde byly dražbou prodány všechny ne
movitosti simultanně zavázané (třetí odstavec § 222 ex.ř.), knihovní 
věřitel jdoucí za vespnlným věřitelem jen nárok, by mu přikázána byla 
toliko poměrná část z jednotliv}'ch rozdělov&ných podstat, může v pří
padech, kde nebyly dražbou prodány všechny nemovitosti pospolu za
vázané (§ 222 čtvrtý odstavec ex. ř.), náhradní nárok, jenž nastupuje 
na místo oné hoto'Vě nevyplacené částky a jenž místo 'ní má býti vložen 
na nemovitost, rovnati se co do své výše jen oné poměrné částce samé. 
Může proto stěžovatelka podle obdoby třetího odstavce § 222 ex. ř. po
žadovati jen poměrné zajištění náhradního nároku, zejména také, když 
obdobný nárok, jejž § 15 druhý 'Odstavec kn. ř. zabezpečuje vespolnému 
věřiteli, nestanoví zákon pro »následující oprávněné« ve smyslu § 222 
třetí a čtvrtý odstavec ex. ř. Podle řečeného nelze tedy sice plně souhla
siti s důvody napadeného usnesení, ježto však jím bylo potvrzeno 
správné usnesení prvého soudu, pokud bylo stěžovatelkou napadeno, 
nebylo dovolacímu rekursu vyhověno. 

čís. 7309. 

Pro žalobu propachtovatele o plnění proti třetí osobě, .iež se jako 
rukojmí a plátce zaručila, že pachtýři splní závazky z pachtovní smlnuvy, 
není příslušným soud podle § 49 čís. 5, § 83 j. n. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 711/27.) 

Proti žalobě, zadané na krajském soudě v Mostě, jíž se domáhala 
propachtovatelka na rukojmím a plátci za závazky pachtýřů zaplacení 
8.034·08 Kč' za zlepšeni předmětu pachtu a složení jistoty 6.000 Kč, 
vznesl žalovaný námitku místní a věcné nepříslušnosti. S O' II d pl r v « 
s tol i c e námitku zamítl, rek II r s 'll í s o II d námitce vyhověl a ža-

. lobu odmítl. D ů vod y: Jedná se o spor z pachtovní smlouvy o 11'erro
vitosti, který se netýká ani existence této smlouvy ani zaplacení p:lch
tovného. Neboť žalobní nárok na náhradu žalobkyní vynaložených výloh 
8.034·08 Kč za zlepšení předmětu pachtu a na složeni jistoty 6.000 Kč, 
které jest složiti na spořitelní knížku II centrálního ředitelství žalobkyně, 
opírá se o obsah pachtovní smlouvy. Této podstaty neztrácí spor tím, 
že žalobní nárok není uplatňován proti pachtéřům, nýbrž proti ialované, 
jako rukojmí a plátkyni. Pro takové spory je,st podle § 49 čis. 5 a 83 
J. n. věcně a místně výlučně· příslušným okresni soud, v jehož obvodu 
jest předmět pachtu. Poněvadž předmět sporu jest v S. v obvodu 'Okres
ního soudu v Chabařovicích (obvod krajského soudu v Litoměřicích), 
jest vyloučena místní příslušnost krajského soudu v Mostě. Byln proto 
.odůvodněné námitce nepříslušno'sti soudu vyhověti a žalobu zamítnouti, 
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i když podle § 45 odst. 1 j. n. rozhodnutí soudního dvoru první stolice 
o jeho věcné příslušnosti -nemohou býti proto napadány, že pro právní 
věc jest odůvodněna příslušnost okresního s·oudu. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s rekursním soudem) že jde o rozepři ze smlouvy 
pachtovní, neboť žaloba neopírá se o pacht'Ůvní smlouvu mezi žalobkyní 
a Janem K-em a Františkem B-em, nýbrž o to, že se žalovaný jako ru
kojmí a plátce z"ručil, že pachtýři splní závazky z pachtovní smlouvy. 
Není tudíž důvodem žaloby smlouva pachtovní pů rozumu § 1090 obč. 
zák., jak to předp'Ůkládají §§ 49 čís. 5 a § 83 j. n., nýbrž smlou'la ruko
jemská ve smyslu § 1357 obč. zák. Právem proto uznal prvý soud, že 
námitka místní a věcné nepřislušnosti dovo·laného soudu není opod
statněna. 

čís. 7310. 

Zjištění, že zaměstnanec byl k zaměstnavateli v poměru služebnirn, 
podléhajícím pensijnímu pojištěni, a že bylo povinností zaměstnavatele, 
by ho přihlásil k pensijnímu pojištění podle výše jeho platu, a náhrady 
škody, způsobené tím, že firma opomenula učiniti včas řádnou přihlášku 
k pensijnímu pojištění, - lze se domáhati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, Rl 729/<27.) 

žalobu Františky P-ové proti firmě August R. s o udp r v é s t o
I i c e k námitce nepřípustnosti pořadu práva odmítl. Rek u r s 11 í 
s o u d zamítl námitku nepřípustn'osti pořadu práva. D ů vod y: Ža
lobou domáhá se žalobkyně vydání tohoto rozsudku: a) Straně žalující 
zjišťuje se proti straně žalované, že manžel žalobkyně František P. byl 
od 1. led'na 1909 do 21. května 1926 k své zaměstnavatelce firmě August 
R. v poměru služebním, podléhajícím pensijnímu pojištění ve smyslu zá
kona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců, že tudíž podléhal 
povinnosti pojistné s povinností žalované strany přihlásiti ho k pensij
nímu pojištění podle pensijnich zákonů s platem do 30. června 1926 
přesahujícím 900 Kč ročně v Vl. mclě pojištěnců pensijních, s platem 
od 1. července 1920 do 31. prosince 1920 přesahujícím 6.600 Kč ročně 
v XII. tříclě pojištěnců pensijních a s platem od 1. ledna 1921 do 21. 
května 1926 přesahujícím 9.000 Kč ročně v XVI. třídě pojištěnců pen
sijních a že žalovaná strana ruči žalobkyni za veškeré škodné následky 
z opomenutí vč'asné a řádné přihlášky Františka P-a k pensijnímu pOJi
štění. bl Stra:na žalovaná jest povinna zaplatiti žalobkyni pohřehné 
1.950 Kč, rentu 3.282 Kč 50 h za dobu od 22. května 1926 do 31. března 
1927, úhrnem 5.232 Kč 50 h, jakož i za každý další měsíc dnem 1. dubna 
1927 počínaje až do právoplainosti rozsudku '0 této žalobě 325 Kč mě
síčně předem se 6% úroky z částky 5.232 Kč 50 h ode dne podání ža-
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loby. z částek dalšich 325 Kč od prvého toho kterého měsíce do zapla
ceni, jakož i útraty sporu, vše do 14 cinů pod exekucí. Žaluje tedy ža
lobkyn.ě o náhradu škocly, která ji byla způsobena stranou žalovanou 
opomenutím včasné a řádné přihlášky jejího m?nžela !rantiška, P-a 
k pensijnímu pojištění, a jest ve sporu tomt~ o nahr~du skody. ota~k.~~ 
předurčující, zda manžel žalující strany podlehal povmnosÍl pO]Istne Clil 
nic a zda žalovaná ručí žalobkyni za škodu z opomenutí včasné a řádné 
jeho přihlášky k pensijnímu pojištění. Sám prvý. s.oud v, důvodech nap:a
deného usnesení uznává, že soucl byl by nucen reslÍl o,tazku, zda manzel 
žalujíci strany podléhal povinnosti pojistné čili nic, jako otázku před
určující ve sporu o náhradu škody. žádá-Ii žalobkyně, by rozsuclkem 
hylo zjištěnů, že její manžel pojistné po·vinnosti ve smyslu platných zá: 
konů podléhal a že žalovaná ručí za veškeré škodné následky z opome
nutí včasné a řádné přihlášky Františka P-a k pensijnímu pojištění a 
současně žaluje o náhradu škody z tohoto důvodu, nutno žádost žalohní 
sub a) uvedenou pokládati za mezitímní určovací návrh podle § 236 c. 
ř. s. již clo žaloby samé pojatý - což není nepřípustno - a proto náleží 
soudu, by se s návrhem tím zabýval, není tu nepřípustnosti pořadu práva 
a neměla žaloba, pokud jde '0 žádůst žalobní ad a) pro nepřípustnost 
pořadu práva býti odmítána. Ostatně nutno též upozorniti na ustanovení 
§ 73 odsl. 7 zákona z 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n., podle něhož po 
vzniku pojistné události jsou veškeré ohlášky nepřípustny, násleclkem 
čehož nemůže tu býti podkladu pro pozhodov<ÍJní úřacly správními podle 
zákona ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. zák. ex. 1907, když ohledně 
zemřelého Františka P-a nebyla před jeho smrtí podána ohláška. Proto 
nutno jest, by soud sám řešil onu otázku jako předurčující otázku. žalo?y 
o náhradu škody a aby též '0 návrhu žalob ním ad a) Jako o mezlÍlml1lm 
návrhu určovacím podle § 236 c. ř. s. rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

RekurS'ním soudem byla sporná otázka přípustnosti pořadu práva ře
šena zcela správně a stačí k vývodům do,volacího rekursu uvésti toto: 

. žalobou clomáhá se žalobkyně jednak zjištění, že její manžel byl k žalo
vané firmě v poměru služebním, podléhajícím pensijnímu půjištění, a 
že bylo povinností žalované firmy, by ho přihlásila k pensijnímu poji
štění podle výše jeho platu, jednak domáhá se náhrady číselně urč'ené 
škody, způsobené žalobkyni tím, že žalo·vaná firma opomenula včas uči
niti ř<idnou přihlášku jejího manžela k pensijnímu pojištění. Jde tedy 
zřejmě >o žalobu o náhradu škody, tedy o nárok soukromoprávní, o němž 
přísluší rozhodovati řádným soudům (§ 1 j. n.). Ovšem, že rozhodnutí 
o něm závisí na řešení předběžné otázky, zda zemřelý manžel žalobkyně 
byl podroben pensijnímu pojištění podle zákonů o pojištění soukromých 
zřízenců. Takové předurčující otázky jsou však soudy oprávněny v sou
kromoprávnich rozepřích řešiti, i když svou povahou jsou otázkami ve
řejného práva. Učinila-Ii žalobkyně v prvém odstavci žaloby návrh na 
zjištěni služebniho poměru manželova podmiňujícího pojistnou povin-
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nost, jde tu zřejmě o návrh určovaCÍ, předurčující rozhodnutí ve VeCI 

s~mé o ,náhradě š~~dy ~ poměr tento musil by souelem býti v rozsudko
vych duvodech ZJlsťovan, I kdyby se žaloba nedomáhala jeho určení 
a vý~nam určo~acího návrhu tkví jen v tom, že se stane účastným právní 
moc!. Dovolacl rekms dovozuje z ustanovení § 236 c. ř. s., že určovací 
návrh nemůže žalobce činiti již v žalobě. Mtlže-Ii však žalobce vznésti 
jej bez odpůrcova svolení až do konce ústního jednání v prvé stolici ne
sejd: na tom, že jej obsahuje již žaloba, když při úst'ním jednání' dne 
1.3. "cervna,: 927 byl žalobcem opakován. Vývody dovolacího rekursu, 
Jlmlz se stezovatelka snaží dolíčiti, že řečený návrh je vlastně žalobou 
urč~vací: poněvadž prý jest uveden ve zvláštním odstavci (a) a poně
vadz Je I samostatně jako zvláštní předmět žaloby oceněn a že jeho žá
dost Je konečnou a nikoli mezitímní, nemohou skutečnou povahou mčo
vacího návrhu otřásti, neboť nesejde na tom, jak je v žalobě umístěn' 
s~mostatné, oce~,ění jeh,o byla nutným pro pasauzení přípustnosti oprav~ 
nych prostredku a take Jeho. stylisace vyhovuje zjištění sparnéha práv
~ího poměru, z pojišťovací povinnasti plynaucíha, ve smyslu § 236 c. 
r. s. I z c~lkovéha znění konečného. žalobního návrhu jest nepachybno, 
- pasuzuJe-1r se ve své souvislasti, - že prvý jeho odstavec (a) do
máhá s~, př;durčujícího zjištění právního poměru, z něhož jest odvozo
van dalsl narok (v odst. b) na plně·nÍ. K dalším vývodům do'va,lacíha re
kmsu, pokud se týkají rozhodování ve věci samé, zejména vzájemné po
hl~vdá~kr ,žalo,~ané, firmy, namítané k zapačtení, nebylo lze 'Ovšem při-· 
~hzelI, J.ezto nzem bylo' omezena pauze na námitku nepřípustn'Osti po
radu prava. Ostatní rekursní vývody nejsou s to, aby zvrátily správné 
odůvadnění napadeného usnesenÍ. 

čís. 7311. 

Řád o zbavení svéprávn'Osti (ds. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 
207 ř. zák.). 

Osobě, jež má b}1i zbavena svéprávnosti pro duševní chorobu pří
sluší právo stížnosti do usnesení, jímž bylo podle předpisů řádu o' zba
vení svéprávn'Osti zahájeno toto řízení. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R 1 736/27.) 

Do usnesení soudu, jímž bylo zahájeno řízení o zbavení svépráv
nosti, stěžoval si ten, kdo měl býti zbaven svéprávnosti. Rek u l' sní 
s a u cl rekurs odmítl. D ů V'O cl y: Řád Ú' zbavení svéprávnusti ze dne 
28. června 1916, čís. 207 ř. zák. v § 49 připouští stížnost prati usnesení, 
jímž bylo mezitímně rozhodnuto o zbavení svéprávnosti. Neobsahuje 
však ustanavení, jež by připouštělo stížnost do zahájení řízenÍ. Stát
nímu zástupci přísluší podle § 26 druhý odstavec řádu právo, by učinil 
návrh na zbavení svéprávnosti, jsau-li tu předpoklady v zákoně uve
dené, a poukazuje se v tomto směru na výnos ministerstva spravedlnasti 
ze dne 14. července 1916, čÍs. 25. Věcí soudu jest, by potřebné šetření 
zahájil a provedl podle § 29 řádu, nemůže však návrh odmítnouti a še-
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tření nekonati, poněvadž jde 'o řízení nespoTné, v němž se še
tření koná z úřední povinnosti. Z té-to příčiny nepřísluší ani soudu re
kursnímu oprávnění, by řízení zastavil pro domnělý nedastatek zákon
ných předpakladů pro zahájení p~edepsa~ého řízení',a)e po~ládati s!í~
nost za nepřípustnou již z toho duvodu, ze am neuvadl a uvcslI nemuze 
ani usnesení, jež by bylo předmětem přezkoušení se strany soudu re
kursního. Rekursnímu soudu nepřísluší rozhodnutí ve věci, nebylo-Ii 
rozhodnuto soudem prvé stolice. Nestalo-li se tedy rozhodnutí prvním 
soudem, odpadá jakékoli rozhodování soudu rekursního, který v žádném 
případě není soudem nalézacím. Toho je .si pat~n~ ~ědo~ i stě.žov~tel, 
neb'Oť necituje usnesení prvého soudu, take neuvadl, ze slIz~ast !': pre~~ 
lažiti kraJskému jako rekursnímu soudu, ač tomuto JCdll1e muze byl! 
předložena, paněvadž schvalování podle § 109 J. n. adp~dlo. , 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a ulozrl rekurs mm u 
soudu, by, nehledě k odmítacímu důvodu, znovu razhodl o rekursu. 

Důvady: 

Jde o otázku, zda osobě, jež má býti zbavena sV,épr~v;lOsti pro du
ševní chambu, přísluší právo stížno.sti do usnesem, Jlmz bylo podle 
předpisů řádu o zbavení svéprávnosti zahájeno toto řízenÍ. Dlužno k ní 
přisvědčiti. Padle § 25 řádu o ~bavení svéprávnost.i zahaluj: se řízení 
bud' k návrhu nebo z úřední pOVlll110Stl. Byl-Ir navrh UClllen osobou 
neb úřadem podle § 26 řádu o zbavení svéprávnasti k tomu oprávně
ným, není tím saud zavázán, by řizení zavedl. Naapa~ Jest)e~o PO,Vlll
ností, by pečlivě zkoumal, zda navr.h J: po !orm:;lnl .a vecne st;ance 
bezvadným a zda jest tu dostatetny duvod, by nzenI bylo zahaJeno. 
Snahou zákonodárce bylo, by osobě, jež má býti zbavena svéprávnosti, 
byla zaručena úplná ochrana jejích zájmů a by osoba ta nebyla p'Ova
žována za pouhý předmět vyšetřování, nýbrž za stranu; Proto t~ké vy
hradil zákon soudu právo podle § 28 řádu o zbavení sveprávnostI, Soud 
je tudíž oprávněn odmítnouti návrh, neshledá-li jej odůvodněným. 
Ovšem navrhavateli přísluší právo stížnosti (Sternberg kom. k ~ 28 
řádu o zbavení svéprávnosti). Je-li tamu tak, nelze seznatI, proc by 
toto. právo mělo býti odepřeno osobě, jež má býti zbavena svéprávnosti, 
v případě, když ",aud k návrhu řízení zahájil; Vž~lyť, z~hájení řízení ~o
týká se hluboce práv dotčené asoby, vystavuJlc JI setremm nejen trapny~ 
a ro'zčilujícím, nýbrž i způsobujícím jí útraty. Pro správno.st názoru mluvl 
také ustanovení § 56 řádu o zbavení svéprávnosti, podle něhož platí 
v tomto řízení, pokud není jinak ustanaveno, předpisy nesporného řízení 
(§ 1-19 nesp. říz.). Podle § 9 nesp. říz. jest oprávněn ku stížnostI, kdo 
se má za stižena opatřením první stolice, a pos,tačí, když jest osoba 
ta usnesením soudu dotčena ve svých právních zájmech (Rintelen 
str. 43). Že tomu tak jest u osoby, jež má býti zbavena svéprávnosti 
v tom případě, když bylo proti ní toto řízení zahájeno:, b~lo již ~hor~ 
řečeno. Neobstojí námitka, že tu není usnesení soudu, Jlmz bylo nzem 
to zahájeno. Ze spisu vysvítá, že první s?ud prove~l vy~etř~vac.í úkany, 
vyžádav si od obecního úřadu v H. zp:av~: a ,slysev pre:ved~e .osaby: 
Tyto úkony jsau jen následkem toho, ze nzem a zbavenI svepravnostl 

l: 
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bylo proti stě~ovateli již zahájeno. Je (u tedy usnesení soudu, třebas 
~ebylo plsen~ne .v~hotove.l:o. Neprávem proto rekurs ní soud odepřel stě. 
zovateli opravnenr ke shznosti proti tomuto usnesení a bude na něm. 
aby rozho?l, zda náv:h státního zastupitelství odpovídá předpokladůn; 
§ 26 druhy 'odstavec radu o zbavení svéprávnosti. 

čís. 7312. 

Exekuc:. na dosud }lesrplatné pohledávání provise jako odměny za 
?bcho~dy pnpadu od pnpa~u srprostředkované jest vyloučena. Připustna 
Jest vsak exekuce za podmtnek zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 
sb. z. a n., je-ti provise jen části odměny poskytované zaměstnavatelem 
~lužníku ve slu~~bním P'?~ěru nebo tvoří-li sama stálý služebni příjem, 

. třebas co do vyse neurcdý. Neuvedl-ti vymáhající věřitel v e,xekučním 
návrhu přesně, o jakou provisi se vlastně jedná jest exekuční návrh 
zamítnouti. ' 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 740/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci zabavením a přikázáním 
k vybrání pohledávky dlužníka za firmou K. na provisi. Rek u r s 11 í 
~ o u d exekuční. návrh zamítl. D ů vod y: Především jest vytl<nouti, 
ze podle vyslovneho ustanovení"§ 303 druhý odstavec ex. ř. jest k roz
hodnutí o návrhu na přikázání k vybrání povolán toliko· soud exekuční 
a že přikázání to státi se může samozř,jmě pouze do výše vykonatelné 
pohledá~ky. Dale není ze stylisace exekučního návrhu jasno, zda jest 
navrhovana exekuce na provisi v přítomné době tu již JSOllcí (splatnou) 
jako na pohledávku, či na provisi budoucně splatn.ou a náleží-Ii pro
vise strany povinné k jejím služebním požitkům jako jich součást či 
jde-li? provisi jako odměnu za obchody případu od případu sprostfed
kovacne. V posléze uvedeném případě byla by exekuce na dosud nesplatné 
pohledávání provise vyloučena, poněvadž pohledávky takové nemají 
povahu příjmů služebních, nýbrž představují nejistý ještě zisk ze samo
statné činnosti sprostředkovací (srov. k tomu I<omentář Neumannův 
k ex. řáelu str. 845 a pozn. 2 tamže). Jest-li však provise jen částí od
měny poskytované zaměstnavatelem straně povinné ve služebním po
m~ru. nebo tvoří-Ii sama sUdý služební příjem, třebas co do výše ne
UfClty, byla by exekuce dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. 
z. a n. ~říp:uslna, pokud celkový peníz přesahuje 6.000 Kč ročně a jen 
do .ledne tretmy (sr.ov. rozh. nejv. 'soudu uveřejněné v časopisu No
tanatszeltl111g roku 1911 str. 367, pokud se týče v Zentralblatt z roku 
1911 čís. 47?). 'Izhledem k .ustanovení § 54 ex. ř. bylo věcí vymáhající 
s,trany,by presne v exekučmm návrhu uvedla, o jakou provisi se vlastně 
jedna,. by soud ex,:kuci povolující bezpečně posouditi mohl. zda a pokuJ 
lze navrhu vyhovetl. To se .však nestalo .. Tvrzení o provisi je pouze 
pO~,šechué a n:u;čité i n~zbylo proto než návrh zamítnouti, protože 
?andlÍ! odstranelll !oTmell1lch závad by nebylo účelné a praktické, když 
slo o návrh exekuční (srov. cit. komentář str. 234 pozn. 1). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

čís. 7313 -' 
13B3 

Důvody: 

Podle § 54 prvý odstavec čís. 3 ~x: ř. l:nu~í exekuční.?áv~h .z<:jména 
"Iatl' vše co podle povah)' případu lest dulezlto pro nanzenl, jez soud 

llt , ž . h .", 
povolující nebo exekuční má vydati pl:O vede~í :x;k~ce. e na~r.' o HeJz 
ide, pokud se týče exekuce zabave?lm a. pnkazanllu k vybram po;m
nému prý příslušejícího pohledávál1l pr?v!se, nevyhovuje to~~to p,red~ 
pisu, dolíčil správně rekursní soud, procez v'; smeru tom stacI odkazau 
na Odllvodnění napadeného usnesem. Zejtnena neplyne ze slov »po
hledávání provise«, že jde o provisi)iž. zasloužen?~, a, p~k~d rekurent 
teprve v dovolacím rekursu tvrdí, z,; jde.o PlOVISI, ktera je .tu ;',edle. 
služebního platu, jest to přednes novy, k nemuz nelze v opravnem r!zem 
přihlížeti (dobrozdání nejvyššího soudu víd~ňs.kého. k § 52~. c. r., s., 
bod. 3). Nedůvodnému dovolacímu rekursu"jenz ~e.1 co do p;lpadneho 
vrácení návrhu k doplnění odkazuje na oduvodnem napadeneho usne
sení, nebylo proto vyhověno. 

čís. 7313. 

Nelze povoliti zabaveni pohledávek, jež vzniknou teprve v budou
cnosti. Lze však povoliti exekuci »zabavením třetiny služebních p,latů 
a provise, které prý má povinný .jako úř:dník ,u ~véh? za~ěstnav.atele 
8 omezením, že povinnému přes zabavem mUSl zustalt z uhmu techto 
platů a provise voln&ffi roční příjem 6.000 Kč«. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 770/,27.) 

K vydobytí peněžHé pohledávky navrhl vymáhajíd věřitel exekuci 
zabavením a přikázáním pro-vise, již má dlužník u fIrmy E. S o u d 
p r v é s to-I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o ~ d exekuční návrh 
zamítl. D ů vody: Vymáhající stmna vede exekUCI na pro~ISI str~n~ 
povinné, při tom však jí blíže neoznačuje. Podle § 294 ex. r. lze ve3tt 
exekuci na veškeré pohledávky, které již vznikly, třebas jest dospělost 
pohledávky podmíněna neb obmezena časem (§ 317 čís. 2 ex. ř.). Avšak 
nikoliv na pohledávky, které teprve v budoucnostI vzmknou. Toto ro·
zeznávání jest nutné, jmenovitě II provisí, II nichž vznik nároku a jich 
výše často závisí na okolnostech, naprosto nejistých. Jest tedy lišiti 
nárok na provisi z obchodů již ujednaných, anebo započatých a nárok 
na provisi z obchodů, které s·rrad teprve vzniknou, kterýžto nárok dosud 
nevznikl, a proto z těchto obchodů exekuci nepodléhá. V projednáva
ném případě exekuční návrh nevyhovuje předpisu § 54 čís. 3 ex. ř., po
něvadž jmění, na které má -býti exekuce vedena, není vůbec hlíže ozna
čeno, ani co do přibližné výše, ani co do způsobu vzniku. 

N e j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

L.ze s{)uhla~iti s rekursním soudem, že nelze povoliti zabavení po
h~:davek, ktere teprve v budoucnosti vzniknou. Než toho se vymáhajíci 
ventel nedomáhá, nýbrž podle návrhu žádá o povolení exekuce zaba
~:,ním. třetin~ služeb~ích platů a provise, které prý má povinný jako 
uredntk u sveho zamestnavatele s omezením, že povinnému přes zaba
vení musí zůstati z úhrnu těchto platů a provise volným roční příjem 
6.000 Kč. Z toho zřejmě plyne, že provise, o niž jde, není odměnou 
~~ obchody ?d případu k případu sprostředkované, nýbrž že jest sou
caslkou odmeny poskytované zaměstnavatelem povinnému ve služebním 
poměru, která jako každý jiný služební příjem mŮže býti zabavena, 
třebas její výše jest neurčitá. 

čís. 7314. 

Pro nárok lékaře proti nemocenské pokladně o zaplacení dlužného 
peníze za ošetřování jejích členů zůstává příslušn!ým rozhodčí soud 
podle § 6 písm. g) zákona o nemocenském pojištění ze dne 20. listo
padu 1917, čís. 457 ř. zák., třebas lékař svůj nárok postoupil. 

(,Rozh. ze dne 13. 'září 1927, R I 789/<27.) 

Lékař nemocenské pokladny obchodl)ích a soukromých zřízenců po.
stoupi! pohledávku proti pokladně za ošétřování členů p'Okladny žalující 
bance, jež ji zažalo,vala proti pokladně .. ,žalovaná vznesla námitku věcné 
nepříslušnosti po případě nepřípustnosti pořadu práva, odůvodňujíc ji 
tím, že jde o nárok lékaře nemocenské pokladny proti p'Okladně a k roz
hodování o nároku takovém že ne1)í přislušným dovolávaný soud vzhle
dem k předpisu § 69 zák. o nemoc. pojištění, jehož platnost byla pro
d�oužena zákonem ze dne 1. července 1926, čís. 117 sb. z. a n. S o u ti 
p r v é s t o I i c e ,námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d 
zamítl námitkll nepřípustnosti pořadu práva, pokud se týče nepřísluš
nosti soudu. D ů vod y: Nelze souhlasiti s tvrzenim stěžov"teIe, ze 
Usnesení prvého soudu jest neúplné a odporuje pmcesuálním ust"no
vením, když námitce nepříslušnosti bylo vyhověno a žaloba odmítnuta 
aniž by zároveň bylo rozhodnnto o' námitce nepřípustnosti pořadu práva: 
Stěžovatelka přehlíží, že podstatou výroku prvého soudu jest odmítnuti 
žaloby a že důvody toholo výroku náleži provésti teprve v odůvodněni 
rozsudku. To také prvý soud správně učinil, takže není tu tvrzené ne
úplnosti ani rozporu, byť by i n,adbytečně prvý soud' do výroku pojal 
I slova, že se námitce nepřípustnosti vyhovuje, když žalobu odmítl. 
O nepřípustnosti pořadu práva nelze mluviti. Nepřípustností pořadu 
práva jsou míněny v právní vědě souhrnně ony případy, kde věc rozře
šiti dlužno řízením správním nebo trestním, anebo sice v řízení civíIním 
avšak v řízení nesporném, takže pořadem práva rozumí se řízení před 
soudem ve formách procesu. K takovému soudu patří podle § 95 prvý 
odstavec ústavní listiny také soud rozhodčí, spadá tedy řízení před tímto 
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soudem pocl pojem pořadu práva, takže, na~~ítá-li žalovaný v .. tomto, 
případě, že výluč'ně příslušný jest pro. tento pr:rad s?ud rozh:;dclc nen: 
to námitka nepřípustnosti pořadu prava, nybrz namltka nepnslusnosl1 
řádných soudů. A té se týká .rozhodl1utí další. R?vn~ž vý~ka stěž?vatele, 
že si prvý soud před vynesemm sveho rozho?'ll:llt ,mel od zal ovane s;rany 
vyžádati průkazy, že jí nebylo od~ato osvedcem. podle § 7 dru.~y od
stavec zákona o zapsaných pokladnach ze dne 16. cervenee 1892, CIS. 202 
ř. zák., neobstojí. Okolnost tuto netřeba z povinnosti úřední zjišťovati 
a stěžovatelem 'nebylo v prvé stolici tvrzeno, že žalované straně osvěd
čení to bylo odňato a pokud se okolnost ta up!atňute tepr;e v~ stížno.sti, 
nelze k tomu jako k n'Ovotě ve smyslu § 482 c. r. s. vubec pnhlízetl. Avsa.k. 
jinak nelze stižnos,ti upříti oprávnění. Podle § 6 zák. ze dne 20. hstop~du 
1917, čís. 457 ř. zák. jsou výhradně příslušny rozhodova!t o spornych 
nárocích ze smluvního poměru mezi nemocenskou pokladnou a lékařem, 
nen'í-li ve smlouvě smluven jiný rozhodčí soud, rozhodčí soudy úrazových 
pojišťoven dělnických zřízené podle § 38 zák. ze dne 2~. prosince 18~7: 
čís .1 ř. zák. z roku 1888. Podle toho jest nepochybno, ze k rozhodovam 
o žalobě podané lékařem, jelikož se jedná o jeho sporný nárok, když: 
nutno jej žalobou vymáhati, byl příslušným rozhodčí soud výše uvedený, 
neboť je mezi stranami nesporno, že jiný rozhodčí soud smluven nebyl. 
Jiná však je otázka, je-li to~u. tak i v tomt'o případě, kdy lékař svo,~ 
spornou pohledávku postoupIl zalobkym. Podle § 1394 .obc .• za.k. podr:~ 
po,stupllík veškerá t. zv. pnvllegla causae, postoupeny dluzmk podrzl 
veškeré obrany proti postoupené pohledávce, které v čase nabyté vědo
mosti již tu byly. Z toho jde, že důvodů věcné nepříslušn'Osti postup 
pohledávky, působící pouze změnu v osobě věřitele (§ 1392 obč. zák.), 
se nedotýká, na potud, pokud se nezakládají ve zvlášt~ích ?~obn,íeh po-

. měrech oprávněného neb zavázaného, a tu v sou-zenem pnpade nutno· 
předpis § 6 g) zák. ze dne 20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák. vyložiti 
rozumně jen v ten smysl, že se vztahuje výlučně jen na osoby v něm 
uvedené. Předpis ten je výjimečným předpisem, stanovícím příslušnost 
pro vymáhání určitých nároků, nelze jej nikterak vykládati extensi~ně, 
a nutno proto dojíti k závěru, že, kde není sporu' meZI osobamI, v pred
pisu tam uvedenými, nemůže také míti místa ani ustanovení o přísluš
n'Osti, podle onoho předpisu. Je-Ii tedy pohledávka lékaře, k jejímuž vy
máhání byl příslušným soud v § 6 g) zák. shoOra cit. uvedený, nyní 1'0-
stoupena žalobkyni a jí jest soudně vymáhána a jelikož žalobkyně, coi: 
jest nespomo, nepatří k osobám v citov. zákonném předpisu uvedeným, 
bylo tuto pohledávku vymáhati jedině u soudu příslušného podle před
pisů j. n. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

D ů vod y: 

Zásady vyslovené nejvyšším soudem v rozhodnutích čis. 253 a 2976 
sb. n. s. o zvláštním sudišti smluvním, jest použíti i v tomto případě, 
kde jde o zvláštní sudiště zák'Onné. To vyplývá jak z povahy věci, tak 
i z předpisu zákonného. Podle § 6 g) zákona o nemoc. pojištění jsou 
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povolány rozhodčí soudy tam jmenované k rozhodování o sporných 
nárocích ze smluvního poměru mezi nemocenskou pokladnou a lékařem. 
V odst. d) a e) téhož § mluví se O podstatě smluvního poměm, podle 
odst. f) mají spory mezi nemocenskou pokladnou a pokladni~n:ími lékaři 
o provádění smluv odklizeny býti především dohodovacími komisemi. 
Z toho jest patrno, že zákon klade důraz na předmět sporu a ne na 
strany rozepře. Rozhoduje povaha nároku a jest proto příkázano roz, 
hodčím soudům rozhodovaní o sporných nárocích ze smluvního poměru 
mezi nemocenskou p0'kladnou a lékařem, a nejsou jim přikázány spory 
pouze mezi těmito stranami. O takový nárok jde v tomto sporu, což je pa, 
trno ze žaloby, kterou zažalován jest peníz dluhovaný žalovanou poklad, 
nou lékaři za lékařské ošetřování jejích členlt, postoupený tímto lékařem 
žalobkyni. P0'stupem tím nezměnila se podstata nároku: jeho základem 
zůstal smluvní poměr· mezi nemocenskou pokladnou a pokladničním 
lékařem a zůstává proto k rozhodnutí sporu nadále příslušným rozhodčí 
soud podle § 6 g) zákona o nem. pojištění. 

čís. 7315. 

Bylo-Ii nálezem trestního S0'udu pro ptijetí téhož daru od,souzeno 
několik osob a dar byl prohlášen za propadlý ve prospěch státn, jsou 
všechny tyto osoby povinny vydati majetkový prospěch, v němž dar 
spočival, nedílně. Lhostejno, že někteři odsouzení byli uznání vinnými 
přímo zločinem podle § 104 tr. zák., jiní pak spoluvinou na tomto zlo
činu. Vydáni majetkového prospěchu může býti vymáháno ze všeho 
jmění odsouzen!ých, pokud není vyl.oučeno z exekuce podle předpisů 
exekučního řádu. 

Nález trestního soudu, vyslovující, že majetkový prospěch propadá 
ve prospěch státu, jest exekučním titulem podle § 1 čís. 9 ex. ř. Netřeba 
zvláštní platební lhůty v trestním nálezu. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, R I 800/27.) 

Na základě trestního rozsudku, jímž byl Emanuel Ch. uznán vinným 
zločinem braní darů ve věcech úředních podle § 104 tr. zák. a Bedřich 
K. a Karel B. zločinem spoluviny podle § 5, 104 tr. zák., a v němž bylo 
podle § 104 a 9 zák. ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n. vy
sloveno, že dar 510.517 Kč propadá ve prospěch státu, navrhla finanční 
prokuratura v zastoupení státu, by byla povolena exekuce na movitosti 
proti Emanuelu Ch-ovi, Bedřichu K-ovi a Karlu B-ovi ku vydobytí oněch 
510.517 Kč. S o II d P r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek II r sní 
s 0' II d exekuční návrh zamU!. D ů V'Ů d y: Exekuční tituly ve smyslu 
ex. ř. jsou v § 1 ex. ř. vypočteny taxativně. Podle § 1, čís. 8 jsou exe
kučními tituly pravoplatné nálezy trestních soudů, které byly vydány 
o nákladech trestního řízení nebo o soukromoprávních nárocích nebo 
kterými zřízená jistota byla prohlášena za propadlou. Pod tento bod 
nelze podřaditi trestní nález o tom, že propadá poskytnutý dar právě 
tak jako tak nelze učiniti pod ustanovení § I čÍs. 9 ex. ř., podle něhož exe-
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kuóním titulem jsou pravoplatná usn~sení a, rozhodnu~! SOU?lt ci~il
ních nebo trestních, jimiž se ukláda]l stranam nebo ]lch ,zastupcum 
peněžité tresty nebo peněžité pokuty (sr. obdoba § 27 zak. ze dne 
6. ledna 1890, tís. 19 ř. zák., § 57 zák. ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 
ř. zák., § 103 zák. ze dne ll. ledna 1897, čís. 30 ř. ~~k.). Trestní, roz
sudek netvoří tudíž exekuční titul pro nárok na penezlty dar, Jenz byl 
prohlášen za propadlý. Povolení exekuce na základě tre~tního rozsud~u 
překáží i ustanovení § 7 ex. ř., podle něhož exekuce smt Jen tehdy byt! 
povolena, lze-Ii ~ exeku~ního tltu~U ~ezna!t mll1;o 'Osobu toho" kdo Je~t 
opráv.něn a kdo Jest zavazan, take predme!, zpusob, objem ~ cas ~Iuz
ného plnění neb opominutí (sr. ~ 54 druhý odsta::,:c ex .. r.)., Vse to 
není tu ohledné nároku v trestmm rozsudku, o neJz se Jedna. Tento· 
výrok má pouze význam zjištění,. totiž, zjištění, že poskytnutý, d.ar pro
hlašuje se propadlým, neobsahUje udant o povmnostt ,k pinem a ne~ 
vyjadřuje se zvláště, že by i jiné jmění odsou~eného metlo ~a propadly 
clar a mohlo by býti vzato v exekucI. Trestnt rozsudek (nalez), vzta
hující se na propadnutí daru, nehodí se tudíž k vymožení ~árok,: tvrz?
ného vymáhající stranou exekucí, tento náro~ by musel bytt zaz~~ovan 
a rozsudkem zjištěn. Pro nedostatek exekučntho lttulu nebylo tudtz na
vrhovanou exekuci povoliti. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

Důvody: 

Trestním nálezem, na jehož základě bylo zažádáno o exekuci, bylo 
vysl'oveno, že jeden ze tří obžalovaný?h,. obstarávaje úředr:í práce: při
jetím daru přes 50.000 Kč dal se svestt ke strantctvt, a ze dmit dva 
obžalovaní byli mu podle § 5 tr. zák. nápomocni při spáchání zloč!nu 
podle § 104 tr. zák. Obžalovaní byli odsouzent k trestu na svn~ode a 
knáhradě nákladů na řízení trestní, bylo pak dále vysloveno, ze dar 
510.517 Kč prohlašuje se za propadlý ve prospěch státu. Tím bylo vy
sloveno že státu má se dostati 510.517 Kč ze jmění osob, jež byly ná
lezem tim odsou"zeny, jež jsou v něm jmenovány jako odsouzené pro 
zločin podle § 104 tr. zák., neboť, prohlašuje dar za propadlý ve pro
spěch státu, vyslovuje nález, že dar přešel do jmění odsouzených jako 
majetkový prospěch a že prospěch ten má hýti vydán státu. Bylo-Ii ná
lezem trestního soudu pro přijetí téhož daru odsouzeno několik osob 
a dar byl prohlášen za propadlý ve prospěch státu, jsou všecky tyto 
osoby povinny vydati majetkový prospěch, v němž dar spočíval, ne
dílně, neboť nález může zníti jen na prohlášení daru za propadlý, ne
může však stanoviti, jakou částkou má každý z odsouzených přispěti 
k vydání majetkového prospěchu státu. Státu má se dostati celý tento 
prospěch, účelu toho může býti dosaženo jen. nedíln.ou povinností všecl~ 
odsouzených k vydání prospěchu. Nelze činiti rozdíl am tehdy, byli-li 
lH'kteří odsouzení uznáni vinnými přímo zločinem podle § 104 tr. zák., 
jiní pak spoluvinou na tomto zločinu podle § 5 tr. zák. Ježto § 9 zákona 
čís. 178/24 má na mysJi majetloový prospěch a nikoli určitou věc neb,) 
peníz, nelze prohlášení daru za propadlý vztahovati na peníz odsou-



- Čís. 7316 -
1388 

zeným skutečně vyplacený, nýbrž může vydání majetkového prospěchu; 
vymáháno býti ze všeho jmění odsouzených, pokud jmění to není vylou·
čeno z exekuce podle předpisů ex. řádu. Ustanoviti zvláštní platebni 
lhůtu v trestním nálezu nebylo třeba, ježto zákon t'O nepředpisuje; jde 
ostatně o pravoplatný nález trestního soudu. V nálezu označeny JSOll 

přesně jak osoby zavázané k vydání majetkového prospěchu, t. j. osoby 
odsouzené pro zločin podle § 104 tr. zák. a pro spoluvinu na něm, tak 
i stát jako strana oprávněná k přijetí částky v nálezu číselně vytčené. 
Odpovídá proto nález úplně náležitostem § 7 ex. ř. Ve věci jde o exe
kuční titul podle § 1 čís. 9 ex. ř. § 104 tr. zák. ukládal v dřívějším svém 
doslovu úředníkovi, jenž byl odsouzen pro přijetí daru, kromě trestu 
žaláře též povinnost 'Odevzdati obdržený dar nebo jeho hodnotu ústavu 
chudých. Předpis tento byl nahražen předpisem § 9 zák. čís. 178/;24, 
podle něhož má soud v případě odsouzení vysloviti, že poskytnutý ma
jetkový prospěch propadne ve prospěch státu, čímž je řečeno, že pro
spěch ten připadá státu a že musí mu býti vydán. Účelem zákona bylo 
především, by odsouzeného stihl trest na svobodě v plné přísnosti, bez 
náhrady, spočívající v tom, že by mu byl ponechán dar aneb aspo,í 
jeho hodnota. Odsouzený má proto vytrpěti trest na svobodě, kromě 
toho musí však vydati nebo nahraditi státu, co mu bylo poskytnuto způ
sobem trestným. Tak musí učipiti i tehdy, kdyby se byl majetkového 
prospěchu jemu poskytnutého zbavil i před odsouzením jakýmkoliv způ.
sobem. V každém případě jest vydání majetkového prospěchu k rukám 
státu pro odsouzeného stejně tres,tem 'jako trest na svobodě, jde tudíž 
o peněžitý trest podle § 1 čís. 9 ex. ř. Veřejnoprávní povaha závazku 
toho vylut'uje vůbec, by stát podal na základě trestního nálezu žalobu 
na civilní soud o plnění majet'kového prospěchu, na který nález ten zní, 
a by poměr mezi státem a odsouzeným byl p'Osuzován podle předpis!! 
občanského zákona. Z toho vyplývá dále, že by účel § 9 zákona čís. 
178/124 byl zmařen, kdyby nálezu hestního soudu, vyslovujícímu, že 
majetkový prospěch propadá ve prospěch státu, byla odepřena vlast
nost exekučníhO' titulu. Ovšem nejde tu vzhledem k zvláštní povaze 
lohoto peněžitého trestu, spočívajícího na záko'lmém předpisu z nej
novější doby, o peněžitou pokutu, při jejímž vymáhwní bylo by použíti 
předpisů nařízení min. sprav. ze dne 11. únma 1855, čís. 30 ř. zák. Zá
leží na státu, by se domáhal vydání majetkového prospěchu, jenž byl 
prohlášen za propadlý, a byla proto správně volena forma exekučn'ího 
návrhu opřeného o nález trestního soudu jako exekuční titul. Stát má 
na základě tohoto titulu postavení vymáhajícího, věřitele proti všem 
osobám, jež v nálezu jsou vytčeny jako odsouzené, a to bez omezení 
na jmění, z něhož se úhrada vymáhá. 

čís, 7316. 

Tím, že opatrovník dával opatrovanci měsíční kapesné, uznal plat
nost všech úplatných smluv učiněných opatrovancem na účet kapesného, 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, Rv I 1890/26.) 
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Žalobě proti Albrechtu I-1-ovi, zbavenému úplně svéprávnosti, o za
placení 2.200 Kč za odebrané věci, vyhověl pro c. e s n I s o.u d .ll r v ~ 
s t o I i c e potud, že uznal žalovaného povlllnym zaplatrtI zalobcl 
1.340 Kč. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, k od
volání žalobcovu uznal zcela podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s právními důvody, z nichž bylo napadeným roz
sudkem žalobě v celém rozsahu vyhověno. Odvolací soud míní, že žalo
vaná strana nemůže odepírati zaplacení zažalovaných kupních cen, poně- . 
vadž nevrátila koupených věcí, ba vrácení jejich ani nenabídla, a dovolává 
se §§ 877,921 a 1431 obč. zák., ocitá se však tímto odůvodněním v roz
poru s vlaslním výrokem, že k'Oupě slabomyslným žalovaným byly od 
počátku neplatné, neboť přehlíží, že žalobce domáhá se nikoliv vrácení 
toho, co z neplatné smlouvy sám plnil, nýbrž splnění kupních smluv 
a že o splnění neplatných smluv nemůže býti žalováno. Pochybeným 
iest také poukaz na § 1310 obč. zák. Tento předpis upravuje jenom po
vinnost k náhradě škody způsobené osobou nepříčetnou, právním dů
vodem žaloby není však náhrada škody a žaloba o náhradu škody ne
mohla by vzhledem na zjištění prvního soudu, že žalobci byla nepří
četnost žalovaného známa, dále na předpis § 1308 obč. zák. míti" úspěch. 
Přes to byl žalovaný právem ods'Ouzen k zaplacení všech od žalovaného 
na úvěr koupených věcí. Ačkoliv žalovaný jest pro slab'Omyslnost zba
ven úplně svéprávnosti a jako dítě mladší sedmi let pro nedostatek 
právní vůle naprosto nezpůsobilým k samostatným jednáním, jež by 
měla právní účinky, dával mu op'atrovník kapesné asi 500 Kč měsíčně 
ku zcela svobodnému a samostatnému použití. Tomu nelze rozuměti 
jinak, než že opatrovník již předem uznal platnost všech úplatných smluv 
učiněných žalovaným na účet kapesného, že závazným konkludentním 
činem podle § 863 obč. zák. již předem odstranil nedostatek právní vůle 
žalovaného svým schválením, čímž se stala jednání žalovaného v me-
zích kapes'ného a při hotovém placení platnými a závaz'nými činy práv
ními. Také předložené veře}né prohlášení opatrov'níkovo, uveřejněné 
dne 12. prosince 1925 v časopisech, že, kdo prodá žalovanému zboží na 
úvěr, vydává se v nebezpečí, že nebude zaplacen, obsahuje dodatek, 
že lze mu vydati zboží jenom za hotové, čímž opatwvník veřejně uznal 
platnost všech kupních smluv ujednaných žalovaným bez jeho spolu
působení proti hotovému zaplacení. Bylo dále zjištěno, že bylo žalova
nému trpěno, by kupoval pro svou osobní potřebu věci také na úvěr, 
že věci takto koupené byly mu ponechávány k užívání a se svolením 
opatrovníka důchodem velkostatku placeny, že zvláště také žalobcovy 
dřívější takové účty byly bez námitky 'vypláceny, že všechny věci, ža
lovaným od žalobce na úvěr odebrané, kožešiny, klobouký, čepice a 
papuče byly způsobilé sloužiti osobní potřebě žalo,vaného a aspoň č'á
stečné byly pro ni také použity, že některé z nich žalovaný koupil v pří
tomnosti svého důchodního, jiné v přítomnosti své choti, a že důchodní 
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F. na podzim roku 1924 nebo na jaře 1925 v krámě žalobcově řekl, by 
dali žalovanému, co potřebuje, že to bude zaplaceno. Teprve 30. listo
padu 1925 dopsal opatrovník žalobci, že nesmí žalovanému nic prodati, 
leč za hotové, a v prosinci 1925 uveřejni! stejné všeobecné prohlášení 
v místních časopisech. Všechny věci, o jichž zaplacení Se žaluje, byly 
však koupeny již dříve v době, kdy opatrovník ještě takové koupě na 
úvěr trpěl a uznával za platné a kdy nedostávající se právní vůle žalo
vaného byla nahrazena všeobecným přivolením opatrovnika. Proto jsou 
koupě ty platnými a závaznými smlouvami. Námitka, že žalovaný koupil 
jednotlivých věcí více, než potřeboval, a že právě kupování oněch věcí 
ve zbytečném množství bylo znakem slabomyslnosti, jest bezpodstatná, 
neboť nebylo věcí žalobce, nýbrž opatrovníka pečovati o to, by žalovaný 
poskytnuté mu volnosti nezneužíval. Všechny koupené věci byly věcmi 
všední osobní potřeby, celková jejich kupní cena 2.200 Kč za dvě leta, 
jakož i suma 860 Kč, která podle souhlasného zjištění nižších soudů 
připadá z ní na věci koupené zbytečně, jsou v poměru k milionovému 
jmění žalovaného a vyměřenému mu kapesnému 500 Kč' měsíčně příliš 
nepatmé, než aby žalobce byl musil poznati, že žalovaný překročuje při 
svých nákupech na úvěr přípustnou míru. Rozhodnutí odvolacího soudu, 
odsuzující žalovaného ku placení celé zažalované sumy jest tudíž správné 
po právní stránce. 

čís. 7317. 

Zní-Ii směnka na cizí měnu, jest sice směnečný dlužnlk za předpo
kladů čl. 37 srn. řádu oprávněn platiti v penězích své země, směnečný 
věřitel však nemůže žádati zaplaceni v této měně. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, Rv I 848/27.) 

Na základě směnky znějící na říšské marky navrhl v~řitel vydání smě
nečného platebního příkazu v Kč. S o udp r v é s t o I i c e příkaz vy
dal a ponechal ho k námitkám žalovaného v platnosti. D ů vod y: Ža
lovaný namítl mimo jiné v námitkách: Zažalovaná směnka zní na říšské 
marky, platební rozkaz podle ní vydaný mohl by zníti jen na marky říš
ské, nikoliv na československé koruny. Kurs marek nebyl tvrzen ani ni
jak osvědčen, ale i kdyby osvědčen byl, nemohl by soud vydati platební 
rozkaz na komny čsl. Je-li věřitel oprávněn žádati podle smě'nky marky, 
nemůže žádati o újmě měnu jinou. Pokud jde o tuto námítku, § 905 obč. 
zák. stanoví v poslední větě, že co do miry, váhy a druhu peněz jest hle
děti k místu' plnéní. Zásadou tou není vysloveno, že jest užíti tohoto pra
vidla i o měně. Nijak není vysloveno, že pro mě'nu, v níž peněžní dluh 
dlužno vyrovnati, jest rozhodným za všech okolností a v každém pří
padě bezvýminečně místo splnění smlouvy, naopak nutno uznati, že 
může platiti po případě také jiná měna, než měna místa splnění smluv.' 
Pro obor práva obchodního a směnečného stanoví v tomto ohledu čl. 
336obch. zák., že v pochybnostech jest považovati za smluvené měnu, 
druh minci, počet času a vzdálenosti, platné tam, kde má býti splněrla 
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smlouva. Podle § 7 obč. zák. tato zásada platí také v občanských práv
ních věcech. Byť by byla v případě tomto směnka vystavena na říšsko
německé marky, múže žalobce žádati 'O splně-ní ve měně tuzemské a sic::: 
podle kursu, který jest platným v den žaloby. Žalobce také kursovním 
lístkem prokázal dopisem Národní banky ze dne 21. ledna 1927 kurs 
říŠskoněm. marky a tudíž soud podle návrhu strany žalující rozhodl, 
Ježto jde o měnu v území tomto platnou. O d vol a c í s o u d směneční' 
platební příkaz zrušil. D ů vod y: Směnka, p'odle níž směnečný příkaz 
byl vydán, zní na říšské marky. Směnka jest obligací skripturní, jí vzniká 
a jí trvá směnečný závazek. Pro posouzení dlužníkovy povinnosti jest 
rozhodnou jedině směnka. Jako podstatnou náležitost směnky uvádí zá
kon v čl. 4 Č. 2 udání sumy peněžité, jež má býti placena, a jen tuto pe
něžitou sumu může věřitel požadovati. Ovšem může dlužník, znÍ-d' 
směnka na peníze, jež nejsou v oběhu v místě placení, platiti směnku 
v penězích své země, pokud si věřitel nevyhradil slovy »effektivně« nebo 
jiným podobným dodatkem výhradné placení penězi ve směnce uda
nými (čl. 37 sm. ř.). Avšak toto placení penězi vlastního státu jest pouze 
právem dlužníkovým, nikoliv jeho povinností (slova: »může býti pla
ceno«). Směnečný věřitel požadovati může jen placení podle směnky, 
tedy i 00 do mince a měny, na kterou směnka zní. Odvolávati se na ~l. 
336 obeh. zák. jest jednak ~bytečné, jednak i neodůvodněné, poněvadž 
i čl. 336 obch. zák. mluví o penězích země, kde smlouva se má plniti, 
jako ° smluveném platidle jen je-Ii o tom pochybnost. Zde však ve 
směnce mčna byla jasně vytčena, mohl proto žalobce požadovati jen vy-
dání platebního příkazu v této měně, jinaké žádání bylo odmítnouti jako 
neodůvodněné směnkou. Námitka žalobcova, že vydáním příkazu smě
nečného na československé koruny neutrpěl dlužník újmy, jest neodůvod
něna, poněvadž jest věcí posouzení dlužníkova, zda je proň příznivějším 
platiti v té či oné měně. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovo,Jatelka napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), avšak neprávem. Dovolatelka za
kládá SVllj žalobní nárok na zažalované směnce. Směnka tato zní na 
říšské marky a dovolatelka může tedy žádati na žalované pouze zapla
cení v říšských markách a nikoI,iv v československých korunách, neboť 
svým podpisem na směnce zavázal se žalovaný zaplatiti dovoIatelce 
v čase splatnosti 543·34 ř.M. a nemůže býti přinucen platiti v českoslo
venských korunách. Pouze směnečný dlužník jest za předpokladů čl. 37 
směn. ř. oprávněn zaplatiti směnku v penězích své země. Z tohoto zá
konného ustanovení »směnečná suma může se podle hodnoty v době 
její splatnosti platiti v měně zemské« dlužno vyvozovati, že pouze smě
nečný dlužník jest oprávněn platiti v měně zemské, nikoliv že směne~ný 
věřitel jest oprávněn, žádati zaplacení v této měně (srovnej Grlinhut, 
Wechselrecht § 106 a Staub-Stranz, komentář čl. 37). Dlužno tudíž při
svědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že dovolatelka nebyla opráv-
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11ěna žalovati o zaplacení československých korun. Pro posouzení po
vinnosti žalovaného ze zažalDvané směnky jest úplně nerozhodno, zda 
by žalovaný utrpěl škodu, kdyby směnku zaplatil podle žalobního žádání, 
čili nic. žalovaný ovšem také namítal, že byla uzavřena dohoda na 
splátky v československých korunách. Dovolatelka však to popřela a 
:také neuplatňuje nárok z této dohody, nýbrž ze směnky. 

čís. 7318. 

Zástavního práva ke strojnímu zařízení, inventáři a zásobám lze na-
býti symbolickým odevzdáním. ď 

I úvěrni převlastnění zakládá oddělné právo podle § 10, třetí od
stavec, vyr. řádu. 

S hlediska § 47 vyr. ř. se nevyhledává, by zároveň se základní úmlu
vou byl uskutečněn také převod pohledávek. Pro posouzení, zda úplata 
daná věřiteli za postoupení jeho pohledávky odpovídala hospodářskému 
stavu dlužníka přimo před zahájením vyrovnacího řízeni, dlužno přihli
žetí také k zástavnímu právu, jež nebylo dotčeno zahájením vyrovnacího 
řízení podle § 11 (1) vyr. ř. 

!Rozh. ze dne 13. září 1927, Rv I 1193/27.) 

Manželé Vladimír a Juliana M-ovi a Hubert V. přijali osm směnek 
'splatných 31. prosince 1926. O jměni Vladimíra M-a bylo zahájeno vy
rovnací řízení dne 7. března 1925 a skončeno dne 9. října 1925. Proti 
směneč!nému platebnímu příkazu na zaplacení oněch osmí směnek na .. 
mítli manželé M-ovi a Hubert V. toto: Žalovaní neobdrželi vyplacen" 
valutu. Směnky zažalované jsou pouhými směnkami zaručovacími, kry
cími. Vzhledem k tomu měla žalujíCí záložna nejprve vyúčtovati částky 
splacené na zaručenou jistinu. Jinak jest žaloba předčas'nou. žalující zá
ložna měla za Vladimírem M-cm z obchodního spojení pohledávku 
243.920 Kč. Ve vyrovnávacím řízení o jmění Vl"dimíra M-a přičiňoval 
se žalovaný Hubert V., by se vyro·vnání zdařilo a zaručil se žalující zá
ložně jako rukojmí a plátce. Proto spolu s manžely M-ovými podepsal 
krycí směnky na 160.000 Kč a bylo smluveno, že částka ta bude se splá
ceti z výnosu obchodu ve splátkách. Jako jistotu za odbytné měla zá
ložna postoupeny do vlastnictví inventář podniku žalovaného Vladimíra 
M-a podle osvědčení ze 16. února 1923 v hodnotě aspoň 200.000 Kč. 
Dále má v zástavě od června 1926 zásoby ze skladu M-ova v hodnotě 
aspoň 30.000 Kč. Domnělá pohledávka žalující strany jest tím dos,ta
teč'ně kryta a ohledně odbytného 160.000 Kč vlastně z"nikla tím, že 
žalobkyně přijala inventář v ceně 200.000 Kč do vlastnictví (do úvěro
vého převlastnění). V červnu 1926 poskytl žalovaný Hubert V. žalobkyni 
další jístotu zástavou strojů ve výši 40.000 Kč. Vzhledem k těmto jisto
tám v úhrnné výši 270.000 Kč nenastal důvod k uplatňo'vání krycích 
směnek. Vyrovnáním o jmění Vladimíra M-a mělo se žalobkyni dostati 
pouze 41 % z její pohledávky. Tato kvota činí při pohledávce žalobkyně, 
za kterou hlasovala, totiž 243.920 J<:č' částku 100.007 Kč 20 h. Naproti 
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tornu úmluvou ze 16. února 1923 mělo se dost".ti žalobkyni vl~stnictví 
inventáře ve výši 200.000 Kč a úmluvou ze 3 .. cervna 1925 melo se JI 
dostati 160.000 Kč, tedy o 60.000 Kč více, než~l 41.% kvot~, a lI1lmo 10 
dostala nového přímého dlužníka v osobě V-ove. Tlm poruse}1 §.4; vyr. 
.. I Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal smenecny pla-
rae u. • "tk - I . 
tební příkaz v platnosti. D ů vod y: Soud shledal, z:.?anll y za.?v~ne 

, )' J'sou' liché. Jedná se o směnky krycl mezI ventelel." a pnmyml Stran . "I " ~. ~, "k 
dlužníky a zásadně sluší připusti~i námitky za ova~yl~1 cmen:,.avsa, ne-
'sou odůvodněny. Námitka předcasnosÍl neobstoJ!. Zaloval11 JI oduvod
~ují především tím, že pohled~vka žaIo?kyně byla dos~atečnč k?ta,. ba 
dokonce zanikla a teprve pozdeJ! by obzlvla, kdyb~ se z~l'obkyn; vzdala 
úvěrového vlastnictví inventáře. Avšak okolnost, z,e ;azal.cva.na, pOhl:
dávka jest jiným způsobe~l dostat~čně h~ta, ,neodJ1m~ smenec~emu ve
řiteJi právo, by podle sveho vo.].neho uvazeUl ~ohledavku dobyval n;.I
dříve zažaloViÍcnlím krycích směnek (čl. 81 sm. r.). To J:~t zsela p~ne a 
opač1ný právní názor hájený žalovanými nemá ?po;Y. v zadn: norme ani 
theorii právní. Také theorie úvěrového vlastmctvl Jest. umele kons.tru
ována a nemá podkladu v dnešním positivním, právu. ys.eobecny o?can
ský zákon nezná pojem úvěrového vlastUlctvl a aUl JI~e pla.tne :oako.ny 
takový pojem neznají. Vlast\1ict~í po rozumu ~?čans~eho zakoUlka za
lobkyně ku věcem daným do zastavy (:~ventar, stroJe) nen~byla. J~k 
zřejmě plyne z notářského spisu, bylo znzeno toliko zas~avm pravo .kl~ 
zajištění, nikoliv však postoupeno vlastnické právo v ~obe, kdy o JmeUl 
Vladimíra M-a bylo vyrovnávací řízení v proudu, avsak tato smlouv~ 
byla obnovena (potvrzena) novOU .~oho.dou dn~.17. ~ervna 1?-26 v ~obe, 
kdy, což je nespomo, vyrovnací nzem bylo J1Z p~avoplatne skonce.n~. 
Není tudíž wzh,odnou otázka, zda smlouva ze 3. cervna 1925 porusi<a 
zákaz § 47 vyr. ř., když podkladem pro oprávnění žalující strany ~y: 
máhati zaplacení směnek jest smlouva nová z doby mImo vyrovna11l. 
O d vol a c í s o u d naprudený rozsudek potvrdil. ? ů vod y: Pod!e 
§ 47 vyr. ř. nelze spatřovati ~vláštn.í výhodu v to.m, .;e, se posk,~!ne ,ve,
řiteU za odstup jeho pohledavky upl"ta, OdpovldaJ!Cl hosp?c1ar~kemu 
stavll dlužníka bezprostředně před zahájením vyro~vnac~ho nzeUl: lak 
v napadeném rozsudku jest blíže a správně dovodeno, Jest prokaza,no 
snímkem notářského spisu ze dne 16, února 1923, a hstmnym 
osvědčením z téhož dne, že bylo žalobci pro jeho pohledáv,ku za 
Vladimírem M-em tímto zřízeno právo zástavní na seznamenan.em in

ventáři (stroje a zaříze:n.í) a jest inventář ten sa~,ými žalovaným~ v)e
jich námitkách odhadován aspoň ~a 2~0.000 Kc. Podle toho nalezel? 
tedy žaIobkyni v tomto s~ěr.~ Od~llc'Ovacl, p;avo, kt~re podle § 11 vyr. r. 
nebylo dotčeno vyrovnaclf12 nzem~l o Jmen;VI~,dm1lfa M-a v, l'Dce .1925. 
Podle vlastního přednesu zalovanych na pnhlasenou pohledavku zalob
kyně 243.920 Kč by bylo ve vyrovnávacím h~ení podle 41 %ní hoty 
připadlo 100.007 Kč 20 h a vzhle;Iem k prav; uvedene~1U zastavmn:ll 
právu by byl ostatek kryt oním zastavn:~1 p;avem .• Kdyz te~y uJedna
ním dne 3. června 1925 za vyrovnaclho nzem mezI zalobkym a Hubel
tem V-em žalobkyně své pohledáváni i s akcesarickými ~rávy (zeJm~na 
se zástavním právem) odstoupila Hubertu V-OVl za uplatu pouhyCl1 
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160.000 Kč a manželé Vladimír a ]ulíána M-ovi 'spolupodepsali jako 
akceptanti žalob ní směnky Hubertem V-em podle oné úmluvy přijaté, 
nelze v tom spatřovati zvláštní výhodu pro žalobkyni po rozumu prvé 
věty § 47 vyr. ř., neboť úplata ta odpovidá hospodářskému stavu Vla
dimíra M-a před zahájen'ím vyrovnávacího řízení, poněvadž se tu do
stalo žalobkyni v podstatě méně, než na co podle osobniho závazku 
Vladimíra M-a a zástavního práva nlěla nárok. Proto další výklady od
volatelů'O nicotnosti právního jednání ze dne 3. června 1925 podle § 47 
vyr. ř. nejsou opodstatněny a nejsou následkem toho odůvodněny ani 
vyvody o udánlivé nicotnosti (správně podle znění § 47 vyr. ř. řečeno 
»neplatnosti«). Tím také odpadají veškeré výklady odvolatelů o tom, 
zda jednáním potvrzeným v dop-ise ze dne 17. června 1926 byla nkot
nost (n,eplatnost) ujednání ze dne 3. června 1925 napravena čili nic. 
Ovšem dlužno podotknouti, že podle doslovu ujednání bylo při něm pouze 
prohlášeno, že ujednáni z měsíce června 1925 zůstává v platnosti. Po
kud se v odvolání poukazuje na to, že neplatí směneční platební příkaz 
ohledně juliány M-ové, jest i tento náhled nesprávný, poněvadž tato 
svým podpisem na žalobnich směnkách jako spolumajitelka vzala též 
na sebe směnečný závazek, pro který byly směnky ty vydány. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. není opod,statněn, neboť odvo
lací soud posoudil věc po stránce prá'vní úplně správně. Zástavního 
práva na strojním zařizení, inventáři a zá'sobách Vladimíra M-a mohla' 
žalobkyně nabýti způsobem vyznačenym v notářském spisu, pokud se 
týče v osvědčení listinném ze dne 16. února 1923, tudíž symbolickým 
odevzdáním pod].e § 452 obč. zák., poněvadž jde o věci, které se podle 
názoru obchodu a zvyku lysicky neodevzdávají (srovnej rozh. n. s. sb. 
ČÍs. 4041). 

Zdali Vladimír M. uznal zástavní právo žalující strany čili nic, jest 
úplně nerozhodné, neboť, nabyla-Ii žalobkyně toholo práva, nebyla jeho 
jsoucnost závislá na uznání dlužníka. Jest tedy také nerozhodné, zda ža
lobkyně h:o žalovala o uznání tohoto práva. Žalobkyně nabyla zástavního 
práva již dne 16. února 1923 a nikoliv teprve vynesením rozsudku pro 
zmeškání ve zmíněném sporu. Dlužno tudíž přisvěďčiti názoru odvola
cího soudu, že žalobkyní příslušelo oddělné právo podle § 11 vyr. ř. 
Ostatně, byť i se nebylo jednalo o zřízení práva zástavního, nýbrž 
o úvěrni převlastnění, jak dovolatel sám tvrdí, bylo by žalobkyni také 
příslušelo oddělné právo podle § 10 třetí odstavec vyr. ř. (srovnej rozh. 
n. s. sb" Č. 2433). 

Dovolatel dále namítá, že nelze mluviti o postoupení pohledávky ve 
smyslu § 47 vyr. ř., poněvadž podle odst. 6 ujednání ze dne 4. června 
1925 přecházi postoupená pohledávka do jmění dovolatele teprve tím 
okamžikem, až postupní hodnOlta 160.000 Kč bude žalující záložně úplně 
zaplacena. Avšak ujednání toto není nijak na újmu platnosti postupu. 
Pohledávka žalobkyně byla postoupena zmíněnou úmluvou dovolateli 
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a § 47 vyr. ř. nevyžaduje, by zároveň se základni úmluvou musel také 
býti uskutečněn převod pohledávek (S;V; Krall1z-Ehrenzwelg § ~29(IV.). 
Při posouzení otázky, zda úpl~ta dana zalobkym za, postoupe~! JeJl eo
hledávky odpovídala ho:pod~rskemu stavu. Vladll1~ra M-~ pnm.o ~:ed 
zahájenim vyrovnacího nzem (§ 47 vyr. r.), dluzno ovsem pnhiIzeil 
také k onomu zástavnímu právu, jež nebylo doičeno zahájením tohoto 
řízení podle § II prvý odstavec vyr. ř. Že pohledávka žalobkyně byla 
kryta do výše 200.000 Kč před~ětY,!,Ia něž se vztahuje o~':.o 'právo n~ 
oddělené uspokojení, dovolatel sam pnpuslIJ,. Dostala-II tudlz zalobkyne 
za postoupení své pohledávky 243.920 Kč, která byla zástavním právem 
kryta do 200.000 Kč, úplatu} 60.000. Kč a byla-Ii vyrovnací kvot,,: sn;lu
vena na 41 %, nelze tvrdilI, ze tato uplata neodpovldala hospodarskemu 
stavu Vladimíra M-a před zahájením vyrovnacího řízení, to tím méně, 
když dovolatel neuvedl konkretních okolností, jimiž by úsudek tento 
mohl býti vyvrácen. Neodporuje-Ii však zmíněná úplata ustanovení § 47 
vyr. ř., nelze ji považovati za zvláštni výhodu a dlužno úmluvu, kterou 
žalobkyně postoupila dovolateli svou pohledávku za Vladimírem M-em, 
uznati za platnou. Zmiňuje-li se dovolatel o tom, že by to bylo jednání 
odporovatelné podle § 2 čís. 2 odp. ř. přehlíží, že neuplatňoval odpůrčí 
nárok v námitkách a nelze tudiž k námitce této přihlížeti podle § 482 
c. ř. s. a § 513 c. ř. s. jest-Ii však zmíněná úmluva pfatná, jest úplně ne
rozhodno, zda se za tuto úplatu zaručila také julie M-ová, neboť nejde 
zde o vyrovnací kvotu, a proto jest také nerozhodné, v kterých !hůtách 
úplata měla býti zapravena. Jak již odvolací soud správně vyshhl, ne
bylo třeba zabývati se otázkou, zda mohla býti ujednáním ze dne ~!: 
června 1926 napravena neplatnost ujednání ze dne 3. června 1925 clh 
nic, a jest také nerozhodné, zda ono ujednání podepsala také Julie M-ová,. 

čís. 7319. 

Obecnl zaměstnanci. 
Přiznala-li obec strážníku t. zv. strážní přídavek, nebyla oprávněna 

mu ho odepříti, třebasl byl napotom po sestátnění policie přidělen bez 
své viny k jiné obecní službě. 

(Rozh. ze dne 13. září 1927, Rv II 108/>27.) 

Žalobci, strážníku žalované obce (Slezské Ostravy), byl přiznán 
t. zv. strážní přídavek. Když v říjnu roku 1925 byla policie žalované obce 
sestátněna, nežádal žalobce o převzetí do státní služby a byl napotom 
přidělen do oddělení pro »dávky a poplatky«. Žalobou, o niž tu jde, do
máhal se žalobce na žalované obci zjištěni, že mezi nim a žalovanou obcí 
trvá služební poměr toho obsahu, že žalobce náleží do kategorie poli
cejní stráže, že žalovaná obec jest povinna to uznati a platiti mu počí
najíc L listopadem 1925 měsíčně strážní přidavek. Žalobě bylo vyho
věno s o ud Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m so ude 111 

z těchto 
89' 
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důvodů: 

Dovolatelka vytýká rozsudku odvolacího soudu pouze nesprávné 
právní pos'ouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), jež spatřuje v názoru Že 
když žalovaná obec upravovala služební požitky žalobci usnesením' své 
s~:ávní komise z~ dne 19. únol:a 1923 a přiznala mu též dřívější strážní 
pndavek, mela mlh na mysli zakon ze dne 16. března 1920, čís. 165 sb. 
z. a n. a počítati s tím, že do pětí let bude policie postátněna, a dále 
v tom, že odvolací soud přihlížel i k zásadě § 196 plat. zákona ze dne 
24. čer~na 1926, čís. 10~ sb. z. a n., že definitivní úředník nemá býti 
novou upravou platu zkracen ve svých d'Ůsavadnich požitcích. Než do
v.?latelka .ani nedoličuj;, v čem podle jejího mínění spatřuje nesprávnost 
tech,to pravních usudku odvolaclho soudu, pokud odkazuje k shora Uve
denym zákonům, nýbrž dovo1ává se jen zákona ze dne 13. července 1922 
čís. 230 sb. z. a n. o sborech stráže bezpečnosti, tvrdíc, že prý v tomt~ 
zákoně není aní zmínky o t. zv. »strážním přídavku«. Avšak ocitá se při 
tom sama v rozporu s doslovem § 3 tohoto zákona, jenž výslovně mezi 
požitky členů bezpečnostní stráže uvádí také přídavek strážní a vyhra
žuje jeho určení vládnímu nařízení, jež bylo vydáno 5. října 1922 pod 
čís. 295 sb. z. a n. a jehož § 56 vy 'slovně stanoví že strážní přídavek . " započítatelný do výslužného, činí u sboru uniformované bezpečnostní 
stráže ročně 1.800 Kč. O tento přídavek právě ve sporu jde. Skutkové 
tvrzení dovolání, že tento strážní přidavek dostávali státní strážníci jen 
jako přídavek za noční službu (noční přídavek), jest nejen nepřípustnou 
novotou (§ 504 c. ř. s.), nýbrž jest i v rozporu se spisy, zejména s obsa
hem přípisu policejníh'Ů ředitelství ze dne 13. dubna 1926, že přídavek 
byl paušalovaným stravným. Nelze se prot'Ů ani zabývati dovolacími 
vývody, pokud dolíčují jinou povahu tohoto přídavku, opírajíce se 
o. skutkova tvrzeni ve sporu v prvé stolici nepřednesená, Ani z před
pISU § 19 z~l<ona ze dne 20. prosince 1922,Čís. 394 sb. z. a n., jímž bylo 
stan?veno, :;e od ,1., ledna 192,3 mají služební požitky a právní nároky 
zamestn~n~u" zeml, zup, okresu a obcí, stanrovené služebními řády neb 
usn:,semml techto korporací, býti uvedeny na mím požitků práv a ná
roku z~městnanců státních stejné nebo rovnocenné kategorie podle to
hot~ zal<o'na, pokud tut'Ů míru přesahují, nemůže dovolatelka nic pro sebe 
vyzlskatJ, když, jwk bylo již vzpomenuto, členové sboru státní uniformo
vané stráže bezpečnostní i za platnosti zákona čís, 394 z roku 1922 pří
d~ve~ st:ážuí ~ostávali, což také nižší soudy dolíčily z přípisu poHcej-
111,ho redltel~tvl ze ~ne 13. dubna 1926 ve hlavním sporu Ck I 11/26. 
Pnznala-1I zalovana 'Obec žalobci usnesením ze dne 19. února 1923 
st:áhí mě.síčnÍ přídavek 150 Kč, jejž měli členové uniformované stráže 
statnr, t,edy rovnoc,en~é k~tegorie ,státních zřízenců, neodporovalo její 
usneSem am panlm zasade § 19 zakona ze dne 20. prosince 1922, čís. 
394 sb. z. a n., a správným jest i názor odVOlacího soudu že žalovaná 
v té době již musela počítati se zák'Ůnem o zřizování státní policie ze 
d;re 1,8. březn~ 1~20, čís. 165 sb. z. a Jl. tím spíše, když zřízení policej-' 
O1ho redrtelstvl v zalované obci v té době bylo již vyhláškou ministerstva 
vmtra ze dne 25. listopadu 1922 uveřejněnou ve sbírce zák. a nař. pod 
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čís. 344 dne 4. prosince 1922 - pevně stanoveno. Působnost tohoto ře
ditelství vztahovala se podle § 2 čís. 20 této vyhlášky též na Slezskou 
Ostravu. Bylo-li nižšími soudy zjištěno, že žalovaná obec vyplácela 
strážní přídavek i těm strážníkům, kteří nekonali službu exekutivní, nýbrž 
jen kancelářskou, plyne z toho, že přídavek tento nebyl podmíněn výko
nem vlastní služby strážní (exekutivní) a nebyla žalovaná obec opráv
něna, žalobci jednostranně tento přídavek odepříti, ani když po sestát
nění městské p'Ůlicie byl beze své viny přidělen k jiné službě obecní. 

čís. 7320. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. . 
Dozorčí radě společenstva přísluší právo rekursu proti zápisu nově 

zvolených členů představenstva do společenstevního rejstříku, opírá-li 
se rekurs o neplatnost volby z důvodu, že valná hromada nebyla podle 
předpisů stanov svolána a řízena. 

(.Rozh. ze dne 14. září 1927, R I 755/27.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d povolil zápis nově zvolených členů před
stavenstva společenstva. Rek u r sní s o u' d k rekursu dozorčí rady 
společenstva zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by zápisy 
provedené na základě zrušeného usnesen! ve společenstevním rejstříku 
vymazal a ve věci dále po zákonu jednal. 

N e j vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu společenstva 

a uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

dúvodech: 

Dozorčí radě přísluší právo rekursu proti zaplsu nově zvolených 
členů před'stavenstva do sp-olečen-stevniho rejstříku, opírá-li se rekurs 
o neplatnost volby z dův'Odu, že valná hromada nebyla pod'le předpisu 

. stanov svolána a řízena. Toto právo dozorčí rady plyne již z předpisu 
§§ 24 a 25 zákona ze dne 9. dubna 1873, čÍs. 70 ř. zák. a také z § 27 
stanov, podle nichž dozorčí radě přísluší dozor nad správou společenstva 
ve všech odvětvích, zejména také vedení sporů proti členům představen
stva. Byla-li tedy valná hromada nezákonně svolána a závadně proti 
stanovám řízena, jest to hrubým porušením správy družstva, k němuž 
nemůže a nemá dozorčí rada nečinně přihlížeti, nýbrž jest její povin
nos.ti, by zařídila, čeho třeba, by závady byly napraveny, To se může 
státi po případě i d'Ůčasným sesazením členů představenstva ve smyslu 
§ 24 družstevního zákona a § 27 stanov. Dal-li zákon d'Ůzorčí radě tak 
rozsáhlou pravomoc, nelze pochybovati, že jí přísluší i právo rekursu 
proti zápisu vadně zvolených činovníků, pokud se týče že se může do
máhati nápravy nejen u rejstříkového soudu, jako úřadu dohlédacího 
(srov. § 9zák. z 10. června 1903 čís. 133 ř. z,), nýbrž i rekursem u stolic 
vyšších. 
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čis. 7321. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Byly·1i stanovami obmezeny obchody společenstva výslovně na 

členy, jsou smlouvy z obchodů společenstva s nečleny nicotny podle 
§ 879, prvý odstavec, obč. zák. Tomu není na závadu předpis čl. 276 
obch. zák. 

(Rozh. ze dne 14. září 1927, Rv 11754/26.) 

žalující firma domáhala se na žalovaném společenstvu úplaty za do
dané řezivo. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, 
o d vol a c í S'0 U d napadený rozsudek potvrdil v podstatě z těcht'0 
d ů vo d li: Podle § 2 stanov má společenstvo za účel podporovati vý
rohll a hospodářství svých členů, zejména prodejem vyrobeného od členlI 
řeziva. Tomu očividně na odpor jest přijímání cizích, nečlenských vý
robkl! k opatření jich prodeje v cizině. Jednáním takovým překračovalo 
společenstvo předpisy stan'0v a tím i § 1 zákona o společenstvech. 
Smlouva, na jejímž podkladě žalobkyně domáhá se zaplacení, jest tedy 
podle § 879 obč. zák. nicolná. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Je řešiti otázku, zda lze pokládati za' platné a účinné obchody spúie
čenstva s nečleny, ač stanovami JSOll yýslovnč obmezeny jen na členy, 
či zda jsou smlouvy ty ve smyslu § 879 první odstavec obč. zák. nicolné. 
Odvolací sOlld správně rozhodl ve smyslu posléz uvedeném. Žalovaná 
firma, jsouc společenstvem ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 
70 ř. zák., musí svou činností směřovati jedině ku podpoře výdělku nebo 
hospodářství svých členů prostředky, určenými stanovami. Každý jiný 
účel jest vyloučen a není družstvu dovolen, neboť pak by přestalo býti 
společenstvem ve smyslu družstevního zákona. Důsledkem toh-o ne
mohlo ani žalované společenstvo odebírati řezivo od žalobkyně, která 
doznaně nebyla a není jeho členem, nemělo jednati proti· předpisům zá
kona a stanov na jeho základě usnesených, jež v § 2 vymezují jako účel 
družstva podporu výdělků a hospodářství členů společným provozem 
obchodu, obzvláště společným zpeněžením řezivého materiálu jimi vy
robeného v tuzemsku i v cizozemsku. Ujednalo-Ii tedy žalované družstvo 
se. žal.obkyní, 'n~členem, smlouvu o dodávce řeziva, jak nižší soudy zji
strly, Jednalo nejen proti stanovám, nýbrž i proti předpisu zákona '0 spo
lečenstvech a jest smlouvu pokládati podle prvního odstavce § 879 obě. 
zák. za nicotnou (smv. rozh. čís. 4273 sb. n. s.). Tomuto názoru není 
na závadu předpis čl. 276 obel1. zák., podle něhož není vlastnost nebo 
platnost určitého jednání jako obchodu vyloučena tím, že jest někomu 
pro jeho úřad nebo stav nebo ze živnostenskopolicejnich nebo jiných 
podobných důvodů zap'ovězeno provozovati obchod neb obchodní jed
nánÍ. Zde neřeší zákon otázku:, kdo jest oprávněn provozovati obchody, 

i 
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11 "brž Vyslovuíe jen zásadu, že obchod nepozbývá své vlastno,sti a plat
n~sti tilí" že byl jeho provoz zvláštními, p!edpisy obch.odujicímu z~ká: 
zán. To jest vlastně důsledek ustanoVClll cl. 4 obch. zak., podle nehoz 
každý, kdo provozuje obchody po živnoste~sku, ],es: kupcem ve smfSlu 
.bchodního zákona a čl. 11 obch. zák., ktery pravI, ze zakony zemskynn, 
:ež ve příčině živdostní policie nebo živnostenských daní stanoví po
hebné náležitosti k tomu, by byla založena vla~tnost kupce, ~evylučuje 
se platnost ustanovení obchodního zákona" a ~e take o~y zakony zu
stávají nedotčeny tímto zákonem. Obc~~d~I zak?n vym.efU]e tedy po
. cm obchodníka toliko k vlastním svým ucelum. Techto zasad nelze vsak 
bezvýjimečně použíti také na druž,stva, neboť :,ákon "ze dne 9., dub~a 
1873, čís. 70 ř. zák. obmezuje v § 13 platnost p:edp:su obchodl1lho. ~a
kona o kupcích pro společenstva v ten rozum, z.e predplsy ty platr Jen 
potud, pokud nemá družstevní zákon u~tanovel1l o?c?llnych. A v to:n 
'e jádro věci. Jak již bylo vyloženo, brám obchodoval1l zalovaneho druz
~tva s nečleny nejen všeobecný předpis § 1 zákona družstevního, nýbrž 
i výslovný předpis stanov (§ 2). Pokud tedy ~alované společenstvo !lr~
vozuje obchody v rámci zákona (§ 1 zak. ,druz~tev.) a stan?v (§ 2) les; 
je pokládati za kupce ve smyslu obchodmho z<lk~na a plalI pro ne take 
předpis čl. 276 obch. zák. Tak na př., kc!yby d:u,:stv~ provozovalo pO,d
nik, vázaný na koncesi (,§ 92 družstev. zak.), pn c_emz by byla v um tem 
směru óinnost jeho stanovami obmezena jen n~ cleny, nebylo by plat
nosti obchodů v těchto mezích ujednaných na zavadu, ze Sl spolecenstvo 
dosud koncese nevydobylo (čl. 276 obch. z~k.). Rozdí! p~i p'Úsuzování 
obchodní činnosti družstev a jiných osob tkVI tedy v pravm povaze spo
lečenstev jako takových a v odc~ylné, zákonné úprav~ jeho ob~hodní,ch 
styků. Pokud se d'Úvolatelka snazí od~vod~Ilt svuJ, n}tf~k be~duvodnym 
obohacením žalovaného družstva, ktere pry dodane reZlVO dale prodalO' 
a tím se bezdůvodně obohatilo, nevydavši dovolatelce stržený peníz po 
srážce provise a výloh, stačí poukázati k tomu, že žalobním důvode:" 
jest dodávací smlouva a nikoli nárok z bezdůvodného obohacení, takze 
k této námitce nelze vllbee přihlížeti. 

čís. 7322. 

Dlužník úpadkové podstaty může si za předpO'kladů §§ 1438~1439 
obč. zák. započísti vzájemnO'u útratO'vou pohledavku za podstatou, aniž 
sejde na tom, že měl platiti podle rozsudku do 14 dní pod exekucí, kdežtO' 
úpadková podstata měla platiti podle připustnosti úpadkovéhO' řádu. 
Stačí, je-li pohledávka za úpadkovou podstatou zjištěna a splatna, aniž 
by záleželo na tom, zda jest v úpadkové podstatě dostatečná hO'tovost 
k jejímu uspokojeni. 

Uplatněna-li po vzniku exekučního titulu započtenim splatná a dO'· 
spělá vzájemná pohledávka, jde O' dŮVO'd zrušení exekuce podle § 35 
ex. ř. 

(Rozh. ze dne 14. září 1927, Rv I 1381/27.) 

i, 
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Žaloba podle § 35 ex. ř. Oskara A-a proti úpadkové podstatě firmy 
K., by bylo určeno, že zanikl nárok žalované úpadkové podstaty z ro';
sudku obchodního soudu ze dne 26. lis,topadu 1926, byla pro c e s
ním s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. O d vol a c í s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s O u d změnil napadený rozsudek i rozsudek soudu 
prvé stolice a uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

Dovolání, nplatňující důvod § 503 čfs. 4 c. ř. s., jest oprávněno. Jak 
nesporno; byl nynější žalobce odsouzen pravoplatným rozsudkem, by 
zaplatil nynější žalované úpadkové podstatě 13.540 Kč 66 h s přísl. do 
14 dní pod exekucí, ale byla navzájem týmž rozsudkem také odsouzena 
úpadková podstata, by zaplatila nynějšímU! žalobci útraty sporu 
29.873 Kč 40 h podle přípus,tnosti úpadkového řádu. Ježto úpadková 
podstata dobývá svou vykonatelnou pohledávku 13.540 Kč 66 h s přís!. 
exekucí, brání se žalobce námitkami proti nároku podle § 35 ex . .ř. (žaC 

loboU' oposiční), tvrdě, že vymáhaná pohledávka zanikla vzájemným 
vyrovnáním s jeho útratovou pohledávkou, že však úpadková podstata 
nechce právo k započtení uznati' a, ač vyzvána žalobcem, neupustila od 
exekuce. Jest tedy zkoumati, zda jsou tu jednak všechny předpoklady 
§§ 1438 a 1439 obč. zák. pro vyrovnáni, vzájemných pohledávek, jednak 
zda započtení nebrání předpisy úpadkového řádu. První otázku jest 
zodpověděti kladně, druhou záporně. Že zde nepřichází v úvahu předpis 
§ 20 konk. ř., protože nejde o pohledávky za úpadcem, nýbrž za pod
statou, vyložil již správně odvolací soud. Odvolací soud však jest toho 
názoru, že přes to vzájemné vyrovnání jest vyloučeno, proto'že prý útra
tová pohledávka žalobcova není »likvidní, tudíž splatná«, ježto má býti 
usp?kOjena podle přípustn.osti úpadkového řádu, a dále, že prý není 
jeste JIsto, zda jest pohledavkou za pO'dstatou, dokud žalobce nevyvolal 
o' n,í podle § 102 a dalších konk. ř. vyjádření správce úpadkové pod
staty, pokud se týče úpadkového komisaře, a že také není jisto, zda ie 
tu jmění, z něhož by mohly býti uspokojeny všechny pohledávky ;a 
podstatou. Právem vytýká do'vo1atelodvolacímu soudu nesprávné právní 
posouzení věci v těchto otázkách. Odvolací soud směsuje tU' především 
pojmy likvidnosti a splatnosti. Podle §§ 1438 a 1439 obč. zák. musí býti 
vzájemné pohledávky pravé, stejnomdé a dospělé. Že pohledávka úpad
kové podstaty.těmto předpokladům vyhovuje, není spomo a jde tedy 
leu ° to, zda J'm vyhovuje také vzájemná útratová pohledávka žalob
cova. Ať již značí slovo »správná« v§§ 1438 a 14390bč. zák tolik, jako 
»prava« nebo »po právu jsoucí« (jak t·omu jest v §§ 1396 a 1397 obč. 
zák.), či tolik, jako »jistá« protivou k nejisté (jak tomu jest v §§ 1421 
a 1434 obč. zák.), tudíž tolik jako »likvidní« v tom smyslu, že nepotře
buje dalšího dokazování, vždy tento zákonný předpoklad na žalobcovu 
pohledávku, dopadá. Pohledávka byla určena a žalobci přiznána pravo
platným rozsudkem, jest tudíž po právu a není již sporna. Ale nepo-
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chybno jest také, že ú!ratová pohledávka žal~bcova není prostou pohle
dávkou úpadkovou, jez by musela by tI uplatnena podle § .. 102 a d. konk. 
ř., nýbrž že jest pohledávkou za podstatou podle §§ 46 CIS. 2 a 112 (2) 
konk. ř., ana úpadková podstata zastoupena správc~m byl~ ~e sporu 
stranou a byla k náhradě útrat odsouzena. V tom smeru aent treba dal
šího zjišťování. Pohledávka ta jest však také »dospělou« přes to, že po
dle rozsudkového výroku má býti zaplacena podle přípustnosti úpadko
vého řádu a nikoli do 14 dní pod následky exekuce. Tato okolnost ne
překáží dospělosti .. D~spělou. jest pohledávka,. můž:,:1i věřitel podle 
práva její zaplacen~ pozado~atI a to zalobce uČlmt~ muze, bez ohle?u ?~ 
ostatní. Ovšem jina Jest otazka, zda by zaplacem obclrze!. Nesml byh 
směsována »splatnost« a »dobytnost«, t. j. možnost skutečného uspoko~ 
jení. podle § 47 (,1) konk. ř. mají býti z úpadkové pods;aty z~pr.aven} 
především pohledávky za podstatou a podle § 124 konk. r. ma]! byh ve
řitelé podstaty uspokojeni, nehledíc ke stavu řízení, jakmile byly jejich 
nároky zjištěny a jsou splatny; správce podstaty má o to pečovati, by 
byly včas po ruce potřebné hotovosti. Nemohou-Ii býti pohledávky za 
podstatou zapraveny úplně, nastane případ § 47 (2) konk. ř., totiž před
nost hotových výdajů podle § 46 čís. 1 konk. ř., zapravených správcem 
zálohou a pak poměrné uspokojení ostatních. Tyto předpisy byly p.rávě 
důvodem, proč nebyla úpadková podstata odsouzena ku placem do 
určité lhůty pod exekucí, nýbrž podle přípustnosti úpadkového řádu, ~I~ 
to nijak nevadí započtení vzájemných pohledávek, které nenmsí by tl 
exekvO'vatelné. Že pohledávka žalobcova jest »zjištěna a splatna«, bylo 
již shora vyloženo. Sejde tedy jen na tom, což odvolací soud pokládá 
za překážku, zda jesttřeba, by tu byla dostatečná hotovost v úpadkové 

. podstatě k uspokojení žalobcovy útratové pohledávky, pokud tato má 
býti věnována na vyrovnání vzájemné pohledávky úpadkDvé podstaty. 
Toho třeba není, prot'ože nastane vzájemné vyrovnání obapolných po
hledávek bez hotového placení a nezáleží na fbm, zdali podstata vládne 
nějakým již realisovaným jměním, jak žalovaná namítá. 

Zbývá tedy již jen zkoumati otázku, zda jsou splněny také zákonné 
předpoklady oposiční žaloby podle § 35 ex. ř. I tomu jest přisvědčiti. 
Kompensace (započtení, vyrovnání) podle §§ 1438-1443 obč. zák. jest 
jedním ze způsobů zrušení obligačních práva závazků právě tak, jako 
na př. placení. Střetnou-Ii se dluh strany jedné s dluhem strany druhé, 
jsouce oba pravé, splatné a stejného druhu, nastane k žádosti jedné nebo 
druhé strany zrušení obapolných závazků vyrovnáním. Pouhé střetnutí 
se obou vyro'vnateJ.ných pohledávek nezpůsobí tedy již o sobě jejich zru
šení, jak by se ze slov »!lir sich« § 1438 obč. zák. zdáti mDhlo, nýbrž 
jest třeba, by se jedna nebO' druhá strana započtení dovolala. Vyplývá 
to z §§ 1441 až 1443, které vycházejí z předpokladu, že dlužník má 
právo kO'mpensovati (ius compensandi), ale že toto právo jest třeba 
uplatnilj, má-Ii vyrovnání skutečně nastati. Bude-Ii však uplatněno, zruší 
se vzájemné pohledávky již »0 sobě«, t. j. bez výroku soudcovského a 
s účinkem od doby, kdy se střetly (ex tunc). Toto dokonané započtení 
má na mysli § 1438 obč. zák., kdežto právo na započtení mají na mysli 
§§ 1441 až 1443 obč. zák. V souzeném případě tvrdí žalobce, že žalo-
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vaná úpadková podstata nechce uznati jeho právo k započtení a že, ač 
vyzvána, neupustila od exekuce. V tom jest obsaženo tvrzení, že žalobce 
právo k započtení po vzníkusvé vzájemné pohledávky, t. j. po pravo
platnosti rozsudku, jímž mu byly útraty přisouzeny, uplatnil. Žalovaná 
neučinila v té příčině námitky. Ostatně bylo by započtení uplatněno jistě 
nejpozději touto žalobou. Uplatněním započtení zanikla vzájemná po
hledávka podstaty s účinkem od doby pravoplatnosti rozsudku, takže 
se má včc tak, jakoby již tehdy bylo bývalo žalobci z podstaty zaplaceno 
a jakoby placení již vykonané podle § 47 (2) konk. ř. nemohlo býti po
žadováno zpět a nesejde tudíž na tom, zda podstata stačí k úplnému zá
placení ostatních pohledávek za podstatou. Protože jsou tu všechny zá
konné předpoklady pro vyrovná'nÍ, protože vyrovnání nebrání předpisy 
úpadkového řádu a protože vymáhaná pohledávka úpadkové podstaty 
i s příslušenstvím jest daleko menší než započítatelná vzájemná pohle
dávka žalobcova, nastala po vzniku exekučního titulu skutečnost zrušu
jící celol! vymáhanou pohledávku a bylo tudíž žalobě podle § 35 ex. ř. 
vyhověti (srv. také na př. rozh. čís. 2483 sb. n. s.). Další žalob ní návrh 
na zrušení exekuce náleží vyříditi exekučnímu soudu (,§ 35 poslední od
stavec, § 39 prvý odstavec a § 45 druhý odstavec ex. ř.). 

čís. 7323. 

Kdo dal výpověď z nájmu (pachtu), muze ji vzíti zpět pouze za 
podmínek § 237 c. ř. s. Byli-Ii nájemníky oba manželé, dlužno dáti vý
pověď jim oběma. 

(Rozh. ze dne 14. září 1927, Rv 11417/27.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na čís. sb. 7058 s dodatkem, 
že původně dal žalobce (manželé s-ovil výpověď žalovanému i jeho 
manželce, ohledně této však vzal výpověď zpět. O d vol a c Í s o u d 
po té ponechal výp'Úvěď v platnosti proti Josefu P-ovi. D ů vo ci y: Od
volatelé vytýkají prvému soudci, že výpověď danou jimi žalovanému 
podle § 1120 obč. zák. neprávem zrušil, jsa toho názoru, že jest nepří
pustná, když jest dána pouze jenom z části spachtovaného 'Objektu. Ná
zor prvního' soudu jest myl'ný, výtka odvolatelů jest oprávněna. Zákon 
v § 1120 obč. zák. nerozeznává, zda kupitel nabyl celé prodatelem třetí 
(}sobě pronajaté věci) či jen její části, a nerozeznává také, v jakém práv
ním a hospodářském p'Úměru jest tato část k ostatní neprodané části pro
najaté věci. Nelze proto v té příčině do zákona vnášeti proti jeho do
slovu rozdíl, jak činí prvý soudce, nýbrž nutno trvati na názoru, že naby
vatel pronajaté věci, zde žalobci, ať nabyli celé pronajaté věci, nebo jen 
její jedné části a ať byla věc pronajata samostatně, nebo ve spojitosti 
s věcmi jinými, tedy za všech okolností jest oprávněn dáti pachtéři 
výpověď bez zřetele na ostatní obsah jeho smlouvy s prodatelem a musí 
pachtéř po náležité výpovědi nového držitele prodané části spachtova
ného objektu tonlUto ustoupiti, když není jeho pachtovní právo, jako 
v souzeném případě zapsáno do veřejné knihy. Názor tento vyslovil nej-
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vyšši soud ve svém rozhodnutí ze dne 17. května 1927, R I 293/27, 
čís. sb. 7058 a jest odvolaCÍ soud ve smyslu § 511 c. ř. s. tímto právním 
názorem vázán. Než ani žádná z dalších žalovaným proti výpovědi uplat
.iíovaných námitek není po právu. Pokud se týče námitky, že žalovaná 
Anna P-ová roz. Š-ová, nynější manželka žalovaného, nic nemá spach
továno a že na její straně není pasivní legitimace, žalobci ohledně této 
žalované výpověď vzali zpět. Vyvrácena však i další námitka žalova
ného nedostatku aktivní legitimace na straně žalobců, neboť tito 
knihovním výtahem dokázali, že vlastnictví k nemovitostem nabyli na 
základě kupní smlouvy z 3. března 1926, jež pák vtělena byla do knih 
dne 20. června 1926, kdežto výpověď žalovanému byla dána až 3. čer
vence 1926. A ježto v souzeném případě nejde o smlouvu nájemní, jak 
byl také závazně nejvyšší soud v rozhodnutí shora uvedeném vyslovil, 
neplatí tu zákon o ochraně nájemníků a neprávem tudíž 'prv'nÍ soud uznal 
na zrušení výpovědi, kterou žalobci da1i žalovanému z pozemků, jimi 
koupených. 

Ne j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého 'soudu, jímž byla zru
šena výpověď daná Josefu P-ovi a Anně P-ové. 

Důvody: 

Žalobci dali výpověď manželům Josefu P-ovi a jeho m«nželce Anně 
P-ové. Manželkou Josefa P-a, jíž výpověď byla doručena, je Anna P~ová, 
rozená s-ová. Ta nebyla smluvní stranou vypovídané smlouvy, tou 
byla zesnulá již první manželka Josefa P-a, Anna P-o'vá, rozená S-ová. 

. To uznávají žalobci sami a vzali proto výpověď proti ní při ústním lícení 
o námitkách zpět. Odvolací soud vyvodil ze zpětvzetí výpovědi právní 
důsledek, že výpo'věď prohlásil za účinnou toliko proti Josefu P-ovi 
a jen tomuto žalovanému uložil vyklizení nemovitostí a náhradu útrat. 
Jeho postup je mylný. Podle § 571 c. ř. s: má strana, od níž výpověď 
vychází, býti .pokládána za žalobce. Přísluší jí tedy ve sporu postavení 
a oprávnění strany žalující. Smí proto ve sporu vzíti výpověď, jež se 
podle své právní povahy ro-1I'ná žalobě, zpět jen za předpokladů § 237 
<;. ř. s., tudíž p'Ú počátku prvního roku, k němuž se odpůrce dost2víl, 
jen s jeho svolením, leda že by se zároveň zřekla i nároku (§ 552 čtvrtý 
"Odstavec c. ř. s.). V souzeném případě se žalobci, berouce žalob~ (vý
pověď) ZPl't, svého nároku - alespoň výslovně - nevzdali, rokli pří
tomná Anna P-ová-Š-ová nesouhlasila - alespoň ne výslovně ,-- se 
zpětvzetím žalohy. Slušelo proto »žalobu« p'roti ní věcně vyříditi a za
mítnouti, výpověď proti ní prohlásiti za neúčinnou a žalobcům uložiti, 
by jí nahradili náklady na spor. Zajisté nebylo lze k výpovědi jí dané 
ve sporu dále přihlížeti. Přihlížeti nelze však ani k výpovědi, již žalobci 
mínili dáti Anně P-ové-S-ové jako pravé smluvní straně vyp"vídan~ 
smlouvy. Anna P-ová-S-ová byla v době výpovědi, jak je nesporné, 
dávno mrtva. Nebylo proto již lze dáti výpo,věď jí. Zda byla dán:! Její 
pozllstalosti nebo jejím právním nástupcům, netřeba řešiti v tomto sporu, 
kde jde toliko o účinnost výpovědi dané Anně P-ové samé. 
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Zbývá tudíž jako skutečně daná již jen výpověď daná josefu P-ovi, 
o níž má býti rozhodnut·o, zda byla dána řádně a zůstává účinnou. Na 
otázku tu nutno odpověděti záporně. Nájemníky byli manželé josef a 
Anna P-ovi. O b a byli s p o leč n ě smluvní stranou, jež sjednala se 
žalobci nájemní smlouvu. Může proto výpověď ze smlouvy býti dána 
zase jen jim oběma společně a nikoU jen jednomu z nich. Poctivý výklad 
smluvní vůle stran (§ 914 obč. zák.) nedovoluje jiný závěr než ten, že 
manželé nájemní smlouvu sjednavší smlouvu sjednali jako jednotná 
strana smluvní, že práva z ní plynoucí příslušela jim společně a nedílně, 
takže měla přislušeti oběma anebo žádnému z nich a že smlouva ne
měla nabýti nebo pozbýti účinku jen pro jednoho z nich bez druhého. 
To je samozřejmé při oněch nájemních smlouvách, kde se nájemníci 
co do osobních anebo hospodářských vlastností nezbytných pro řádné 
plnění nebo zužitkování nájemní smlouvy navzájem doplňují. Musí to 
však platiti - pokud není nic jiného ujednáno - pro všechny nájemní 
smlouvy, protnže otázka společného setrvání v nájemní smlouvě spo
lečně sjednané anebo rozváz:'lní tohoto společenství jest 'Otázkou vnitř
ního poměru nájemníků, v nějž pronajímate1 není oprávněn rušivě za
sahovati. Proto nelze ani výpnvědi pmti josefu P-'ovi, o niž tu v pravdě 
jedině již jen jde, přiznati účinnost a ji zachovati v platnosti, nýbrž 
bylo obnoviti mzsudek prvého soudu, zrušující i ji. V těchto mezích bylo 
d.ov.olací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. uznati za správný a dovnlání pro 
mylné právní posouzení věci vyhověti. 

čis. 7324. 

Pojišťovací smlouva. 
Předpis § 132 poj. řádu, podle něhož nabývá třetí osoba, v jejíž 

prospěch bylo pojištění uzavřeno, práva na plnění pojistitelovo teprve 
nastoupením pojistnéh.o případu, platí pro každý způsob životniho po
jištění. P.ojistník jest oprávněn až d.o nastoupeni po1istné přihody bez 
souhlasu pojistitelova nakládati s nár.okem z pojišťovací. smlouvy mezi 
živými i na případ sml"ti. Byla-Ii p.ojistka dána pojistitelem do zástavy 
a nabyl-Ii věřitel věcnéh.o práva zástavního před dostavenim se p.o
jistné příhody, nemohlo tot.o právo nastoupením p.ojistné pfíhody býti· 
ani zrušeno ani změněno. 

Nabyti práv .obmyšleného z pojišť.ovací sml.ouvy na plnění poj;sti
telovo z důvodu, že se obmyšlený dočkal pojistné přihody, není totožné 
s právem pojistníkovým na pojistku do doby, dokud se pojistná příboda 
nedostavila. 

(Rozh. ze dne 14. září 1927, Rv II 533/;27.) 

V exekuční věci žalovaného pivovaru proti pozůstalosti 1".0 Amalii 
M-ové byla zabavena pojistka zemské životní pnjišťovny. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhaH se nezletili žalobci na žalovaném pivovaru, by bylo 
uznáno právem, že pojistka jest vlastnictvím ž,alobců a že exekuce na 
ni žalovan5Tl11 vedená jest nepřípustna. Pro c es 11 í s o II d P r v é 
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s t o I i c e žalobu zamítl, 'O d vol a c í s o u cl vyhověl odvolání potud, 
že uznal právem, že pojistka přísluší žalobcům, zamítl však žalobu, 
že exekuce na pojistku jest nepřípustna. D ů v o cl y: Žalobní prosba 
zní takto: a) pojistka Zemské životní pojišťovny ze dne 19. září 1918 
na 10.000 Kč patří žalobcům, b) exekuce vedená u okresního soudu 
v P. na tuto pojistku je nepřípustna, a má tato exekuce býti zrušena. 
Odvnlací stolice přezkoumává správnost rozsudku prvé stolice podle 
obou částí žalobní pmsby: a) Touto žalobou odporuje žalující strana 
přípustnosti exekuce, poně~a~ž ex~kucf.ts~u dotče?a p:~va ~,"lobců ila 
zabavenou pojistku Zemske Zlvotm pOjlstovny. Teto cash zaloby ne
bylo lze vyhnvěti. Podle § 148 zákOl~a o p~j. smlouvéze dne 23"pr,0-
since 1917, čís. 501 ř. zák. zabavuJI se naroky z pOJIstky dorucemm' 
exekučního povolení pojišťovateli (§ 294 ex. ř.), svědčí-Ii však pojdstka 
majiteli neb.o doručiteli, podle § 296 ex. ř. V tomto příp~dě jde o po
jistku ve prospěch určitých osob (ne:;L Karla, Hermmy a VI~sty 
M-ových). Tato pOjÍ'stka mohla proto byh zabaven~ jen, podle zas ad 
exekuce na pohledávky (§ 294 ex. ř.). V odporu s hm predp1sem byla 
v tomto případě žalovanou stranou exekuce vedena na pojistku zaba
vením pojistky, tedy podle předpisů o zabavení věci. Nemá t;dy p'0dle 
předpisů exekučního řádu a podle § 148 zák.. o PO). smlo.u,:e tot~ za
bavení právních účinků. Práva žalobců na pOJIstku Zemske Zlvotm po
jišťovny nebyla tímto exekučním úk?nem d?tčena. je tedy_ žaloh~ o ne
přípustno'st exekuce podle § 37 ex. r. bezvysledna. b) .1. ZaIU]ICI st:a?a 
v tomto případě žádá současně zjištění, že sporná pOJIstka Zemske Zl
votní pojišťnvny patří žalobcům. Proti přípustnosti ,této části, ~aloby 
nebylo žalovanou nic namítáno. Je to samostatna zaloba Z)lstovacJ. 
Odp.or podle § 37 ex. ř. nepředp.okládá zjištění, takové~otn. prá,:níh~ 
poměru. Odvolací st.olice není proto opravnena, prezkoumavah zuredm 
moci přípustnost této části žaloby. 2. Ve věci samé bylo žalobě vy
hověti. Pojistka má nepopřeně tuto doložku: »V případě dřívějšího úmrtí 
pojištěné má pojištěný obnos býti vyplacen dětem pojištěné Karlu, Her
míně a Vlastě.« je to pojištění ve prospěch osob třetích. Zákon nežádá, 
by osoba obmyšleného byla určitým způsobem naznačena. 3. Obmyšle"í 
nebyli v tnmto případě jako smluvní strany k poj'išťovací smlouvě při
bráni. Rovněž nevzdala se pojištěná osoba (Amalie M-ová) v tomto pří
padě svého zákonného práva odvolati obmyšlené (§ 132 poj. zák.). 
Pouhá dol.ožka, jež pojmenuje pnuze obmyšleného, nedává pndle zá
kona o pojišťovací smlouvě obmyšleným pevnéhn práva na pojištěný 
peníz. Pojištěná os.oba (Amalie M-ová) zůstává přes to jedině oprá,,
něna ze smlouvy pojišťovací. Pojištěná má právo místo obmyšlC'ných 
ustanoviti někoh.o jiného, rovněž může pojistku dáti do zástavy; včřitelé 
pojištěné osoby mohou zabaviti nároky z této pojistky. Jinými slovy: 
Obmyšlený má na základě pouhé doložky o obmyšlení pouze čekatelství 
(vyhlídku nikoliv však pevný nárok na pojištěný peníz). Naproti tomu 
nastává podstatná změna v právním postavení obmyšleného dostavením 
se pojistné příhody. Od té doby má obmyšlený pevné právo na pojištěný 
peníz na základě pojišťo'vací smlouvy (jako vlastní právo, nikoli jako 
právo odvozené od pojištěné os'oby) srovnej: Ehrenzweig, Soustava. 

I 
I 
I , 
i 

'1 
'! 
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ILII str. 553 a vysvětlivky k zákonu o poj. smlouvě str. 163). V tomto 
p~~padě dožili se o.?n;yšlení (žalobci Hermína a Karel M-ovi) pojistné 
p:lhody (sm3·tJ pOJls~ene osúb>:); Maji tedy na základě vlastníhúpráv'1 
narok na veskera prava z pOJlstovacl smlouvy. NezL Vlasta M-ová zc
mře~a, než nastala pojistná příhoda. Neměla proto práva na pojištěn)
pemz; neboť právo na plnění pojišťovací smlouvy nastává teprv do
stavením se pojistné přihúdy. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobců; k dovolání žalo
vaného změnil napadený rozsudek v ten rozum, že obnovil rozsudek 
prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání žalobců směřuje proti té části rozsudku odvolacího soudu 
jíž byla částečně zamítnuta jejich žaloba, totiž na uznání, že exekuc~ 
vedená. žalovaným, na pojistku tam bliže naznačenou je nepřípustna, 
a .upla:~uJe Jako duvody rozpor se spIsy a nesprávné právní posouzeni 
ve.cl (C1S:.: a 4 § 503 c. ř. s.). Poněvadž i v této části byla žaloba Z3-
mltnuta JIZ rozsudkem prvého soudu, měl výrok napade.ného rozsudku 
zníti správně tak, že se potud nevyhovuje odvolání žalobců. Dovolání. 
žalovaného, uplatňující tytéž tjva dovolací důvody, napadá rozsude)w 
odvolacího soudu v 'Odst. 1., jímž byl částečně změněn rozsudek prvého 
soudu a bylo uznáno, že pojistka patří žalobcům. Dovolání žalovaného, 
jež dů.vo? rozporu se spisy vůbec neprovádí, je.st opodstatněno, pokud 
vytyka, ze spor nebyl správně rozhodnut po právni stránce. Bylo zji
štěno, že se pojišťovna zavázala ph úmrtí Amalie M-ové vyplatiti po
jištěný kapitál majiteli pojistky, jež byla opatřena dol'Ůžkou ve pro
spěch děti Amalie M-ové. Podle § 132 poj. řádu nabývá třetí osoba, 
v jejíž prospěch bylo pojištění uzavřeno (obmyšlený), práva na plnění 
pojistitel'Ůvo teprve nastoupením pojistného případu. To platí pro každý' 
způsob životního pojištění, neboť je v záměru pojistníkově, by přede
vším sobě samému získal majetkový předmět. Obmyšlený je pouze 
v postavení čekatele a nabývá práv z pojišťovací smlouvy teprv, až 
nastala pojistná příhoda, leda že, jak praví zákon, smlouva stanoví něco 
jiného, na příklad, že třetí osoba byla přibrána jaka spolusmluvník neb' 
že pojistník se vzdal práva odvolati doložku v její prospěch znějící, že 
nárok z pojistky jí postoupil neb pojistku jí odevzdal ve vlastnictví. Pfi 
pojištění kapitálovém pak zejména se předpokládá, že pojistníkovi i" 
vyhražcno právo, až do nastoupení p'Ůjistné příhody bez souhlasu po
jistitelova nakládati s nárokem z pojišťovací smlouvy mezi živými i na 
případ smrti, tudiž i na místě obmyšleného ustanoviti jiného nebo do
ložku vůbec odvolati, třebaže smlouva již původně byla uzavřena TI;! 

prospěch určité třetí osoby, a podle § 147 poj. řádu jsou to věřitelé 
pojistníkovi, kteří vedou exekuci na jeho majetkoprávní nároky z po
jišťovaCÍ smlouvy, pokud může takto s nimi nakládati. Odvolací soud 
zjistil dále, že žalobci nebyli přibráni k pojišťovací smlouvč jako, smluvní 
strana a že Amalie M-ová se nevzdala práva odv'Ůlati doložku v jejich 
prospěch znějící. Potud tedy správně uvádí rozsudek odvolacíhO' soudu, 
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že žalobci měli až do doby, než nastala pojistná příhoda, toliko naděii 
na právo z pojišťovací smlouvy a že Amalie M-ová mohla též pojistk'll 
dáti do zástavy, neboť, jak plyne z dalšího zjištění, nebyla ani pojistka 
žalobcůn~ do vlast~~ctví o?evzdána; Ovš.em žalobci, v jejichž prospěch 
zm dolozka na pOjlsťovacl smlouve, dockali se pojistné příhody a na
byli tedy veške;ých pr~v z p~jišťovací smlouvy. Ale byla-Ii pojistka, 
Jak nesporno, dana Jeste, Amaln M-ovou do zástavy žalovanému za jeho 
po?le~a~~u p;otr m; coz se mohlo, Jak} odvol~cí soud připouští, státí 
pravne ucmnym zpusobem, a nabyl-Ir zalovany ještě před dostavenÍl~ 
se pojistné příhody věcného práva zástavního, nemohlo již toto právo 
nastoupením pojistné příhody býti ani zrušeno aní změněno a žalobci 
nabyli majetkových práv z pojistky jen se zachováním tohoto práva' 
jež pak žalovaný uplatnil ve smyslu § 461 obč. zák. Odvolací SoUl< 
do~pěv k n~z~ru, že žalobcí dostavením se pojIstné příhody nabyli 
prava. na pInem ze s.!11louv~, nemohl Z toho vyvoditi, že pojistka v době, 
kdy JI Amalr,; :'A-ova, dala zalovanernu do zástavy, patřila a dosud patří 
d'Ů vlaslmctV}. zal9bcu, neboť tot?, ZjIštění mělo jím býti jen prostředkem 
pro.ostatm cast zaloby, podle mz má býti vyslovena nepřípustnost ve· 
dem exekuce na pO'jlstku. Nabytí práv obmyšleného z pojišťovací 
s.mlo~vy .. na plnění pojistitelovo z důvodu, že se obmyšlený dočkal pc·
Jlstne. pnhody, není totožné s právem pojistníkovým na pojistku do 
doby, dokud pojistná příhoda se nedostavila. Správně proto rozhodl soud 
prvé stoHce, zamítnuv i tu i onu část žaloby, neboť zamítnutí č<ÍJsti druhé 
p~yne nutně ze zamítnutí části prvé a je úplně zbytečné zabývati se 
prezkoumáváním, zda jest správným názor odvolacího soudu že exe
k~ce ~a pojistku nemůže z ~oho dů~odu býti uznána nepřípustnou, po
nevad~ ex~ku.ce, Ja~ JI vedl zalovany, nemohla se svými účinky ani do
tknouh pr~v zalobcu. NeJSOU tu tedy předpoklady pro žalobu ve smyslu 
§ 37 ex. r. Bylo pl'Úto 'Oprávněnému dovolání žalovaného vyhověno 
neodůvodněné dovolání žalobců však zamítnuto. ' 

čís. 7325, 

Př;dpi~em čl. 229 obch, zák. jest pouze pro zastupování akciové 
spolec~osh ?-a ve.~ek a 'pro spolupůsobení členů představenstva při vý
~onu !eto zastupcl mocI ustanoveno, že o tom rozhoduje napřed spole· 
censka sml?~va, pak zákon, nenl jím však stanoveno, že společenská 
sml~va ~u~e pro styk na venek určiti. závazným způsobem, v jaké 
lonne sml ~redstavens!vo svou vůli za společnost projevovati. Ústni 
s~louva nelil pro ,spolecnost nezávaznou již proto, že se stala jen ústn~, 
ac stanovy predplSovaly podpisy určitých osob. 

(Rozh. ze dne 15. září 1927, Rv I 413/27.) 

žalobě fir~l1y proti akciové společnosti o zaplacení kupní ceny za 
dodany~klel1lk P! o c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o ci
vol a C I s o u d zalobu zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
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D ů vod y: 

Odvolací soud vychází z názoru, že jádrem sporu jest otázka, zda 
závěrečný list ze dne 15. září 1925 založil platný závazek žalované 
akCiové společnosti, a odpovídá' na ni záp·orně, ježto uzávěrka nebyh 
podepsána podle § 4 stanov žalované společnosti a souhlas člena správní 
rady Vlad,imíra J-a, jenž podpis odepřel, s objednávkou skleníku ne
může na neplatnosti nic změniti, protože projev souhlasu v jiné lormě 
jest bez významu. V tom odvolací soud pochybil. Pokud se týče zjištění 
rozhodných okolnosti prvého soudu, ničeho na nich nezměnil, podotS'
kaje výslovně, že též jako prvý soud vychází ze zjištění čerpaného (0-

liko ze svědecké výpovědi Theodora R-a. Ovšem dlužno podotk'l1Outi, 
že soud prvé stolice spatřoval i v předložené korespondenci podporu 
hodnověrnosti tohoto svědka a zjistil takto, že objednávka byia udělena 
na pevno a bez výhrady, an R. již dopoledne 15. září 1925 probral 
s Jaroslavem K-em všechny podrobnosti projektu, ujednal cenu, splátky 
i dodací lhůtu, že pak odpoledne v kanceláři žalované společnosti na
psal objednávku, ktepou přečetl K-ovi i Vladimíru J-ovi a předložil 
k podpisu, že K. ji bez zdráhání podepsal, J. však podpis odepřel s odů
vodněním, že toho není třeba, že podpis K-ův zcela postačí, že však 
proti objednávce samé ničeho nenamítal. žalobkyně pak obratem po
ivrdila objednávku, žalovaná W'stornovala dopisem ze dne 22. září 192~, 
ale žalobkyně storno neuznala. Z těchto zjištění dospěl soud prvé sto
lice ke správnému názoru, že objednáyka byla pro žalovanou společnost 
závaznou jako smlouva konsensuální, poněvadž požadavku kolektivniho 
zastoupení žalované podle § 4 stanoy bylo vyhověno, když se smlouvou, 
již uzavřel člen správní rady a ředitel K., projevil souhlas druhý člen 
představenstva Vladimír J. Nesprávným jest názoT soudu druhé stolice, 
že konsensuální smlouva se nestala hotovou, ježto se projev vůle žalo
vané akci.ovl' společnosti nestal ve formě stanovami předepsané, an 
nebyl závěrečný list podepsán podle stanov. Podle čl. 229 obch. zák. 
má představenstvo ve formě společenskou smlouvou stanovené pro
hlašovati svou vůli a za společnost podpisovati. To však neznamená, 
že společenská smlouva může pro styk na venek určiti závazným Zpt"l
sobem, v jaké for m ě smi představenstvo svou vůli za společnost 
projevovati, takže by projev, kdyby se v té formě nestal, byl neplat-. 
ným. To by se příčilo zásadě čl. 317 obch. zák. (§ 311 uh. obch. zák.j, 
to by znamenalo též obmezení zástup čího oprávnění představenstva, jež 
je proti třetím osobám neobmezené a neobmezitelné (čl. 231 obch. zák., 
§ 190 uh. obeh. zák.). Zákon jen pro z a s tup o v á n i společnosti 
na venek a pro s pol 11 P ů S o b e n í č len Ů pře d s t a ven s t v a 
při v Ý k o n u t é t o z á s tup č í 111 o c i stanoví, že o tom rozhoduje 
napřed společenská smlouva, pak zákon (Staub-Pisko I. str. 777 až 780, 
Randa: Handelsrecht ll. str. 225). To ještě lépe jest patrno z ustano·
vení § 185 uh. obch. zák., v němž není zmínky o »prohlášení vůl" 
v určité formě« a jenž toliko pravi, že a jak správa dle stanov značí 
lirmu společnosti. Má tedy při p i sem n Ý c h projevech vUle před
stavenstvo ji prohlásiti, jak stanovy (zákon) předpÍsuje. Není však 
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a 11 i tJ s t II í s 111 1 o II v a pro společnost nezávaznou již proto, že se 
stala jen ústně, nýbrž týž p r i n c i p jako při písemnieh prohlášeních 
vůle, platí i pro ústně uzavřené obchody (Pollitzer: Obchodni právo. 
str. 275). Ze zjištěni plyne, že smlouvu se zástupcem žalující firmy 
projednal ve všech podstatných i podrobných částech ředitel K., jenž 
i závěrečný list podepsal, že smlouva byla přečtena též přítomnému dru
hému členu správní rady Vladimiru J-ovi, jenž sice podpis 'odepřel, ale 
nikoliv z toho důvodu, že poukazoval na rozhodnutí svého otce, nýbri 
proto, že toho není třeba, jelikož podpis ředitele K-a postačí a že sám 
se smlouvou souhlasil. Schválení smlouvy, uzavřené zástupcem, sii ža
lobkyně sice podle podmínek závěrečného listu vyhradila, ale obchod 
podle zjištění obratem potvrdila, nemohla tedy žalovaná již obcho',] 
jednostranně stornovati, jest jim vázána a proto povinna k zaplacení 
kupni ceny, jak byla zažalována. 

čís. 7326. 

Do usnesení rekmsního soudu, jímž by! odmítnut návrh na určení 
hranic, jest dovolací rekurs nepřípustným. 

(Rozh. ze dne 15. záři 1927, R II 300/Q7.) 

Rek u r sní s o u d odmitl návrh na určení hranic. N e j v y Š š i 
s o u d odmítl dovolací rekurs do odmítacího usneseni. 

Dťrvody: 

Jde o řizeni o obnovu a opravu hranic ve smyslu ustanovení § 850 
a násl. obč. zák. Podle § 4 ds. nař. ze dne 22. července 1915, čis. 208 
ř. zák.' Cdílčí novela II.) není v řízení tom připustna stížnost proti roz
hodnutim soudu druhé stolice. 

Čís. 7327. 

Krevní zkouška může po připadě míti výsledek pro spor o zjištění 
nemanželského otcovství i tehdy, nemohl-Ii znalec podle vývoje dítka 
vyloučiti, že pochází ze sporné soulože. 

(Rozh. ze dne 15. září 1927, Rv II 149/,27.) 

Žalobě nemanželského dítěte proti žalovanému o zjištěni otcovství 
a placení výživného bylo >O b ě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. 
Ne j v yš š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by o ni znovu jedr\al a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, jež uplatňuje dovolací důvody podle čís. 2, 3 a 4 § 503 
c. ř. s., nelze upřiti oprávnění, pokud s hlediska prvého dovolaclho 
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důvodu vytýká vadnost. řízení odvolacího proto, že nebyl proveden 
důkaz krevní zkouškou. První soud zamítl návrh ten iako nezávažll'i 
druhý soud výtce kusosti řízení nevyhověl s odůvodněnín1, že by zkoušk~ 
krve nem"hla míti význam vzhledem k výpovědi Dra R-a. Tomuto ná
zoru nelze však přisvědčiti. Podle vědy lékařské musí dítko náležéti 
typem krve bud' typu otcovu nebo matčínu, nemůže však vykaz"vati 
krevní typ jíný. Zjistí-li se tedy krevní zkouškou, že dítě nenáleží ktev
ním typům ani matky, ani udánlivého otce, nemůže býti označen za 
otce ten, jehož krevnímu typu dítko nenáleží. Proto krevní zkouška nnUe 
po případě míti výsledek pro spor i tehdy, nemohl-li znalec podle vývoJe 
dítka vyloučiti, že pochází ze sporné soulože. Nižší soudy proto po
chybily, považovaly-li důkaz zkouškou krve, oběma stranami souhlasně 
nabízený a tudíž pravděpodobně pmveditelný, za bezvýznamný. Nepro
vedením jeho zůstalo však řízení neúplným a bylo proto důvod·nému do
volání vyhověti a uznati jak se stalo. 

čís. 7328. 

Měla-li vzhledem k okolnostem služebnost bytu povahu věcného 
práva, třebas se strany, znzujlce ji smlouvou, o tom výslovně nedo
hodly, jest nabyvatel silužebno~ti, jenž nemá listinu způsobilou ke 
knihovnímu vkladu, oprávněn domáhati se určení věcného práva služeb
nosti žalobou konlesomí (§ 523 obč. zák.) a žádati na základě přízni
vého rozsudku O' této žalobě za vklad služebmsti do pozemkové knihy. 

(Rozh. ze dne 15. září t927, Rv II 177/27.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaných, by bylo zjištěn'o, že žalob
kyni přísluší v domě. žalovaných dožívotní právo bezplatného bytu a že 
žalovaní jsou povinní svoliti k tomu, by toto právo bytu bylo na základé 
prav'úplatného rozsudku vloženo do pozemkové knihy. Žalobě bylo vy
hověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude 111 

z těchto 

důvodů: 

Dovolání, opřené pouze o dúvod čís·. 4 § 503 c. ř. s:, není v žádném 
směru oprávněno. Dovolatelé se snaží v prvé řadě dovoditi, že žalobaí 
návrh na určení, že žalobkyni přísluší proti žalovaným právo bytu, byle 
zamítnouti, poněvadž ptý tu není předpokladů § 228 e. ř. s. Při tom 
však neberou zřetele na další návrh žalobní, jímž se žalobkyně domáhá 
výroku, že jsou žalovaní povinni svoliti ke knihovnímu vkladu tohoto 
práva. žalobkyně spojila tak návrh určovací s návrhem na plnění a, 
poněvadž výrok o návrhu onom má předurčující význam pro výrok 
o návrhu tomto, jde tu ve skutečnosti o žalobu na plnění. Tím pozbývají 
púdy veškeré vývody dovolatelů věnované otázce nedostatku předpo
kladů pro žalobu určovací. Pokud dovolatelé hájí názor, že žalobu o za 
jištění' práva bytu bylo zamítnouti proto, že se žalobkyně zajištění vý-

I 
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slovně vzdala, nevycházejí ze skutkových zjištění nižších s·oudů a n-.:
provádějí dovolacího dúvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. po zákonu. Nižší soudy 
nezjistily, že se žalobkyně knihovního zajištění práva bytu vzdala, jme· 
novitě, že tak učinila proti žalovaným. Prvý soud uvedl sice ve skut
kové podstatě jako přednes strany žalující, že v době, kdy nemovitost 
přešla na Annu P-,:vou s výhradou prá~a bytu pr? _žalobkyni a jej~ho 
manžela, bylo se zretelem na plnou vzajemnou duveru od kmhovmho 
vkladu tohoto práva upuštěno, leč z toho nijak neplyne, že se manželé 
M-ovi vzdali knihovního zajištění práva bytu trvale a že nejsou opráv
něni domáhati se vkladu práva toho i za poměrů změněných, zvlá,ti; 
tehdy, když pozbyli důvěry k vlastníkum zatížené nemovitosti. Ostatně 
je právě z onoho přednesu strany žalující zřejmo, že si tehdy manželé 
M-ovi i Anna P-ová byli toho vědomi, že jde o právo, které by mělD 
býti do knih vloženo, tedy o věcné právo služebnosti. Soud odvolací 
se arciť dotkl toho, že nebylo zjištěno, že mezi stranami byloujed
náno, že bude právo bytu vloženo do knih, leč, snaží-li se dovolate:é 
z toho vyvoditi, že žalobkyně nemá právního nároku na knihovní vklad 
práva bytu, činí tak marně. K nabytí služebnosti je především zapo·· 
třebí právního důvodu (titulu) (§ 480 obč. zák.). že žalobkyně slu
žebnost bytu opírá o platný důvod právní, uznávají dovolatelé v úvodu 
svého dovolání sami. Podle § 481 obč. zák. lze ovšem věcného práva 
služebnosti na nemovitostech, jež jsou zapsány do veřejných knih, na
býti jen knihovním vkladem. Knihovní vklad je tu tedy předep,saným 
způsobem nabývacím právě tak jako při nabytí práva vlastnického k ne
movitostem (§ 431 obč. zák.). Zákon stanoví však vedle smlouvy jakc 
titulu k nabytí služebnosti mimo jiné i vydržení a poskytuje stejnou 
ochranu i tomu, kdo nabyl služebnosti jako věcného práva smlouvou, 
i tomu, kdo ji vydržel. Múže-li se pak, j<lk nepochybno, s úspěchem 
domáhati vkladu práva služebnosti ten, kdo ji vydržel, platí totéž stej
nou měrou o tom, kdo jí jako věcného práva nabyl smlouvou. Má-Ii ve 
případě posléz uvedeném nabyvatel služebnosti listinu ke knihovnímu 
vkladu způsobilou, zažádá prostě o tento vklad. Jinak nezbývá než, aby 
se domohl určení svého věcného práva žalobou (§ :523 obč. zákona) 
a v tomto příp"dě lze vložiti právo věcné do knih 'lla základě rozsudku 
zvítězivšího žalobce, aniž je k tomu třeba doložky intabulačn.Í, vyžado
vané v § 433 obč. zák. Předpis § 350 ex. ř. doplňuje v této příčině před
pisy hmotného práva (§§431 a násl. a v § 481 obč. zák.). Právem po
ukázal soud odvolací na § 350 ex. ř. (Ehrenzweig 1923 § 258, rozh. 
Glaser et Unger nová řada Č'ís. 2796). Podle toho nezáleží na tom, zda 
strany, zřizujíce služebnost jako právo věcné, dohodly se také výslovně 
na tom, že toto věcné právo má býti vloženo do knih veřejných, a zda 
vlastník nemovitosti služebné dá k tomu výslovné svolení, aby se tak 
stalo. Že i v souzeném případě měla služebnost bytu povahu práva věc
ného, o tom svědčí skutečnost, že služebná nemovitost přecházela po
stupně singulární sukcesí na různé nástupce, kteří služebnost bytu pře
jímali od svých přeclchůdcú jako břemeno na nemovitosti váznoucí, tedy 
jako břemeno věcné. Tak učinili i žalovaní. 

90' 
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čís. 7329. 

Nebyl·1i nadzástavní věřitel předvolán k rozvrhovému roku, jest roz· 
vrhové, řizení zmatečným. 

Udělením příklepu jest realisována hypotekární pohledávka 
knihovního věřitele, jenž ji v dražebním řízeni přihlásil k hotovému za· 
placení, a má napotom knihovní věřitel pouze nárok, by byla pohle· 
dávka přikázána a zaplacena z rozvrhové pods~aty. Vznik tohoto nároku 
neni závislým na úplném složeni nejvyššího podání na soudě a nesejde 
ani na tom, že vydražitel platil zbytek nejvyššího podání podle dražeb· 
ních podmmek ve lhůtách. Byly.1i napotom povoleny na pohledávku 
knihovního věřitele za rozvrhovou podstatou exekuce zabavením podle 
§ 294 ex. ř. a přikázáním k vybrání, rozhoduje ohledně pořadi zástav· 
ních práv doručení usneseni, povolujícího zabavet1rÍ, s platební zápovědí 
poddlužníku a není časovému vzníku zástavního práva ve prospěch jed· 
noho věřitele na úkor, že po té, když bylo usnesení ohledně zabavení 
ve prospěch jeho pohledávky doručeno poddlužníku, získal .iiný věřitel 
také knihovně nadzástavního práva na vloženou pohledávku. Exekuci, 
navrženou teprve po příklepu nemovitosti, dlužno vésti již jen na pohle· 
dávku knihovn,lho věřitele za rozvrhovou podstatou podle § 294 ex. ř., 
nikoliv podle § 320 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, R I 595/27.) 

V exekuci vnucenou dražbou mlýna 'proti Heřmanu R·'ovi byl mlýn 
vydražen Rudolfem M. Rozvrhuje nejvyšší podáni přikázal so udp r v é 
s t o I i c e pod 3. bernimu úřadu v D. k úplnému zapravení pohledávky 
24.717 Kč 49 h a zbytek nejvyššího podáni I i.776 Kč 14 h úvěrnimu 
ústavu v rámci úvěrní (kaučni) pohledávky Dra H·a. Rek u r s n i 
so u d k rekursu úvčrního ústavu napadené usnesení potvrdil. D ů
vod y: Exekuční soud má rozhodnouti <O rozdělení nejvyššiho podáni 
podle § 214 ex. ř. na základě výtahu z pozemkové knihy doplněného až 
do dne poznámky příklepu a na základě přihlášek a spisu dražebního 
řizeni. Rekursni soud dal dopl'niti výtah z pozemkové knihy, který byl 
doplněn jen do 24. února 1927, až do dne poznámky příklepu, t. j. do 
5. března 1927. Na základě tohoto doplněného výtahu z pozemkové 
knihy zjišťuje rekursni soud, že se poznámka přiklepu stala téhož dne, 
5. března 1927, kdy bylo vtěleno pm stěžovatelku právo zástavní pro po· 
hledávku na úvěrní pohledávku Dra Lva H·a pod C 90 a 106. Rekursni 
soud zjišťuje dále, že se poznámka příklepu stala pod č. d. 631, kdežto 
vtěleni práva zástavniho pro stěžo'vatelku se stalo pod Č. d. 628. Z toho 
vysvítá, že zástavní právo stěžovatelky je vtěleno v knize pozemkové 
před poznámkou přiklepu. Bylo tudiž při rozdělení nejvyššího p'Odání 
vz.iti zřetel na zástavní právo stěžovatelky, i kdyby její pohledávka ne· 
byla přihlášena k roku O rozděleni nejvyššího podání. Dále zjišťuje re· 
kursni soud na základě spisu E 985/27, že erár zastoupený bernim úřa· 
dem v D. podal dne 4. března 1927 v 10 hod. 45 min. dopoledne exe· 
kuční návrh k vydobyti pohledávky 23.565 Kč 99 h proti Dm Lvu H·ovi 
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bavením a přikázáním pohledávky plus minus 30.000 Kč, která přísluší 
~r. H·ovi proti okresnímu soudu k E 4671/,2? podstata R." dále že tato 

kuce byla povolena usnesenim ze dne 4. brezna 1927 a ze toto usne· 
exe, bylo doručeno okresnímu soudu v D. jako poddlužnikovi dne 4. 
sem . ' , D H' . d 7 I' 
b ' a 1927 'o 11. hod. 30 m111. a povmnemu r. ·OVl ne . Hezna 

rezn . , k" h . o E 1029 '27 1927. Dále zjišťuje rekursni soud na zaklade exe uemc ~plSU ! 
okresniho soudu v D., že stěžov~telka podala dne 5; brezna 1927,exe
kučni žádost proti Dr. Lvu H-OVl k vydobyh pohledavk~ 60.000 I~~ z~~ . 
bavením a přikázáním pohledávky plus minus 30.000 Kc, ktera pnslusl 
Dr. H·ovi proti Rudolfu M·ovi jako vydražiteli. a p:?h Heřl~a~u R·OVI, 
pokud se týče proti 'Okresnímu soudu v D. z nejVysslho podam nemOVI· 
tosti 110 v L. a pro kterou pohledávku j~ vtělen,?"na l11!ý~lě. 110 v,.L: 
úvěrni zástavní právo pro Dr. H·a a ktere nejvyssl podam jest SIOZltl 
u soudu. Rekursní soud zjišťuje dále na základě těchto spisů, že tato 
exekuce byla povolena usnesenim ze dne 7. března 1927 a že toto usne~ 
sení bylo doručeno Rudolfu M·ovi dne 8. března 1927 a Heřmanu R·OVI 
dne 8. března 1927 a okresnímu soudu v D. dne 7. března 1927. Při tom 
se poukazuje na to, že se vtělení tohoto usnesení v knize pozemk~~é, jak 
bylo shora uvedeno, stalo dne 5. března 1927 př~d poznam~ou pnklepu. 
Rekursni soud zjišťuje dále na základě exekucmch SpiSU E 4671/26 
okresního soudu v D., že dražba byla zahájena dne 4. března 1927 
v 9 hodin dopoledne, že dražba byla skončena o 10. hodině dopolední 
a že se poznámka příklepu stala, jak bylo již uvedeno, teprve následu· 
jicího dne, t. j. 5. března 1927. Podle podmí~:,k dražebníc~ bylo. nej· 
vyšši podání složiti na soudě, pokud nebylo suctovano na rrevzate po~ 
hledávky a služebnosti. Podle dražebnich spisů žádal Dr. Lev H. hotove 
placeni a mredl, že jeho pohledávka jest po právu 40.?00 Kč a 5.000 Kč. 
Toto prohlášeni bylo učiněno před dražbou dne 23. unora 1927. Dr. H; 
měl tudíž v době příklepu nárok prol! okresnimu soudu v D. na vydal1l 
částky na něho z I'OzdělovaCÍ podstaty připadající- (viz slova »pod,stata« 
v §§216, 150, 155 a ustanoveni § 236 e~. L o -povinnosti "exekučniho 
soudu k rozděleni podstaty). Exekuce eraru smeru]e jen k zabavelll a 
pPikázání nároku Dra H-a proti okresnímu soudu -v D. na vydání částky 
na něho z rozdělovací podstaty připadajici; exekuční návrh eráru byl 
učiněn po dražbě, tudíž v době, kdy nárok Dr. H·a již povstal. I exekuce 
stěžovatelky směřuje k zabavení a přikázáni právě uvedeného nároku 
Dr. H·a. I tento exekučni návrh byl učiněn po dražbě. Pokud se týče 
těchto dvou návrhů rozhoduje, pokud se týče pořadi těchto zabaveni, 
den, kdy zápověď byla doručena poddlužnikovi (§ 294 ex. ř.). Zápověď 
eráru byla doručena okresnimu soudu v D. dne 4. března 1927, zápO'věď 
stěžovatelky ókresnimu soudu v D. dne 7. března 1927. Pokud se týče 
těchto dvou' návrhů, má zajisté právo eráru přednost před zástavnim 
právem stěžovatelky. Ostat,ní návrhy stěžovatelky na vydání zapovědi 
proti Rudol!u M·ovi a Heřmanu R.ovi a na vtěleni zápovědi v knize po· 
zemkové nepřicházeji zde v úvahu. Zajisté nelze vydražiteli M·ovi účinně 
zakázati, by neplatil. Vydražitel jest jedině povinen zaplatiti nejvyšši 
podáni exekučnimu soudu. Proti majiteli nemovitosti a proti zástavnim 
věřiteJlJm nemá povinnosti ku place-ni ani oprávnění ku placení, leda že 
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by se shodl se zástavními věřiteli o převzetí zástavního dluhu. To jest 
však také pouze v rámci soudního přikázání možno, pokud přicházejí 
v úvahu práva pozdějších věřitelů. Takovéto ujednání mezi vydražitelem 
a zástavním věřitelem se však nestalo, takže zápověd' vydražiteli jest 
bez významu. Zápověď dosavadnímu vlastníku byla dne 5. března 1925 
bezúčinnou, pokud se jednalo o předmět zabavení, poněvadž v tento den 
nebyl již vlastníkem (§ 156, 237 ex. ř.). Dnem příklepu nastupuje nová 
podstata, t. j. podstata rozdělovací, na kterou· možno vésti odděleně exe
kuci, ovšem bez újmy práv, které příslušejí podle ex. ř. oprávněným 
osobám. Stěžovatelka mohla z pozemkové knihy seznati, že dražba byla 
poznamenána k 4. březnu 1927. Nehledíc k lomu mOžno vésti na kauční 
hypoteku jen exekuci podle § 294 ex. ř. 

N e j vy Š š í s o II cf zrušil napadené usnesení i rozvrhové usnesení 
prvého soudu a uložil prvému soudu, by, ustanově nový rozvrhový rok, 
obeslal k němu též stěžovatelku (úvěrní ústav) a aby podle výsledků 
(§ 214 ex. ř.) jednání vydal nové rozvrhové usnesení. 

O Ů vod y: 

Dovolacímu rekursu jest při svědčiti, že exekuční soud pochybil, ne
doplniv před POzvrhovým rokem podle § 214 prvý odstavec ex. ř. 
knihovní výpis až do dne pOZnáll1ky o udělení příklepu a nepředvolav 
stěžovatelku jako nadzástavní věřitelku k rozvrhovému roku, ač v § 209 
druhý odstavec ex. ř. jest předepsáno předvolání všech osob, pro něž 
váznou věcná práva na vydražené nemovitosti nebo na právech na ne
movitosti váznoucich. Tím se stalo, že stěžovatelka nebyla úč'astna jede 
nání při rozvrhovém roku (§ 212 ex. ř.) o nárocích přihlášených k roz
vrhové podstatě a o pořadí, v němž mají býti uspokojeny, a byla jí ne
zákonným postupem exekučního soudu odňata možnost před soudem 
jednati. Bylo proto usnesení obou nižších soudů i provedené zmatečné 
rozvrhové řízení zrušiti a uložiti prvému soudu, by znova rozvrhový_ rok 
nařídil a podle jeho výsledků nové rozvrhové usnesení vydal. 

Pro posouzení sporné otázky, jaké pořadí bylo přiznati pohledávce 
stěžovatelky, jest rozhodn.ým, že příklep vydražiteli Rudolfu M-ovi byl 
prohlášen hned po dražbě dne 4. března 1927, a že nabyl právní moci, 
Udělením příklepu byla realisována hypotekární pohledávka knihovního 
věřitele Dr. Lva H-a, jenž ji v dražebním řízení přihlásil k hotovému 
zaplacení, a záležela po příklepu již jen v nároku, by byla pohledávka 
přikázána a zaplacena z rozvrhové podstaty (§§ 156, 216 odstavec prvý 
·a čís, 4 a poslední věta druhého odstavce ex. ř. - srov. též sb. n. s. 
čís. 1496). Nelze souhlasiti s názorem, že tento nárok vzniká teprve 
úplným složením nejvyššího podání na soudě, a nesejde ani na tom, že 
vydražitel zbytek nejvyššího podání plnil podle dražebních podmínek 
ve lhůtách. Na pohledávku Dr. H-a za dílčí podstatou byly povoleny 
exekuce zabavením podle § 294 ex. ř. a přikázáním k vybrání jednak 
čsl. státu, zastoupenému berním úřadem, pod č. j. E 985/27, jednak stě
žovatelce, pod č. j. E 1029/27 a rekursní soud zjistil ze spisů, že usne
sení, povolující čsl: státu zabavení, bylo s platební zápovědí dOručeno 
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. O ·iž dne 4 března 1927, kdežto pla-
poddlužníku: ~kre,s,l1lmu f~Ud~ž Vdn~]7 březn~ 1927. Obě tato usnesení 
tební záp·ove~ st~zo~a~~ íl;' řízení poj·ata a tvoři jejich součás~ (§ ~14 
byla do SpISU o r,aze; . h však plyne že čsl. stát nabyl zastavnrho 
prvý odstavelc

l 
ed~· r.)·0' nLlvca H-a proti r~zvrhové podstatě již dnem 4. 

. a po 1 e avce l. b I I· 'k' I 
p:ava n1927 kdežto stěžovatelka až 7. března 1927. N<t Y -} vsa es. 
hrezna .' . k hl dávce Dr Lva H-a již dnem 4. brezna 1927, 
stát zásta~mh,o pra~a po. eu .eho zástavního práva na úkor, že stěžo
nemŮže by.l! casovemukvzntlkl olu p.ohledávku 60.000 Kč získala také 

t ik pro svou vy ona e n ' . L H 
vae a, . .. '. na vloženou úvěrní pohledavku Dr. va -a 
kmhovne ,na~zasta~~:t~~~ivokdVž se tak stalo časově později, t. j .. teprve 
na vydr~~~~: ~~~7. KoneČně lest přisvědčiti názoru r:kursn~ho ,~ol]du -:
d
k

:,e 5. pbřihlížeje ku zvláštním okolnostem případu,. »ze !OÍlbZ PI nklePkli~1 
e"ry, .. .,. 'b" 1927« _ usoudil, že v teto veCl yo exe UCl, 

udel~n lolZu dtneep~v:·p;epz~í~lepu nemovitosti, vésti již jen na P?hled~kvkul. 
navrze!1' . t t dl § 294 ex r a!11 o I 
knihovniho věřitele za, rOzvtrhOvSohuodPe,Ods'\fmOUc~oo ~ealisaci k~ihovní po-
'dl § 320 ex ř coz les ve' , .. ., k 
l'fed~vky příklepe;~ bylo již shora dolíčeno. Posuzule-ll s,e bsp'Ofna.~tazb'~ 
1 •• • .' t h t . vníhohledlska, netre a se JIZ o I 
pořadl :~stavn~ch .r':"~t~zkoal~i o z~~a na úvěrní knihovní pohledávku lze 
ratr dalslml praVnlll1l '... dl § 320 ex ř a zda se 
vé:ti deX:k~~6;ak;a~:n~~~~:~á~:~z~s;~~~~~~Jěornt hypoteky .·jiŽ, skutečně 
~~~~kl~1 - jež ?~ta~~ě7tIY ~\~~;e~~J~Jj ~~~~!~í~t;0~~~::· :~]:~ť~ 
a ve sb. n. s. CIS. '". .J ," 'k rozvrhové řízení trpí výše 

ji~ě~~Ií~~.~~~h:~a~:~n~~~~1~0~tJdO:~:~cí~~~ rekursu, pokU: se domáhal 
zrušení dosavadního řízení, vyhověti a usnestt se, Jak uve eno. 

čís. 7330. 

Opatrovnické zákony. . 1877 vo 111 
K k POdle §§ 13 a 16 zákona ze dne 5. prosmce ,CI8: o 

re ursu . ,...... častnici nez du-
ř. zák. jsou za podmínek §' 9 nes\? oříz. opravnem I Jlnl u .. . 
věrníci a majitelé dílčích dluhopISU. vo' • • lb 

S hlediska § 17 zák()t1a ze dne 24. dubna 1,8? 4, CI~. 4? r. zák. J~ 0-

stejno, zda dluhopisy byly státem anebo vere.lnopravm korporacI vy
dány či jako dlužníkem prevzaty. . o . " _ 

Piloobnost opatrovníka majitelil dílčích dluhopISU .lest presne vytne 
zena účelem, pro který byl podle návrhu ustanoven. 

(ROlh. ze dne 20. září 1927, Rl 741/27.) 

S o II d P r v é s t o I i c e (krajský soud vL.) k žádosti, spolcč:,ého 
·k j '"t lů dílčích dluhopislt (priorit) pnv. spolecnostr Usteopatrovm a c rZI e ' , . . "t' h dnotě 

eko-Teplické dráhy emise 1896 a 1909 v ~~mne Imen.o':,l e o ' . 
4,768.000 marek říš~ké německé meny, kterez pnorIty v, cervnu . 19~~ 
byly vypovězeny ku splacení ku dni 31. prosJl1ce 1922, avsak k vypla." 
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předloženy nebyly a pro kteréž držitele českosluvenský stát (železnični 
správou) jako universální sukcesor společnO'sti zasL českou finanční 
prokuraturou v Praze podle § 1425 obč. zák. u okresního soudu pro 
Staré Město a Josefov v Praze dne 8. ledna 1925 jménem úhrady slo
žila k soudu hotovost 108 Kč 50 h - dal společnému opatrovníku opa
trovnické zmocnční ku podání žaloby na československý stát jako práv
ního nástupce priv. společnosti Ústecko-Teplické dráhy: a) o zaplaceuí 
řečených priorit a zadržených úroků ve zlatě, t. j. buď v říšských mi'n
eích, nebo v říšskj'ch markách nebo v ekvivalentn zlaté hodnoty v česko
slovenských korunách v místech platebních podle smlouvy určených 
anebo přímo u dlužníka. b) o určení právnich poměrll mezi držiteli ře
čených papírů a československým erárem ve smyslu říšskoněmeckého 
záko'nodárství o zhodnocení, t. j. ve smyslu (říšskoněmeckého) zákona' 
o zhodnocení ze dne 16. července 1925 a zákona o výkupu půjček, po 
případě o plnění na základě tohoto zákona. D ů vn d y: Pru udělené 
zmocnění_ k žalobě sluší proti vyjádření české finanční prokuratury 
v zast. Ceskoslovenského státu ze dne 25. února 1927 uvésti toto: 
1. Úkol společného opatrovníka, zejména jeho legitimace ku žádosti 
o zmocnění ku podání žaloby, podává se jednak z návrhu české finanční 
prokuratury ze dne 4. dubna 1925, jednak z obsahu pravoplatného usne
sení tohoto soudu ze dne 10. února 1926, kterýmž usnesením za příčinou 
soudního složení 108 Kč 50 h pro prioritáře byl ustanoven ku hájení je
jich zájmů za společného opatrovníka JUDr. Rudolf L., bez jakéhokoliv 
omezení zák. čís. 49/1874 ř. zák. a čís. 111/.1877 ř. zák. 2. Podle § 2 
čís. 7 nesp. říz. nesmí opatrovnický souQ unáhleně rozhodovati o právní 
otázce sporné mez;; prioritáři jako věřiteli a mezi českoslo'venským stá
tem jako dlužníkem, zda slože.ný peníz 108 Kč 50 h má právní účinky 
ve smyslu § 1425 obé. zák., když rozhudnutí o 'Otázce této závisí také 
od provedení formálních důkazů, kteréž důkazy provésti lze jen v řízení 
sporném. 3. Očekávané ko'nečné ro.zhodnutí v obdobné právní rozepři 
mezi jinými stranami u krajského soudu v Litoměřicích zahájené 
(Ck lil 177/25 prioritáři proti Duchc'Ovsko-Podmokelské dráze) nemá 
se zřetelem na § 411 c. ř. s. a pro odlišnost skutkové podstaty rozho
dujícího významu pro věc prioritářů priv. společnosti Ústecko-teplické 
dráhy a pro soud opatrovnický není zákonného dův'Odu k odsunutí rOz
hodnutí o žádosti společného opatrovníka Dra RudoUa L-a, když z vy
jádření finanční prokuratury není zřejmo, že by se obě strany snažily 
toho času docíliti dohody mimo spor. Rek u r sní s o u do I. vyhověl 
rekursu finanční prokuratury potud, že napadené usnesení změnil v ten 
rOZU111, že návrh opatrov.n.íka, by 111U bylo .dáno zmocnění k vedení 
sporu o. určení právního poměru, pokud se týče plnění, jak to bylo 
obsaženo v odstavci b) napadeného usnesení, zamítl; ll. jinak rekursu 
nevyhověl. D li vod y: činnost opatrovníka, ustanoveného majitelům 
dílčích dluhopisů ve smyslu zákona ze dne 24. duhna 1874, čís. 49 
ř. zák. je tímto zákonem přesně vytčena. Podle toholo zi\kona dlužno 
práva a povinnosti opatrovníkovy, jež jsou vymezeny ukolem, pro kter)T 
byl společný opatrovník zřízen, posuzovati podle všeobecných před
pisů, platných pro 'Opatrovníky vůbec, pokud onen zákon nemá uSt2-
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. zvla"stlll'ch (§ 6) Takovéto zvláštní ustanovení má zákon ze dne nove11l,· . v' . 
24 dubna 1874, čís. 49 ř. zák. V § 17 ustanovuje, ze se zakon vztahUJ; 
.' dílóí dluhopisy, jež byly vydány státem, zemí, okresem nebo obCl, 
jen nteahCly byla-Ii zřízena ku zajištění majitelů dílčích dluhopISŮ hypo-
len , , , v • t "d-
t k 

o tom vystavena listina o zřízem zastavy, a ze I v om pnpa e 
e a a k'h . . d " bit 
I t · 'kon ten l'en potud pokud jde o 111 ovm proje nam ne up a-

p a I za , , , - 'd I' d'l" dl h . , . hypotekárních práv. Z toho vyplyva, ze, j e- I o I Cl U opisy 
l1em v' t I -'h t 'k . -; uvedeného druhu omezuje zákon cmnoS spo ecne o opa rovm a 
prave , . ,. - I I I ' 

. e na to by zaplaceny' dluh knihovm kVitoval a za ova o zap acem 
pouz . ' , _. d-'d t k 't 
knihovníh'O pohledávání. I v projednávanem pnpa e j e o ,a ove o 
dluhopisv neboť dílčí dluhopisy, o něž jde, byly sice vydány ustecko: 
Teplicko"~ drahou, dluh na nich založený byl však přev:;at na základ.e 
zákona ze dne 30. června 1922 čís. 234 sb. z. a n. a umluvy ze dne 
28. května 1924 k zaplacení státem, čímž se papíry ty st~ly dluhopISY 
státními. Jde-Ii však o dl~hopisy státní, musí se .opatrovmk omezIti na 
kvitování dluhu nebo na zalobu o jeho zaplacem. Dluh ,kVitovati o~a
trovník nechce a zbývá mu proto, jen žaloba. ,Soud prve ~tohce ude 111 
opatrovníku na jeho žádos! zm~c~ění k vedem sp'Or~, a~ j~k o zap~a
cení dluhu, jenž je kmhovne zaj1sten, ?) tak I o urč~m pr,avnlho pomeru 
mezi majiteli prioritních dluhopISŮ a ceskoslovenskym stat~m, ve smyslu 
říšskoněmeckých zákonů valorisačních, pnkud se týč~ o pinem v~ smyslu 
těchto zákonů. Ad a) Ve směru prvém je rozhodnuti soudu prve sDollce 
úplně správné a v souhlase se zá~onem, neb~ť ,opatro~ník: jem~ž bylo 
t'Oto zmocnění dáno, nebude uplatnovatr nic pneho ·nez kmhovm prava 
prioritních věřitelů, které zastupuje. Tomu není na závadu, že opa
trovník bude moci podle obsahu zmocnění žalovati dlužníka o placení 
ve zlatě, neboť tím nepřestává býti jeho žaloba žalobou o zaplace11l 
dluhu knihovního. Co má býti žalováno, je již jiná otázka, otázka vl1ltřní 
hodnoty placení, kterou možno řešiti jedině pořadem práva, poněvadž 
její řešení závisí nejen na posouzení právním, nýbrž i na celé řadě sku
tečností sporných, nikdy však cestou řízení nesporného (§ 2 čís. 7 cis. pat. 
ze dne 9. srpna 1854, Ns. 208 ř. zák.). Kdyby měl I1aJbýti vrchu názor, 
který zastává finanční prokuratura ve svém rekursu, .že ani takovéto 
zmocnění opatrovníku uděliti nelze, bylo by tím o osudu pohledávek 
z dílČíc.h dluhopisů r'Ozhodnuto pravoplatně již v řízení nesporném a 
opatrovníku by nezbylo, než složiti ruce nečinně v klín a vyčkati se 
svými nároky, až bude žalován o vydání výmazné kvitance, neboť k ža
lobě určovaCÍ, poněvadž se vymyká již z rámce uplatňování práv hypo
tekárních, by mu svolení nemohlo býti dáno. Proto bylo rekursu, po této 
stránce upříti úspěch. Ad b) Z toho, co bylo předesláno, vyplývá zá
roveň, že v druhém směru je rekurs oprávněn, neboť, kdyby mohl po
dati opatrovník žalobu i v tomto směru, nebyla by to již žaloba hypote-' 
kární, nýbrž žaloba o hodnocení p'Ohledávek a to ještě podle práva cizo
zemského. V této části bylo proto reknrsu vyhověno a napadené usnesení 
zmeně:nó: 

N e j v y Š š í s o udl. vyhověl dovolacímu rekursu finanční pro
kuratury a změnil napadené usnesení v odst. II. v ten rozum, že zamítl 
návrh opatrovníkův, by mu bylo dáno zmocnění ku sporu o zaplacení 
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priorit způsobem vytčeným v 'Odst. a) usnesení soudu prvé stolice; 
2. dovolacím rekursům opatrovníka Dr. L-a a důvěrníka Dr. 'vV-a ne
vyhověl a napadené usnesen'í potvrdil co do odstavce 1. 

Dtlvody: 

Oprávnění fina'nčni prokuratury v zastoupeni čsl. státu k rekursům 
do usneseni opatrovnického i rekursnih'O soudu jest dovoditi z obecného 
předpisu § 9 pat. o nesp. řiz., jehož použití v této věci není vyloučeno 
"ni předpisy §§ 13 a 16 zákona ze dne 5. prosince 1877, čís. ! 11 ř. z. 
Tím, že předpisy tyto opravňují k rekursu též důvěrníky (sr. sl'Ova 
v § 13: a uch den Vertrauensman,nern) a každého z držitelů dílčích 
dluhopisů, ne však p o u z e důvěrníky a držitelydluhopisů, nevylučují 
i jiné účastn'íky z těchto opravných prostředků, pokud podle § 9 pat. 
o nesp. říz. 111ohou se míti za stíženy opatřením soudů v těchto opa
trovnických věcech. Zákon vytkl výslovně jen některá oprávnění k re
kursu, by předešel pochybnostem o jich oprávnění. Mohla-Ii finanční 
prokuratura v zastoupení státu jako dlužníka podati s úspěchem návrh 
na zřízení společného, opatrovníka, nemůže jí býti odepřeno právo 
k opravným postředkům d'O usnesení opatrovnického soudu, zejména 
když jí jde právem o t'Ů, by nevzrostly bez potřeby útraty opatrovníctví, 
jež podle § 6 dcuhý odstavec záko'na .ze cine 24. dubna 1874, čís. 49 
ř. zák. má nésti čs!.' stát jako zavázaný. Správným jest názor rekursního 
soudu, že dluhopisy, o něž jde v této věci, staly se clluhopisy státními 
a že proto, hledíc k téro jích vlastnostI, jest použíti předpisů § 17 zák. 
čís. 49/74. Předpisy tyto nelze vyložiti tak úzce, že by se týkaly jen 
dluhopisů vydaných státem nebo některou z ostatních veřejnoprávních 
korporací tam jmenovaných, nýbrž má zákon na mysli dluhopisy, vzhle
demk nimž jest dlu,žníkem stát, země, okres anebo obec. Z § 1 zákona 
čís. 49/74 vyplývá, že účelem zákona byla ochrana držitelů dílčích 
dluhopisů v případě, že by byla 'Ohrožena jich práva pro nedostatek 
zákonného zastoupení; při čemž up'Ozorňuje zákon výslovně na případ 
úpad'ku vyhlášeného na jmění zavázaného. Po této stránce jest pouká
zati ina vývody opatrovníkovy, jež přisvědčují tomuto názoru. Potřeby 
takovéto ochrany neuznává zákon, vyjímaje práva z hypotek, co do 
dluhopisů vyd"ných korporacemi, jež vzhledem ke své veřejnoprávn,í 
povaze a k tomu, že jich hospodaření děje se pod veřejným dozorem, 
pO'skytujl držitelům dílčích úpislt jako svým věřitelům dostatečné záruky, 
že jejich práva nejsou ohrožena způsobem, jejž má § 1 na mysli. Je 
protO' dluhopisům vydaným státem klásti co do použití předpisu § 1 
na roveň i dluhopisy převzaté státem jako zavázaným, aniž záleží na 
tom, že zákon užil jen 'Ůznačení, jež v době jeho vzniku zajisté odpoví
dalo skutečnosti. To nevylučuje, by 'Označení to nebylo vyloženo pod'!e 
úmyslu zákonodárcova jasně projeveného v zákoně. Ježto v době, kdy 
návrh na zřízení opatrovníka byl p'Ůdán, byl čs!. stát a nikoli původní 
jich vydatelka (Ústecko-Teplická dráha) zavázaným podmětem co do 
dílčích dluhopisll, o něž v návrhu šlo, jest i návrhy opatrovníkovy po
souditi' jen podle cit. § 17. Nejvyšší soud souhlasí již z těchto důvodů 
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s názorem rekursn'ího soudu, že tato povaha dluhopisů vylučuje podle 
§ 17 žalobu 'o určení vytčené v ~dst. b) ~snes~ní opatrov,~ického soudu: 
'ežto nejde o uplatnění hypotekarl11ch prav. T!m JSou vynzeny dovolac! 
JrekUrsy opatrovníka i důvěrníka Dra W -a, jeHo nejsou oprávněny 
zákonem. 

Pokud však usnesením rekursního soudu bylo potvrzeno usnesení 
soudu prvé stolice, odporuje usnesení to zřejmě zákonu i spisům (§ 16 
pat. o nesp. říz.). Především nelze říci v právním slova smyslu, že sou~ 
prvé stolice udělil opatrovníku zmocnění k vedení sporu o zaplacem 
dluhu kI1ihovně zajištěného. Předpokladem, že opatrovník nebude ža
lobou uplatňovati více než knihovní práva pri'~ritníchvěřitelů jím za
stoupených, vkládá rekursní soud do usnesem opatrovmckeho soud~ 
oěco co nebylo a nechtělo býti jím vysloveno. Podle doslovu usnese!1l 
opat~ovnického soudu bude stát žalován jen jako osobní dlužník, neboť 
v usnesení nebylo vytčeno, že spomá pohledávka má býti vymáhána 
jen z hypotéky ( k. p. dolo·žkou: pod, e,x~kud na hypot~kll). ~pa!r~v
níkovi nešlo vůbec o zmocnění k podal11 zaloby hyp'Ůtekarll'1, nybrz za
loby o zaplacení priorit ve zlatě, kteréhož placení nechce se domáhati 
z hyp'Ůtéky, nýbrž ze jmění žalovaného státu vůbec. Tomu nasvědčuje 
další návrh na svolení k žalobě o určení právního poměru ve smyslu 
německéh'Ů zákona o zhodnocení, což nemá nic společného s uplatněním 
hypotekárních práv poclle § 17 zák. čís. 49/74. Opatrovn!k odúvodnil 
návrh tvrzením žalohního nároku ze smlouvy, obohace11l a nahracly 
škody, z čehož je patrno, že mu nešlo vúbec o svolení k,žalobě hypo
tekární. Opatrovnický s'Ůud vyhověl ná~rhu b,ez. ome:e~l1, nelz,e p;ot~ 
svolení udělené k podání žaloby z osobl11ho rllCe111 dluzmkova prememtr 
vyřízením rekursu na svolení k podání žaloby hypotekární, když nebylo 

. vůbec o ně žádán'O, neboť nelze říci, že tím bylo svolení dané opatrov
nickým soudem jen omezen'O. Avšak i po jiné str~nce odpo~uj! sou
hlasná usnesení nižších soudů zřejmě zákonu! sp!sum. Spolecny opa
trovník byl zřízen k návrhu finanční prokuratury v zastoupení čsl. státu 
jedině z důvodu složení 108 Kč 50 h na soudě. Finanční prokmatura 
poukázala na předpis § 1 zák. čís. 49/74, ale přes ustancvení § 3, druhý 
odstavec neudala, proč má býti zřízen opatrovník. Soud prvé sloUce 
měl tudíž vrátiti podání k doplnění, zejména když čtvrtý odstavec téhož 
§ předpísuje, by soud sám oznámil mimo podnět zřízení opatrovníka 
též účel toho, t. j. práv,ní jednání, při němž má opatrovník hájiti práva 
držitelů dílčích dluhopisů, nebo jímž má býti zabráněno, by práva tře
tího nebyla stavena. Tímto opomenutím jak strany, tak i 'Opatrovnického 
souclu nemohlo býti cozšířeno oprávnění opatrovníkovo nad míru vy
mezenou důvodem návrhu a nemohl opatrovnický soud přiznati opatrov
níkovi více práv, než vyplývalo z návrhu, na jehož základě byl zřízen. 
Účelem podání, jež následovalo složení peněz na sOlldě, mohlo býti 
jedině vydání kvitance, t. j. podle § 17 zák. čfs. 49/74 výmazcné kvitance 
vkladní. Tak tomu rozuměl i opatrovník sám, prohlásiv ve svých podá
ních, že popírá právoplatnost složení částky na zaplacení dluhu a ode
pírá vydati kvitanci o dluhu. Tím byl splněn úkol, jenž byl na něho 
vznesen usnesením op-atrovnického soudu ze dne 10. února 1926, neboť 
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rozhodně nebylo účelem návrhu finančl1í prokuratury na znzení 'Opa
trovníka, by opatrovník žádalo zmocnění k podání na čsL stát o pla
cení peníze co do výše neuznaného jako dluh. Finanční prokuratuře 
jako zástupci státu šlo jedině o to, by práva státu jako věřitele nebyla 
stavena ve svém chodu, jen z toho důvodu složila peníze na soudě a 
navrhla, by zřízen byl opatrovník k společnému zastoupení držitelů 
dluhopisů. Opatmvník mohl proto uvažovati jen o vydání vkladní kvi
tance a o ničem jiném. Působnost opatrovníka ncmohla dodatně býti 
rozšířena mlčky tím, že bylo vyhověno jeho dalšímu ·návrhu, pokud jde 
O svolení ke sporům, jež mají býti zahájeny proti čsL státu. K tomu 
se nedostávalo soudu nutní'ch podmínek, t. j. především zvláštního nác 
vrhu i zvláštního usnesení podle § 3 zák. čís. 49/74, v nichž by byl účel 
ten vytčen. Usnesení důvěrníkl1 samo o sobě nedostačuje (§§ 12 a 13 
zák. Č'ís. 111/77). Ježto opatrovník odepřel vydati kvitanci státem po
žadovanou, záleží prozatírn jedině na tomto, jak se nadále zachová, na 
příklad zda se dohodne s držiteli priorit či zda podá na ně žalobu o vý
maznou kvitanci. O tom nelze dnes rozhodnouti. Mylný je proto názor 
rekursního soudu, že by odepřením svolení k žalobě bylo rozhodnuto 
v nesporném řízení o osudu pohledávek, neboť nesporný soud nemá 
dosud důvodu, by uvažovalo možnosti neb účelnosti žaloby o zaplacení 
priorit pod exekucí na hypotéku. K tomu by mohlo dojíti, kdyby opa
trovník za tím účelem zřízený žá'dal o zmocnění k takovéto žalobě. Do
sud však nešlo než o prohlášení opatrovníka jen k tomu zřízeného, zda 
podepíše výmaznou kvitanci čili nic. 

čís. 73.31. 

Pojišť o"ací smlouva. 
Stačí pouhé zpravení pojistnrna o výměře přirážek podle vládníh{t 

nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 524 sb. z. a n. Tímto vládním na
řízením byla pouze stanovena doba, ia kterou se směly přirážky vybí
rati, nebylo však určeno, kdy jest nárok uplatnm. 

Ustanovením pojišťovacích podmínek, jímž bylo propůjčeno pojistiteli 
pro případ; prodlení pojistníka v placení následných premií jen právo, by 
zrušil smlouvu a sprošťovalo ho z pojistného závazku, nastane-li přl
hoda za pojistníkova prodlení, předpokládajic, že pojistitel svého ná
roku ještě soudně neuplatňoval neb uplatnění se vzdal, - nebylo upra
veno promlčení pojíšťovatelova nároku na zaplacení premie. 

Podstatnou náležitostí pojišťovací smlouvy jest také placeni premie, 
aniž by ku platnosti smlouvy bylo třeba odevzdání pojistky. 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, Rv I 1469/26.) 

Žalující pojišťovna domáhala se na žalovaných zaplacení pojišťovací 
premie za dobu od 27. července 1922 do 27. července 1923 celkem 
23.269 Kč 22 h a nedoplatku premie za dobu od 27. července 1921 do 
27. července 1922 drahotního přídavku k premii penízem 3.350 Kč 47 h. 
Pro c e sní s o II d P ľ v é s t o I i c e uznal podie žaloby, o Ll v 0-
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1 a c í s o II cl vyhověl odvolání žalovaných potud, že zamítl žalobu 
ohledně nedoplatku premie za dobu od 27. července 1921 do 27. čer
'ence 1922 a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Pojišťovací ústav)' 

;,yl)' § 1 vlád. naŤ. ze chle 27; č~rvence 19~0, Čí~. 52.4 sb .. z. a n. :.mo,;
něny, by za účelem kryt~.z~ys:nych spr~vn:ch ;,ydaju vY~I;aly pocll1ajlc 
1. lednem 1920 od pOjls!encu drahotl1l pnrazku k pOjlstovaCnTIu po
platku. V § 5 nařizení bylo ustanoveno, ze pojišťovací společnosti jsou 
povinny oznámiti pojištěncům výši předepsané d.~ahotnf přirážky, že 
pojištěnci mají přirážku tu platiti najednou s pOjlsťovaClll1 poplat~em 
a že nezaplacení přirážky má tytéž následKy jako nezaplace11l pOJisťo
vacího poplatku a že přirážky, které připadají na dob-u od 1. ledna 01920. 
až do dne, kdy nařízení vstoupi v platnost, JSou splatny do 30 dnu po
čítajic ode dne zprávy o výši poplatků. Poněvadž žalobkyně výslovně 
uvádí že činí nárok na přirážku teprve od 1. října 19-20 a poněvadž 
vládni nařízení bylo vyhlášeno 23. září 1920 a tímto dnem vstoupilo 
v platnost následuje z toho, že přirážka za dobu od 1. října 1920 až do 
27. července 1921, na niž si žalobkyně činí nárok, stala se splatnou dnem 
dospělosti pojišťovacích poplatků na dobu tu. přip~dajicích, t~dy ~n:111 
27, července 1920, poněvadž p'odle výslovneho predplsu nanze11l Jen 
ona část přirážky, která připadá na dobu ·od I. ledna až do 23. září 1920: 
měla býti splatnou do 30 dnů po doručení oznámení, nikoli však ostatm 
část kterou mohla žalobkyně včas předepsati. Podle § 19 pOJ. ř. -
kter~ je podle § 167 čís. \O toho času v platnosti, -:- pro"2~č~jí se ná
roky z pojišťovací smlouvy ve třech letech a promlcenl pocma koncem 
onoho kalendářniho roku, v němž placení mohlo býti požadováno. Po
dle toho je tedy požadovaná přirážka za dob-u od 1. října 1920 až do 
27. července 1921 ve výši 3.350 Kč 47 h, kterou žalobkyně mohla přede
psati v roce 1920, již ppomlč'ena, poněvadž žaloba byla podána na soudě 
teprve 27. prosince 1924. Podle § 22 pojišť. ř. nemůže se pojišťovatel 
odvolávati na ujednání, jež se v neprospěch pojištěnce uchylUje od' nut
kavého předpisu § 19 pojišť. řádn. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných, k dovolání 
žalobkyně ob-novil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

K d o vol á níž a lob k y ně: Sporným jest, zda byla žalobkyně 
oprávněna, by 24.099 Kč 06 h, jež jí firma T. a L. zaslala v měsíci září 
1921, použila také k úhradě drahotni přirážky, vypadající na dobu od 
1. října 1920 do 27. července 1921. Že mohla žalobkyně ve smyslu vlád
ního nařízení ze dne 27. července 1920, čis. 524 sb. z. a n. vybírati při
rážku k pojistnému až do výše 25% již od 1. ledna 1920 a že také firmě 
T. a L. oznámila, že tohoto svého práva použije a .že ji bude počítati 
25% přirážku počinajíc dnem 1. ří}na 1920, není mezi stranami spomo. 
Žalovaní upírají však žalobkyni právo k přirážce jednak proto, že jim 
vyměření přirážky bylo oznámeno teprve dopisem z 31. sr!,na ~921,tedy 
po uplynuti pojistného roku, kdy již žalobkyně neměla pOJIstneho rISIka, 
jednak proto, že prý nárok onen jest promlčen. Také odvolací soud má 
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za to, že nastalo promlčeni, poukazuje k § 19 poj. zák. ze dne 23. pro
since 1917, čis. 501 ř. zák., podle něhož se nároky z pojišťovací smlouvy 
promlčují ve třech létech, při čemž promlcecí lhůta počíná běžeti kon
cem onoho kalendářního roku, v němž mohlo býti placení požadováno. 
Poněvadž žalobkyně mohla spornou přirážku předepsati ještě v roce 
1920, t. j. po vyhlášení vládního nařízení čís. 524/1920 (23. září 1920), 
počala prý promlčecí doba běžeti koncem roku 1920 a uplynu'la koncem 
1923, žaloba byla však podána teprve 27. prosince 1924. Odvolací soud 
se sice neobírá otázkou, zda jde o nedoplatek premie, jak tvrdí žalob
kyně, či o drahotní přirážky ve smyslu vládního nařízení, jak tvrdí ža
lovaní, než vzhledem k právnímu stan,ovisku odvolacího soudu nebylo 
toho třeba, poněvadž podle § 5 vládního nařízení má neplacení přirážek 
tytéž následky jako neplacení splatného pojistného, takže přirážky jsou 
v podstatě součástí premií a nárok na jich placení nepochybně nárokem 
z pojíšťovací smlouvy. Než odvolací soud přehlíží, že žalobkyně jíž 
v srpnu a v září 1921 oznámila firmě T. a L., že rozdíl při výpočtu premie 
pro dávky, splatné v červenci 1921, záleží v tom, že .si žalobkyně počítá 
od 1. října 1920 přirážku podle vládního nařízení čís. 524/1920 (srov. 
dopisy z 31. srpna 1921 a ze dne 6. září 1921). Tím učinila žalobkyně 
zadost své povinnosti, neboť vládní nařízení čís. 524/1920 nežádá více, 
než pouhé zpravení pojistníka o výměře přirážek, jak lze dovoditi z po
sledního odstavce § 5. Jakmile "tedy firma T. a L. zvěděla o výměře zá
konné přirážky, stala se přirážka splatnou a nebylo závady, by si ža
lobkyně ze zaslaných jí 24.099 Kč 06 h nesrazila příslušnou částku na 
drahotní přirážku 'za dobu od 1. října' 1920 do 27. července 1921 jako 
splatný již dluh starší (§ 1416 obč. zák.). Tomu není na závadu dopis firmy 
T. a L. ze dne 7. září 1921, v němž firma prohlašuje, že penízem 24.099 Kč 
06 h platí premii se zákonnou přirážkou za dobu od 27. července 1921 
do 27. července 1922 a odpírá placení přirážky za dobu dřívější, ani do
pis žalobkyně ze dne 26. záři 1921, v němž vysvětluje postup při vybí
rání drahotní přirážky, dodávajíc, že nepochybuje, že firma T. a L. nyní 
její spravný výpočet uzná, tím spíše, když přirážka tvoří součást ve
dlejších poplatků (premií) a proto musí býti zaplacena zároveň s premi!. 
Firma T. a L. tedy sice prohlásila, že na přirážku, vypadající na dobu 
před 27. červencem 1921, nechce nic platiti, žalobkyně s tím však ne
projevila souhlas (§ 1416 obč. zák.), naopak setrvala při svém, jak vy~ 
chází nade vši poch}lbnost právě z dopisu ze dne 26. září 1921. Byla-ll 
však tímto způsobem právem uhrazena přirážka za dobu od 1. října 
1920 do 27. července 1921, zbývá nedoplatek na premii, splatný dnem 
27. července 1921, o jehož promlčení nemůže býti řeči ani podle § 19 
poj. zák., poněvadž žaloba byla podána dne 27. prosince 1924, tedy 
ještě před uplynutím tříleté lhůty promlčecí, ani podle § 9 všeobecných 
podmínek žalobkyně, kter)' ve třetím odstavci propůjčuje pojistiteloVi 
pno případ prodlení pojistníka v placení následných premiíjell právo, 
by zrušil smlouvu, a sprošťuje ho z pojistného závazku, nastane-Ii pří
hoda za pojistníkova prodlení, předpokládajíc, že pojistite!. nárok soudně 
ješiě neuplatnil neb uplatnění se vzdal (srov. HernTlal1'o-Otavský: Sou
kromé pojišťovací právo str. 2;37), neupravuje však promIč'ení pojišťo-
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vatdova nároku na zaplacení premie. Neobstoji však ani druhá námitka 
žalovaných. Vzešel-Ii žalobkyni po zákonu platně nárok ·nadrahotní při
rážku za dobu od 1. října 1920 do 27. července 1921, nelze tvrditi, že 
ho pozbyla tím, že h'o ihned neuplatnila. Vždyť vládní nařízení čís. 524/ 
1920 nestanoví lhůty k uplat·nění přirážky, nýbrž určuje jen dobu splat
nosti drahotních přirážek, vypadajících l1a dobu od 1. ledna 1920 do 23. 
září 1920. Že splatnost přirážek pro pozdější dobu byla závislá na zpra
vení pojistníkově. O jich výměře, bylo již doloženo. I když tedy žalobkyně 
zpravila firmu T. a L. 'o výměře přirážky za dobu od 1. října 1920 do 
27. července 1921 teprve po uplynutí premiového období roku 1920, ne
pozbyla tím svého nároku, neboť pojistné risiko nesla v tomto období 
v témž rozsahu, jako kdyby byla vybrala přirážku ještě v mce 1920. 
Vládní nařízení st",noví jenom dobu, za kterou se přirážky smějí vybí
rati, neurčuje však, kdy jest tento nárok uplatniti. Jest nepochyb-no, že 
zásada důvěry a poctivého styku v obchodě vyžaduje, by pojistitel 
s uplatněním svých nároků zbytečně nepmdléva!. To však žalobkyni 
vytýkati nelze, neboť drahotní přirážku účtovala za sporné období již 
při výpočtu platební povinnosti firmy T. a L. pro období nejblíže příští 
(19i1/1922), jak patrno z dopisů ze dne 31. srpna, 2,. září a 6. září 
192 I. Žalobní nárok jest tedy i co do 3.350 Kč 47 h s přís!. opodstatněn 
a bylo rozsudek odvolacího soudu změniti a obnoviti ve věci rozsudek 
soudu procesního. 

K d o V'0 lán í ž a lov a n Ý c h. Žalovaní odpírají placení pojistné 
premie za období 1922/1923 proto, poněvadž prý dopisem žalobkyně 
ze dne lO. června 1922 bylo všech sedm pllvodních pojistek stornováno 
a nová pojistka byla vystavena až dnem 26. listopadu 1923 pro období 

. od ll. června 1923 do ll. června 1933. Pro dobu od 10. června 1922 do 
11. června 1923 nebylo prý tu tedy vůbec pojistky. Z pojistek zru,šených 
nemůže prý žalobkyně žádati .premie za dobu po jich stornu, z pojistky 
nové však žalovaní premii zaplatili. Tak vymezili žalovaní své stanovisko 
v žalobní odpovědi. Z tohoto přednesu bylo by lze odvoditi závěr, bud' 
že žalovilní mají za to, že v. době· od 10. června 1922 (storno starých 
pojistek) do 11. června 1923 (počátek působnosti nové pojistky) nebyli 
vubec pojištěni a pmto že nemusí platiti premii, nebo že sice pojištění 
bylí, ale" přes to platiti nemusí, po'něvadž tu nebylo pojistky, kryjící po
jištění na dobu od 10. června 1922 do 1 I. června 1923. V dovolání zdů
razňují však žalovaní výslovně, že byli i v této době pojištěni na zác 

kladě dopisu ze dne 10. Člervna 1922, jímž prý žalobkyně přijala nový 
pojišťovací návrh, sdělený jí dopisem ze dne 7. června 1922. Zbývá tedy 
jen druhá možnost, totiž že prý žalovaní i ve sporném období byli poji
štěni, že však pojistné nemusí proto platiti, poněvadž tu nebylo poOjis,tky. 
Tento názor není udržitelným. Buďto mel dopis ze dne 10. června 1922 
účinek, jejž mu přikládají žalovaní a došlo jím k pojišťovací smlouvě, 
jejíž podstatnou náležitostí jest také placení premie (§ 1288 obč. zák.), 

. aniž bylo třeba ku platnosti smlouvy odevzdání pojistky (§ 8 poj. zák. 
dosud neplatí -§ 168 pojišť.zák. a nař. vlády z 9. prosince 1919, čís. 
652 sb. z. a n.), - anebo měl dopis z 10. června 1922 význam jen zá
sadního prohlášení žalobkyně; že jest ochotna ujednati lliOVOU pojišťo-
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vací. S1111ou:,u a .. vydati novou pojistku za zrušení pojistek starých. Pak 
platIly stare pOjlstkr až do.vydání pojistky ze dne 26. listopadu 1923 a 
bylo podle nich na zalovanych, by zaplatili premii splatnou dne 27. čer
vence 1922, vypadající na dobu od 27. července 1922 do 27. července 
1923. Dovolací soud sOllhl~sí plně s názorem odvolacího soudu, že podle 
obsahl~ dopisu z,: dne 10. cervna 1922 měly staré pojistky podržeti plat
no~~ a~ d? kon:cne.úpr~vy nového pojištění vydáním nové pojistky, že 
z.,::y.se?l.puvodnI pOjts.tne sllm~ cio té doby bylo míněn.o jen jako do po
jlstem, ze te~y narok ~~Iobkyne na z~placení premie, vypadající na spor
nou dobu, Jez co cio vyse nebyla poprena, jest plně opodstatněn. 

Čís. 7332. 

Zavázal-li se nájemník v nájemní smlouvě majiteli domu že provede 
oprav~ a veškerá zlet:še~ ~~jemních mí~tností svým nákladém a že pro
ve.d~e opravy a zlepsen, pnpadnou majiteli domu k dobru bez náhrady 
n~muže ~e do.máhatl na majiteli domu úplaty za opravy a zlepšení pod~ 
nt~tel, Jenž Je pr?vedl na objednávku nájemníka, jemuž byla koncese 
udě~en~ pod podmmkou, že práce ty provede, a to ani z důvodu oboha
ceni am podle §§ 1036 až 1037 obč. zák., aniž podle § 1041 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, Rv I 1593/26.) 

.žalovaná, majítelka domu, pronajala od 1. listopadu 1922 restau
racI P-OVI na dobu tří let. V nájemní smlouvě zavázal se P., že provede 
opravy a veš~er~ z!epšení n~jemníeh místností svým nákladem a že 
opravY,a zlepsem pn padnou zalované k dobru bez náhrady.P. a jeho 
vn.uceny: spra~ce F. z~dalI pak adaptace hostinských místností žalobci. 
Najemlll pomer mezI zalovanou a P-em byl skončen již po roce (dne 
1. lI~topadu 1923) a žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalo
v~ne uplaty za provedené práce. žaloba byla zamítnuta s o u cl y 
v sec h t r í s t o I I C, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

.• Niž~í so~dy po.soudily, jak tvrdí dovolat"l, nesprávně spor, vyslo
vl1~se, ze pra;e, ~bJednali. P. a o F. Tento dovolací důvod (čís. 4 § 503 
c.. r~ s.) p;ova~1 ~alo?ceo lIm. zpusobem, ze prý rozsudky kombinují tento 
zav;r ~ ~ypovr;dl s~edku 111Z. T -a a B-a, kteří však mají na věci zájem, 
takze JejIch vypovedi nemohou býti základem rozsudku, zvláště když 
prolI lllm mluvf jasná výpověď nezaujatého svědka P-a, podle níž inz. 
T. v.zast0;.tpelll a.plné mocI žalované prohlásil, že tato zaplatí adaptace. 
Je vsak zreJlno, ze dovolatel jen pod rouškou dovolacího důvodu ne
správné~o. p:ráv~~~o po,sou;ení napadá nepřípustným zpúsobem skut
k:,ve }jlste~l lllZSICh soudu, tudiž zhodnocení průvodů podle volného 
presvedčelli s?udu (§ 272 c; ř. s.). Ze zjištění, že práce nebyly žalo
van'ou objednany, plyne spravnost rozhodnutí, jímž byla žaloba zamít
nuta, pokud spočívá na důvodu domnělé objednávky žalované. TýŽ do-
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'volací důvod provádí žalobce dále v tom směru, že, neobjednala-li práce 
žalovaná, byla-li však neplatná objednávka vnuceného správce F-a, po
něvadž si nevyžádal zmocnění exekučního soudu, jakož i nájemce Lud
víka P-a, ježto byl ve vnucené správě, jest žalovaná povinna z důvodu 
obohacení jakož i ve smyslu § 1036, 1037, 1039 až 1042 obč. zák. na
hraditi žalobci, co vynaložíl neb co ho to stálo, poněvadž získala na svém 
majetku užitek a prospěch trvalý, zvláště když podepsala a zadala pl<iny 
a rozpočty, věděla o provádění stavby, nechala žalobce práce ty vyko
nati a převzala je ve své vlastnictví. Než ani tu není dovol<iní opodstat
něno. Nárok podle §§ 1036 až 1037 obč. zák. předpokládá, že ten, kdo 
bez příkazu obstaral ciií věc, jednal V zamýšleném zájlilUJ pána věci. Pro
váděl-li však žalobce, jak zjištěno, práce na objednání jiného, je vylou
čen předpoklad, že obstaral věci žalované, zamýšleje její zájem. Jak 
nižši soudy správně dovodily, nešlo, ami o odvrácení škody hrozící ža
lované a nebyl ani pro ni zjednán zřejmý a převážný prospěch, protože 
šlo o docílení většího zisku pro nájemce v jeho živnosti, jemuž byla kon
cese udělena, jak zjištěno, pod podmínkou, že tyto adaptační práce pro
vede. Nájemce byl již podle nájemní smlouvy povinen, by provedl opravy 
a veškerá zlepšení nájemních místností svým nákladem a provedené 
opravy a zlepšení připadaly rovněž již podle této smlouvy žalované 
k dobru bez náhrady. Právní základ žaloby z důvodu obohacení nebyl 
připuštěn jako změna žaloby. Nelze se tedy dále o něm šířiti, leda po
kud na tomto důvodu spočívají též nároky podle ustanovení §§ 1041 a 
1042 obč. zák., na něž žalobce výslovně poukawval. žalobní nánok není 
však odůvodněn podle § 1042 obč. zák., poněvadž žalovaná nebyla po
dle zákona povinna k nákladu, jejž žalobce vynaložil. Podle rozsudko
vých zjištění nedostali a'ni žalovaná ani její zástupce T. vyzvání od sta
vebního nebo živnostenského úřadu, by provedli adaptační práce. Práce 
ty objednali P. a f., a onen, jenž žádal žalovanou toliko o podpis plánků 
a žádosti na sta;'ební úřad z, toho důvodu, že musí jako vlastnice restau
race též plánky podepsatí, prohlásil, že úpravu učiní na svůj náklad. 
Podle toho neučinil žalobce náklad vůbec za žalo'vanou, nýbrž pro ob
jednatele. Avšak i pocIle § 1041 ohč. zák. by se vyžadovalo" by majet
kové upotřebení se stalo na prospěch žalované. To však je podle před
chozích vývodů vyloučeno. Nemůže tedy žalobce pro svůj nárok proti 
žalované s úspěchem dovolávalí se ani toho ani onoho právního důvodu 
.a jeho dovolání je bezpodstatné. 

čls. 7333. 

Mezinárodni doprava železniční. 
Předpls~ uveřejněné v německ,ém Taril- und Verkehrs-Anzeiger, 

jsou, pokud neodporuji mezinárodní železnični úmluvě, části smluvního 
přepravního práva v mezinárodní dopravě. 

K papírům zmíněným v čl. 10 mez. úml. žel. náleží také vývozn! a 
dovoztllÍ povoletllÍ. 

Nepoznamená-li odesílatel na nákladnim listu přiložené celní do
Klady, neručl železnice za jejich ztrátu za přepravy. 

Civiln! rozhodnuh IX. Ol 

i 
f 

I 
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čl. 18 mez. úml. žel. platí jen{)tl1 pro dopravní překážky způsobené 
vyšší mocí neb náhodou (neb poruchami v provozu). Povinnosti želez
nice v případě jiných překážek dlužno posuzovati podle všeobecných 
právních pravidel. 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, Rv 11896/,26.) 

Žalující firma koupila dne 4. lístopadu 1922 od firmy L. ve Francii 
10.000 kg framcouzských ořechů značky »Marbott« ve 200 pytlech po 
50 kg. Prodavatelka odeslala je dne 12. listopadu 1922 ve vagonové 
zásilce ze stanice Les Quatres ROlltes na adresu žalobce do Plzně přes 
Petit Croix-Neuenburg-Brod n. L. ve vagonu čís. 39.138 A-L. žalobce 
reklamoval dne 29. prosince 1922 náhradu škody z opozděné dopravy 
Wo zásilky ve výši 39.500 Kč u ředitelství č'sl. st. drah v Plzni, byl však 
wzhodnutím ze dne 1. prosince 1924 a ze dne 6. února 1925 zamítnut 
z duvodu, že správa německých státních drah byla oprávněna zboží za-o 
držeti, poněvadž nebylo připojeno k nákladnímu listu čsl. dovozní povo
lení ani v prvopise ani v ověřeném opise a žalobce prvopis dovozního 
povolení zaslal teprve 23. prosince 1922 firmě Schenker a spol. v Brodu 
n. L. Žalobu proti eráru o zaplacení 39.500 Kč o b a niž š í s o u d y 
zamítly. 

Ne j vy Š š í s o u d zruší I rozsudky obou nižších soudu a vrátil věc 
prvému soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. 

Duvody: 

Bezdůvodným jest dovolání, pokllď uplatňuje proti rozhodnutí od
V'olacího soudu, že německá pohraníční.stanice Nellenburg nebyla oprávc 

něna odepříti převzetí spomého vagonu ořechů k další přepravě do če
skoslovenska. Převzetí bylo odepřeno proto, že ani nebylo k nákladnímu 
listu připojeno československé dovozní povolení, ani nebylo na něm po
znamenáno, že jest u vnitrozemského celního úřadu, kde bude zásilka 
odbavena, a bylo odůvodněno předpisy uveřejněnými v německém Ge
mei'll'samer Tarif- unci Verkehrs-Anzeiger z 5. července 1921 čís. 62. Do
volání snaží se dolíčiti, že tyto tarifní předpisy plati jenom pro vnitro
zemskou přepravu, že pro transitní zásilky z Francie do Českosloven
ska platí výhradně ustanovení Bernské mezinárodní úmluvy a llveřej,ně-~ 

ných dodatků k této úmluvě, a že mimo to byly ony předpisy nesprávně 
vyloženy. Přisvědčiti nelze mu v žádném z těchto bodů. Správným jest 
pouze, že německé dráhy měly odepříti převzetí vozu jenom z důvodů 
uznaných mezinárodní úmluvou. Tu však ustanovuje č1lánek 6 úmluvy· 
za podmínku převzetí, že se odesílatel podrobil všem předpisum úmluvy, 
čl. 10 pak, že odesílatel jest povinen připojiti k nákladnímu listu všechny 
průvodní papíry, jichž jest třeba ku splnění celních, berních a policejních 
předpisů. Nesplnění této povinnosti opravňovalo železnici k odepření 
přepravy. Podle čl. 4 úmluvy mají i pro mezinárodní přepravu platnost 
zvláštní tarifní předpisy jednotlivých drah, neodporují-li ustanovením 
úmluvy. Když německý tarifní předpis čís. 62/1921 ustanovuje v ocI-
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. . dovozní povolení do českoslo-
VIII ' desilatel Jest povmen ť k j 

stavci .; z~. o,. . .kl dnímu listu, nebo na něm poznamena I" c:, 
venska bud pnloz,tI, k na a m se nepříčí čl. 10 mez. úmluvy, nybrz 
povolení to jest ulozeno, ~eJeno dením proto jest i on částí smluv
jest naopak jeho, důsl,ednym ,ro~~áva Mylným jest názor v dovolání, 
ního mezinárod~lho preprax~~co nevztahuje na vývozní a dovozní pov'~
že čl. I O ,mez~ umlu"y s~e~e sán ani celními, ani bernímí, a11l P?IIcel
lení ponevadz ne.Jsou P ~ Y hl by' ti v roce 1922 tento· predpls 

, na jiné paplry nemo I' • t ď 
ním i zá~ony, ~ ~v, soudu není známo, zda, jak se v ~ovo ,anI Vf 1, 

rozšiřovan. :<':JVysslm~ la teprve v roce 1924 s platnostI ocl 1. ,Ie~n~ 
l11ezinárod!1l umluva y, 'k a írům zmíněným v čl. 10 nalezeJI 
1925 doplněna usta,nov~!1lm" ze p p í ale i kdyby tomu tak bylo a 
také papíry' dO.~OZ11l, VYVOZ!1l

b 
a I P~uv~~ě~OU 'dřívějšího právního stavu, 

dodatek mel JIZ platn?st, ne ~ k Ya írům, potřebným, aby splněny byl! 
nýbrž jen jeho ut~rz:,n~:n' ~eb~~ Pa ~r bez nichž by nebylo lze zboZl 
celni předpisy, naleze]l, vsec ~ P poJ' právě dovozní povolení. pochy-
C elně odbaviti, a takovyml paplry JS . p'rl·pad .nehodí odst. VIII. ně-

,- 'v se na souzeny , 
benýl11 jest I t~rzen;, ze. č' 62/;1921, nýbrž odst. Vll., jenž,prý :~
l11eckého tanfmho pre,dplsu

k 
I:. k lo.venská dohoda hospodarska CIS. 

. , . ko nemec o-ces O'S ' , ' ' 
ruČ'uje steple p . ~o • zemských zásilek německym uzemlm. 
350/1921 svobodny. pmvoz CI,ZO.O zboží rovážené Německem po~ 
Odst. Vll. ustanOVUje jenom" ze k~ h dov~zKíCh a vývozních povolenI, 
celní kontrolou, ~ení třeba ~en;e~ebc 10 však odepřeno převzetí zás!lky; 
pro nedostatek techto JOvo en . JhO dovozního povolení, bez nehoz 
nýbrž pro nedostatek cesk~slove~~ e československých předpisů nebyla 
přeprava do ~esko~lov~n'S ~)o e to i podle vlastních tarifních před
přípustnou, Nemec~e dr~hy Y Y pro ávu odepřevše převzíti zásIlku. 
pisll i podle mezmarod!1l umlu~Yd ~I pr ; ci pokud s hlediska c1ovola-

. Bezdllvodným jest dovola!1l, a e I t~Ok~ Č e měly by 'ti provedeny dú-
o dO" 3 4 § 503 C r s. vy y a, z o ·d· I' t cích duvo u CIS. a .. .,. . k nákladnímu listu pruvo nI IS 

kazy o tom, že odesílatelem ?yl pnpoJe,ll p .ávny·m názor že, když připo-
" " , d 'povolenI a ze uenI Sl', o .. 

nahrazu,]lcI OVOZIll bl' 'kladním listu poznamcnano, nemuze 
jení průvod.ního I~stu ne .y o,:a ďa 

škod' ze ztráty průvodního Iist~ za 
žalující strana pozadovatI na ra.~ I Y ž ú jest odesílatel povmen 
železniční přepravy, pOdl,e čl. 6 pI~n;~ 1) m~úné k nákladnímu listu za 

Podrobně seznamenalI vsech~y ~ P bYP ·kl dního listu J'ež jest to-'h v, , e zvlastm ru nce na a , 
účelem celnI o nZ~l1l v. ,. opatřena. Zanedbá-Ii odesílatel 
muto účelu vyhra~,ena a ,:pozorne~m~ s. ol za všechny n"sledky svého 
tuto povinnost, ruCI podle ,cl. ,7

I
m. z. u. allČí za přiložené papíry, které 

t ' T znamená ze ze ezTI1ce nel .. db' t' 
opomenu I. ,o , .'., . den . ako říloha a nemusí ]lch a I. 
nebyly na naklad,!1lm. lIstu u~e, seY pj'rl·c'l'taPti železnici za vinu, jest pou-

, ... h prepravy nemuze . 
Ztrata jeJIc za ... , 'dk ostihu'í odesílatele. Jelikož v SOHzenem 
hou náhodou, jejlz nasle , Y lt J .amenáno že jest k němu přiložen 
případě nebylo na náklaclmm I~ U,fO_~? zásilka do pohraniční stanice bez 
pruvodní list, jest neroz~odn~, 'Io~ ~ .1. k nákladnímu listu nepřipojil, či 
prúvodního listu proto, z,e o eSI ae Jej zským územím, a bylo zbytečno 

. proto, že se ztr~1I1 z~ pl'epravy f;anco~odesílatel průvod.ní list k ná-
prováděti postrad<tne dukazy o om, ze 9l' 
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kladnímu listu připojil. V každém případě nese škodu vzniklou tím, že 
zásilka došla do Neuenburgu bez průvodního listu, strana sama, dráha 
nemůže býti činěna za ni zodpovědnou. 

Tím není však spor již vyřízen. Odůvodněno jest dovolání, pokud 
podle § 503 ČÍS. 2 a 4 c. ř. s. napadá výrok nižších sondl!, že fran
couzská pohraniční stanice nebyla povinna uvědomiti odesílatele o ode
pření převzetí zásilky německou železnicí a že proto není třeba pro-vésti 
důkazy nabídnllté o tom, že se uvědomění nestalo. Nižší soudy uznaly 
tak, odvolávajíce se na článek 18 m. ž. ú., ustanovující, že, byla-Ii vyšší 
mocí nebo náhodou znemožněna další přeprava, má železnice vyžádati 
si od odesílatele dodatečný příkaz, co se má se zásilkou státi, a po
ukazují na to, že v souzeném případě nebyla další přeprava znemOž
něna ani vyšší mocí, ani náhodou. Netřeba se příti o to, zda by ztráta 
průvodního listu připojeného k nákladnímu listu, ale v něm neoznače
ného, nebyla náhodou i ve smyslu čl. 18 m. ž. ú., nebM přepravní 
úředník v pohraniční stanici, kam došel nákladní list bez průvodního 
listu, nemohl věděti, zda průvodní list byl přiložen, ale cestou se ztratil, 
či nebyl přiložen. Pro něho nebyla přepravní překážkou ztráta tohoto 
papíru, nýbrž odepření další přepravy německými drahami, což nelze 
ovšem pokládati ani za vyšší moc, ani za náhodu. Ale ze čl. 18 nelze 
dovozovati úsudkem z opaku, že mimo případ vyšší moci, nebo ná
hody není železnice povinna oz·hámiti přepravní překážku odesílateli a 
vyžádati od něho dodatečn.ý příkaz. To by z·namenalo, že železnice by 
mohla osud zásilky ponechati budoucí náhodě, a příčilo by se příkře 

povinnosti řádného obchodníka, již i ~železnice musí zachovávati, jak 
mimo jiné plyne také z ustanovení čt 39 m. ž. ú., že železnice ručí za 
překročení dodacích lhůt, neprokáže-Ii, že prodlení nezavinila nebo ne
mohla odvrátiti. Příčinu toho, že čl. 18 m. ž. ú. obmezuje svá usta
novení na případy vyšší moci a náhody, sluší hledati v ustanoveních 
druhého odstavce tohoto předpisu, v němž se stanoví, co dráha v ta
kovém případě mlIže od odesílatele po.žadovati. Na případy přeprav
ních překážek, jež mají jinou příčinu, se čl. 18 nevztahuje, poněvadž 
však mezinárodní úmluva nemá aní na jiných místech o nich předpisů, 
nutno je řešiti podle všeobecných právních pravidel se zřetelem na 
obdobné případy úmluvou upravené, tedy opět na čl. 18, mimo· to pak 
na čl. 24, obsahující předpisy o tom, co se má státi, nemůže-Ii býti zá
silka vydána adresátovi. Při tom nutno uvážiti, že za přepravy smí 
jenom odesílatel, nikoliv také adresát, udělovati dráze příkazy o zásilce 
(čl. 15 m. ž. ú.), a to jenom prostřednictvím odesílací stanice, a že 
čl. 24 ustan'ovuje důsledné, že o překážce v dodání musí odesílatel býti 
vyrozuměn prostřednictvím této stanice. Když německá železnice ode
přela převzetí zásilky, bylo jedině účelným a smluvnímu pře'Pravnímu 
právu vyhovujícím opatření, by pohraniční francouzská stanice ihned 
se obrátila na odesílací stanici za účelem uvědomění odesílatele a po
~echala mu rozhodnutí, co se má státi. Další průběh přepravy ukázal, 
ze, kdyby se byly francouzské dráhy tak zachovaly, mohl býti nedo
statek dovozního povolení odstraněn v několika málo dnech. Případné 
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Jb ' ' te·to pO\'I·nnosti by bylo tedy· právě tak v příčinné souvislo·s. ti 
zanec a111 , . k 'd t t ' .. 
s řekl'Očením dodací lhůty a se žalobcovoU ~kodo~J. Ja ~ ~cv os a CCllC 

PI'. 'klad·ního listu a nemohla by draha byÍ! splOstena spolu-
vyp nem na, 'I t·" 'kd' 

I 
'd t· podle § 1304 obč zá:k Jest proto neup noS I nzem, yz zoe pove nos 1 .' v " ' b' 

.,,' oudy svedeny byvše mylným výkladem cL 18 m. z. u., se neo, 1-
111Z

1 
Sl St' ko'u co bylo nařízeno by přepravní překážka byla odstranena 

I a y o az , ' d o k b 'd t· 
I d . I 11 u' ta byla zachována že neprovedly u azy na 1 nu e o ne-

a (O aCl ' " . . .' f' I • 'I ,. clesílatele a že nevvsvethly rozpor mezI splavon lancouzSKe 
uvccomemo ~, "'v "d' d 't 'I .". spra'vy dle níž bylo přepravl11 prekazce uve omen a resa 
ze eZ11lC111 " v v I ... t ' 
a otvrdil to telegramem z 12. prosince 1922, coz z~, UJ1CI s rana ovsem 

p '.' mezi správou německy· ch drah, podle mzbyla telegraftcky 
popu a, a k č' t k· . d I uvědoměna odesílací stanice, jež s odesíl~t:lem Sv ~te ne a e Je n~ a. 
Řízení potřebuje doplnění již v první StOhCl, procez bylo podle § ~10 
c. ř. s. uznati, jak se stalo. 

čís, 7334, 

Zemská úřadovna t v Bmě Všeobecného pensijního ústavu v Praze 
nemůže vlastním jménem žalovati ani býti žalována, 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, R 11 311/,27.) 

žalobě společenstva proti úřado~ně 1. vš:obecného p,ensijního ústav~ 
v Brně pro c e sní s o udp rve s:. o II C e. vY,~ove}. O d vol a c 1 
s o u d zrušil napadený rozsudek i s predchozlm nzen:m pro ,zmateč
nost. D Ů vod y: Proti odsuzujícímu r~z·sndk~, podala, zalovana strana 
odvolál1'í V němž kromě jiného uplatnuJe tez zmatecnost ve s.myslu 
§ 477 Čí~. 5 c. ř. s., již spatřuje v tom, ž,e ,žalo~aná stran~ nema pro
cesní způsobilosti. Tato zmatečnost sklltecne tu Jest. r;rebo! P?dle §. 4~ 
zálmna ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. Jest Vseobec~y pen,s1]n~ 
ústav v Praze procesně způsobilým, neboť může samŮ"statne nabyvatr 
práv, zavazovati se, před soudem žalovati.a ,~alován být!. ~aproh, tomu 
ustanovuje § 52 téhož zákona, že zemske ur~dov,~Y penslJ11lho,. u:tav~ 
obstarávají záležitosti zitkonem nebo Jed.naclm radem JIm, pnkazal1e 
ve jménu pensijního ústavu. Zemská úřadovna 1. yš:obe~neho p,enslJ~ 
ního ústavu v Brně jest podle svých st"nov opr~nena Jak? vykon~y 
orgán Všeobecného pensijní~o ústavu pro te~to ust,av. nabyvah pl av, 
zavazovati se, před sOlldem zalovah a tento ustav pred soud,em zas~u
povati. Z toho plyne, že žalovaná zemská úřadovna 1. v Brn.e ve sve~ 
vlastním jméně nemůže nabývati práv ani bráh na sebe zavazky a?1 
před soudem žalovati ani žalována býti, nýbrž, že všechnCl to ob,stara
vati může jen jako výkonný orgán Všeobecn~ho pens1]nrho ustavu 
v Praze, t. j. jako jeho zákO'nní' z,ást~p.c:: Take v tomto spo,ru mohl~ 
by tedy zemská úřadovna 1. v Brne hyh c.rnn~u pou,ze Jako, zastupk~ne 
Všeobecného pcmijního ústavu pražského. Jeh~oz vsak plna ,m.o,c prav
ního zástupce Dra B-a podepsána byla jen z,astupcl zemske ~racl,:vny 
1. v Brně, zařídil odvolací soud podle § 6 c. r. s., aby byla predlozena 
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řádná plná moc, podepsaná Všeobecným penSlj11l111 ústavem v Praze. 
Dr. Bedřich B. však ve lhůtě vyzvání tomu nevyhověl. Nelze tedy tvrditi, 
že jest žalovanou stranou vlastně Všeobecný pensijní ústav v Praze 
a že se tu jedná vlastně jen o nesprávné omačení, které bylo by lze 
z úřední moci opraviti, nýbrž bylo nutno jednati podle § 7 c. ř. s., po
névadž zmoonéní Všeobecného pensijního ústavu v Praze ve lhůtě ne
bylo podáno a musel soud vysloviti zmatečnost napadeného rozsudku 
i veškerého předchozího řízení. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Rekurentčino 
srovnání Všeobecného pensijního ústavu a Úřadovny l. s hlavním a po
bočnými závody není případné, hledíc k rozdBům v účeli, půsohnosti 
a sl'Ožen,í oněch právnických osob. Spornou otázku lze posouditi jedině 
podle záko'na o pensijním pojištění, jehož příslušné předpisy jsou uve
denyv napadeném usnesení. Žalobkyně pochybila tí111, že žalovala vý
konný orgán právnické osoby a ne tuto, to,tiž Všeobecný pensijní ústav. 
Úřadovna může sice nastupovati i na soudě a i jinak právně jednati, 
ale vždy jen jako orgán Všeobes:ného pensijního' ústavu, ,nemůže proto 
býti žalována vlastním jménem ze závazků, jíchž splnění může se ža
lující strana domáhati jen na pensijním ústavu jako vlastním zavázaném, 
byť šlo o závazek sjednaný Úřadovnou jako jeho orgánem. Odvolací 
soud pokusil se o nápravu vady způsobem vytčeným v § 6 c. ř. s., ale 
Všeobecný pensijní ústav odepřel svou spolučinnost, bez níž nemůže 
d'Ojíti k odklizení zmatku, záležejícího v nedostatku procesní způsobi
losti strany skutečně žalované. Jako výkonný orgán Všeobecného pen
sijního ústavu není Úřadovna oprávněna podepsati za ústav pr'Ocesní 
plnou moc, a neplatí po této str,c,nce předpis § 1010 obč. zák. Nezbylo 
tudíž, než vysloviti zmatečnost řízení provedeného s Úřadovlnou. 

čís. 7335. 

Majitel obchodní míSttnosti neručí podle § 1318 obě. zák. za úraz 
pádem žebříku v obchodní mlstnosti. 

(Rozh. ze dne 20. září 1927, Rv II 764/26.) 

Žalobce utrpěl úraz tím, že v prodejně žalovaného padl na něho 
žebřík, opřený o regál. Žalobu o náhradu škody p r 'O c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, o d v 0,1 a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Žalobce opírá náhradní nárok o to, ze spadl na něho 
žebřík opřený o obchodn'í regál a že žalovaná neučinila potřebných opa
tření, by bylo zabráněno spadnutí (zřícení) žebříku. První soud zjistil, 
Ž': ž~h~ík stál v Imutě as 2\-2 m od žalobce a že se vyvlékl as v poledne 
pred tl1n a byl postaven kýmsi do zmíněného kouta a opřen o zed'. 
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1
7 " I!U přistoupil snad M. a domnívaje se, že je zavesen, přirazil jej 
, ncl . , ."' h' 10 
ku zcl i, čímž se stalo, že žebřík spadl k ze~l, .~:~vazlv ~e h ?Tl1I; Q ll-

tem padl na záda jakémusi pánovi, pak prev:zI .~,~,a.e ru ym o~ce~ 
udeřil žalobce bud' do hlavy nebo do šíje. To o ,:ps ed~1 n

b
ell

h
l nelapa e.n

t
· 

Před okladem ručení majitele bytu (v tomt? pnp~ e o c o ;'1 ml~ ~ 

t
p) odle § 1318 obc. zák. iest, aby poskozeny byl zasazen vecI 

nOS IP, ( b h d' 't t) 
b ,ec'IIe~ zavěšenou nebo postavenou mimo byt n c .Q. nt mlS ,nos ) 

ne eZI· . . Eh . S t' ted' by věc vypadla z bytu ven (srovnej Kramz- re!,zwelg" ys em 

§ 
104 Randa O závazcích k náhradě škody str. 56). Tml vysvetluJe se 

" :. é r;čení vlastníka bytu ježto pošk'Ozený, jsoucí mimo míst
tez tpnsnna' zpravidla mož.nosti ťy zJ'isti! osobu úraz zavinivšÍi. V tomto 
nos nel , '1 'b"k d ". " ' I' přihodil se úraz v místnosti samé kde sta ze nspa nuvsI na 
pnpaee ' t . § 1318 bč ák žalobce. Neručí tedy žalovaná za úraz podle us anovellI . o . z . 
Proto nebylo třeba z~bývati se otá!~ou, zda žebřík po rozumu tohoto 
záko'nného ustan'ovenr byl nebezpecne postaven. 

N e j v y Š š í s o u d JIevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňující dovolací d~vody §. 50,3 čjs. 2 a 4 c; ř.5., není 
opodstatněno. Že žalovaná zavin!la skodu, J."];Z !,ahrady s~ zalobce do~ 
máhá dovolání blíže ani nedrohcuJe, ale mml, ze odvolacl soucl mylne 

S o~di1 věc po stránce právní vyloučiv ručrení žalované podle § 1318 
po ' b"" ou pokud se obč. zák. proto, že poškozený byl věcí ne ezpecn~ zavese,n . , .. , . . 
týče postavenou zásažen v obchodní místnosÍl zal,?vane, tud~z mkol! 
mimo tuto mí,stnost. Než s právním názorem odvŮ'lacl.ho ,sou,du Jest pIne 
souhlasiti a odkazuje se ve směru tom nejen~a spT:,~n: ~uvody napa" 
deného rozsudku, nýbrž i na zdejší roz.~rQdnu;l, uv~reJne,ne v,: S?'' n. s. 
pod čís. 4132, kde bylo vyslO'veno a blIze oduv?dne.n~, ze rucem podle 
§ 1318 obč. zák. nevztahuje se Sice, Jen na veCI, .lez spadly z~.v'~lt.la 

, t 10sti ny'brž i na J'iné věCI kteTe JSOU v souvlsloSÍl s pouzlvamm 
m·lS I , 'b ~" "" ebo 
místnosti, avšak za předpokladu, že byly ?e e,zpecne vyve~e~y, II ' , 

polo'ženy na stěně nebo jinde mimo byl. ~dura~n~le-lI do'volanl, ze vy
razu »byl« v § 1318 obc. zák. jest rozumeÍI v Slrs;m :slov~ s,my~lu a ze 
soadají sem i případy, kde nejde právě o byt, nybrz o Jlne ;l1lstll0~Íl, 
'. pravdu ale přezírá že odvolací souď nevyslovIl odchylneho prav-

ma . " . Eh .. R 
ního názoru. Pokud však dovo,lání proti Kramz- . renzwelgovl a a~,-
dovi, jichž. se dovolává odvolací soucl, poukaZUje na St~benrauchl1V 
komentář k obecnému občanskému zákoníku, Jest pr~vd~, ze tento k?
mentářuvádí k § 1318 obč. zák. (vydání 19003, drul2Y dll, str. 68?), z,e 
nerozhoduje, zda škoda vznikla uvnitř domu (na pn~lad na ?vore) CI 
na ulici; ale tím se Stubenrauch neocitá v r'~zporu ~ Ílm, :? ~el Kramz
Ehrenzweig a Randa, najmě nemů~e z tohO' z~lo~any ,11oI,c tezltl pro sebe, 
když úraz se mu nepřihodil uvm!r domu, nyhrz UVhltr, bY,tu, po~ud. se 
týče obchodní místnosti žalovane fIrmy. Vytka nespravneho prav~lb? 
posouzení věci jest tudíž zřejmě odůvodněna. Nebylo proto zapotrebl; 
zabývati se 'Otázkou, zda žebřík byl nebezpečně postaven ČilI mc, a nem 
odvolací řízení vadným prot'O, že se tak nestalo. 

'I 

IIi " "I II 
" I 
,\ 

li 
I 
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čís. 7336. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. v doslovit 
zákona ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.). 

jest »příhodou v dopravě«, byl-Ii pojat do dopravy osob vůz elek
trické dráhy, při němž bylo možno vybití elektrického proudu tělem ce
stujíc/ho. 

»úrazem" ve smyslu § 1 zák. jest i leknutí, jež utrpěl cestující byv 
zasažen elektrickým proudem. ' 

(Rozh. ze dne 20. záři 1927, Rv II 828/26.) 

_ Žalobce, ve,:a poštu v zavazadlovém voze elektrické dráhy, byl za
sazen _ve ~oze zalované elelotrické dráhy elektrickým proudem, násled
kem cehoz utrpěl nervový otřes (intensivni leknuti). Žalobni nárok 
na náhradu škody uznal pro c e sní sn II d P r v é s t o I i c e dů
vodem po právu, o d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů
vod y:_ Nesprávné právni posouzeni věci vytýká žalovaná především 
pmto, ze tu nejde o přihodu v dopravě, ježto žalobce, zaviraje sám 
pmti předpisu dveře odděleni, zavinil si leknuti a že tudiž zasažení 
p:ougem, které by mNo za následek úraz, neni přihodou v dopravě, 
nybrz neodvra~nou náhodou. Předevšim dlužno uvésti, že tato výtka 
nekryje se s prednesem žalované (§ 482 c. ř. s.), ježto tvrdila, že ža
lobce, ~tviraje dveře zavazadlového oddílu za jizdy proti předpisům, 
byl uderen dveřmI nebo klikou. Jak zjištěno, byl žalobce zasažen prou
del~, zavi~aje dveře zavazadlového oddílu. Nelze tedy pochybovati, že 
tu jde o priho-du v dopravě podle § I zák. čis. 27/1869 ř. zák. ve znění 
zák?n,a čis. 147/,1902 ř. z. Ježto žalovaná neprokázala žádný z připadů 
vr'menr podle § 2 cit. zák., má plnou platnost zákonná domněnka, že 
pnhoda v dopravě byla zapřičiněna zaviněnim žal'ované, po připadě 

jejich zřízenů. Nelze tedy mluviti O neodvratné 'náhodě ani o zavinění 
žalobcovu, že proti předpisu dvéře zavíral, na co se žalovaná o·statně od
volává teprve v odvo·láni (§ 482 c. ř. s.). Námitka, že zjištěné j.ntensivní 
le~nutí nelze považovati za úraz ve smyslu § 1 cit. zák., zřejmě neohstoji, 
jez.(o nem nutno, by úraz jevi! se v zevnějšim poškozeni tělesném (SL 

Randa, Schadenersatzpflicht z r. 1913 str. 155). 
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Po stránce právni nemůže býti pochybnosti, že jest přihodou v do
p;av_ě,. když jest zařazen do dopravy osob vůz elektrické dráhy, při 
nemz jest možno vybiti elektrického proudu tělem cestujíciho. Ježto nižší 
snudy souhlasně zjistily, že v tomto případě takováto nepravidelnost 
při provozu elektrické dráhy nastala, jest bezvadným právni po·souzení 
věci, že jde zde o přihodu v dopravě ve smyslu § 1 zákona o ručení 
železnic. Při tom ovšem na váhu nepadá, zda se toto vybiti elektrického 
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proudu tělem cestujícího st~lo, p!i ot:vírál;i č! zaviráni dv,;ři, _a Jest p,roto 
přisvědčiti vývodům dovolam, ze pn p!avm11l p~souz"n.l ve CI pad~ n~ 
váhu nikoli jen to, co ona v tomto smeru v prve stohcl uvedla, nybn 
i to co za řizeni v prvé stolici vyšlo na jevo a ·stalo se předmětem 
jeddání. Žalovaná ani netvrdila, tím méně prokázala, že: na zařazení 
takového vozu do provozu elektrické dráhy žalobce měl vliv a je sám 
zavinil. Jest proto nerozhodným pro právni posouzeni věc! s hledisk~ 
vyviňovacího důvodu § 2 zákona. o ,ruče,ní železmc, ~da ~alobce, pr!. 
proti předpisu, _dveře vozu ele~!nc~e drahy, sam z~;'lral, I kdyby.)'rl 
této námitce neslo o novotu v nzem opravnem, nepnpustnou, ,za ~IZ ,JI 
soud odvolací prohlásil. Soud dovolací nemusI se proto zab.y;,alI ~y~ 
vody dovoláni, poukazujícími, n_a to, .že je zde něk!el} z vyvwov,aclch 
důvodů § 2 zákona o mč·em zelezmc (samozaVllle;ll: ?eo~~:atna na~ 
hoda). Otázku, zda leknutí, které žalobce podle. z]lstem n;zsl,c~ soudu 
utrpěl, jest tělesným poškozenim, ve_smys:u § 1 ~ako~a o r,ucenl ze1eZl;IC, 
zodpověděl soud odvolací spravne. poskozemm telesnym j~st ne} el2 
vnějši nebo vnitřni zraněni, přiv?děné. půs?beni~, s!ly}yslcke, s ,nll1;z 
jest pravidelně spojena porucha mtegnty telesne, nybrz I zhoubne pu
sobení úrazu na nervovou soustavu, které vyvolává v lidském organismu 
vážné poruchy jako následky. PO!,ěvadž v tomto p~ipadě jde o takové 
vážné p·oruchy nervové soustavy zalobc;lVY z lekn~h, )S_OU tyto pOlUchy 
poškozenim tělesným ve smyslu § 1 zakona O ruce'lll zelezmc. 

čís. 7337. 

Odvolací soud jest oprávnět1J hodnouti odchylně výpovědi svědktl, 
slyšených pnmo prvou stolicí, jen na základě pnmého jich výslechu. 

(Rozh. ze dne 20. záři 1927, Rv II 841/26.) 

Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žalohy, o d v o
l a c i s. o u d žalobu zamítl. N e j v y Š š í s o ud zrušil napadený 
rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji znovu pwjednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovoláni jest oprávněno s hlediska § 503 čis. 2 0. ř. s. Soud prvé 
stolice založil své přes.vědčeni o skulkovém stavu. věci ua výpovědi 
svědků Waltera Sch-a a Maxe B-a z důvodů v rozsudku uvedených za 
věrohodné. Odvolací soud opakoval podle obsahu pro.tokolu o veřejném 
ústnim jednáni odvolacím to.]lko důkaz svědkem Rudolfem S-em, n,:: 
opakoval však důkaZ\.l svědky Walterem Sch-em a Maxem B-em, klen 
byli s.lyšeni bezprostředně před pmcesnim soudem; přes to do'spěl na 
základě odchylného zhodnoceni těchto svědeckých výpovědí k jinému 
skutkovému přesvědčeni, než procesni soud, a tim i k jinému rozhodnutí 
sporu. Nezávisi ovšem možnost samostatných zjiště,ní soudem odvola-
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dm na t0111, že by musil opakovati veškeré důkazy v prvé stolici prove
dené, avšak zhodnotiti odchylně výpovědi svědků, kteří byli prvou sto
licí přímo vyslechnuti, je oprávněn odvolací soud jen na základě vlast
ního přímého jich výslechu. Klade-li soudní řád hodnocení důkazů do 
volné úvahy soudů a to s konečnou platností do volné úvahy soudu od
volacího, činí tak za předpokladu, že budou pečlivě uváženy a zhodno
ceny výsledky veškerého jednání a dokazování, a čelí případné libovůli 
lim, že zjištění ta musí býti náležitě odůvodnčna vytčením okolností a 
úvah pro získané přesvědčení směrodatných (§ 272 c. ř. s.). Z tohoto 
důvodu jest nutným příkazem náležitého řízení, ostatně i samozřejmým 
důsledkem zásady bezp'rostředností, v níž volná úvaha kotví, by odvo
lací soud, shledá-Ii pochybnosti o správnosti zjištění prvého soudu, pře
zkoumání tohoto zjištění provedl z pravidla na rovnocenném podkladě, 
totiž v podstatě na základě týchž důkazú anebo důkazů stejné jakosti 
a váhy, jak usuzoval soud prvé stolice. Zásada bezprostřednosti má pro 
odvolací řízení týž význam a tytéž následky, jako ve stolici prv'ní. Jen 
le v odvolacím řízení ještě jiná stránka bezprostřednosti je závažna: zá
sada tato jest totiž dúležitou nejen pro zjišťování skutkového základu 
rozsudku, nýbrž i pro odchýlení se od skutkového zjištění prvého soudu 
(viz Klein Vorlesungen str. 45). Tomuto· hledisku nebylo v tomto pří
padě soudem odvo,Jacím vyhověno. Dovolacímu soudu nelze přezkoumati 
bez řádného zjištění skutkového základu správnost právního posouzení 
věci. Jde tu proto o vadu vytčenou v § 503 čís. 2 c. ř. s., jež postačila 
k zrušení rozsudku a nebylo třeba uvažovati '0 dalších dovolacích dů-
vodech. { 

čís. 7338. 

Schválením dohody rOClVedených rodičů o výchově detí zahajuje se 
nsobní opatrovnictví nad dětmi. 

Předpis § 111, třeti odstavec, j. n., podle něhož ku přenesení pří
'sluš~osti na cizm:emský SOIld jeslt třeba schválení nejvyššíhO' soudu, ne
vylucuje rozhodování pořadem soudnich stolic O' odporujících si po té 
strátu:e návrzích účastníků. TO'to rozhodování nepředbíhá Imnečnému 
rozhodnuti nejvyššího soudu o schválení pO'dle § 111, třetí odstavec, j. n. 

CRozh. ze dne 21. září 1927, R I 604/127.) 

Manželství rodičů nezletilé Marie P-ové bylo rozvedeno. Návrhu 
matky nezletilé, by péče o nezletilou byla přenesena na okresní soud 
v Lublani, s o· udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d na
p~dené usnesení zrušil a návrh zamítl. O ů vod y: Předpoklady pro 
navrh ve smys,lu § 111 ]. n. nejsou v projednávaném případě splněny. 
Neboť podle tohoto zákonného ustanovení se předpokládá, že poručen
ství neh opatrovnictví jest již zahájeno; a že má býti zcela nebo z části 
v zájmu pOIUčence neb opatrovance přenesenq na jiný soud. Nezletilá 
Marie P-ová jest ještě pod otcovskou mocí svého otce Waltera P-a a 
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at ř' ted)' k osobám uvedeným v § 187 obč. zák. Ohledně její osoby 
!lep I .' . . t .' tv' A . . tohoto časU zahá]'eno am poručenslvl am opa rovmc I, m opa-
!lem , d' dl b h . o t 
i ictví co do ]'mění není ohledně ní, -poneva z po e o sa u SpISU 0-
rovn . k 'ht 'd kl dO. t ' hoto času nemá ještě jmění. Ppo nedO'state tec o,pre po a u les , pro: 

, ení příslušnosti ve smyslu § 111 j. n. na okresm soud v Lublam uplne 
nes . d 't· bdI vyloučeno a bylo návrh matky dítěte prvmm sou em zaml noul! ·ez a-

šich šetření. '" , . 
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu, reku:su zrus!l n~pade~e usnesem 

a uložil rekursnímu soudu, by, nehlede k duvodu, ]ehoz po ,uzll pro zrU
šení L1s'l~esení prvého soudu, zncvu rozhodlO' rekursu ve vecl. 

Důvody: 

Matka manželského dítěte, jež jest československým státním přísluš
níkem navrhla by opatrovnický soud přenesl svou příslušnost podle 
§ 111 'třetí odstavec j. n. na_ okresní soud v Lubla~i (sro~. k tOI;1U čl. 28 
smlouvy mezi republikou ceskoslovenskou a kralovstvlm Srbu, Chor
vatů a Slovinců ze dne 17. března 1923, čís. 146/1924 sb. z. a n.). Otec 
dítěte vyslovil se proti tomuto návrhu, ale opatrovnický ;oucl přes, to 
vydal usnesení, jímž přenáší svou pHslušnost na cIzozemsky soud k pre
vzetí ochotný. Na rekurs otcův zrušil reku,rsní soud usnesení prvního 
soudu, vycházeje z názom, že o dítěti, které jest ještě pod mocí otcov
sl<ou, není toho času zahájeno ani osobní ani majetkové opatrovnictví, 
takže jest přenesení příslušnosti podle § 111 j. n. vyloučeno. S tímto ná
zorem nelze souhlasiti, neboť rekursuí soud přehlédl, že jde o dítě roz~ 
vedených (a podle údajú stran již také ro·zloučených) manželů, že prvm 

. soud, jenž byl pří'Slušným podle odvozeného, obecného sudiště dítěte 
(§§ 65, 71 a 109 j. n.) schválil již při d'obrovolném ~ozvodu rodičů jich 
dohodu o výchově a výživě dítěte, že takto osobní opatrovnictví nad dí
tětem zahájil a že toto opatrovnictví stále ještě trvá (§ 29 j. ,n.). Že tomu 
iak, vidno z předpisů § 105 poslední věta a § 142 obč. zák., neboť onen 
předpis nařiznje, že soud má se starati o děti rozvedených rodičů podle 
ustanovení následující části občanského zákona (t. j. §§ 137 až 186 
obč. zák.) a druhý předpis ustanovuje, jakým zpúsobem má se soud 

'0 takové děti postarati. Hned v úvodu 'odkazuje na dohodu rodičů, schvá
lenou soudem. Múže tím býti míněn jen opatrov,nický soud dětí, jemuž 
náleží péče o osobu opatrovancovu a spolupůsobení v jejích majetko
právních věcech (§§ 109 a 111 j. n.). Protože rekursní soud v důsledku 
svého názoru neobíral se obsahem otcova rekursu, bylo nutno rozhod
nouti, jak se stalo. V této souvislosti jest k vývodúm otcova rel<ursu ve 
příčině otázky příslušnosti dodati, že příslušnost nynějšího opatmvni
ckého soudu nebyla by mohla býti zalo·žena dohodou stran, třebaže se 
ve smlouvě o úpravě poměrů mezi rodiči pravÍ, že obč strany uznávaJí 
příslušnost okresního, soudu v Ch. jako soudu opatrovnického jejich dí
těte, neboť úmluva o příslušnosti, dovolená v řízení sporném podle 
§ 104 j. n., není dovolena v řízení mimosporném (,§ 2 čís. 1 nesporného 
pat. a § 44 j. n.), ale opatrovnický soud' jest v tomto případě p'říslušný'm 
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jíž podle shora uvedených zákonných přecipísú. ,Posléze. j~st dodati, 7.; 
sice přenesení příslušnosti na cIzozemsky soud predpoklac!a p-odle § 1.1 1, 

j. n. třetí odstavec vždy schválení nei.,vyššiho .soudu - C?ž. patrně I pr~n; 
soud předpokládal, - ale že teMo predpls nijak nevylucu]e rozhodo~alll 
pořadem soudních stolic o návrzích účastníkú, zejména tehdy, kdyz SI 
návrhy - jako v tomt·o případě .- odporují. Jde to na jevo z § 9 nesl'. 
říz., podle něhož má každý úč'astník, který se pokládá za stížena opa
třením mimosporného soudce, právo stížnosti, o níž jest ovšem rozhodo
vati pořadem soudních stolic. Jako by nemohlo býti odepřeno právo 
stížnosti navrhovateli, kdyby první soud jeho návrh na přenesení pří
slušnosti zamítl, nemůže toto právo býti odepřeno ani odpůrci, když 
proti jeho odporu bylo návrhu vyhověn'O. Tím však není nijak předbí
háno konečnémU' rozhodnutí nejvyššíhO' soudu podle § 111 třetí odstavec 
j. n., jež jest nutným i při souhlasu účastníků a soudů a jež se řídí také 
ještě jinými úvahami, než jest tomu při rozhodování 'O stížnos'tech a při 
l'řenášení příslušnosti mezi soudy tuzemskými. . 

čís. 7339. 

Na právním pravidlu, že pronajímatelovQ zákonné zástavní právQ 
vzniká již vnesením svršků, nebylQ nic změněno nQvou úpravou § 1101 
obč. zák. Zájemné popsání nehl podmínkou ani jeho vzniku ani jeho 
uplatnění, pokud 'Ovšem svršky nehyly později zase z najatých místnosti 
odstraněny. Zájemně popsáni má jina,k jen význam, že se jím zjišťuje, 
které věci hyly tímto právem již při vneslenl zatíženy. 

účel, rozsah a dosah předpisu § .48 (4) úp. řádu. 
Rozsah oprávnění správce úpadkové podStaty ohledně zpeněžení 

jmění úpadkové podstaty. 
Předpisem §§ 119 a 120 úp'. f., že věci stižené odděln!ými právy jest 

zpravidla zpeněžiti podle předpisů exekuČl1ího řádu a že zcizení a rQz
děleni výtěžku mezi oddělné věřitele jest provésti exekuČl1ím soudem, 
byl pouze určen soud, jemuž náleží ohstarati přlsllušný zpeněžovací úlwn 
a rozvrh výtěžků a pořad, ve kterém se to má státi. Úkony ty však zů
stávají i nadále hýti úkony, sloužiclmi ku zpeněžení a rozdělení úpad
kQv,é podstaty a jest tu postupovati podle hmotněprávnich předpisů 
úpadkového řádu, najmě podle § 48 (4) úp. řádu. 

(Rozh. ze dne 21. září 1927, R I 668/,27.) 

V exekuční věci proti úpadkové podstatě Františka S-a přihlásil Be
dřich B, v přednostuím pořadí pohledávku z činže. K odporu vymáhají
cích věúteIů firmy R. a firmy F. s o u Li. p r v é s t o I i c e nepřikázal 
Bedřichu B-ovi přihlášenou 'činžovní pohledávku. Reku r sní S'O U d 
pohledávku Bedřichu B-ovi přikázal. D ů vod y: Bedřich B. přihlásil 

k rozvrhu výtěžku docíleného, za předměty poL 1-31 záj. protokolu 
svou pohledávku z činže 12.296 Kč 40 II a 3,000 Kč, správně 2.000 Kč 
s příslušenstvím v přednostním pořadí. Při rozvrhovém roku vznesli vy-
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"lající věřitelé firma R. a firma J'Osef a Viktor F. proti pohle~áv~e té 
mla! . dině z toho důvodu, že na přikázání v přednostním porad.I

v 
ma 

Ol por ]e '" ., 't" 'd h oku amz bl' 
Bedřich B. nárok jen ohledně crnze, lez nem s arsl ]e ~o o. 't '. ,c. 

a nitali proti zákonnému právu zástavnímu, proh eXls encI a vysl 
co \ 11' dl 'vkl' Z toho plyne že bylo odporujícími věřiteli zákonné právo 
1'0,1 e a . , , . d k "... h d 

, t 'ní Bedřicha B-a samo o sobě uznáno a ze]e na smeru]e ]IC 0-
zas a\ , k 'I d' "hl" , hl d' ·k' or proti přikázání výtě~k~ 9ra,žebl1lho ':1[a e pn, asene po. e av): 
p k 1 táž přesahuje rocnl cmzl. Jak Bednch B, sam, tak I odporu]ICI 
po Ul 'd' "1 ' 'k to se zde věřitelé -sice mluví výslovně opora .1 pnVI egrovanem, avsa o 

. d a' a]' ak ze smyslu přihlášky 1 z obsahu protokolu o rozvrhu vy-
neJe n , , 'd' 'd' I t' slova svítá, neměly na mysli strany ta kove to vy~a 11: p~ra v 1 ve v as ~1I~, . 

smyslu, nýbrž jednalo s~ jen o přednost~1 poradl pred ostatlll~11l :oud
covskými právy zástavmml. A v tom smeru prvy s'oud pos,oudll vec po 

. stránce právní nesprávně, Zákonné zástavní právo prona]lma:elovo, ve 
smyslu § 1101 obč. zák. vzniká již vnesením svršků do m]atych mlst
ností aniž by bylo potřebí žaloby o zaplacení činže nebo zájemného po
psáni (dvorský dekret ze dl"e 10., duhn~ 1837). Zájemnýr;r P?psáním ~e 
jen stanoví rozsah (,ohoto prava zastavmho. ,Podle, toho por~d,1 tO?ot? :,a~ 
stavního práva není závislé 11'': proved~~I. za]emneho popsa?!, nybrz nd; 
se jedině okamžikem, kdy svrsky, o nez Jde, byly do na]3tych mlstnosh 
vneseny. Následkem toho předchází toto zákonné zástavní právo všen; 
oněm soudcovským právům zástavním, jichž bylo nabyto po vnesel1l 
svršků do najatých místností. Má proto pohledávka Bedřicha B-a, ano 
je nepopřeno, Ú je to pohledávka z činže, a ano dále ze zátemního pro
tO'kolu vysvítá, že veškeré pod pol. 1-31 seznamenané syrsky byly za
baveny pro veškeré vymáhající věřitele v místnostech, jež povmná strana 
má najaty od Bedřicha B-a, zákonné právo zástavní na těchto, svršcích, 
předcházející zástavním právům veškerých ostatních věřitelů. Toto zá
konné zástavní právo podle § l!Ol obč. zák. nezaniká dražbou, která 
slouží jedině k tomu, by realisací zástavních předmětů byly pohledávky 
věřitelů, tedy také p'ohledávka pronajímatelova uspokojena. Pokud od
porující věřitelé dovozovali, že pouze činže za poslední rok požívá před
nostního pořadí, mohli míti na zřeteli jedině ustanovení § 48 (4) konk. 
ř, O lento případ zde však nejde, jelikož omezení to platí jedině, když 
se uplátňU'je zákonné právo zástavní podle § 1101 'obč, zák. v úpadku, 
tedy proti věřitelům úpadkovým - nikoli však, když jde o řízení exe
kuční, jak tomu je v projednávaném případě. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu firmy R. zrušil usnesení 
obou nižších soudů a odkázal věc na prvý soud, by dále jednalo roz
vrhu výtěžku a vydal nové usnesení; dov'Olací rekurs správce úpadkové 
podstaty poukázal na toto rozhodnutí. 

Důvody: 

Usnesení rekursního soudu bylo napadeno správcem úpadkové pod
staty a oddělným věřitelelJ! firmou R. Správce úpadkové podstaty na
padá názor rekursního soudu, že zástavní práv'o, příslušející Bedřichu 
B-ovi jakožto pronajímateli ze zákona (§ 1101 obč. zák.) pm dlužnou 
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CU1Z1 požívá přednosti před souclcovsk)Tmi právy zástav,nimi, jichž bylo 
jinými věřiteli nabyto po vnesení svršků do najatých místností, a míní, 
že, byť í tento názor před novelisací § 1101 obč. zák. uznáván byl za 
platný, nelze tento výklad připustiti nyní po nové úpravě § 1101 obč. 
zák, že naopak pro pořadí nyni jest rozhodna odevzdání zástavy vě
řiteli zájemným popsánim nebo poznámkou v protokole zájemném. K po
hledávce pronajímatele nemělo prý tedy býti přihlíženo při rozvrhu, 
když si před vyhlášením úpadku nevymohl zájemného popsáni svrškú. 
Názor ten jest nesprávný. Na právním pravidlu, že zákonné zástavní 
právo pronajimatele vzniká již vnesením svršků, nebylo nic změněno 
novou zákonnou úpravou § 1101 obl'. zák.: Zájemné popsání není pod
mínkou ani jeho vzniku ani jeho uplatnění, pokud ovšem svršky nebyly 
později zase z najatých místností odstraněny. Zájemné popsání má jinak 
jen význam, že se jím zjišťuje, které věci tímto právem byly již při vne
sení zatíženy (srov. sb. n. s. Č'ís. 6524). Vzhledem k tomu, že pronají
mateli vzniklo toto zákonné zástavn,í právo na prodaných svršcích podle 
zjištěné doby vnesení před soudcovskými právy ostatních věřitelů, bylo 
k tomuto právu při rozvrhu vším právem přihliženo jako k právu podle 
pořadí přednějšímu. Oprávněn jest však dovolací rekurs oddělné vě
řitelky firmy R., že při rozvrhu nejvyššího podání nehylo přihliženo 
k předpisu § 48 odst. (4) konk. ř., který v úpadku obmezuje uplatňování 
zákonného zástavního práva ptonajímatelova pro dlužné nájemné jelI 
na dobu posledního roku před vyhlášením úpadku. Rekursní soud miní, 
že tento předpis zákona nepřicház,í v této věci ve zřetel, ježto nejde 
o uplatňování tohoto zákonného zástavního práva v úpadku, nýbrž v ří
zení exekučním. Názor ten jest mylnt Podle pamětního spisu k úpadko
vému řádu byl obmezující předpis § 48 odst. (4) konk. ř. zaveden jako 
výjimka z pravidla, že vyhlášením úpadku pravoplatně již nabytá práva 
zástavní nejsou dotčena (§ 11 konk. ř.), ze záko'11Odárných úvah, že lze 
v úpadku připustiti ochranu a uplatnění tohoto zákonného zástavního 
práva jen pro krátké období jednoho roku, ježto úpadce, který již před 
úpadkem zústával činži i v dřívějších lhůtách dlužen, tim již projevoval, 
že jest nezpůsobilým platiti, a že pronajímatel, který po delší dobu trpě! 
nedoplatky činže misto, by, jak ho zákon k tomu opravňuje (§ 1118 obč, 
zák), naléhal na zrušení smlouvy, se tím dopouští jednání, jež, kdyby 
se stalo smlouvou, bylo by odporovatelným. Z tohoto důvodu nepoklá
dalo se z ohledů zál<onodárných za přiměřeno a přípustno, by pronají
matel byl v případech úpadku zajišťován pro takovéto dlouhodobé ne
doplatky činže na úkor věřitelstva, které, spoléhajíc na pořádné jednání, 
přirozeně nemůže počítati s takovými nedoplatky. Tento, předpis jest 
změn~u obecného hmotněprávního pravidla, určenou zvlášť pro účely ří
zem upadkového a z ohledu na toto řízení, jehož hlavní úkol spodvá 
v tom, ~y : úpadkové podstaty byly podle stupnic zákonem stanovených 
rovnomerne uhrazeny oprávněné a s,hledisek oclpůrčího práva bezvadné 
n~roky věřitelstva, a musí býti tohoto předpisu bezpodmínečně šetřeno 
v~ude tam, kde Jde o rozvrh a přidělení úpadkové podstaty, pokud se 
tyče, kde Jde o uplatnění toholo zákonného zástavního práva proti úpadci, 
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O tento případ zcela nepochybně jde v této veCI a názor rekursního 
soudu, že jde pouze o pravidelné řízení exekuční, jest mylný, neboť re
kursní soud při tom pro pouhou formu přehlíží vlastní podstatu věci. 
Podle § 1 konk. ř. náleží do úpadkové podstaty veškeré jmění úpadcovo, 
pokud jest exekuci podrobeno, a to í takové součástky jmění, na ·kte
rých již třetí osoby nabyly práv zástavních (práva oddělná). Rozdíl zá
leží jenom v tom, že podle § 11 tato právoplatně nabytá práva nejsou 
vyhlášením úpadku dotčena a že tedy příslušné součástky úpadcova 
jmění, stížené těmito právy, jako t. zv. zvláštní podstaty mají sloužiti 
především k úhradě nároků těmito nabytými zástavními právy již vy
bavených (§ 48 konk. ř.); zůstane-li po úhradě takovýchto oddělných 
náPOků z oné zvláštní podstaty zbytek, plyne do společné úpadkové pode 
sta ty. Podle § 115 konk. ř. má správce úpadkové podstaty o to péči míti,. 
by jmění do úpadkové podstaty patřící bylo zpeněženo a by bylo zpeně
ženo výhodně a vč·asně. Z tohoto důvodu vybavuje úpadkový řád správce 
úpadkové podstaty dalekosáhlými právy, jichž podstata záleží v tom, 
že se mu přiznává postavení vymáhajícího věřitele, by mu tímto způso
bem byl poskytnut vliv na toto řízení, vedoucí ku zpeněžení a rozdělení 
podstaty, takže správce úpadkové podstaty může sám jakožto vymáha
jící věřitel zavésti exekuci, vstoupiti do řízení jiným odld'ělným věřitelem 
zavedeného jako vymáhající věřitel,. věci zástavním právem stížené 
z této z"stavy vyplatiti a naléhati na zpeněžení věcí jsoucích u odiděl
ných věřitelů a j. (§§ 119, 120 konk. ř., viz pamětní spis str. 105). 
V §§ 119 a 120 úp. ř. se praví, že věci stížené oddělnými právy jest zpra
vidla zpeněžiti podle předpisů exekučního řádu a že zcizení a rozdělení 
výtěžku mezi oddělné věřitele jest provésti soudem exekučním. Tímto 
předpisem však určuje se jen soud, jemuž náleží obstarati příslušný zpe
něžovací úkon a rozvrh výtěžků, a pořad, ve kterém se to státi má. Přes 
to· však, že tyto úkony provádí exekuční wud, zůstávají nadále býti 
úkony sl9užícími ku zpeněžení a rozdělení podsta ty úpadkové, a jezřej
mo, ze pn tomto rozdělení vzhledem na vzájemný poměr zvláštních pod
stat k podstatě všeobecné (§§ 48 a 132 konk. ř.) musí exekuční soud 
který obstarává tento úkon vlastně jen pro úpadkové říze;]Í, postupovati 
P?dl:. h:notněp<rávních předpisů úp,:dkového práva, k němuž zejména 
naleZl predpls § 48 odst. (4) konk r., který pronajímateH v zájmu vše
obecné }odstaty. úpadkové dovoluje uplatniti zákonné zástavní právo 
pro dluznou čmzl Jen za poslední rok.-Napadené usnesení je tedy ve vy
týkaném směru vadné a, ježto ani z něho ani ze spisů nelze poznati, na 
kter~ obdo~<í ose vztahuje částk~ přikázaná p[o0najímateli z výtěžku pro
danych svrsku,nebylo, lze ve vecl rozhodnouti a bylo usnesení obou niž
ších soudů zrušiti a načíditi nové jednání a nové usnesení o rozvrhu. 
Vzhledem k tomu bylo dovolací rekurs správce úpadkové podstaty od
kázati na 1010 rozhodnutí. 

čís. 7340. 

D?ložka. »Brem~ Arbitrage und 8edingungen der 8remer 8au111-
wolloorse« jest mezI obchodníky s bavlnou a továrníky v obchodech ob-

, : 
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vy~y}u,a znamen:" ~e vše~hny předpisy, které jsou obsaženy v řádně vy
hlasenych _po,!nl1nk~ch bremské burs,y na bavlnu, jsou rozhodny pro ob
chod uzavren~ ~ez~ stranami a že všechny spory ohledně podmínek pro 
oh~hod ,bavlnenymt odpadky musí býti rozhodnuty rozhodčím soudem 
?re~s~e ,bursY_,na _bll;vlnu, úml~,:,a, že pro všechny smlouvy z určitého 
J~~nam jest pnslusnym rozhodci soud brémské bursy na bavlnu jest 
pnpustna a dovolena, ' 

(Rozh" ze dne 21. září 1927, Rv 1 1017/27.) 

Na žádos: vymáhající věřitelky povolena byla podle rozhodčího vý
roku bremske bursy na, bavlnu ze dne 4. března 1925 a podle výroku 
O ~yk"~n,atelno~lI zemskeho soudu v Brémách ze dne 19. října 1925 v -
ma~aj1c, ?trane k vydobytí její pohledávky ;€ 193.6.1 a 120 marek s ph
slusens.tvlIll ~xekuce ':lluceným zřízením zástavního práva a za tím úče
lem kmh'0vm vklad zastavnfho práva na nemovitostech povinné strany. 
Pov~nna st;anaopodala prolI tomuto povolení exekuce odpor podle § 82 
ex. 1., ktery oduvodmla takto: 1. již z rozhodčího výroku bremské b'ursy 
na bavlnu v h" . - . "_ , ',' yc az. na jevo, ze tu nebylo pravidelné smlouvy rozhodč,í 
jez by ?duvodňovala příslušnost rozhodčího soudu bursy na bavln~ 
v Bren;ach; podl,:. ustanovení čl. XIV. uv. zák. c. ř. s. mllsily se obě 
smluvm str:,ny pn uzavření a nebo před vypořádáním toho obchodu 
podr?b.h p.l~em~?u ~mlouvou o rozsudím výroku rozhodčího soudu pří 
kup~lch muz,: pnslus~ost z~ložíti také závěrečný list, ale toliko tehdy, 
kdy~ jest, v ?~m obsazeno vyslovné ustanovení, že právní rozepře z 'ed
l1~m map byh rozhodnuty ro'zhodč·ím soudem bursovním i když nedlUs' 

. b~tl smlouva o rozhodčím obsažena v jediné písenmo,;ti vyžadu'e ,~ 
prece, by j~sně a zřetelně byla vyjádřena vůle stran (§ '577 c ) ) 
ze_ se v urč.téprávní rozepří anebo ve sporech z jistého práV'TI'íhr~ s'o~ 
meru podrobup rozhodčímu . výroku bursovnímu Z rozhodčího ,Pk 
vyply'vá t.olik - b -, b I k . vyro u . o, ze z oz, 'y o oupeno za podmínek bremské bur 
bavlnu; kupn:í list z 30. října 1924 má toliko doložku »Bremer Arb~!ra n~ 
und Bedmgun.gen der Bremer Baumwollb6rse mit 2 0t Q l·t .. t f g 
chíse« (b k' b't'- . ;0 ua. a s ran
.' ,rems . a ar I raz a podmínky hremské bursy bavlnové s 2 % 
~akostn2, fr~n~hlse)" do:~á,vá však k t?mu, že platiti a plniti je ve Stutt~ 
b~rtu, clmz SI vymaha]1,c! strana chtela zachovati sudiště ve Stuttgartu. 
VYlaz »Bremska arb.lraz (vytýkání vad) podmínky bremské bu 
bavlnu« neob h" ·1 t"d' rsy na . . .. ' sa up p a ne po robení se ro-zhodčímu výroku bremské 
burs,y~a ba~lu~, protože podle čl. XIV. čís. 3 uv. zák. k c. ř. s., roto po
drobe~l mus' byh uvedeno vý'slo,vně a slo'vně; ze smlouvy jde toliko na 
jevo; z,; j~no:n koupě jako taková byla podle těchto podmínek ujednána, 
nevl ply~a vsa~ am ze skutkove povahy rozhodčího výroku, který se 
dovo:lava kupn:,smlou,vy, aui z kupního listu samého, že se strany po
drob!ly rozhodclmu vyroku bremské bursy na bavlnu ve všech sporech 
ktere by povstaly:, tohoto kupu, :6i toliko v některém sporném bodě; 
proto n:~byl r?zhodcl so_ud bremske bursy na bavlnu příslušný k vydání 
rozhodc.ho vymku. 2. zaloba nebyla doručena povinné straně k vlast-
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ním rukám, zejména ne dle ustanovení § 80 čís. 2 ex. f, nýbrž byla t'0-
liko doporučeným dopisem zaslána povinné stranč, protože pak povinná 
strana do sporu nevstoupila, jest í takovýto způsoh doručení nepřípust
ným. Pro c e s TI í s o udp r v é s t o I i c e odp'0r zamítl. D ů vod y: 
O hursovních soudech rozhodčích jednají články XIII. a násl. uvozova
cího zákona k c. ř. s. Podle čl. XIV. může působnost takovýchto soudtl 
rozhodčích býti bursovními stanovami rozšířena v tom směru, že se 
rozhodčímu ťursovnímu soudu podrobí také rozepře z obchodů se zbo
žím. které byly učiněny mimo bursu, avšak toliko pod podmínkami čís. 
1-3, z nichž doslovně budiž uvedena podmínka čís. 3: »Obě strany 
111usi se při uzavření nebo před vypořádáním toho obchodu podrobiti 
písemnou smlouvou o rozsudím výroku rozhodčího soudu, protokolovaní 
kupci. členové nebo navštěvovatelé bursy jsou podrobeni soudu r02-

. hodčímu již přijetím závěrečného listu bez námitky, když v něm jest 
obsaženo ustanovení, že právní rozepře z jednání mají býti rozhodnuty 
rozhodčím soudem bursovním.« Nesporno jest, že se koupě stala podle 
kupního listu ze dne 20" října 1924 a že povinná strana je protolwlo
vaným kupcem. Kupní list ze dne 20. října 1924 a limitni nota ze dne 
16. října 1924 mají tyto doložky: »Bremská arbitráž a podmínky s 2% 
jakostní franchise« a »Arbitráž prohlídka ve Františkově, bremská arhi
tráž a podmínky bremské bavlnové bursy s 2% jakostní franchise. Platiti 
a plniti ve Stuttgartč.« podle posudku znalce z oboru obchodního roz
uměti je takto těmto doložkám: Obě strany shodly se při uzávěrce 
obchodu a bylo ujednáno, že zásilka má býti prohlédnuta a vzorek z ní 
vzat ve Františkově. Bremská arbitráž z.namená, že obě strany s-e do
rozuměly, že odhadnutí vzorku při koupi se vzorkem ze zásilky má se 
státi přísežnými odhadcí bremské bursy na bavlnu, 2% jakostní fran
.chise jest obvyklá v obchodě s odpadky bavlnovými a jest jí tak roz
uměti, že prodatel nemusí kupci nahrawvati ničeho za jakostní od
chylky až do výše 2%. Obě strany se podrobily beze vší výhrady pod
mínkám bremské bursy na bavlnu. Nad to je samozřejmé podle obchodní 
zvyklosti, že se obě strany podrobily rozhodč'ímu soudu bremské bursy 
na havlnu a že soud ten uznaly. Dojde-Ií k uzávěrce obchodu, prodá
vající musí za to míti, že kupci byly známy podmínky bremské. Forma, 
jíž bylo užito při této kupní smlouvě, jest obvyklá v obchodě a srozumi
telná. Lhostejno jest, kde jest doložka »podle podmínek bremskéba
vlnové bursy«, zda je na začátku, na konci či uprostřed. Podmínky 
bremské bursy na bavlnu mají pro obchod s odpadky havlnovýmí tato 
ustanovení: A. Část všeobecná. I. Všeobecná ustanovení: P,o všecky 
obchody, uzavřené podle »Podmínek bremské bursy na bavlnu« nebo 
s jinou podobnou do,ložkou, jsou ro'zhodnými, pokud se nestala vý
slovně odchylná dohoda, pro pro datele a kupce ... ' tato ustanovení: 
§ 10. Pro všecky obchody uzavřené podle podm:ínek bremské bursy 
na ,bavlnu je příslušný soud v Bremách, § 14. O všech rozepřích rozhQ
duje rozhodčí soud. Vyplývá tedy z kupního listu, z posudku znaleckého 
a z cítovaných ustanovení bremské bursy na bavlnu, že se obě strany 
podrobily rozhodčímu soudu bremské bursy na bavlnu a že se mu po-
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v podmínkách brémské bursy na bavlnu, kn. I. a ll., jsou rozhodny pro 
obchod učiněný smluvně mezi stranami a že zvláště všechny spory z této 
smlouvy musí býti podle §§ 14--23 rozhodnuty rozhodčím soudem 
brémské bursy na bavlnu. Není tedy důvodu pochybovati o správnosti 
posudku znalce a osvědčení brémské bursy na bavlnu. Z toho plyne, že 
doložka »Bremer Arbitrage und Bedingungen der Bremer Baumwoll
bOrse« mezi obchodníky bavlnou a továrníky, k nimž strany patří, jest 
v obchodech obvyklá a proto plně srozumitelná a že znamená, že všechny 
předpisy, které v řádně vyhlášených podmínkách brémské bursy na ba
vlnu jsou obsaženy, jsou rozhodny pro obchod uzavřený kupní smlou,vou 
ze dne 20. října 1924 mezi stranami a že všechny spory, zvláště podle 
lL oddílu ohledně podmínek pro obchod bavlněnými odpadky, §§ 10 
a 14 p. L, z tohoto jednání musí býti rozhodnuty rozhodčím soudem 
brémské bursy na bavlnu. Úmluva o určitém soudě, zvláště zde o roz
hodčím soudě brémské bursy na bavlnu, jest doznána. Úmluva, že jest 
pro všechny spory z jednání ze dne 20. října 1924 příslušným rozhodčí 
soud brémské bursy na bavlnu, jest podle čL XIV. prvý odstavec čís. 3 
uvozovacího zákona k c. ř. s., § 577 c. ř. s., čL XIII. uvoz. zákona k c. ř. s. 
a § 2 č. 7 zákona z L dubna 1875, Č;ís. 57 ř. Z., vyhlášky vlády ze dne 25. 
června 1924, čís. 131 sb. z. a n., §§ 77 násL ex. řádu zákonem přípustná 
a dovolená. Opaku strana povinná nikdy netvrdila a ostatně ,sama se obrá
tila na rozhodčí soud brémské bursy na bavlnu ohledně úpravy. K vyše
tření této vůle stran bylo tu nutno přibrati vykládací pravidla čL 278 a 279 
obch. zák. a §§ 5,853,859,914,915 obě. zák. O nějakém rozporu s do
nucovacimi předpisy formálního práva' c. ř. s. anebo jur. normy nelze 
mluviti, neboť úmluva o rozhodčím soudě a řízení před rozhodčím sou
dem brémské bursy na bavlnu jest v obchodech tohoto druhu přípustná 
a není tu rozporu s donucovacím předpisem c. ř. s. a jur. normy ani 
jiného zákona. Ostatně strana p'Ovinná opomenula blíže vysvětliti, v čem 
vidí ještě porušení donucovacích předpisů formálního práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání pokázav k důvodům napa-
deného rozsudku. . 

čis. 7341. 

úmluva 'Odporujíc! § 47 vyr. ř. jest nicotnou a nutno k této nicotnosti 
přihlédnouti z úřadu, i když byla namítána po uplynutí lhůty k smě
nečným námitkám. 

NedOvolenou výhodou podle § 47 vyr. ř. jsou vůbec objektivm před
nosti ~kytnuté jednotlivým věřitelům na úkor druhých, při čemž se ne
vyhledává, by takovouto výhodou poskytnutou některému věřiteli byla 
způsobena přímá újma ostatním' věřitelům, stačí, že výhodou touto jest 
porušena zásada stejného nakládáni se všemi věřiteli za vyrovnacího ři
zem. Předpokládá se však, že jde o výhodu, jíž 'Se některému věřiteli do
stalo z podi1ětn vyrovnacího řízení buď již započatého nebo tep!'''''' za·· 
mýšleného nebo v nějaké třeba jen vzdálené souvislosti s mnt. 

(Rozh. ze dne 21. září 1927, Rv I 1110/27.) 
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. .. ne dle ustanoveni § 80 čís. 2 ex. ř., nýbrž byb to~ 
ním nIkam, zeJmena. I' povinné straně protože pak pov11111a 
. I učcny'm dopIsem zas ana '.,.. t 

liko (opor ,'1 'est i takovýto způsob dorucem nepnpus -
strana clo sporu nevstouPdl a, J v é s t o I i c e odpor zamítL D ů vod y: 

. P I' o c e sn I s o U p r , I va 
nym, . I 'ch rozhodčích jednají články Xlll. a na~. uvozo ~ 
O bursovmch SOll~ e P II '1 XIV může působnost takovychto soudu 

'h 'kona k c r s. oe e c . . • • se 
Cl o zavo ' .' b" rstQvnÍmi stanovami rozšířena v tom sme,:u, ze 
rozhodcl ch byt I u, d odrobí také rozepře z obchodu se zbo
rozhodčímu bursovnl.mu so.u u G rsu avšak toliko pod podmínkami čís. 
žim, které by!y uč\nen\ I~~~?Ž ~~ed~na podmínka čís. 3: .Obě strany 
I -3, z l1I;:hz do~ o~n"ebořed v ořádáním toho obchodu podrohl·t~ 
musi se pn uzavrenl n dP YPkU rozhodčího soudu pmtok01ova!1l 

lOllvou o roZSU 1111 vyro ' "d 
pisemnou sm : 't' telé bursy jsou podrobeni sou. u rOZ

. kupci, členovc nebo n~v~ e~o~ah I' tu bez námitky když v něm jest 
,.v v'J"etím zaverecne o 19. , h d t 

hod čímu JIZ pn. " .' rozepře z jednání mají býti roz O nu y 
obsaženo ustan.ove!1l, ze pr~v!1l N pomo J'est že se koupě stala podle 

h lč ' udem bursovmm.« es I ,', t k I 
rOZ o{ Ull SO ." 1924 a že povinná strana je pro o' o- 0-
kupního lIstu ze dne ~~: ;l]na d e 20 října 1924 a limitni nota ze dne 
vaným kupcem. K~pl1'l IS

cl 
~e'k n B;emská arbitráž a podmínky s 2% 

16. řijn~ 1924 maJl tyt~ b?t~:ž y 'r;hlídka ve Františkově, bremská arbl~ 
jakostlll 11'31;chlse« a » :- ~ IP, bursy s 2 % jakostní Iranchise. Platiti 
tráž a podm1l1ky brel2!Ske a~ nove dk znalce z oboru obchodního roz
a plniti ve Stuttg~rte.« POd.~ pos

u 
Ol ~ strany shodly se při uzávěrce 

uměti je takto temto. dolo} :I:~i.lka )1~lá b 'ti prohlédnuta a vzorek z ní 
obchodu a bylo uJe,dnano, ze k ."a b't _,' naYmená že obě stmny se do-

F rYk e Brerns a ar 1 laz z, , 
vzat ve ran 18 OV-,' , v' k i se vzorkem ze zásilky ma se 
rozuměly, že odhadnuti vzborku kP;1 b ous

P
y 

11a bavlnu 2% jakostní lran-
'" " • 'mi odhadCI rems e Ul' , .. t k 

statl pnsezny . b h d' dpadky bavlnovými a jest JI a fOZ-
.chise jest obvykla v o c ~ ~ s o ahrawvati ničeho za jakostn,í od-
uměti, Ž'; prod~.tel ~em~~, s~;a~: nse podrobily beze všJ výhrady pod~ 
-chylky az do vy~e 2%. e, YN dto'e samozřejmé podle obchodlll 
l11ínkám bremske b~rsy na bavl;t\'1 a . z~odčímu soudů bremské bursy 
zvyklosti, že ~e obe strany PO\IO b~'~~-li k uzávěrce obchodu, prodá-

·na bavlnu a ze sou,d t,;n uzna. Yb I Jznám podmínky bremské. Forma, 
v,ajíd musí za ~? r;'lli, ze kUPC\ y Y. " t Ibvyklá v obchodě a srozumi
jíž bylo užito pn teto ~Ud!1l sn; °du~,~žk:s .podle podmínek hremské ba-
lelná. LhostejllO Jest,. ' e Jes. 'tOk konci či uprostřed. Podmínky 

I . b ~ zda J'e na zaea ll, na , . t t v nave ursy', ., .bchod s 'Odpadky bavlnovyml a o 
'b . k"bursy na havlnu maJ' pro ° ,v k rems e, _ , vb' I Všeobecná ustanoveni : Pro vsec Y 
llstanOvel1l: A. ca.st vseo ecna. -' .' ské burs na bavlnu« nebo 
obchody, uzavřene podl.e »Podml11ek ~~e~~y' mi p'O{Ud se nestala vý
s jinou podobnou clolozkou, JSou roz k' tato' ustan.ovení: 

. "cl h d . o pro datele a upce .... 
slovně odchyl na o. o a,. pr - '.' odle podmínek hremské bursy 
§' ID. Pro všecky . .obeh.ody uzavre~e P 4 O vš~ch wzepřích rozho-
na bavlnu je.příslušný S~:'d v

t 
~re~l~~~'I1~h~ Ústu, z posudku znaleckého 

,duje rozhodCI soucL Vyp y~a e Yk' b' na bavlnu že se ohě strany 
.a z citovaných ustanovem brems e ,ursy ,J že se mU pro-
podrobily rozhodčímu soudu bremske bursy na bavlnu a 92 

,Civilní rozhodnut! ilX 

\ 
! 
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v podmínkách brémské hursy na bavlnu, kn. I. a ll., jsou rozhodny pro 
obchod učině~ý s~~uvně mezi stranami a že zvláště všechny spory z této 
smlouvy musI bytr podle §§ 14--23 rozhodnuty rozhodčím soudem 
brémské bursy na bavlnu. Není tedy důvodu pochybovati o správnosti 
posu"dku znalce a osv~dčení brémské bursy na bavlnu. Z toho plyne, že 
dolozka »Bremer Arbltrage und Bedingungen der Bremer Baumwoll
b6rse« mezi obchodníky bavlnou a továrníky, k nimž strany patří, jest 
v obchodech obvyklá a proto plně srozumitelná a že znamená že všechnv 
předpisy, které, v řádně vyhlášených podmínkách brémské bursy na ba~ 
vlnu: JSou o~~azeny, JSou rozhodny pro obchod uzavřený kupní smlouvou 
ze dne 20. f1Jna : 924 m~zl stranami a že všechny spory, zvláště podle 
ll. oddllu ohledne podmmek pro ohchod bavlněnými odpadky, §§ 10 
a 14 p. 1., z tohoto jednání musí býti rozhoclrmty rozhodčím soudem 
brémské bursy na bavlnu. Úmluva o určitém soudě, zvláště zde o roz
hodčím soudě brémské bursy na bavlnu" jest doznána. Úmluva, že jest 
pro všechny spory z jednání ze dne 20. října 1924 příslušným rozhodčí 
soud brémské bu:rsy na bavlnu, jest podle čl. XIV. prvý odstavec čís. 3 
uvozovacího zákona k c. ř. s., § 577 c. ř. s., čl. XIII. uvoz. zál<ona k c. ř. s. 
a § 2 Č. 7 zákona z 1. dubna 1875, č'ls. 67 ř. Z., vyhlášky vlády ze dne 25. 
června 1924, čís. 131 sb. z. a n., §§ 77 násl. ex. řádu zákonem přípustná 
a dOvolená. Opaku strana povin.ňá nikdy netvrdila a ostatně sama se obrá
tila na rozhodčí soud brémské bursy na bavlnu ohledně úpravy. K vyše
tření této vůle stran bylo tu nutno přibr~ti vykládací pravidla čl. 278 a 279 
obch. zák. a §§ 6,863,869,914,915 obč. zák. O nějakém rozporu lý do
nucovacími předpisy formálníhO' práya c. ř. s. anebo jur. normy nelze 
mluviti, neboť úmluva ° rozhodčím soudě a řízení před rozhodčím sou
ďem brémské bursy na bavlnu jest v obchodech tohoto druhu přípustná 
~ ~ení t~ ro,zporu s donucovacím předpisem c. ř. s. a jur. no,rmy ani 
]meho zakona. Ostatněstmna povinná opomenula blíže vysvětliti, v čem 
vidí ještě porušení donucovacích předpisů formálního práva. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání pokázav k důvodům napa
deného ro,zsudku. 

čís. 7341. 

úmluva odporujícl § 47 vyr. ř. jest nicotnou a nutn0' k tét0' nicotnOsti 
přihlédnouti z úřadu, i když byla namítána p0' uplynutí lhůty k smě
nečným námitkám. 

Ned0'volenou výhodou podle § 47 vyr. ř. jsou vůbec objektivmpfed
MSti poskytnuté jedootlivým věřitelům na úkor druhých, při čemž se ne
vyhledává, by takovout0' výhodou poskytnutou některému věřiteli byla 
způsobena přímá újma ostatním věřitelům, stačí, že výhodou touto jest 
porušena zásada stejného nakládání se všemi věřiteli za vyrovnacíh0' ří
zenI. Předpokládá se však, že jde 0' výhodu, již se některému věřiteli do
st~~o z podnětu vyrovnacího řízeni bud' již započatého nebo tep!""" za· 
mysleného nebo v nějaké třeba jen vzdálené souvislosti s ním. 

(Rozh. ze dne 21. září 1927, Rv 11110/27.) 

Směnečný platební příkaz proti Vil,ému Š-?vi pro c e sní s o II d 
) r v é s t o I i c e k námitkám žalovaneho zrusI\. O d vol a c i s o u d 

;,apadení' rozsudek potvrdil. , 
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dQvolání. 

D Ů vod y: 

'Vzhledem k právnímu názoru (~d,:olacih~, so~du, na n~mž jest vybu
. I' apaden)" rozsudek a ]lmz jest ]lz predem take určen IOzsah 

dovan ce Y n , ' "t" t· k d' lze řezkumnéčinnosti dovolaclho soudu" n~tno, resl I. Jen,: az u,. z a, 
p Ob "bl"et'l k námitce žalovaného ze jeho- podpiS na zalob-nl smence vu eC pn IZ ' , , ., I ' Č' 
'est z důvodu § 47 vyr. ř. neplatný, ponev"dz t"ke um uva o smene ne 
j . žalovaného za dluh Karla N-a u žalující firmy byla ~eplatn,:u, 
za:tuce "měly poskytnouti žalobkyni zvláštní výhody pr,oh ostatmm 
jez o se jl . . 'h' 'tk' h' 'b' "'t I' m '1 když námitku tu neuplatml v plsemnyc naml ac, ny rz 
ven e u, ' " d' t . ·tk ď vod , , "'stnl'm J'ednitní a v případ:ě klad'nem, za jes naml a o u -az pn u' , , . 'h' d ' ' é v P dl' § 179 c ř s mohou strany až do konce, ustm o je nalll v prv, llena. oe· . . . ,. h " 'Iv ' 

t I·' 'd' e'stl' ,no,vá k předmětu tohoto jedll"n,1 se v, zta UpCI rzem s o ICI pre n, I ' v k vo ' 

skutl<ová a l1O'vé prostředky průvodní. Tato zásada nep~~h ,:sa v. r~zem 
, v' kd'e vzhledem ku zvláštnímu rázu tohoto nzeHI mUSl zalo-

smenecnem, ' . 559 ' 
. ,dl, §§ 557 550 dnI hy' odstavec 552 druhy odst"vec a " c. f. s. vam po e J ',v'k' ť 

veškeré své námitky proti směnečnému p'latebnlm~ pn az~ v;n~s I v ne-
prodlužitelné lhůtě třídenní. Jest sÍCe dovoleno, by zalova:?y r;amltky takt? 
včas v:cnesené později blíže dolíčil ne~o roz.vedl va za trn; u~el~m u~mll 
ve sporu nový přednes skutkový a dukazl1l, avsak. nove n~mlt~y l~o~ 
vyloučeny, leč že by se týkaly okolností, ke k!erý.m jest ~oud~ p,nhhzetl 
z povinnosti úřední i bez námitek stra:~, na pf. lllco:n?stl pravmho j~?~ 
nání podle § 879 ob-č. zák. Nicotnou jest ~s~k t~ke u~lu,:~ O<lPOfUjlC! 
zákazu § 47 vyf. ř. a nutno k.této, nlOot.n~stl ~nhle~noutl.z ~radu, I kdyz 
byla namítána po uplynu.tí Ihuty k podam smenečnych na,;u!ek. Jde tedy 
již jen oto, zda opatření směnečné záruky žalovanéh.? ?'luzlllkem Ka;le~ 
N-em pro pohledávku žalující firmy, tak pk bylo zpstem, lze pokladatJ 
za nedovolenou výhodu ve smyslu § 47 vyr. ř. Odvolací soud vystlhl 
již ve svém zrušovacím usnesení ze dne 9. ř~jna 1926 .pods~atu n~dov~
lených výhod, jak je má na zřeteli ~ 47 vyr. ~. (a jak, jl ta~e vylo Zll nej: 
vyšší' soud již v četných rozhodnuhch, ze!men~ v z~s~dmmv mzhod~ut~ 
uveřejněném pod čís. 3358 sob. ll. s.), z?ur~zn~v zejmena, ze tak?,vyml 
zvláštn'Íini výhodami jsou vubec objektJvnJ prednostr posky~l1iute jed~ 
notlivým věřitelům na úkor druhých, při čemž výrazem »na ukoT« nenl 
mÍ,něno, jak se dovolatelka domnívá, že ?y takovo~~o .vý~odou R?skyt
nu.tou některému věřiteli musila býti zpusobeJla pnma upna ventelum 
ostatním nýbrž sluší obral onen vykládati tak, že výhodou touto jest 
porušen~ zásada rovného nakládání se, všemi věřiteli za. vyfO'vn~cíh~ 
řízení, takže již poskytnutím výhody některému z mch j~OU zkracelll 
ostatní. Nutno však míti na zřeteli, že jen takové výhody JSou nedovo
lenými a spadají pod § 47 vyf. ř., jichž se některému věřiteli do~~alo 
z podnětu vyrovnacího řízení bud' již započatého nebo teprve zamysle-



vlastníka domu, které byly pronajaty po I. květnu 1924, t. j. po účin

ností zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n., do něhož toto 
ustan'Ovení bylo poprvé nově přijato. Účelem tohoto předpisu bylo, by 
se získaly ve venkovských malých obcích od vlastníku domů jednotlivé 
části jejich by tll ku pronájmu, t. j. místnosti již vlastníky domll za byt 
používané a jen takové přebytečné části bytu »jednotlivé pokoje« měly 
býti podle úmyslu zákonodárcova vyloučeny z působnosti zákona 
'O ochraně nájemců (srov. důvodovou zprávu k vlád. návrhu zák. čís. 

85/1924 str. 17). Z toho plyne, že ustanovení odst. (1) čís. 2 § 31 zá
kona má velmi úzce vymezený rozsah a že nelze je rozšiřovati na jiné 
místnosti, zejména na místnosti obchodní, určené ku provozování živ
nosti, ani doplňovati předpisem § 30 zákona, podle něhož ustan'ovení 
o bytech se vztahuje také na jiné místnosti, které jsou předmětem ná
jemní smlouvy, neboť, třebas to není v § 31 odst. (I) čís. 2 zák. výslovně 
řečeno, přece podle úmyslu zákonodárcova jest ustanovení tot'O vyklá
ďati omezeně, jak bylo doUčeno. Je-Ii nesporna, že pokoj žalovaného 
byl zvláště přizpůsoben k obchodní místnosti zřízením nových dveří 
ve zdi do krámu, jest z toho· usuzovati, že mělo ho býti využito ku pří
hodnějšímu provozování živnosti v pronajatém krámu, tak že krám byl 
hlavním předmětem nájemní smlouvy. Posuzuje-Ii se jednotný pronájem 
obou místností s tohoto hlediska, jest přisvědčiti názoru odvolacího 
soudu, že ku krámu přidělená obytná místnost tvoří s ním jediný cdek 
a že ani tato místnost, k tomuto účelu vúJí stran zřízená a určená, není 
vyloučena z pusobnosti předpisů zákona o ochraně nájemníků. Do
volává se tedy žalobkyně neprávem ustanovení odst. (,1) čís. 2 ~ 31 
zákona .Č'ís. 48/1925 a nemohlo její doVolání míti úspěch. 

čís. 7343. 

Spoluvlastník jest oprávněn domáhati se žalobou vyklizení bývalého 
spoluvlastníka, jenž s tím, jemuž prodal svůj podíl, ujednal P"O sebe 
právo bytu ve společném domě bez souhlasu žalujícího spoluvlastníka. 

(Rozh. ze dne 21. září 1927, Rv I 1450)27.) 

Žalobkyně, spoluvlastnice domu, domáhala se na žalovaném vvkli
zení bytu, jejž obýval v domě. žalovaný byl dříve spoluvlastníkem dómu, 
avšak pmdav svůj podíl Terezii M-ové, ujednal s ní pro sebe právo bytu 
v domě, s čímž žalobkyně neprojevila souhlas. P l' o c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu 
zalhítI. D ů V'Ú ci y: žalobkyně, které přísluší nedHné spoluvlastn·ictvi 
k polovině obytného domu, jest ovšem oprávněna, by se zápůrči ža~ 
lobou podle § 523 obč. zák. pmti každému třetímu, kdož si o'svojuje 
věcné právo, na př. právo bytu v domě, domáhala zjištění, že právo toto 
nepozůstává. Jest při svědčiti prvnímu soudci, že Terezie M-o'vá, jsouc 
jen spoluvlastnicí, nemohla právoplatně zříditi žalo'vanému právo bytu 
bez souhlasu druhé spoluvlastnice (žalobkyně). Kdyby tudíž žalobní 
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, V'l' Š ovi pro c e sní s o II cI 
S'něnečný platební příkaz proli I :'~'1U . -"1 O d vol a c í s o II d 

1, S t o I i c e k námitkám žalovanel o Zl USl, 
prve d'l 
napadený rozsudek potvr I. h 'I dovolání. 

N e j v y Š š í s o II d nevy ove 

D ů vod y: 

.' "zoru odv'Olacího soudu, na němž jest vybu-
Vzhledem k plavnlmu na k .. ' 'est již předem také určen rozsah 

dován celý napadený rozsud;' as~l:;:u] I;utno řešiti jen otázku, zda lze 
přezkumné Č'innostl. dovola,C1~o 'hO' že jeho podpis na žalob-ní směnce 
vůbec přihlížeti k namltce za o~afe, poněvadž také úmluva o směnečné 
jest z d?vodu ~ 47 vyr. l\n~a:I~'~_a u žalující firmy byla nep'Iatn~u, 
záruce zalovaneh'Ú za d u t' , lobk)'ni zvláštní výhody pr.otl ostatmm 

.. ěly poskytnou I za ' . , 'tk' h y'brž ježto se ]I. m ., ' . eu latniI v písemných naml ac ,~ . 
věřitelům, I kdyz na~lltku tu,~ d' kladmém zda jest námitka oduvod
až při ústn;ím ]ednanl, a, v :n~~ e ny až do konce ústního jednání v prvé 
něna. podle § 179 c'.ř; s. mo~ °du s't

ra 
toh.oto ]'edni",í se vztahující tvrzení 

d 't' ova k pre me u . " . stolici přenes ln" o cl' Tato zásada neplatí však v nzenl 
, . ' prostredky pruvo nI. , ' ' , I skutloova a nOve I "t 'mu rázu tohoto řlzenl mUSI za 0-

, " kde vzhledem ku zv as m '-'9 ' smenecnem, '. I t ec 552 druhý odstavec a Q~ c. r. s. 
vaní podle §§ 557, 550 druhy ,oe s, a~ 'platebnímu příkazu vznésti v ne
veškeré své ~án;i~ky]roh ,sm~ne~n:l~~voleno, by žalovan'ý námitky t~h) 
prodlužitelne ~hute tr:~en~:. J~S\~~~ nebo rozvedl a za tím účelem u~1I111 
včas vznesene, po;:de]l bltze . o , a důkazní, avšak nové námit~y l~oU 
ve sporu novy prednes skutkOVYk I t' ke ktery' m ]. est soudu pnhhzeh 

, I' 'e by se týkaly o o' nos I, . , 'h . d 
vylou~eny, e~} " ,.tek stran, na př. nicotnosh prav111 o I:, ~ 
z povmnosh uredm I bez naml .' t 'ak také úmluva odpO'rU]lCl 

. naní podle § 879, obč. zák'k~~Ct~t~~~ofl~~st~~řihlédnouti z úřadu, i když 
zákazu § 47 vyr. r. a nutn? o odání směnečných námitek. Jde tedy 
byla namítána po up:yn~,(r l~ut~ ké ~áru'ky žalovaného dlužníkem Ka;lem 
již jen o to, zda opatre~l ~m:el;~. n tak jak bylo zjištěno, lze pokladah 
N"em pro pohledavku za U]lCl Irmy, 47 r ř Odvolací soud vystihl 
za nedovolenou výho:du ve smy~lu ~ 9V~íjna' 1926 podstatu nedovo
již ve svém zr~šov~clm, usnes,e~~lf§ 4~\Y·r. ř. (a jak jí také vyložil nej: 

. lených vyhnd, pk ]e ~a na z~ed utích zejména v zásadním ro-zhodnutr 
vyšší soud ]IZ v č~~nych roz on, zdůrazniv zejména, že takovými 
l1'veř:jn~ném pod Cl~. 3358 sobh, ~. ;bj~ktivní přednosti poskytnuté jed: 
zvlástn1l111 vyhodamt J~ou vu e

h
, h V' čemž výrazem »11a úkor« nem 

notlivým věřitelům na ukor ~ru ~c! pnby takovouto výhodou poskyt
míněno, jak se dovo1atelka o:mnlv~J. ze o b a římá ú'ma věřitelům 
nutou někte.rén;u vl',~iteli mUSIla b~t~I~~~~~ t~~, le výho.dou touto jest 
ostatním, n~brz slusI ~~rat o~t,nd' ~ se všemi věřiteli za vyrovnacího 
porušena ;;,asad,a rovne o ~a a, aH některému z nich jsou zkráceni 
řízení, tak ze .JIZ poskytnutrm ,vyh?dy . .' v'hod 'sou nedovo-

. ostatní. Nutno však míti na zrete~l, ~e ~:n :a~~~~er~mu ~'ě~iteIi dostalo 
lenými a spadají pod § 47 vyr. r., ]IC z s "I 
z podnětu vyrovnacího řízení bud' již započatého nebo teprve zamys e-
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vlastnika domll, které byly pronajaty po 1. květnu 1924, t. j. po účin
nosl! zakona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n .. do něhož toto 
usta~'Ovení bylo poprvé nově přijato. Účelem toh'Oto předpisu bylo, by 
~~ ZlSkaly ve v:,"kovských malých obcích od vlastníků domů iednotlivé 
cast;,JeJl~h bytu ku pronájmu, t. j. místnosti již vlastníky dOlnů za byt 
p~u.zlvane a J~n takové 'přebyt~čné části bytu »jednotlivé pokoje« měly 
byl! podle ,~mys!u zakono?arcova vyloučeny z působnosti zákona 
'O ochrane naJemcu (srov. duvodovou zprávu k vlád. návrhu zák. čís. 
85/192~ str. 17); Z toho plyn~, že ustanovení odst. (I ) čís. 2 § 31 zá
k~na ma vel?" ,uzce vymezeny rozsah a že nelze je razšiřovati na jiné 
lTIlSt~lOSh; ze]mena na místnosti obchodní, určené ku provo,zování ž,iv
Hosli, alll doplňovati předpisem § 30 zákana, podle něhož ustan:ovení 
o by!ech se vztahuje také na jiné mÍstnasti, které jsou předmětem ná
te';l'" sml?uvy, neboť, třebas to není v § 31 odst. (I) čís. 2 zák. výslovně 
receno, prec,: podle úmyslu, zákonodárcova jest ustanovení toto vyklá
dali om,e~z:ne,)ak, bylo doličeno. Je-Ii nesporno, že pokoj žalovaného 
byl zvlaste pnzpusoben k obchodní místnosti zřízením n>ových dveří 
ve zd!.?,o krámu, jest z toho usuzovati, že mělo ho býti využilo kll pří
hodn~Jslm~ pr<:vozování živnosti v pronajatém krámu, tak že krám byl 
hlavmm predm;tem nájemní smlouvy. Posuzuje-Ii se jednotný pronáiem 
obou ":Istnostr s tohoto hlediska, jest přisvědčiti názoru odvolaciho 
so~du, ze ku kr~mu přidělená obytná místnost tvoří s ním jediný celek 
a ze am tato mlstno,st, k tomuto účelu vťtJí stran zřízená a určená není 
vyl~u~ena z působnosti předpisů zákona o ochraně nájemníků.' Do
v?lava s~ tedy žalobkyně neprávem lÍstanovení odst. (,1) čÍs. 2 § 31 
zakona Č'IS. 48/1925 a nemohlo její ,dovoláni míti úspěch. 

čís. 7343, 

Spoluvlastník jest oprávněn domáhati se žalobou vyklizení bývaJého 
sp?'luvlastníka, jenž ~s tlm, jemuž prodal svůj podil, ujednal pro sebe 
pravo bytu ve spoleeném domě bez souhlasu žalUjícíhO' spoluvlastníka. 

(Rozh. ze dne 21. září 1927, Rv I 1450/27.) 

,žalobkyn~, sp.oluvlastnice domu, domáhala se na žalovaném vyldi
ze~1 bytu, JeJZ obyval v domě. žalovaný byl dříve sp'Oluvlastníkem d{Jnlll, 
avsak ~roda~, s~ů(podíl Te!'ezii M-ové, ujednal s ní pro, sebe právo bytu 
v dome, s CIl11Z zalobkyne neprOjeVila souhlas. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu 
zamítl. D ~ů V'O dr žalobkyně, které přísluší nedílné spoluvlastnictví 
k polovll1e obytneho domu, Jest O'všem oprávněna, by se zápůrčí ža
lo~bo~ podle § 52~ ob;č, zák, proti každému třetímu, kdož si ú'svojuje 
wcne pr~v~, na pro p'ra~o 3'y:tu v d;,mě, domáhala zjištění, že právo taro 
nepozustava. Jes~ pnsvedclli prvnrmu soudci, že Terezie M-ová, jsouc 
Jen spoluvlastlllcl, nemohla právoplatně zříditi žalovanému právo bytu 
bez souhlasu druhé spoluvlastnice (žalobkyně). Kdyby tudíž žalobní 
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žádost směřovala toliko k tomu, by ~ylo :jištěno,,, ~e žalo:al1é~lU ne
přísluší právo bytu v domě, bylo by zalobe vyhovetr na zaklade sk~~~ 
k 

' 'ho děJ'e shora označeného (srv. rozh. neJv. soudu ze dne 26. zar, I 
ove ) V ,,, dě však 

1922, Rv JI 412/22, čÍs. 1872 sb. nejv. s.. sou~~nem pnpa, , , 
~ I bk ně žádá by žalo.vaný byl odsouzen vyklidIli byt, ktery obyva 
za o s; souhlas'em sp'Oluvlastnice Terezie M-ové, avšak bez souhlasu 
sdlcehé -poluvlastnice žalobkyně. Otázka, zda spoluvlastník anebo osoba 

ru , ',o" db' don1 O ota' zce třetí smí obývati společny du~, ~a~n o o ?fU spravy. u" ,. 
této nemůže sama rozhodnouli am zal?b~y~e. an!, Te;~zl:' M-ova; Po~le 
~ 833 obč. zák. držba a správa spoleane ve CI pr;slusI vsem podllmkum 
, I ,k žalobkyně není oprávněna sama o sobe bez souhlasu TereZie vespo e . ,.' ~ 
M-ové žalovati žalovaného, by byt vyklidil. Jest nesporno, ze v, s~u~ , 

ém případě Terezie M-ová nesouhlasi se žalobou na vyklizen!. Za- i 
~~~ě této bylo by lze vyhověti pouze, kdyby žalobkyně byla prokáza!a ,\ 
. hl Terezie M-ové anebo kdyby souhlas tento byl nahrazen zpu- \ ' 
~~~en~snaznačeným v § 835 obč .. zák., pokud se týče výroken;, soudce 1/ 
(srv. rozh. nejv. soudu ze dne 4. listopadu 1924, Rv II 711/24, CIS. 4333· , 

sb. nejv. s.). d 
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého sou u. 

Důvody: 

Dovolání, vytýkající napadenému rozsudku nesprávné práv~í PO'S?u:
zení věci (§ 503 čÍs. 4 C. ř. ~.), jest 01.'0d,statněno. ,~a~obky!]e. ~omáha 
se sporem ochrany svého pra~a vlas~nKk~~ho k~~e,dilne POlOVICI ~omu 
čís. p. 41 v L., d>oličujíc, že zalovany drzl a UZlva v ~omto ~d~me ?y! 
o jednom pokoji s kuchyní bez právního důvodu, v~čemz s1.'a:r~J,e prave 
zásah do svých spoluvlastnických práv. Jde tedy o zalobu Z~pUl:CI (§ 52~ 
obč. zák.), jak také odvolací soud správně rozp?'z~al, jezto zalobky"'; 
usiluje a to, by žalovaný, který si 'osobUje ~ dome c_ p. 41 v L. ~roh m 
jako spoluvlastnici právo bydlení, byl uznan rozsud~em po;,mnY!Il" by 
byt vyklidil. Mylným jest názor odvolacího, soud~, ze b)' ~alobe bylo 
lze vyhověti jen kdyby se domáhala soudmho vyroku, ze zalovanému 
nepřísluší právo' bytu, když však se domáhá př~n? vyklizení by!u~~a:a
vaným. že jest žalobu zamítnouti. Vždyť konecnym cllem zapulcl ~a
loby j~st, by byly odstraněny př:~á~ky, ruší':,í neom~zenost~ vla~tmckych 
práv žalující strany, tedy zde uZlvan.1 bytu zal?~antm, coz, ma se pr?
véslisoudním příkazem, by byt vyklidil, a plnenrm z~lo,vaneho P?d du~ 
honem práva, Napade~ý rozsudek n~právem se ~:ovol~ava Fr,~ svuJ ~a~ol 
rD'zhodnutí sb, n. S. ČIS. 1872, nebot v tomto pnpade znel konečny za
labní návrh na vystěhování z byt~, tedy ~Io rovněž~ o žalo?u o plněl!~ 
a bylo jí nejvyšším sou~dem vyhov.e?o .. Otazka,~da z~lovane~u, pnslusl 
právo v domě žalobkyne bydleli, čili I1IC, Jest ovsem predurč,uJ1CI, asaud 
musí se jí obírati, i když nebyl zj!šť?vací návrh o t>o~.'t?.?ravu ve SpOI:U 
stranami uóiněn. Je-Ii nesporno, ze zalovany pko dnve]sl spoluvlastmk 
domu čís, p. 41 v L. prodal trhovou smlouvou ze dne 31. ledna 1927 
Terezii M-ově svou nedílnou polovici domu a že při tom Ujednal pro 
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nejde jen o to, by exekuce byla zrušena, n.ýb:ž také o to, by v budou,c~ 
nosti na základě uvedeného rozsudku proti nemu exekuce nemohly byH 
vedeny, čehož se právem domáhá nynější žalob.o~:, kterávpodle citova
nS'ch zákonných ustanovení jest přípustna a je)lz nepnpustnost do
volatel tudíž marně uplatňuje. 

čís. 8473. 

Pozemková reforma. 
Jest-li podle obsahu schvalovacích podmínek St~tn~o poze~kového 

úřadu při prodeji zabraného velkostatku posuzovat! narok zan::estnance 
na zaopatřovací požitky podle § 75 náhr. zák. a podle vl. nar. ze dne 
21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n., jest povinnost kupitele platiti za
městnlanci zaopatřovací požitky jen podpůrná, když a pokud není za
městnanec s nimi kryt u pensijního pojištěni. Pokud jest zaměstnanec 
kryt pro nároky u pensijního ústavu. Započítávají se tu zaopatřovací 
požitky vůbec, nikoliv jen základní renta. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1928, Rv II 494/28.) 

Žalobce, bývalý zaměstnanec na zabraném velkosta,tku, dOI~áhal, se 
na žalovaných kupitelích zabraného velkostatku placem zaopatrovaclch 
požitků ,jakož i drahotního přídavku ve výši drahotních přídavků, jež 
se vyplácejí toho kterého času podle náhradového zákona a podle vlad
ního nařízení ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a n. fondem pro za
opatření zaměstnanců velkostatku. Pro c e sní s o udp r v é s t 0:
I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Podle schvalovacího dekretu Státního pozemkového úřadu, jehož se 
žalobce v ža,lobě dovolává, byla smlouva, kterou žalovaní nabyli velko
statku, schválena pod těmi podmínkami, že (bod 5): převodem statku 
nic se nezmění na služebních poměrech aktivních i pensionovaných za
městnanců ani na darech z milosti; kupující (žalovaní) ručí jednak oso
bám těm (zaměstnancům) přímo, jednak Státnímu pozemkovému úřadu 
za každou újmu, která by osobám těm z důvodu převodu vznikla; k vůli 
účelnému a řádnému vyřešení zaměstnanecké otázky ve smyslu usta
novení § 75 zák. náhr. a vl. nařízení ze dne 21. října 1922, čís. 305 
sb. z. a n. předloží strany přesný seznam zaměstnand'!, z něhož by byl 
zřejm}' způsob a doba jich zaměstnání, výše služby, pense, darů z mi
losti s udáním jich zajištění; Státní pozemkový úřad zjistí správnost 
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údajů·a stanoví, zda a jakým způsobem má býti postaráno o zajištění 
oněch nároků. Kupující se zavážou, že převzaté zaměstnance nepropustí 
bez závažných důvodů, pokud jde o úřednictvo, mezi něž i žalobce ná
leží. bez závažných příčin uvedených v zákoně ze dne 13. ledna 19 J 4, 
čís. 9 ř. zák., což však je zde bezpředmětným vzhledem k tomu, že h
lobce takový nárok nečiní, převezme jako dluh veškeré jakékoli zá
va}ky ve osluž~~~í!11 poměru se zakládaj!cí a zcizovatele proti jeho za
mestnancum VlZlCl. Jen podle obsahu techto schvalovacích podmínek 
tvořících součást smlouvy, může a musí žalob ní nárok býti posuzován: 
Poněvadž však podmínky ty se odvolávají na § 75 náhr. zák. a na vl. nař. 
ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n., jichž při vyřešování zaměstna
necké otázky má býti užito, jest zřejmo, že nutnO žalohní nárok posuzo
vati právě podle těchto předpisů a tudíž podle předpisů zákonodárství 
o pozemkové reformě, jak se jich žaloba dovolává, ovšem nikoliv oh
dobně, jak míní první soudce, nýbrž přímo, ježto tvoří, jak řečeno, sou
část smlouvy, která právě v tomto bodu jest smlouvou ve prospěch osob 
třet!ch, zam~stnanců. A v tom právě jest stěžejní vada právního posou
ze111 rekurs111ho soudu, že se s řečenými normami zákonodárství o po
zemkové reformě nezabýval. Nejprvé však jest vyříditi tři předběžné 
otázky. Otázka první, mezi soudy nižší stolice a žalobcem s jedné a žalo
van}"rni s druhé strany sporná, zda dopis žalovaných ze dne 28. prosince 
1925, jímž žalobce dávají do výslužby, má se posuzovati skutečně jako 
dání do výslužby, jak míní prvý názor, či jako propuštění ze služby pro 
neschopnost ve smyslu § 29 čís. 2 zákona o úřednících statkových ze 
dne 13. ledn~ 1.914, čís. 9 ř. zák, pokud se týče jako výpověd' z důvodu 
neschopnostI, Jak žalovaní míní, jest, ačkoli o právní povaz'e tohoto 
úkonu nemůže býti nejmenší pochybnosti, naprosto nerozhodná a hez
pfedn?ětná. ~e?oť, i vkdyby se to považovalo za dání do výslužby, není 
tl~ll n~k!erak receno, ~e vto zakládá ta~é z~vazek žalov~ných pensi platiti, 
vzdytv zvalobce skutec!1e a bezesporne narůk na pensI měl a také ji už 
skutecne a bezesporne pobírá, ale ovšem je to nárok na pensi proti Vše
ob~cn~,n:u yens,ijn~~l~ ústavu, a tak mohli žalovaní bez zadání svých 
prav nCl, ze davaJ! zal obce do pense. Ale nedosti na tom žalovaní si 
:' ~!opisu ješ!ě ~ýslovně vyhražujJ, že případný nárok na pe~si, který by 
za,obce proh 111m vznesl, budou zkoumati, zda jest podle smlouvy nebo 
podle, zákon~ odůvodněn a, že ho budou plniti, jen když jej shledají dů
v?clnlm. Otazkou t~dy ne111, zda žalobce byl dán do pense či propuštěn, 
nybrz zda mu pr?Ť1 žalov~ným, když už skutečně v pensi jest, ,ať se do 
111 dost.al. Gest.ou JakoukolIv, nárok na placení pense přísluší a jaký. že 
v pensI J~s!, I když byl propuštěn pro tělesnou neschopnost, jest jisto, 
j~eboť prave v~ t~k?vém. přfpadě přísluší pense ve způsobě t. zv. zaopa
trovaclch pOZlíku 1I1vahdmch, které od jmenovaného ústavu pobírá. Jde 
tedy o to, má-Ii nárok proti Ž3!lovaným. Druhá otázka zda žalovaní ob-
9rzeli či neobdrželi dopis Státního pozemkového dřadu ze dne 23. 
c,ervna 1927,' jímž ~!.átní poz_e~kový úřa.?v vyřídil odpor žalova-ných proti 
G?PlSU ze .ane 5. n]na 192/, jest rovnez nerozhodná a bezpředmětná. 
Tllnto dopIsem ze dne 5. října 1927 totiž Státní pozemkový úřad vypo-
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března 1926 důsledkem právoplatného usnesení okresního soudu v M. 
ze dne 2. června 1926, jímž stanov,eno bylo podnájemné za zařízenou 
světniéi měsíčně 170 Kč jako přiměřené, poóínajíc od 1. ledna 1925. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle žaloby. D ů vod y: 
V roce 1917 najala si žalovaná byt sestávající z kuchyně, ze dv>ou po
kojl., kabinetu s příslušenstvím, předsíně, koupelny, sklepu a půdy a 
pronajala v květnu 1924 žalobci zařízení' pokoj s arkýřem, za smluvené 
podnájeml1é ve výši 400 Kč s posluhou a s právem použití koupelny a 
světla, při čemž na snídani připadlo 60 Kč. Žalovaná sama platila ná
jemné v roce 1924 175 Kč, v 1925 190 Kč, 1926219 Kč i s vedlejšími 
poplatky. V listopadu se žalobce oženil, žena se za ním přistěho'vala a 
žalobce připlácel žalované n,a s'nídaní 60 Kč, žalovaná však žádala vyšší 
podnájemné, ale žalobce nechtěl na to přistoupiti a žalovaná podala dne 
22. října 1925 na žalobce žalobu o dodržení smlouvy, že totiž jeho man
želka jest povinna z bytu se vykliditi. Uzavřen byl v tomto sporu smír 
dne 10. prosince 1925 tohoto obsahu: žalovaný F. zavazuje se vykliditi 
byt 1. března 1926 pod exekucí, dále zaplatiti 395 Kč 80 h do 14 dnů, 
patrně na světlo, jak vychází ze stavu spisn úřadu pro poHrání lichvy 
v M. a sice z protokolu Adely F-ové ze dne 10. ledna 1925, dále zavázal 
se žalovaný, že se od 1. ledna 1925 zavazuje za používání bytu se strany 
manželky mimo smluvené podnájemné zaplatiti ještě 90 Kč. Dne 22. 
prosince 1925 podal žalobce žádost, by v cestě nesporné podile § 20 zák. 
o ochraně nájemniků fŮ'zhod'll'uto bylo o přiměřenosti podnájemného, 
návrh tento byl odmítnut usnesením okresního soudu ze dne 16. ledna 
1926 s poukazem na soudní smir ze dne 10. prosince 1925, jeHo prý na
vrhovatel zřekl se práva na soudní ustanovení podnájemného. Toto usne
sení prvé stolice bylo k rekursu zrušeno usnesením krajskéhO' soudu ze 
dne 12. února 19'26 a projevila druhá stolice názor, že soudní smír nemá 
s hlediska ustanovení zákona o ochraně nájemníků, který obsahuje jus 
cogen,s, pokud se týče zvýšení podnájemného, významu. Soud pak v ce
stě nespomé vyslechl znalce o' přiměřenosti podnájemného a ustanovil 
se zřetelem na § 16, 8-13, 15 podnájemné počínaje od 1. ledna 1926 
úhrnem na 170 Kč. Podle § 20 zákona o ochraně nájemníků jest zvýšení 
podnájemného s vedlejšími poplatky nebo jiné úplaty proti ustanovení 
§ 8 až 13, 15, 16 neplatné a vzniká soukromoprávnínárok podnájemníků 
na vráceni přeplaceného peníze z neplatné smlouvy (§ 879 obč. zák.), 
kterýžto nárok soukromoprávní promlčuje se do šesti měsíců od zrušení 
nájemní, pokud se týče v tomto případě podle obdoby podnájemní 
smlouvy. žaloba, o niž tu jde, byla podána 22. července 1926, podná
jemní smlouva zrušena byla 15. března 1926, tedy podána byla žaloba 
včas. Jest tuďíž nárok na vráce11í přeplaceného peníze se zřetelem na 
§ 20 zák. o ochraně nájemníků odůvodněn, při 'čemž se podotýká, že 
soudni smír ze dne 10. prosince 1925 nemá významu, neboť nelze z něho 
vyvozovati vzdání se práva na soudní ustanovení podnájemného, jak 
také vyřkl rekursní soud ve svém usnesení ze dne 12. února 1926, neboť 
předpisy, pokud se týče nájemného (pod'nájemného) a jeho zvýšení jsou 
rázu donucujfcího a vížícího a dohoda stran, že PO'dnájemné má býti 
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... ".' než nájemné pak-Ii soud k tomu nepřivolí, jest neplatná. O cI
~ ~'~'a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil v podstatě z jeho důvod". 

'" e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

~esprávné právní poso~zen~ věc~ shle;l~vá dOvt~lá,ní ,~ tOl~, ž: »d~~uhá 
tolice řiká že se zde jedna o predp.s vellcl<<- Vyklada dale, ze sice pred

'. § 20 zákona o ochr. náJ·. J'est rázu velícího, ale že podle odstavce tře-
plS , d 'k I' d"" tího' nelze se nároku na vrácení vzdáti jen pre em, nt Ol poz ~p, z~ 

'. e dne 10. prosince 1925 určil již podmínky, za kterých najemn. 
smll z blb . 't" ". smlouva měla býti rozvázána, a že jest zjištěno a y o . y, jes e )asne]l 
'''t' o kdyby byli vyslechnuti i svědci Dr. L. a Leo F., ze se zalobce 

zJls en , " ,. j I tk .. . h 
I I . roků a že naopak j' eště slíbil dalsl znacne lOp a Y naJen1'11e o, 

Vll a na , . d 10 . 
. k '0 lobu předchozí tak i pro dobu budouCI, t. J. O· . pms1l1ce 
P p' C '. I I " t d' . 1925 až do ujednané doby vyst~hovací. Do'v~ ate zast~va e y nazor, 
že se žalobce vzdal nároku na preplatky llm, ze s; v ]lnem, spor~ - ve 
sporu o vyklizení jeho manž,;lky -:- s~u?ní~ sm.rem zavazal" ~: ~ude 
platiti mimo smluvené již naJemne Jeste pnplatek 90 Kč ~nes.cne za 
manželku se zpětnou platností od 1. ledna 1925. Tomuto na~oru .. nelze 
přisvědčiti. Dovolatel sám uznává, ~e se"žalo,bce nemohl vzdall na~oku 
na přeplatek předem, t. j. v souzenem pnpade 'na dob~ od 10. prosmce 
1925 do 15. března 1926, kdy se vystěhoval. Ale ve smlru nelze shl;dah 
vzdání se nároků na přeplatky ani za dobu minulou, protože smlr -
a také soudni smír _ jest jen smlouvou, totiž smlouvou o ,~ovacl (§ 1380 
obč. zák.), kterážto smlouva, nebo~í jak úkon,! § 20 prvy odstavec z~k. 
o ochr. náj. praví, dohoda >o podnaJemnem, Jez odporo~~la ustanoven~tn 
zákona o výši podnájemného (§§ 16 a 13 zák. o OChL naJ.) nemohla by tl 
platně učiněna, neměla právních účinků o meZI ,stmnal111 a,l1err;ohla tedy 
?>v sobě zahrnovati« ani vzdání se nároku na preplatky. Vec mela se tak, 
jakoby se dohoda o podnájen;ném n:~yla stal~: . Netřeba ,tu~íž řešiti 
otázku, pokud by bylo podle zakona pnpustno znCl se platne 'naroku na 
vrácení přeplatků za dobu minulou. Soudni.s';'ír .ze d?,e, 1 O. pro;:~ce 1925 
byl .plátným jen potud, pokud obsahoval jlna uJ.ednam, ,nez VySl podna~ 
jemného. Když tedy žalovaná již v odvolacím splse spatr,o'vala nespravne 
právní posouzení věci prvního rozsudku hlavne v to;n, ze ,>s?ud nespa
třil v soudním smíru ze dne 10. prosmce 19,z5 vzdal1l se zazalovaneho 
nároku« a když k tomu odvolací soud v mezích tohoto od'v'Olacího dů
vodu prohlásil, že bylo zbytečné prováděti důkazy o úmyslu stran při 
uzavření bezúčinného smíru, neposoudil věc nesprávně, nýbrž ve shodě 
eS předpisem § 20 prvý odstavec zák. o ochr. náj. 

čís. 7346. 

Ochrana nájemců. 
Pokračoval-li nájemník jen v nájemní smlouvě svého předchůdce, 

I 
I 
! 

! 
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vají a u osob, jež dosáhly 60. roku a podaly průkaz invalidity prvním 
dnem měsíce následujícího po tomto průkazu; předpisy tyto však neplatí 
II osob, jež v době převzetí zabraného majetku požívaly již zaopatřova
cích požitků podle zákona o pensijním pojištění nebo podle zákona ze 
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.; (posl. odst.) vláda se zmoc
ňuje by vydala nařízením podrobné předpisy k těmto ustanovením. To 
se stalo především vládním nařízením ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. 
z. a n. ve schvalovacím dekretu citovaným, které však pro spornou otázku 
~est bezobsažné, protože ohledně zaopatřo~acíchv po~itků k,~ 7,5 ČíS',,4 
stanoví v § 20 pouze, že o tom budou vydany predplsy zvlastmm nan
zením. To pak jest vládní nařízení ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. 
a n., které cituje řečený dopis ze dne 5. října 1927, jímž pensijní požitky 
žalobcovy by,jy vypočítány, a toto nařízení stanoví: v § 23, že návrhy na 
zaopatřovací požitky proti zaopatřovacímu fondu (místo něhož v sou
zeném případě nastupují podle smyslu žalovaní) příslušejí osobám jme~ 
novaným v § 73 čís. 11 náhr. zák., jestliže zaměstnanec dosáhl 65 let 
nebo prokázal po 60 letech invaliditu nebo již požíval zaopatřovacích 
požitků podle zákona o pensijním pojištění nebo podle zákona ze dne 
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. anebo měl na ně již nárok, stejné 
nároky že přís,Jušejí trvalým zaměstnancům, jimž se ?ostane zaopatření 
podle § 75 čís. 4 náhr. zák. a posléze že osobám, tuto jmenovaným (te?y 
i žalobci) příslušejí nároky proti zaopatřovaCllTIU fondu (v souzenem 
případě proti žalovaným) potud, pokud nejsou zabezpečeny u některého 
nositele pensijního pojištění podle zákona o pensijním pvojištění ~podl~ 
zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n.). V § 26, ze zaopatrovaC1 
důchod vypočítává se podle celkové služební doby na zabraném m~jetku 
a podle třídy služného odpovídající posledním po }ozoumu § 3v zakon~ 
o pensijním pojištění započítatelným s1užebním pozltkum. Netreb~ am 
zkoumati, zda všecky podmínky, na nichž podle řečených předpisu ná
rok na zaopatřovací požitky proti fondu, místo něhož nastupují zde ža
lovaní, závisí, na žalobce dopadají, stačí si uvědomiti, kdy žalovaným 
nastává povinnost požitky mu platiti, a tu právě z,: smyslu

v 
a d~c~u schya: 

lovací doložky plyne, že jen tehdy, kdy podle techto predplsu nastava 
povinnost, zaopatřovacímu fondu platiti zaměstnancům požitky, kteráž 
povinnost jest jen podpůrná, nastávajíc jen tehdy a jen potud, když a 
pokud zaměstnanec n~ní jimi kryt (zabezpečen) II pensijního pojištění, 
zde u Všeobecného pensijního ústavu. Tato podpůrnost platí tedy i na 
prospěch žalovaných, což žalobce a nižší stolice naprosto přehlížejí. Sluší 
tedy zkoumati, zda jest žalobce se svými nároky kryt u Všeo,becného 
pojišťovacího ústavu. žalobce skutečně kryt jest, neboť podle zakona ze 
dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. (zákon z 20. prosince 1922, čís. 399 
sb. z. a n.), podle něhož mu právě zaopatřovací invalidní požitky podle 
zprávy Zemské úřadovny Všeobecného pensijního ústavu v Brně ze dne 
24. září 1927 byly vyměřeny a se vyplácejí, podle § 3 nesmí důchod 
(renta) invalidní neb starobní i s 300% přídavkem v § 2 stanoveným 
činiti více než 7.200 Kč ročně, sice se přídavek sníží o tolik, by suma 
zaopatřovacích požitků na tuto sumu klesla, tato suma tedy představuje: 
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~~~o~, kte~'Ýv by žal?bce měl proti fondu a tedy i nárok, který by mohl 
c1111Í1 protI zalovanym, kdyby s ním u Všeobecného pensijního ústavu 
nebyl kryt., Avšak ~alobce s ním právě u něho kryt je, neboť podle řečené 
zpravy C1111 suma jeho zaopatřovacích požitků (1503 Kč renta 751 Kč 
~O h 50%nÍ, zvjšení podle § 8 lit. b) zák. o pens. pojištění a '4945 Kč 
,:)0 h 300%111 pndavek podle § 3 zák. č. 299/1921 snížený =) 7.200 Kč 
což !a~é Svár::. ~oznal, ~d~v v protokole ze dne 25. listopadu 1927, ž~ 
do~tava n;eslcne ~OO ~c. Zalobce jest na omylu, míně, že započítatelným 
na J'e~o narok nel1l cela tato suma 7.200 Kč, nýbrž jen »renta« nebo »zá
~Iadm re~ta« 1.503v !<"č se zvýšením 751 Kč 50 h tedy úhrnem 2.254 Kč 
JO h, ~~ezto podle CIS. 13 § 73 zák. náhr. a § 23 .vl. nař. ze dne 8. února 
1923, CIS. 29 sb. z. a 11. započítávají se zaopatřovací požitky vůbec 111-
koli jen základní renta. ' 

čís. 8474. 

v I k~y~ jsou tu podmínky § 379 ex. ř., nelze povoliti prozatímní opa
trooi, JímZ by dosahl navrhovatel toho, k čemu má mu dopomoci teprve 
rozsudek. . 

Předpisu § 382 čís. 8 ex. ř. nelze použíti, domáhá-li se nemanželské 
dítě ~r~zatímniho opatřeni placením výživného, na tom koho žaluje 
o uznam otcovství a o placeni výživného. ' 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1928, R I 774/,28.) 

~. ~ řízení o žaJ~bě ? ~z~l,á~í neman~elského otcovství a o placení V}·
:l~n~vh~ navl:~I.o z,alu]lc! Olte povolel11 prozatímního opatření placením 
lnesj(?~lho vyZ1vneho. S o Ll d P r v é s t o líc e prozatímní opatření 
p~:T.oj,ll, rek u ros. n í sc~ u d, r:ávrb zamítl. D ů vvo d y: K zajištění pe
I1eZ1tyc~ ~o~~edavekv muze byh podle § 379 ex. r. povoleno prozatímní 
?p~tre11l" l~-.l pr~ydepodobno, že by bez nich odpůrce strany ohrožené 
po:ouc.ha~ll?, Z~1:~11l,111, zataj,ení~ vnebo zavlečením majetkových kusů 
sveho ]m~I1~, z~!~ste um~uvaml Ulcll1enými o tom s jinými osobami zmařil 
n~bo znac;1e, sÍ1vzIl dobytI pohledávky peněžité. Z tohoto zákonného před
PI,SU vyp!Žva, ~~ povolení prozatímního opatření pro peněžitou pohle
~avku ~u~e n:1Ť! Jenovm tehdy místa, když dobytí pohledávky jest ohro
zeno, pn cemz s~utecnost ohrožení to prokazující musí býti osvědčena 
(~ 379~ 389 pvrvy . ?~stavec }'- v~90 ex. ř.). Toto ohrožení dobytí poh!e
d~vky utrana ZaIU]IC! neosvedcIla, ba neuvedla vůbec okolnosti ze kte
:ych by, ?hro~ení dobytí zažalovaného výživného vyplývalo. Okolnost, 
~e by vyzlva za!obcova bez povolení prozatímního opatření byla ohro~ 
z~na, nerozho?~Je a ne~ů~e zákonný požadavek ohrožení dobytí pohle
g~vky ~ahradlt1. Osta~ne, 1 kdyby, tu bYlY podmínky § 379 ex. ř., nebylo 
j 1110zno n~vr~ovane prozaÍ1ml11 opatrem povoliti vzhledem k předpi

sum § 379 tretI odstavec ex. ř., neboť navrbované prozatímní opatřeni 
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·června 1927. K tomuto jednání dostavil se pouze zástupce strany žalu
jící. Jak ze záznamu zjištěno, založil zástupce žalující strany závěrečny 
lis! ze dne 30. prosince 1925, aby jím vyvrátil námitku žalované strany 
při prvém roku, týkající se místní nepříslušnosti soudn, neboť podle ob
sahu závěrečného listu žaloby z této smlouvy musí býti podány u pří-. 
slušného soudu v Praze, jemuž se obě strany podrobují. Když prvý 
soudce přijal na soud závěrečný list, dlužno v tomto jednání žalující 
strany shledávati d'oplnění žaloby. Jde o přednes strany, o kterémž měl 
podle § 207, 209, 217 c. ř. s. býti sepsán jednací protokol. Ve smysln 
§ 442 druhý odstavec c. ř. s. měl prvý soudce obsah tohoto nového před
nesu žalující strany sděliti opisem jednacího protokolu straně žalované. 
Postup prvého soudce, jenž vydal k návrhu žalující strany rozsudek pro 
zmeškání podle § 442, prvý odstavec c. ř. s., neodpovídá zákonnému 
předpisu. Prvý soudce neroz.hodl o námitce. Pokud jde o to, že při prvém 
roku popřela žalovaná strana í nárok žalobní, jest tato okolnost bez pro
cesuálního významu. Uplatňuje za tohoto stavu věci vadnost řízení " 
důsledkem toho i nesprávné právní posouzení, 'č'iní tak odvolatel právem, 
.a, proto'že podle § 496 čís. 2 c. ř. s. trpí řízení prvé st>olice podstatnou 
vadou, jež zabránila důkladné vysvětlení a řádné posouzení rozepře, 
'bylo napadený rozsudek zrušiti a věc podle § 496 c. ř. s. prvému soudu 
vrátiti, by dále jednal a přihlížel při rozhodnutí k útratám odvolacího 
-řízení. 

N e j v y Š š í s o u d potvrdil napadené usnesení s tou opravou, že 
se soudu prvé stoHce přikawje, by' dále po zákonu jednal a v novém 
rozhodnutí, jež učiní, přihlížel i k útratám tohoto opravného řízení. 

D ů vod y: 

V tomto sporu konán byl prvý rok v technickém slova smyslu (§ 239 
·e ř. s.), při němž žalovaný vznesl námitku místní nepříslušnosti. Na to 
soudce nařídil ihned ústní jednání na 17. červen 1927; k usnesení, by 
'0 námitce nepříslušnosti jednáno bylo' odděleně od věci hlavní, nedošlo. 
Žalovaný necloS!tavil se cine 17. června 1927 k roku, při němž poc!le vy
líčeného stavu mělo se jednati jak o námitce tak i ve věci samé. Jde tedy 
'0 případ § 442 druhý odstavec c. ř. S., nikoli o případ § 442 prv)\,od
stavec, jak žalobce neprávem míní. Soud prvé stolice učinil pří tomto 
roku pouze rozsudkový záznam, aniž sepsal protokol, a vynesl hned roz
sudek pro zmeškánÍ. Správně poukazuje odvolací soud na to, Že prvý 
soudce nerozhodl o námitce nepříslušnosti, a právem spatřuje v tom 
vadnost řízení podle § 496 čís. 2 c. ř. s.; bez předchozího rozřešení otázky 
příslušno,sti nelze přikročiti k vyřízení sporu ve věci hlavní (§ 260 a 261 
c. ř. s.). Prvý rok v technickém slova smyslu není sice určen k jednání 
ve věci hlavní, takže - jak odvolací soud správně uvádí, - nemá pro 
spor pmcesuálníhovýznamu, že žalovaný popřel při prvém roku žalobní 
nárok ve věci samé. Za to však prvý rok jest výslovně určen k tomu, by 
při něm mohla býti ohlášena námitka nepříslušnosti soudu. Ohlásí-li ža
lovaný tuto námitku, provede již procesni úkon potřebný k tomu, by 
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námitka tato byla účinnou. Následky zmeškání, jež žalovaného stihají 
v řízení před sborovými soudy podle § 398 a 399 c. ř. s. a v řízení před 
okresními soudy podle § 442 druhý odstavec a 399 c. ř. s. týkají se 
pouze rozhodnutí ve věci hlavní a nikoli též rozhodnutí o námitce ne
příslušnosti. Proto § 398 prvý odstavec dovoluje žalobci pouze na
vrhnouti, by byl vynesen »rozsudek pro zmeškání ve věci hlavní«, v dru
hém odstavci pak upravuje řízení v těch případech, kde žalovaný vznesl 
při prvém roku námitky uvedené v § 239 c. ř. s., a nařizuje, že jest o nich 
rozhodnouti a že teprve při jich zamítnutí lze vydati rozsudek pro zmeš
kání ve věci hlavní. Totéž nařízeno jest v § 399 druhý odstavec c. ř. s. 
pro případ zmeškání podle odstavce prvého téhož §. Poukázati jest na 
Neumannův komentář k c. ř. s. (vydání III., str. 1245 a 1246), kdež se 
podrobně dovozuje, Že jest v případech, kde se jedna strana k d"lšímu 
roku nedostaví, o oněch při prvém roku řádně ohlášených námitkách jed
nati jen se stranou se dostavivši a o nich rozhodnouti a teprve po jejich 
zamítnutí přikročiti k vyřízení návrhu, by vynesen byl rozsudek pro 
zmeškání. Ježto soud prvé stolice o námitce nepříslušnosti dosud neroz
hodl, právem byl odvo·lacím soudem zrušen rozsudek pro zmeškánÍ. Ale 
odvolací soud neměl věc vrátiti výslovně za tím účelem, by byl vydán 
)nový rozsudek«, nýbrž příkaz ve zrušovacím usnesení odvolacím sou
dem soudu prvé stolice daný má zníti správně tak, že procesní soud má 
dále po zákonu jednati, ježto k vydání nového rozsudku nemusí vůbec 
dojiti, bude-Ii vyhověno ohlášené námitce. 

čís. 7348. 

Nejde o jednatelství bez příkazu, léčil-Ii kdo jiného, byv k tomu 
zjednán třetí osobou. 

»Věcí« ve smyslu § 1041 obč. zák. jest vše, co může býti předmětem 
práva, tudíž také věci nehmotné. Spadá sem zejm"oo osobní námaha, 
práce, již bylo v něčí prospěch použito. 

(Rozh. ze d.ne 22. září 1927, R I 808/27.) 

žal'ující lékař léčil žalovanon z úrazu, jejž utrpěla, byvši přejeta 
automobilem. Žalobě o zaplacení lékařského honoráře pro c e sní 
s o u d ]'i r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d zrušH napa
dený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále 
jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Žalovaná Anna E-ová sloužila u své 
sestřenice Terezie T-ov.é, rolnice v S., jako služka, a byla proto podle 
dopisu zemědělské nemocenské pojišťovny v P. členkou této pojišťovny, 
pokud se týče okresní nemocenské pokladny zemědělské v P. Dne 21. 
října 1925 byla žalovaná povalena automobilem továrníka Františka 
H-a a utrpěla při tom zranění na hlavě, hrudníku, horních i dolních 
končetinách. Byla automobilem H-a dopravena před dům žalobce a 
odtud na žalobcův podnět do svého bytu u zaměstnavatelky Františky 
T-ové, kde ležela z počátku v úplném bezvědomí a byla upoutána na 
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lůžko po úplných pět neděl a léčena žalobcem. Podle § 28 stanov okresní 
Ilcmocenské pokladny zemědělské v P. musí každý člen ihned počátek 
neschopnosti k práci, spojené s nemoCÍ, ústně neb písemně ohlásiti po
Idadníčnílllu lékaři jakož i kanceláři pokladny. Podle § 22 čeledního 
řádu ze dne 7. dubna 1866 má hospodář na vůli, by nemocného čeledína 
bud' ve svém domě ošetřoval, anebo ho dal do veřejné nemocnice nebo 
jinam do ošetřování, může-Ii se to státi beze škody nemocného. vý~ 
povědí Jana V-a jest dokázáno, že žalobce, prohlédnuv žalovanou, pravil 
k Terezii T-ové, že má žalobkyni dáti do nemocnice, a že T-ová na to 
prohlásila, že žalovanou do nemocnice nedá, že ji bude ošetřovati sama 
a že žalovaná může u ní zemříti, a výpovčdí kontrolora zemědělské 
nemocenské pojišťovny Karla P-a, že mll T -ová asi měsíc po úrazu, 
když na vyzvání žalobcovo, by u ní přezvěděl, zda žalobce má léčiti 
žalovanou soukromě, či na účet ·nemocenské pokladny, s ní mluvil, od
pověděla, že případ ncmocenské pokladně neohlásila, poněvadž by ža
lobce žalovanou odkázal do nemocnice, ona že ji nedá do nemocnice 
a že ji nenechá také na nemocenskou pokladnu léčiti, že ji bude ošetřo
vati sama. Terezie T -ová vypověděla jako svědkyně, že jí žalobce říkal, 
že mU za léčení žalované musí zaplatiti H., když mu jí dal lééiti, a ža
lobce také skutečnč žaloval Františka H-a pod značkou spisovou Ck II 
a 225/,26 o léčebné, nechal však spor v klidu, když mu H. namitl, že 
se se žalovanou ohledně všech· nároků, tedy také ohledně léčebného, 
vyrovnal. Usnesením okresního soudu ze dne 25. června 1926 byla ža
lovaná zbavena úplně svéprávnosti, ježto následkem úrazu hyla nějaký 
čas úplně bez vědomí a ježto posud ještě nenabyla způsobilosti k práv
ním činům. Terezie T -ová vypověděla jako svědkyně, že byla, když 
dostala peníze od E-'ové, II žalobce, aby mu zaplatila, že však žalobce 
ncbyl doma a že pak žalobci nezaplatila, poněvadž jí to lídé vymluvili. 
Z toho patrno, že žalovaná nepožádala žalobce, aby ji léól, a že tudíž 
žalobce nemůže odVozovati nárok sv(ij ze smlouvy se žalovanou. Z toho, 
pak z toho, že se žalobce domáhal zaplacení léčebného na H-ovi z dů
vodu, že ho o léčení žalované požádal, lze dovozovati, že žalobce ne
léčil žalovanou o své újmě v zájmu žalované, nýbrž že to činil proto, 
že byl ocl H-a k tomu zjednán, a nelze proto právní poměr žalobce 
k žalované v tomto případě posuzovati podle § 1036 a 1037 obč. zák., 
totiž žalobce nebyl jednatelem bez příkazu včas nouze (potřeby) ani 
k užitku žalo,vané. Ježto však žalobce, ač mu nebylo k tomu uděleno 
zmocnění žalovanou, obvazů použil k užitku žalované, mŮže podle § 1041 
obč. zák. žádatí, by mu bylO nahražen'o to, co obvazy ty stály, když se 
jich ve prospěch žalované použilo. Náhradu za osobní námahu, ná
vštěvy, úpravu ran, 'čistění, naříz'nutí hnisavého zánětu, ztrátu času, 
čistění ran a přikládání obvazů žalobce ani podle § 1036, 1037 ani podle 
§ 1041 obč. zák. nemůže na žalované žádati. V žalobní odpovědi ža
lovaná výslovně popřela, že žalobce účtované úkony provedl a materiál 
dodal, a v odvolacím spisu slovy »i kdyby byl náklad účelným a nut
ným, mohl hy žalobce požadovati nanejvýše náhradu materiálu, nikoliv 
honorář« námitku tu ovšem ne výslovně, avšak slovy, jcž jiného vý-
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_, VL"·'. 'e Proto 'est třeba, by soud přiměřellpm zl:~~ 
kladu nepnpoUSlc-P, ,ot)a~uj " ," J, obvazy dodány a bylo-lI pOllZ1tl 

bem z]·isti!' byly-Ii veskere u~tovane 
so ..., Inym 
tolika obvazů nutnym cla uc.e '('I ,·apadené usnesení a vrátil věc odvo-

l' " Š í s o U Zl USl 1 dl' , 
Nel v JI S I 10 případném dalším jednání rozhodl o o vo ani ve 

laC1l11L1 SOULU, JY I 
včci samé. 

Důvody: 

I ·h ' žalobce 1 ' souhlasí s názorem soudu odvo aCI o, ze, 
Soud dovo aCI .. ". "' b',ti považován za Jednatele 

za ok?lností ,,--e sp~~u n~I~~t~n[~~z~~e~~~,u~~íP'1dě použíti předpisů, §§ 1 03~ 
bez pnkazu a z~ tu . k . této příčině na správne oduvodnel1l 
a 1037 ob či z~~(.' ~ fo~~eaz:l~ěn~v původní důvod žalohní, opírající ,:e 
soudu odvo aCl.~. b~' 'k dovolával se ovšem předpislt o nezmocne
o §§ 1151 a nas,. oC·v~~k·' nikterak nevadí, by souzený případ nebyl 
ném ]ednatelstvl. To . § 1041 obč zák. ježt-o skutko"é okolnosti, 
podřaděn pod ustallO'Vel1l, , . h ná~oklt ~vedl, naplňují také náleži
které žalobce k opodstat~le~1 SVY,c . est věcí soudu by vystihl, kterého 
tosti tímto předpisem poza ovan:, t

a
l]en1 ke skutečn~stem ve sporu zji-

. . t vení lest se zre e .' . . 41 
zakonneho us ano I' h bil tudíž použiv předpiSU § 10 
štěným použíti. SOlil; °ldVbO aCI, nlePvonCe' Ylledovolá~al neposoudil však věc 

, . k . ho' se za o ce vys o ' , . k ,. 
obc. za .,]e z , .' 'Iobee nemůže podle § 1041 obc. za . za-
správně, VySlO'V1V naz01: ze, za h ,'''těvy úpravu ran, čistční naříz
datl náhradu za osob\1l nama u, navs ". .: , ""kládání obvazů. 

. .' t t' tu čaSU clstem ran a pn 
nutého hnisav,eh? zane u, z r,a, ) lŮvodnil zdá se však, že dospěl 

. Soud oclv.ólac} Sice toho~o nazor~ :e~~erý při~hází v § 1041 obč. zák., 
. k němu Ílm, ze po]e~ vyrazu »~ec" eód ovídá duchu zákona. Má-II 

vykládá ve smyslu, ve~lkhmohtne"tCosz e~n1u Pu·čelu a zásadě slušnosti, na 
, d . § 1041 obc za . vy ove I v . P;: pISČ.' t o v·ykládati výraz »věc« v nejširším smyslu slova.a P,o~ 

l1lZ spo lva, nu no, b. t· 're'dme' tem práva tedy take veCI 
v , t' "vše co m lize Y IP' . b" 

vazova I ,za(§v2e~5 obČ zák) pojein věci v t,omto smyslu zahrnuJe v so e 
nehmotne I ., •••• " b I '-í rospěch použito (Ehren-
také osobní n§ál~~~U, l~rtjl, JI~3{ ~:kr~lo~a »vlastník« jest použito 
zwelg 1920, " .c. ,. . (§ 353 obě zák.). Podle toho 
v § 1041 obč. zak. v ne]SlrSlm smyslu oY. • H § 1"041 obč 
n~obstrQjí názor soudu odvolací~o, ,že žalobc~ ~l~ITIUZe, p~~~~ ran čistění 
zák žácl·ati náhradu za osobl1l namallll, na,vst,;vr, up '·kl' 'j. ď b-

. .", \t tátu času clstem ran a pn ac ant o 
naříznutého hl1lsaveho zane, u;/ :, d i~ § 1041 obč'. zák. propůjčuje 
vazŮ Soud odvolacl nepostre , ze pre p ,·t 'tší vy·hody než 

.. , .. b I v něčí prospěch pOUZI ·0, ve . , 
tomu, ]ehoz prace, Y?k ' 'mu jednateli který nemá nároku 
předpis § 1037 obc., za : nezmocnel~e vou ~sobní námahu. Soud 
na náhradu ceny sve prace, na ,odl~enu za ~,,, . st ve směru tuto 
odvolací, projeviv ,shora uv,:dellr ~.azo~, kte~e~;I~eémd;oto, že žalovaná 
naznačeném myln~m,,, povazova"knz,el;l"'tZaane' úkony provedl a materiál 

. I ' , la ze zalobce ves ere uc ov .. , , . .. h' 
. vys ov ne popre, d dl') te' p'rl·c'I·11ě skutková Z]lstenl, pc z 

d I " h' 'u]·e (s·ou o vo ael v , 
clo a, a ,po. re~, 'd '.hrady třeba při čemž důsledkem sveho 
jest k urcenl vyse poza ovane na, 93" 
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mylného názoru pokládá za potřebné, by prvý soud pouze zjistil, zela 
byly veškeré účtované obvazy dodány a zda bylo použití tolika obvazů 
nutným a účelným. Tu však soud odvolací patrně přehlédl, že prvý 
soud ve svém rozsudku zjistil, že žalobce za pří-č'inou léčení žalované 
konal u ní návštěvy, vyčisti! rány a je zašil a opatřil obvazy, které 
jakož i jiné medikamenty sám dodal, a to tak, jak v účtě ze dne 4. srpna 
1926 jest uvedeno, a že léčení, jak účtováno, bylo nutné a účelné právě 
tak, jako poskytnutí obvazů a jiných medikamentů. Skutková zjištění 
prvého soudu stačí tedy k rozhodnutí o výši požadované náhrady jak 
za obvazy, tak i za osobní výkony žalobcovy při lékařském ošetření, 
jichž bylo k užitku ža!ované použito. 

čís. 7349. 

Mezinárodní doprava železniční. 
Žaluje-Ii strana dráhu o náhradu škody ve výši poplatků vybraných 

pro opozděné odebráni zásilky, tvrdíc, že, opozděné odebrání zavinila 
dráha, pooěvaM se neřídila platebním záznamem na nákladnim listu, 
neplatí promlčecí lhůta čl. 12 mez; ůml. žel. (§ 71 žel. dopr. ř.). 

Ustanovení mezinárodní úmluvý železnič'ní byla před zákonem ze dne 
14. července 1927, čís. 110 sb. z. a n. v čes\(;os!ovensku účinnou jenom 
mocí tarifních vyhlášek uveřejněných ve Věstníku pro železn;ce a plavbu, 
a mohla býti stejnými vyhláškami změněna. 

Nedbala-Ii železnice platebního záznamu, který podle tarilu nebyl 
přípustným, nenl povinna náhradou šlÍody. 

(Rozh. ze dne 22. září 1927, Rv I 2018ji26.) 

Žalující firma zaslala zboží dráhou do Hamburku franoo stanice 
Hamburk. žalobou, o niž tu jde, domáhala se odesílatelka na čsl. želez
ničním eráru zaplacení 4.481 Kč 20 h a oďůvodňovala žalobní prosbu 
takto: Odesílací stanice přijala zásílky od žalobkyně k dopravě franko 
fob. Hamburk, totiž že celé dovozné z odesílací stanice až do stanice 
~amburské svobodného přístavu zaplatí žalující strana co jejich ode
SIlatelka. Dovozného však žalující strana při podání zásilek těch stejně 
jako při jiných zásilkách, jež k dopravě u téže stanice podala, definitivně 
hned nesložila, poněvadž stanice nemohla přesně ihned stanoviti do
pravní výlohy, nýbrž složila u stanice zálohu ve formě L zv. úvěru pro 
vyplácení doV'ozného. Frankováoní zásilek tímto způsobem jest obvyklé, 
Odesílací stanice též vzhledem k tomu, že tyto zásilky byly jí žalující 
stranou odevzdány k dopravě franko fob. Hamburk a že tato měla u ni 
úvěr pm vyplácení dovozného, poznamenala v nákladních listech i dupli, 
káte,ch ,na tyto ,zásilky čísla !rankaturních účtů. Když však tyto vagů
nov~ zasllky dosly do Hamburku, nebyly drahou jich příjemci, firmě R., 
~fd~ny dle dop~avní smlouvy !ranko, nýbrž bylo drahou na příjemci 
zadano zaplacenI dopravného po německých tratích ještě jednou s PO" 
ukazem na to, že frankování zásilek z Československa do Německa 

1461 

toho času není přípustné. Firma R. však oc\ep~el~ za~~ati.ti to~o. dovoz~é. 
poněvadž měly jí býti žaluj~cí stra~o~.dle znan:eho Jl ul::dna111 k~~nJ~o 
zaslány franko Hamburk svobodny pnstav. D:aha ode?rela ~ydanI ~a-

'I k j'l'rmě R bez opětného zaplacem d'opravneho po nemeckych tratlch 
SI e .. . k I d Id' h 
a, když firma R. na. svér~l. zápo!~n~m stanovls. II sett:~~ aj a a ,ra ,a 
zásilky za několik dnI po JIch ~tO]ltr do Hambulku sloz:tJ z ~~gonu a.le 
uložiti a vydala je teprve, kdyz trnll~ R. ,dovozne pn nemeckych tratIch 
a stojné z vagonů těch zapl atria, Tlm, ze tyt'~ ,zasJlky nebyly dr~hou 

t" 'R, vydány dokud nebylo zaplaceno jeste jednou d,opravne po 
lnne· ) " . v -... 'I ' J •• I 
'necky' ch tratích přes to, ze je zalu]lel fIrma odesl aCI SLamCI zal' a-
llEI' k b d' -- t tila a tato zásilku přijala k dopravě franko I-Iambursvo o, ny pns aV 
bez' íakékoliv námitky, vznikla žalující straně šk?d,a 4 .. ~8,1 Ke 20 h, rov
najíčí se 272.60 a 254.60 zlatých marek, ktere zalu]lcl strana musela 
cine 15. listopadu 1923 zaplatiti na stojném, skladném, nákladech vy-

'ložení, naložení a jiných výlohách přivoděných tím, že dráha nevr
dala příjemci zásilky bez opětného zaplace11l dopravneho, ~o ~,e~ 
meckých tratích. Tento peníz, je žalovaná stra~a P?v1l1.na ~trane zal~jlcl 
nahniditi, zavinivši škodu žalující strany v one VySl tl1~) lve nedo~ľ~ela 
dopravní smlouvu, ktemu se žalující stran?Ll ,?hledne techto :~sdek 
uzavřela, a je ve stanici Hamburku svobodny prr.stav nevyd~la prljemcl 
franko. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I I C e za}obu zamltl, o d.v o: 
I a c í s o Ll d napadený rozsudek potvrdIl. D u vod y: Nespravne 
právní pos1ouzení věci po stránce právní spatřuje od~olatelka ~ tom: 
že procesní soud neshl:dal v nesprávI;én; Eo~tupu drahy po pr:vzetl 
zásilky k dopravě porusel1l smlouvy, zaleze]lcl p,odl~ odvolatelky .v ne
respektování obsahu nákladního lIstu" podle neh?~ od~srI~tel zasllku 
podal franko až do Hamb~rku, t~kže, draha nebyl~ ]l~ '?pravncna ~ Ham
burku dovozné za trať nemeckym uzemlm problha]lcl od adresata po
žadovati a učinivši tak sama zavinila, že zboží adresátem nebylo- ihned 
odebrán; a že vznikly' poplatky stojné, skladné a náklady vyložení a 
naložení zboží, a jiné, které musela pak žalující nahraditi příjemci, ježto 
se mu zavázala dodati zboží franko Hamburk. Dalši nesprávné po
souzení právní ;hledává odvolatelka v tom, že proc~sní soud uzn~l, že 

. nárok jest promlčen uplynutím jednoho ro~u, ačkolIv, se podle ,nazoru 
odvo'látelky nejedná o- nároky podle § 70 zel. dopr. r. (spravne podle 
čl. 12 mez. úml. Bernské), nýbrž o nárok z náhrady škody podle § 1295 
obč. zák:, který se promlčuje teprve ve třech letech (,§ 1489 obč. zák.). 
Leč názor odvolatelky jest mylným v tom i onom směru. Předně sl~ší 
uvésti, že podle § 5 žel. dopr. ř. sice ru'č, dráha za své lIdI, pokud pch 
používá při provedení dopravy samé. Toto ustanovení nelze však vyklá
dati extensivně tak, že dráha ručí za své lidi i v tom směru, když při
pustiÍi, by do nákladního listu bylo pojato něco, co se příčí tarifu, a ne

. poučili stranu o tom, pokud se týče sami si toho nebyli vě,domL Vžd~: 
podle § 57 žel. dopr. ř., ruči sám odesílatel dráze za spravnost,. tU?IZ 
i přípustnost prohlášení, pojatých do nákladního lIstu a, popl-1I .neCO 
do nákladního listu, co jest nepřípustným, nemůže proti dráze z toho vy
vozovati náhradní nároky, neboť měl věděti, co jest dovoleno a co Mni. 
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:'rohlášení přičíd se tarífu ."ezavazují přirozeně dráhu (§ 56 žel. dopr. 
r. a čl. 6 mez. uml. Bernske) a .Jich nerespektováni nemliže býti přiro
zel1ě důvod~m k náhradě škody. Že se prohlášení »Franco Hamburk« 
pOJa~; odesIlatelem do nákladního listu přičilo tarifu. nemůže býti v nej
n~enSll:1 pochxbno, ano Je'st meZI stranam1 nesporno, že již před sjedná
mm n~~ladU1 sm,louvy byla v tuzemsku vyhláška železnice (obdobná 
s v~hlaskou v Nemecku) toho obsahu, že zásilky do Německa lze vy
plahtl pouze až k čsL-německé přechodní pohraniční stanici. Tato vy
hláška byla uveřejněna ve Věstniku pro železníce a plavbu čís. 65/66 
ze d~e 16. srpna 1923, způsobem odpovídajícím předpisům a tudíž ve 
forme pro strany závazné. Jest tudíž námitka že se uveřejnění nestalo 
ve sbírc~ zákonů a I~ařízení, nepřípadná. Vyhláška tato obstojí í proti čl. 
4 mez. uml. Beruske, neboť ve smyslu tohoto článku mohou pro určitá 
dopr.avní úzen!Í v mezinárodní železniční dopravě býti zúčastněnými dra
hami (zde v Ceskoslovensku a v Německu) smluvena reglementární do
datečná ustanovení k mezinárodní úmluvě, která se uveřejňují způsobem 
obvykly~. pro, uveřejňování tarifů dotyčných železni'čních správ. V sou
zen,el;' pnpade jednal? se o dopravu, která byla uskutečněna mezi pří
sl~sl11kem republiky Ceskoslovenské a republiky Německé, a byly tyto 
s:~ty ?právněny svi'm V}'sostným právem stanovití dodatek, vížící pouze 
p~IS!USIH~y obou těchto státlI. V nákladních listech jest také výslovně 
IIs,te;lO, ze, se zboží přijímá k dopravě podle mezínárodní úmluvy želez
mC111 jakoz ,I podl~ ust~novení dopravních řádli a tarífll, súčastněných 
drah ~ svazu, ktera polah pro tuto zásilku. Ježto tarifem ve smyslu čl. 12 
l11.ez., um~uvy. (§ 70 žel. dop~. ř.) se nerozumí pouze sazby dopravní, 
nybr,z veskera ~stanove.nI, smerod.atná pro smlouvu dopravní, jest tari
fem I ustall,ovenIo d?bran; dovozného· (§ 6 žel. dopr. ř.). Tu pak i kdyby 
bylo lze pnpushtl, ze draha nesprávným pou'žitím ustanovení o dobír
kach dovozeného zpli~obila, že následkem neodebrání nevyplacené zá
sIlky adresatem ~ybrany b~ly ,od něho slojné a vedlejší poplatky, jest 
ve ~my~lu čl. 71 zel. dopr. r. (cl. 12 mez. lIml.) nárok na náhradu (.vrá
cenl) tec~to poplatkli uplynutím jednoho roku promlčen. Ostatně pří
Je~,c~ zboZI ,nevzmkla škoda tím, že zboží nedošlo do Hamburku franko, 
nybrz 11m" ze nevyplatIl dovmné, ač dráhou jeho výplata byla žádána. 
Ač tedy mel a mo~l Vědě~i, že poukazování do Německa není přípustným 
a. tedy .mohl zabral11h ~akladun~ stOj?ého a vedlejších poplatkLI, přece 
do~ozneho nevyplahl, ackolIv mel moznost pak jeho náhradu dodatečně 
pozad,~vatl od svého smluvníka, žal'Obkyně. Poněvadž žalobkyně sto'né 
a d~lsl vylohy nezavinila, kdyžtě právně vyloučenou věc (I. j. fran~o
v~.11i do Hamburka) nemohla uskutečniti, odpadl by i náhradní nárok 
pnjemce z~ stojné a ostatní výlohy proti žalobkyni pro nefrankováilí zá
sl!~y a I dusledně zas~ nárok žal?bkyně proti dráze. Proti ní mohl jedině 
pnjen:c~ po.~le § 99 zel. dopl". r. uplaÍ110vati nároky, ježto zboží i ná
kIadnI lI;t pnJaI a vyplatil. Tedy i vzhledem k tomu, že příjemce vlastně 
~am Sl ~kodu za~inil. a pak i pro nedostatek příčinné souvislosti mezi 
skodou zalobkyne a Jakýmsi zaviněnim neb opomenutím dráhy byl by 

- čís. 7349 -
146;; 

práVlll' nárok žalobkyně neodůvodněn, nehledě ani k nedostatku aktivní 
leaitil11ace, která ovšem namítána nebyla. 

b 1\ e j vy Š š í S ou d nevyhověl dovolání. 

D II vod y: 

Nelze souhlasiti s výrokem nižších soudů, že žalobní nárok pominul 
promlčením podle čl. 12 M. Ú. Ž. Podle tohoto předpisu promlčuji se do 
jedn-oho roku nároky na v!áce~~ př~p~atků, .vzI~iklých ~espráv?ým p~
užitím tarifu neb chybou pn pOC'ltam. Zalobm narok nem takovymto na
rokem, nýbrž nárokem na náhradu škody z porušení smluvního závazku. 
žalující strana tvrdí, že železnice, přijavši bez námitky nákladní listy, 
v nichž odesilatelův platební záznam byl vypfněn slovy: »!ranco fob 
Hamburk«, byla povinna vybratí celé dovozné se všemí vedlejšími po
platky až do vydání zásilky od ní jako odesílatele, že ona, spoléhajíc 
na platnost takto ujednané smluvní podmínky, neopatřila svého spedi
teura v Hamburku penězi k vyplacení zásilky, že když železnice v Ham
burku odepřela proti smlouvě vydati zásilku, leč proti zaplacení dovoz
ného a poplatků z přepravy přes Německo, vyžadovalo zaslání peněz 
do Hamburku iisté doby a že tím utrpěla škodu ve výši poplatků vybra
ných železnic( pro opozděné odebrání zásilky, jejíž náhradu požaduje. 
žalující strana nedomáhá se tedy vrácení poplatků a netvrdí, že podle 
tarifu bylo na nich více vybráno, než náleželo. Jest pouhou náhodou, že 
výše požadované náhrady rovná se sumě určítých železníčních poplatků, 
a není sporno, že železnice k vybrání oněch poplatků podle tarifu opráv
něna byla. Právním důvodem žaloby jest, že železnice po-rušením smlouvy 
zavínila opozděné odebrání zásilky a že jest proto povinna nahradití 
škodu vzníklou tím, že musily býti železníci zaplaceny poplatky, kterých 
by při včasném odebrání nebylo. Pro takový nárok neplatí vyjimečná 
jednoroční promlčecí lhůta podle čl. 12 M. Ú. ž., nýbrž pravidelná tří
letá promIčecí lhůta pro nároky na náhradu škody. Z vylíčené právní po
vahy žalobního nároku plyne dále, že neobstojí ani další důvody uve
dené odvolacím soudem. pro jeho zamítnutí, že nemůže býti žalující 
straně upřena aktívní legitimace k žalobě, a že nelze vyloučiti příčinnou 
SOL\.vis"lost mezi postupem železnice a tvrzenou škodou. Jmenovitě nelze, 
jak činí odvolací soud, přičítati vinu na škodě příjemci zásilky z toho 
důvodu, 'že ji mohl odebrati ihned po dojití a vybrané poplatky doda
tečně požado.vati ocl žalující strany, neboť nebyl ku poskytnutí úvěru 
povinen. . 

Přes to není žalob ní nárok po právu. Není sporu o tom, že podle ta
rifních předpisů platných v rozhodné době v Československu i v Ně

.mecku musily býti železničl1í zásilky z Československa do Německa vy
pláceny až do pohraniční stanice odesílatelem, od pohraniční slanice pří
jemcem. Vyplatiti zásilku úplně předem, bylo nepřípustno. Neprávem 
popírá žalující strana, opírajíc se o právní názor znalce slyšeného ve 
sporu, jenž ovšem není pro soud závazným, platnost tohoto tarifního 
ustanovení, vyhlášeného pod čís. 338 ve Věstníku pro železnice a plavbu 
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z 16. srpna 1923, čís. 65/66, poněvadž prý jest v rozporu s čl. 12 M. (T. 

ž. a proto podle čl. 4 M. (T. ž. nicotné. Českosl-ovenská republika zavcí
zala se sice článkem 20 mírové smlouvy Saint-Germainské, že přistoupí 
k bernské úmluvě ze 14. října 1890 o mezinárodní železniční nákladní 
dopravě, ale ani její přístup, ani úmluva sama nebyly vyhlášeny v<: 
Sbírce zákonů a nařízen·i, jak ústava a zákon ze dne 13. března 1919, čís. 
139 sb. z. a n. nařizují. Teprve zákonem ze dne 14. července 1927, čís, 
110 sb. z. a 11. bylo- ustanoveno, že nové mezinárodní úmluvě o přeprav;~ 
zboží po železnicích ze dne 23. října 1924 bude po jejím vyhlášení ve 
sbírce zákonů a nařízení příslušeti moc zákona. Když již nyní na 'česko~ 
slovenských nákladních listech pro mezinárodní dopravu jest vytištěno, 
že se přeprava děje podle mezinárodní úmluvy a podle ustanovení do
prav~ích řádů a tarifů zúčastněných drah, není to proto, že by meziná
rodl1l úmluva měla platnost zákona, jenž by "Ovšem ponhou tarifní vv
hláškou nemohl býti změněn, nýbrž poněvadž se státní železniční sprá;'" 
o tom zvláštními úmluvami s jednotlivými súčastněnými státy dohodla a. 
obsah úmluv vyhlásila jako tarifní předpis ve Věstníku pro železnice a 
plavbu. Příloha A k hospodářské dohodě mezi vládami českosloven
skou a německou ze dne 29. června 1920, čís. 350/;22 sb. z. a n. usta
novuje, že pro dopravu mezi Československem a Německem platí beze 
změny mezinárodní úmluva) a že železniční správy budou Lipravovati 
vzájemné styky na tomto záklaďě, hledíce k současným provozním a do
pravním poměrům. Bylo· důsledkem této dohody nejen, že vyhláškou 
čís. 80 ve Věstníku pro železnice a plavbu ze dne 15. ún·ora 1922, čís. 13 
byla mezinárodní úmluva prohlášena 'za smluvní právo pro železniční 
dopravu mezi oběma státy, pokud neqyla ve vyhlášce uvedena jiná usta
novení, nýbrž také, že pro katastrofální pokles německé marky v druhé 
polovici roku 1923 bylo v obou státech vyhlášeno jako nový tarifní před
pis, že zásilky nemohou býti předem zcela vyplaceny. O jeho platnosti 
nelze pochybovati. Když tomu tak, dlužno uvažovati, jaký účinek měla 
skutečnost, že československá dráha přes to přijala od žalující strany 
ku přepravě do Německa zboží, jež mělo podle nákladního listu býti do
dáno do Hamburku franco. Tato podmínka příčila se tarifním předpisům, 
platným jak v českoslo.venskp, tak v Německu, ač obojí předpisy byly 
v nákladním listu samém prohlášeny za podmínky smlouvy, a ani česko
slovenská ani německá dráha nesměly se podle platného práva při ujed
návání nákladních smluv od nich odchýliti. Třebas československá 

dráha, při jímajíc zboží kUl přepravě, neodmítla odesílate1ův platební zá
znam na nákladním listě, ba řídila se jím a připojila k zásilce franka
turní účty za účelem pozdějšího vybrání oné části dovozného, jež připa
dala na Německo, od odesílatele, nebyla německá železnice povinna, 
vstoupiti do smlouvy takto ujednané. Splnění jednoho ustanovení smlouvy 
bylo nemožným. Následky nemožnosti plnění nutno posu~ovati podle 
§ 878 obč. zák. PO'něvadž nemožno bylo'splniti jenom jednu její podřad
nOIl podmínku, zůstala nákladní smlouva platně ujednanou, platnosti 
neměl však odesílatelův pli'tební záznam, na jeho místo nastoupil vížící 
před]}is tarifu. Nelze-li smlouvu 'splniti pro nemožnost, má strana poško-
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zenA nťsplněnÍm jenom tehdy nárok na náhradu š~od~" utrp~.né ~íll1) /-l~ 
spoléhala na pl~tnost a ~plnitelnost sllll?u~y, Jes,th~e pn uJecln~U!l 
smlouvy o nemOZl10stl spinem smlouvy- nev.ed~lav ~ v::dey .. nemusl1a., z~
lujicí strana musila při povinné pozornosti vedeh,. ze JeJI pl~tebn,I, za: 
znam jest nepřípustný, neboť podrobJ1a se podle nakladmho,hstu radne 
vyhlášeným tarifním předpisům, a ne:.nalost JCJlch Jd'.' na JeJI ,vru~. Z~
vinila sama, že ujednala smlouvu nepnpustn~ou, a rnUSl sama nesÍl skollu 

jí tím vzniklou.. ,.. , . 
Zdejšího rozhodnuti ze dne 30. :IJ~a 1924, c .. J. Rv I 1080/Q4" uV,e

řejněného pod čís. 4317 sb. n. s., oV nemz bylo uznan,~' ze draha, kdy~ pn
jala dodatečný. příkaz odesílatelu;, by vyd~la zbozl P!·o(:,zaplacem do
bírky, jest pov1l1na vyplatJtl odesJ1atch cloblrku, I kdyz pnkaz byl podle 
tarifu nepřípustný, nelze se pro souzený případ dovolavatl. PJdstatny 
rozdíl onoho a souzeného sporu spočivá v t0111, že vybrání dobírky Jest 
podle své přirozené povahy podstatnou částí nákladní sl."louvy, takž,~ 
nemožnost splnční by činila celou smlouvu neplatnou a draha, odvolavsl 
se na onll nemožnost, by byla povinna vrátiti zboží odevzdané ku pře..:. 
pravě odesílateli, dále, že v onon: př!padě b~1 příkaz k~ vybrání ~obírky 
přijat nejen československou, nybrz

v

, I ma? arskoll ~rahO~I, mad arv~~oll 
tím že nabídla příjemci vydání zbozl proh zaplacem dobll"ky, a pnpla 
jeh~ placení. Teprv kdyŽ. ·odesílatel. požadov~I, vydání do~írky~, byl~ 
uplatněna nepříp~stn,ost přlkazu k)eJlmu. vybranl., V .souzenem ~npa~I(, 
byl dráhou proste prehledn~t n~J:npustny platebn! zazn~m odesllatelll\ 
a přeprava provedena podle VIZICICh tanlmch predplsu. Jista obdoba 
byla by teprve, kdyby byl odesílatel celé dovoz~é zap:lahl přecl,:m h?~ 
tavě, a neprávem zaplacená óást n~byla dnlholl vca~vv~acen~J od zaluJl:~ 
strany bylo však přijato dovozné Jenom do pohramcnl stamce, na dalsl 
dovozné mu byl sice poskytnut úvěr, ale nebylo ho použito, nýbrž pla
cení bylo uloženo příjemci. 

čís. 7350. 

V tom, že bylo o žal!obách, majících týž skutkový 1 právní základ, 
v niohž však vystupovali různí žalobci proti témuž žalovanému, rozhod
nuto proti předpisu § 187, druhý odStavec, c. ř. s. jedin!ým r~sudkem, 
neni o sobě zmatečnosti. Pakli by tu pro vady rozsudku byla prece zma
teč008t podle § 477 čís. 9 c. ř. s., bylo by zrušiti pouze rozsudek prvého 
soudu, nikoliv i předchozí řízeni. 

žalobu navzájem nelze uplatnm námitkou při úg,tnfut ličení. Hlavní 
rozdíl mezi uplatněním vzájemné pohledávky k započtení a žalobou na
vzájem jest v tom, že započteni má účel ryze obrarnlý a že na zákla~ě 
námitky nemůže býti žalobce nikdy odsouzen k plněni vzájemného na
roku, n&brž nejvýše jen může býti se svou žalobou zamitnu~.v důsl~d~U 
započtení vzájemné pohledávky; naproti tomu žaloba navzaJemma raz 
útočný a žádá přímo odsouzení předního žalobce, ať jest osud přední 
žaloby jakýkoliv. 

(Rozh. ze cine 22. září 1927, R II 255/27.) 
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. _ Tři clědi~ové, jimž. prý byla zůstavitelova pohledávka po jedné tře
tlOe .odevzdana; podalI .na dlužníka ni sa~1l'ostatné žaloby znějící vždy 
~a tr:tl~U roozustal,os;l1l pohledavky,. ldere soud prvé stolice spojil ku 
~~olec.nemu lednal~l. Za ustmho Jednaní vznesl právní zástupce žalova
neho. zalobu navzajem o zapbcem pohledávky ve výši zažalované po. 
hledavky. Pro c e sní s ° udp r v é s t o I i c e rozhodl O zažalo
vané po~ledávce společným rozsudkem, odsoudiv žalovaného k zapla. 
cel1l pozustalostní pohledávky po jedné třetině každému žalobci a k ná
hradě útrat, které vyměřil jednOÍl:ě bez určení podílů. žalobu navzájem 
:~mIH. O d vol a c I s o u d zrusll napadený rozsudek i s předchozím 
nzen!m pro zmatečnost a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci 
v~ vec~. zno.vu Jedn~I, zejmén.a ? nál;,itce započtení a o spojených žalo
bach, nze~l rozloucll a o kazde ze zalob vynesl samostatný rozsudek a 
samostatne rozhodlo namítané vzájemné pohledávce. D ů vod y: Ka
rel R. byl žalován třemi různými žalobci, každým o 1.166 Kč 66 h z té
hož právního titulu: Nebylo tudíž lze podle § 187 c. ř. s. společným roz
sudkem tyto !~i právní rozepře rozhodnouti. Stalo-Ii se tak, jest řízení' 
podle § 477 CIS. 9 C. ř. s. zmatečným, protože znění rozsudku jest tak 
nedostatečné, že nelze bezpečně jeho přezkoumání provésti. Vždyť ve 
sporu C 209/26 nejsou František V. a Anna V-ová vůbec stranou ža
lovant. nemůže v tomto sporu" býti odsouzen k placení osobám, které 
netvon v tomto sporu stranu procesní, tím méně k placení útrat a žalo
vaný nemůže proti právě jmenovaným osobám, neJSOU-li v tomto sporu 
str.anami, vznášeti námitku započteníJ~ tím méně žalobu, která formálně 
al~l nep.odána: kteréžto žaloby by byly musely býti podány tři, proti kaž
demu zalohcl zvláště. Protože tudíž řízení i rozsudek prvního soudu 
JSou zmatečnýmí ve smyslu § 477 čís. 9 c. ř. s., bylo jak .řízení tak i roz
sudek zrušiti a věc prvnímu soudu k novému jednání a pozhodnutí při
kázati. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl rekursu potud, že napadené usnesení, 
p~kud zr;-,šovalo .;ozslldek i. řízení prvého soudu o žalobnich pohledáv
k~ch zrusIl ~ ul?ZlI odvolaclmu soudu, by nehledě k důvodu, jehož po
u~II pro zrusel1l, o odvolání žalovaného po zákonu jednal; nevyhověl 
vsak rekursu, pokud napadené usnesení zrušilo rozsudek i řízení prvého 
soudu 'o žalobě nav~áje111J ale dodal, že se »žaloba navzájem« odmítá. 

Důvody: 

Odvolací soud zrušil pro zmatečnost podle § 477 čís. 9 c. ř. s. nejen 
Tozs~dek prvního soudu, nýbrž i řízení jemu předcházející a uložil 
prv11l1l1u soudu, by po právní moci zrušujícího usnesení »ve věci znova 
jednal, zeJména tO námitce kompensace a O spojených žalobách, řízení 
rozloučil a o každé ze žalob vynesl samostatný rozsudek a samostatně 
T?:hodl o namítané protipohledávce, a o útratách sporu v první sto
hc1.« TotO' usnesení nemůže l.f této \!šeobecnosti obstáti. 

Tři dědicové, jimž byla tvrzená pohledávka zůstavitelova v su!llě 
3.500 Kč každému jednou třetinon odevzdána, podali na dlužníka tři sa-
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mostatné žaloby znějící vždy na třetinu pozůstalostnÍ pohledávky, které 
první sond spojil ke společnému jednání a pro skončeném řízení ~poleč
n)TIl1 rozsudkem rozhodl, oclsoudiv žaloVaného k zaplacení pozůstalostnÍ 
pohledávky po jedné třetině každému žalobci a k náhradě útrat, které 
vyměřil jednotně bez určení podílů. Odvolací soud shledává zmatečnost 
podle § 477 čís. 9 c. ř. s. V tom, že první soud proti předpisu I:i 187 c. 
r. s. rozhodl jediným rozsudkem a uvádi, že řízení jest podle § 477 <ČÍs. 9 
c. ř. s. zmatečným, že v prvním sporu nejsou stranou ostatní dva ža
lobci a že žalovaný nemllže býti ods'ouzen ku placení osobám, které 
v tomto sporu nejsou procesní stranou a tím méně k zaplacení útrat. 
Poknd rekurs žalobcl! vytýká odvolacímu soudu, že nebyl oprávněn obí· 
rati se domnělou zmatečností, když tato v odvolání nebyla vytýkán~, 
není v právu, protože k důvodům zmatečnosti - jsou-li tu - nutno hle
děti z moci úřadu (§§ 471 čís. 7, 477 odstavec prvý a 519 čís. 2 c. ř. s.). 
Ale v tomto případě není zmatečnosti. Jest při svědčiti odvolacímu 
soudu, že se první soud dopustil formální chyby, když proti předpisu 
fl 187 druhý odstavec c. ř. s. rozhodl tři spory, ve kterých vystupovali 
tři rLlznÍ žaiobci proti témuž žalovanému, jediným ro.zsudkem. Tím však 
sc nestal rozsudek, tím méně ovšem řízení jemu předcházející zmateč
ným, buďsi podle § 477 čís. 9 c. ř. s., nebo podle }iného předpisu zákon
ného. Zmatečnost podle § 477 čís. 9 c. ř. s. jest tu jen tehdy, když roz
sudek, t. j. rozsudkový nález sám sobě odporuje nebo když nejsou udány 
pro rozhodnutí žádné důvody, nebo když udané důvody jsou tak nedo
statečné, že nelze rozhodnutí bezpečně přezkoumati. Takových vad zde 
neni, nehoť z obsahu rozsudku lze seznati, jakým způsobem první soudce 
ke svému rozhodnutí dospěl a z jakých úvah vycházel. Ale, i kdyby tu 
zmatečnost podle § 477 čís. 9 c. ř. s. byla, bylo by to důvodem .ien pro 
zrušení rozsudku, nikoliv í řízení jemu předcházejícího, které smělo hý·ti 
podle § 187 c. ř. s. o všech třech žalobách spojeno a o němž nelze 
tvrditi, že bylo bezúčelné, když všechny tři žaloby mají týž skutkový 
j právní základ. Rozhodnutí jediným rozsudkem nemá v tomto případě 
jÍl1ého významu, než že první soud místo tří souhlasných rozsudků vy
hotovil a doručil právním zástupcům stran - kteří jsou ve všech třech 
sporech tíž .- jen rozsudek jeden. Ani odsouzení žalovaného k nerozdě
lené. útrat'ové částce nezakládá zmatečnosti podle § 477 čís. 9 c. ř. s., 
totiž nějakého rozporu v rozsudkovém nálezu, protože jde o dělitelnou 
sumU peněz, která již podle zásad vyslovených v §§ 888 a 889 obč, zák. 
a § 46 c. ř. S., náleží kažclému ze tří žalobců jednou třetinou, jako jim 
byla přisouzena v témže poměru pozůstalostní pohledávka. Spojením 
všech tří spo'rů ke společllému jednáni a rozhodnutí v jediném rozsudk" 
nebylo se ovšem dotknuto samostatnosti j-ednotlivých žalobních nárokli, 
které jsou uplatňovány různými žalobci, třeba z téhož skutkového i práv
niho dlivodu. Bude tedy na odvolacím soudě, by nehledě k důvodu, pro 
který rozsudek i řizeni prvního soudu zrušil, jednalo odvolání žalova
ného, ovšem jen s hlediska žalobních po'hledávek, jak bucle dále vy
loženo. 

Pokud odvolací soud zrušil rozsudek prvního soudu i řízení jemu 
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rředcházející V odstavci druhém (prvního rozsudku), jímž byla »žaloba 
navzájcm« zamítnuta, stalo se tak právem, ale ovšem z jin.ý'ch duvodtl, 
než jsou uvedeny v napadeném usnesení. Právní zástupce žalovaného 
přednesl při prvním ústním jednání mim'Ú jiné také toto: »Konečně 
vznáší žalovaný žalobu navzájem a sice, aby rozsudkem bylo uznáno 
právem, že žalobci jsou povinni rukou společnou a nerozdílnou zaplatiti 
žalovanému 3.500 Kč se 6% úroky od vznesení žaloby a mimo to za
platíti útraty sporu, též rukou společnou a nerozdílnou a sice do 14 cinů 
pocl exekucí.« V dalším odůvodňoval zástupce žalovaného tento svůj 
návrh, načež první soud i o této t. zv. žalobě navzájem jednal, důkazy 
prováděl a ve věci (ovšem zamítavě) rozhodl přes to, že zástupce ža
lobcll navrhl, by byl žalo'vaný poukázán na samostatnou žalobu. Zá
stupce žalovaného ještě v odvolání si stěžuje, že první soud nevyhověl 
jeho žalobě navzájem a navrhuje, by rozsudek prvního soudu byl ZrLl

šen, po případě změněn v tom smyslu, že jsou žalobci povinni zaplatití 
žalovanému 3.500 Kč s přís!. Takovým způsobem chce tedy žalovaný 
v témže sporu ze sebe učiniti žalobce a ze žalobců žalované, což ovšem 
podIe zákona jest nepřipustno a způsobeno bylo jen neporozuměním 
předpisu civilního řádu soudního O žalobě navzájem. Každý žalovaný 
může se brániti proti žalobě - jakožto prostředku útO'čnému - mimo 
jiné také tím, že uplatní vzájemnou pohledávku k odpočtení (ke kom
pensaci), nebo tím, že učiní mězHímní návrh určovacÍ, ovšem jen potud, 
pokud jsou tu zákonné předpoklady takových obran (§§ 188, 259, 391 
a 411 c. ř. s.). Tyto obrany lze upl,!tni!i ústním přednesem za řízení 
v první stolici a soud musí o nich v témže spom podle zákona jednati 
a rozhodnouti. Ale žalovanému jest volno použíti také protiútoku ve 
formě žaloby navzájem. Tato žaloba není »námitl<ou«, kterou by bylo 
lze uplatniti ústním přednesem za řízení v první stolici - jak to učinil 
zástupce žalovaného - nýbrž jest zcela samostatnou žalobou, třeba 
byla vyvolána dřívější žalobou odpůrcovou a třeba vykazovala po stránce 
formální i obsahové některé zvláštnosti (§§ 96 j. n. a 233 c. ř. s.). Vždy 
jest nutno, aby žaloba navzájem byla podána bud' přípravným spisem 
(§ 226 c. ř. s.), nebo v řízení před okresními soudy do protokolu (§ 434 
c. ř. s.), aby byla odpůrci doručena neb aby nastal případ § 439 c. ř. S., 

kdy se obě strany k soudu dostaví, by zahájily právní rozepři a o ní 
jednaly. Také žaloba navzájem musí býti zapsána do rejstříku pro věci 
sp'Úrné jako samostatná žaloba (§ 226 druhý odstavec jed. ř.). Teprve 
za těchto podmínek může býti o žalobě navzájem jednáno a rozhod
nuto, ať již samostatně nebo ve spojení se žalobou přední (§§ 187, 391 
a 411 c. ř. s.) Hlavní rozdíl mezi uplatněním vzájemné pohledávky za
p'Účtením a žalobou navzájem jest v tom, že započtení má účel' čistě 
obranný (proto mluví zákon v § 391 třetí odstavec c. ř. s. o uplatnění 
vzájemné pohledávky »obranou«), že žalo·vaný touto obranou nemŮže 
chtíti nic jiného, než odraziti útok žalobcuv a že při této obraně nemůže 
žalobce nikdy býti odsouzen ·k plněni vzájemného nároku, nýbrž nejvýše 
jen může býti se svou žalobou v důsledku zapDčtení vzáj emnépohle
dávky zamítnut; kdežto žalDba navzájem má ráz útočný, a žádá přímo 
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odsouzení předního žalobce, ať jest osud žaloby přední jakýkoliv. Když 
tedy v souzeném případě žalovan)' jen námitkou při ústním jednání pod 
tituÍem žaloby navzájem žádal v první i ve druhé stolici odsouzení ža
loboovo, předsevzal procesní úkon podle zákona nepřípustný, o němž 
nemělo býti jednáno a rozhodováno, a jenž naopak měl býti jako neho
dící se k dalšímu jednání odmítnut. Z těchto důvodů může sice obstáti 
rozhodnutí odvolacího soudu, pokud jím l'ozsudek o t. zv. žalobě navzá
iem a řízení jemu předcházející byly zrušeny, ale nemůže obstáti, pokud 
bylo nařízeno, aby první soud jednal »0 námitce kompensace« a »samo
statně rozhodlo vznesené protipohledávce«, protože žalovaný započtení 
neuplatní! a protože řádná žaloba navzájem podána nebyla. K tomu po
ukazuje i rekurs žalobcův, třeqaže jinak, žádaje zrušení odvolacího usne-. 
sení, neprávem dále žádá, by dovolací soud rozsudek prvního soudu po
tvrdil, tedy s přeskočením jed1lé stolíce na místě odvolacího soudu 
o odvolání rozhodl. Za tohoto stavu věci jsou předmětem tohoto sporu 
jen žalobní pohledávky a jen s hlediska žalobních pohledávek bude roz
hodovati O odvolání žalovanéh'Ú. 

čís. 7351. 

Nárok na zajištění věna nelze uplatňovati v nesporném řízení. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, R L 738/,27.) 

. S o udp r v é sto I i c e zamítl v nesporném řízení návrh na za
jištění věna. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení i s před
chozím řízením pro zmatečnost a poukázal navrhovatele na pořad práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvod)': 

Podle § 1 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. projednává 
soud v rresporných soudních věcech jen potud z úřední povinnosti nebo 
na žádost stran, pokud to nařizují zákony. Vyřízení nároku na zajištění 
věna není však ani § 1245 obč. zák. aní jiným zákonem odkázáno na 
pořad práva nesp'Úrného, pročež napadené usnesení hoví zákonu a věcí. 
Rekurenti ne právem poukazují k tomu, že zřízení věna děje se cestou ne
spornou a že proto ani žádost o zajištění věna nelze odkázati na cestu 
spornou; přezírají, že § 1221 obč. zák. předpisuje, že, dovolávají-li se 
rodiče nebo dědové a báby své nemohoucnosti, zříditi slušné věno, má 
sóud na žádost snoubenců vyšetřiti okolnosti a určiti pak přiměřené 
věno, nebo rodiče, pokud se týče dědy a báby od toho osvoboditi, čímž 
zřejmě jest poukázáno na cestu nespornou, kdežto, pokud jde o zajištění 
věna ve smyslu § 1245 obč. zák., ani tento ani jiný zákon projednání 
této věci v nesporné cestě nenařizuje. 
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čís. 7352. 

Strana se může zavázati smlouvou k placení smluvní pokuty i pro 
případ bezvinného nesplnění smlouvy. Smluvni pokutu lze platně umlu
viti, třebas byla kupní smlouva uzavřena pod podmínkou. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n. 
O tom, zda erár, zabravší budovu pro veřejné účely, má odpůrci na

hraditi náklad na uvedení místností v předešlý stav a jakým penízem a 
zda jest mu povinen nahraditi smluvní pokutu, kterou hradil odpůrce 
třetí osobě a v jaké výši, dlužno jednati v řízení nes,pomém. 

Předpis § 4 (6) zákona vztahuje se pnuze na opotřebení obyčejné, 
nikoliv však na opotřebení v rozsahu větším, používáno-Ii místností po
štnvním úřadem za běžnou činži, placenou soukromými nájemníky. 

Zábor podle zák. čís. 304/1921 jest v pravdě vyvlastněním k přechod
nému užívání ve smyslu § 3 zákona o vyvlastněni k účelům železničním 
ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. Hospodářskými újmami dlužno tu 
rozuměti všechny majetkoprávni újmy ve smyslu § 4 zák. čís. 30/1878. 

Erár jest povinen hraditi pronajímateli smluvní pokutu, již tentO' za
pravil kupileH domu, ježto, zabrané místnnsti nebyly erárem včas vy
klizeny. Pronajímatel mohl se vzdáti nároku na snížení smluvní pokuty 
jen na svůj vlastní účet, nikoliv, na účet eráru. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927. R I 805/27.) 
, 

S o ti d P r v é s t o I i c e stanovil náhradu za hospodářskou újmu, 
JlZ utrpěl vlastnik domu jeho zabrání.111 poštovní správou, na 14.000 Kč. 
Rek II ľ Sll í s IQ II d k rekursu majitele domu stanovil náhradu na 
15.166 Kč 65 h. 

Ne j vy Š š i s o u d k dovolacímu rekursu majitele domu zrušil 
usnesení obou nižších soudů a uložil prvému soudu, by ve věci dále jed
nal a pak znovu rozhodl. 

Dllvody: 

Jde ještě o dvě otázky: a) zda erár nahraditi má odpůrci náklad na 
úvedeni místnosti v předešlý stav a jakou částkou, b) zda jest mu po
vínen nahraditi smluvni pokutu, kterou hradil odpÍlrce Františku K-oví 
a jakou částkou. V obou připadech nastává nejprve otázka, zcla se 
o těchto národch má rozhodnouti v tomto řízení nesporném, 'Či zda patří 
nároky ty na pořad práva a mají tam býti odkázány. Tu především 
sluší přcdeslati, že, měly-Ii nižší stolíce za to, že nároky ty lze uplatňo
vati jen sporem, měly je na pořad práva výslovně odkázati a níkoli roz
hodnouti o nich tak, jakoby odpÍlrci nepříslušely. O obou nárocích dlužno 
však rozhodnouti v tomto řízení nesporném a nelze souhlasiti s opač
ným názorem nižších stolic. Ad a) Pravda sice, že podle § 4 (6) zákona 
ze dne 12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n. jest zabiraeí úřad povinen dáti 
vlastníku zabraných místností přiměřenou peněžitou náhradu za veškeré 
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prokázané hospodářské újmy, jež vlastník zabráním utrpěl, a bylo by 
ovšem možno příti se o to, zda p'od tento nárok, O němž podle odstavce 
9 téhož § rozhodnouti se má v řízení nesporném, spadá i nárok na ná
hradu škody z opotřebování zabraných místností. Avšak tento předpis 
odstavce (6) není tu sám, nýbrž jsou tu ještě předpisy další: § 6, podle 
něhož, nebylo-Ii jinak ujednáno, hradí výdaje na udržování a správu za·· 
braných místností zabirací úřad, erár, a jest na výdaje ty zřetel vzíti při 
stanovení náhrady podle odstavce (6) § 4, což znamená, Že v případě, 
že výdaje ty stihají erár. srazí se z náhrady, kterou jest erár povinen 
vlastn5ku. Tomuto předpisu se porazu,mÍ, vezme-li se v úvahu předpis 
§ 1096 obč. zák., podle něhož pronajímatel (vlastník) jest povinen pro
najatou místnost na vlastní náklad v upotřebitelném stavu udrž'ovati.· 
Vždyť zabrání místností v podstatě věci není než nuceným nájmem a 
povinnost udržování, která stihá vlastníka při pronájmu dobrovolném, 
stíhá ho vším právem i při tomto, pronájmu nuceném. Měl by tedy vlast· 
ník uqržovati místnosti v řádném stavu, ale, když to uložil zákon zabí ra
címu úřadu (eráru), nutno to sraziti z náhrady, v níž ovšem zahrnuto 
zvlášť běžné nájemné. Dalším předpisem je související s tím předpis 
odstavce (1) § 7, jenž v první větě stanoví, že při vrácení zabraných 
místností nutno je uvésti do púvodního stavu, I. j. že zabírací úřad (erár) 
musí je odvésti v tom stavu, v jakém je převzal, což zase odpovídá před
pisu § 1109 obč. zák., podle 'něhož i nájemce musí místnost vrátiti v tom 
stavu, v jakém ji obdržel. Dále stanoví cil. § 7 v druhé větě, že investice, 
jež jsou pro vlastníka ku prospěchu, musí zabíracímu úřadu hraditi, a 
konečně v třetí větě, že, když se strany nedohodnou, rozhodne soud 
v § 4 jmenovaný podle zásad téhož paragrafu, I. j. opět v řízení nespor
ném. Jest otázkou, vztahuje-Jí se tento konečný předpis o rozhodování 
v řízení nesporném jen na případ investic či také na spor o uvedení cio 
předešlého stavu, tedy nejen na druhou, nýbrž i na první větu. K otázce 
dlužno přisvědčiti, neboť není příčiny, by ses jedním sporem nakládal,) 
jinak než s druhým, nýbrž je zřejmým úmyslem zákona, by se všecky 
spory při vrácení zahraného předmětu vyřizovaly v řízení nesporném 
(srv. tísk 908/1919). Tomu svědčí i to, že oba připady mohou se v před
mětu stýkati, že uvedení v původní stav mŮŽe právě záležeti v odstra
nění i~vestic (úprava změn), různých adaptací, právě jen k účelům pro 
n~ž místnosti zabrány byly, podle odsl. (4) § 4 provedených, pro ;Ias(
I1lka však potom bezcenných neb i škodlivých, takže odstraněny býtí 
musí. Dále tomu svědčí i předpis odstavce (2) téhož § 7, podle něhož. 
vr~cí-1i, se zabrané zařízení, musí na žádost vlastníka přih1íženo býti 
k Jeho znehodnocení nastalému zabráním (užívánim), k vůli němuž za
?rání se stalo (§ I odsl. I), tedy ke škodě z opntřebení, a je samozřejmé, 
:; Je to pře,dp!s pro řizeni v odstavci (.1) stanovené, tedy pro nesporné 
n~el11, v nemz s~:ldce rozhodUje o sporech při vrácení zabraného před·
metu se naskytujlcich. Rozhoduje-Ii však soudce v řízení nesporném 
o nárocích vlastníka z opotřebení zabraného zařízení, má zajisté rozho
dovati v řízení nesporném i o jeho nárocích z opotřebení místností sa·
mých. I kdyby tedy pravdou bylo, jak nižší stolice míní, že škodu z opo-
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tře.be.ní .. za~raných místností nelze zařaditi pocl hospodářské újmy ze za
bram, jich z náhradu § 4 (6) nařízuje, nemají nižší stolice pravdu, mí
ní,ce, že, šk,?da ,z .opotře~ení nemůže se vůbec vymáhati řízením nespor
nym, nybrz pry Jen poradem sporu. Tento názor, ulpívající pouze na 
§,~ (6) a pře~lížející § 7, na němž se nesporné řízení pro projednávaný 
p;!pad zakl~da, Jest v rozporu s úmyslem zákonodárce a mařil by účel 

. zakona, jenz chce, by vlastník domohl se nároků rychle a lacino, a má 
k tO~lU :~čelu, za, vhodné říze!,í ne~por:né, ježto jde jen o nároky celkem 
Jasne, znzene zakonem samym, mkolI tedy o poměry zakládající se na 
smlouvě, jež ovšem bývají často temné a složité. Na rozhodnutí čís. 2907 
sb. n. s. ,s~. r~kursní soud odvolává neprávem, neboť tam šlo o případ 
podstatne ]lny. Tam vlastník za trvání záborového poměru žádal za 
~no~uurč:ní, za }vý~ení náhrady, podle § 4 (6) právoplatně již vymě
r:ne, z dU,vodu, ze naklad na udržování, který měl niknouti erár, ale ne
mk!, hrad!1 vlastník sám, a tu vyslovil nejvyšší soud, že bud' mohl vlast
ník přidržeti eTár, by opravy potřebné k udržování zabraného .domu 
provedl, anebo, provedl-Ii je sám, může od eráru žádati náhradu podle· 
§ :042 .ob'ČI. zák., což však obojí že se může státi jen cestou sporu. To 
ovsem Jest správné, neboť pro tyto nároky ani v § 4, ani v §§ 6 a 7 není 
předepsán? řízení nesporné, na které ovšem bylo by došlo i zde, kdyby 
byl ~Iastmk domu opravy sám .neprovedl, nýbrž vyčkal, až by záborový 
pomer pom1'l1ul, a pak byl žádal uvedení v původní stav nebo náhradu 
škody vzniklé z opotřebení. V projednávaném případě však náhrada 
P?dle § 4 (6) ještě vyměřena nebyla, .nýbrž teprve se vyměřllje, vlastník 
:a~ opravy neprovedl a záborový poměr již pominul, takže jde o vymě
rent nahr,ady p,oclle §.~ ~6)" při ně';1ž má se podle § 6 zřetel vzíti na vý
daJe udrzovac!, slthaJ!c! erar, a m!mo to žádá vlastník náhradu škody 
z neuvedení domu v předešlý stav, uplatňuje tedy nárok podle § 7, Zde 
!e9Y nesP?ľné řízení místo má. Ve věci samé dlužno si uvědomiti, že, jak 
receno, naklady udržovací, stihají-li erár, dlužno podle § 6 sraziti z ná
hrady vyměřené podle § 4 (6). Tak by se zdálo, že to, 00 zde vlastník 
uplatňuje, vlastně je na jeho újmu neb aspoň bez zisku pro něho: bylať 
mu ná~~ad,a .?o~le §.4 (6) vyměřena tí!~, že mu za dobu záboru přiřčena 
by la bezna cmze, a, kdyby byl erár dum skutečně byl v řádném stavu 
udr~oval, musily, by mu nyní náklady udržovací býti sraženy, kdežto, 
kdyz opravy udrzovací nekonal,neení sice co srážeti, avšak také vlastník 
nemůže od něho nic žádati, protože náklady ty jdeou vlastně na jeho vrub, 
]3k zakonem předepsaná srážka dokazuje, o čemž shora k § 1096 obč, 
zák. Avšak docela tak tomu přece není. Bylo hy tomu tak, kdyby šlo 
o obyčejného soukromého nájemníka, ale není tomu tak, když jde >O ve
řejný erární podnik, jakým je pošta. Náhradu podle § 4 (6) vyměřili 
z~alci ~ poclle nich nižší stolice toliko hěžnou činží, které by byl vlast
mk doc!hl obyčejným občanským pronájmem místností soukromým stra
ná~1. Při t~kovém pronájmu počítá se ovšem také s obyčejným občan
skym opotrebemm, a to ovšem podle § 1096 obč. zák. nésti musí vlast
ník. Avšak, provozuje-Ii nájemce veřej-né pov'olání nebo živnost na př. 
advokacii nebo živnost hostinskou, nastává opotřebení mnohem větší, 
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protože místnosti navštěvuje množství cizího obecenstva. To se stup
ňuje zejména II veřejný'ch úřadů, jako soudt''!, berních úřadů, zvláště však 
u úřadů poštovních, o jaký v tomto případě jde. Poněvadž je tu opotře
bení mnohem citelnějším, žádá se vždy také větší nájemné a pak ovšem 
mÚŽe celé opotřebení spadati na LÍčet vlastníků, poněvadž toto plus je 
již zakalkulováno v činži. Když však zde se kalkulovala jen běžná činže 
občanská placená soukromými nájemníky, je posud vzato ve zřetel také 
jen obyčejné občanské opotřebení a ne í to plus, jež způsobil poštovní 
úřad a jež ovšem je značné, neboť podle znaleckého nálezu všeck~o je 
téměř zničeno, podlahy, kamna, omítka a t. d. Znalci musí provésti 
kalkulací podle těchto pokynů, bud' vypočísti ono plus opotřebení nebo 
počítati činži nikoli běžnou občansk'ou, nýbrž pro případy. tohoto druhu 
obvyklou, zvýšenou, ve kterémž případě by vše dalši odpadlo, protože 
potom celé opotřebení šlo by už na účet vlastníkův. Počítání jest nyní, 
když poměr záborový jest skončen a rozsah opotřebení jest definitivně 
viditelný, již velmi lehké: jde o činži. jakou by při tomto tak cítlivém 
opotřebeni bylo platiti. Dalo-žiti dlužno ještě toto: Znalci vypnaetli opo
třebení na 41.950 Kč, pak-Ii že však kamna nebyla kachlová, jak v tomtn 
penízi zakalkulováno, nýbrž železná, že se peníz ten snižuje o 12.000 Kč, 
tedy na 29.950 Kč. Svědek P. dosvědčil, že již v době záboru roku 1924 
byla tu jen kamna železná, celkem osm. Zůstane-Ii tento důkaz nevy
vrácen, zůstane ovšem redukce v platnosti. Další je, že pnštnvní erár 
měl sporný dům od roku 1913 až do záboru v dobrovolném nájmu, že 
dle svědectví bývalé správkyně poštovního úřadu byla budova i míst
nosti v roce 1912 nově zřízeny, a že znalci z celkového opotřebení za 
celou dobu od roku 1913 du skončení záborového poměru, jež vypočetli 
na řečených 41.950 Kč čítají pro dobu záboru, t. j. od 13. ",ervna 1924 
do 26. května 1926 toliko jednu třetinu. Toto rozdělení na období dobro
volného nájmu a nuceného nájmu jest .ovšem správné, protože v ne
sporném řizení mŮže se vyříditi jen otázka nájmu nuceného (zábom), 
kdežto nároky z nájmu dobrovolného musí si vlastník vymáhati pořa
dem práva, Ježto třeba, jak dolíčeno, nového znaleckého výpočtu, není 
věc ještě zralá k rozhodnlltí. 

Ad b) O konvencionální pokutě účtované penízem 25.000 Kč nižší 
stolice, míní, že nespadá pod pojem hospodářských újem ze zabrání, 
jež podle § 4 (.6) má erár vlastníku hraditi, a že tedy nelze ji také žá
dati v tomto nesporném řízení. Patří prý sem jen újmy z toho, že vlastník 
nemŮže na zabraném předmětu hospoclařiti, nikoli i újmy z toho, že 
nemůže předmětem tím disponovati (roz. právně) a jím spekulovati. 
K tomuto mínění nelze přistoupiti. Záko'n ze dne 18. února 1878, čís, 30 
.ř. zák. o vyvlastnění k účelům železničním propracoval podrobně a zá
sadně otázku náhrady (odškodnění) za vyvlastněný majetek, takže slouží 
zákonodárci v pozdějších zákonech všude za vzor, pravidelně tak, že 
zákony >o vyvlastnění k jiným účelům pravidelně na jeho předpisy o ná
hradě odkazují. Ale tento zákon rozeznává v § 2 vyvlastnění trvalé a 
přechodné neboli, jak přesněji v § 3 vícekráte praví, vyvlastnění k pře
.chodnému užívání, a stanoví v § 4) že vyvlastnitel musí vyvlastněnci 

Civiln! rozhodnu tf IX. " 



- Cís. 7352-
1474 

nahraditi všecky majetkové právl11 ujmy vyvlastněnim způsobené, tak 
aby docíleno bylo odškodnění zmíněného v § 365 obč, zák. Patrno však, 
že zábor místností podle zákona o zabírání budov není než vyvlastněním 
k přechodnému užívání, o' němž mluví citovaný železniční zákon, Vždyť 
hned jeho § I (1) prohlašuje zábor ten za zábor »k užívání« a, že jde 
pouze o opatření přechodné, jež s t. zv, bytovou nouzí má pominouti, 
jest jasno jak z legislativního důvodu zákona, jenž nouzi té má odpo
máhati, tak z obsahu zákona, Jde-li však při záboru vlastně a správně 
o vyvlastnění k přechodnému užívání, zřejmo, že »hospodářskými 

újmami«, jež podle jeho § 5 (6) hraditi dlužno, rozuměti sluší důsledně 
a nutně všecky »majetkové právni újmy«, úplné odškodnění, zrovna tak 
jako v § 4 cit, žeL zák., ať škoda záleží v čemkoli, To vyžaduje spra
vedlnost, neboť nelze se o zákonodárci domýšleti, že by právě zde byl 
chtěl vyvlastněnce zkracovati a bytové tísni odpomáhati na útraty jeho 
a nikoli na útraty vyvlastnitele, pokud se týče těch, jimž vyvlas'tnění 
slouží a v jichž prospěch se děje, což ovšem mohou býti i jiné osoby 
soukromé (srv, § I (.1), § 4 (3) a (8), Zákonodárce si ovšem neuvě
domil, že zábor znamená vlastně vyvlastnění (podobně si to neuvě
domil ani v zákoně o záboru velkého majetku pozemkového) a jen to 
je příčinou, že tu neužil technických výrazů v právu vyvlastňovacím 
obvyklých a neodkázal na před1pisy citovaného zákona železničního, To 
však nemůže vaditi, by, když se pravá povaha záboru právnicky roz
pozná, věc podle ní nebyla, posu2'Ována, Musí tedy erár vla8'!níku hra
diti i smluvní pokutu, pokud vlastník ji platiti opravdu jest povinen 
a pokud tuto jeho povinnost právě zábor zaviniL A tu tvrdí vlastník 
toto: Poštovní erár dal mu po rozumu, nájemní smlouvy přípisem ze 
dne 8. listopadu 1923 půlletní výpověď znájmupo,čínajfc L únOrem 
1924, takže nájem koncem 'července' 1924' měl skončiti, a vlastník vý
pověď tu dopisem z 9, listopadu 1923 potvrdil a přijal, a, spoléhaje na 
ni, uzavřel pak s Františkem K-em smlouvu ze dne 24, ledna 1924, jíž 
mu dům pmdal za 210,000 Kč s tím, že, nehude-li dům po vypršení 
nájmu poštovním erárem vyklizen tak, aby se tam kupitel mohl nejpoz
ději 15, září 1924 nastěhovati, smlouva se ruší a vlastník zaplatí K-ovi 
konvencionální pokutu 25,000 Kč, za jejíž důvod udáno, že K. musí uči
niti zavčas disposice, by měl hotovost k zaplacení kupní ceny, což bude 
prý spojeno s náklady, Na to po uzavření této smlouvy obdržel vlastník 
přípis okresní politické správy ze dne 24, dubna 1924, že zemská poli
tická správa bude konati šetření za účelem záboruspomého domu, 
načež zábor také přes všecky námitky vlastníka, v nichž poukazoval na 
svou smlouvu s K-em, skutečně proveden a všecky stížnosti vlastníka 
zamítnuty, načež on pokutu K-ovi skutečně vyrovnaL Pak-li toto vše 
jest pravda, nelze vlastníku ná:rok na náhradu pokuty odepříti. Vlastník, 
dostav od eráru výpověď, směl vším právem pro dobu po zániku nájmu 
s domem volně nakládati a také k placení smluvní pokuty se zavázati, 
i činí tato povinně zaplacená pokuta jeho škodu, kterou mu potom nf 
zábor způsobil a kterou musí mu erár jako majetkovou (»hospodář
skou«) újmu ,nahraditi, Neprávem se namítalo, že smlouvu s K-em UCla-
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vřel na své risiko, že mčl počítati s tím, že mŮ,že n~stat~ zábor, v~dy~ 
v § 4 zákona výslovně se praví, že vlastník neSl111 s predmete~ nakladatl 
bez souhlasu ministerstva veřejných prací teprv tehdy, ,kd~z"mu, bylo 
zabíraCÍm úřadem oznámeno, že bude 'o něm zavedeno zablracl nzelll, zde 
tedy práva disposice vlastník pozbyl teprv dne 28, dubna 1924, kd~ mu 
toto oznámení datované ze dne 24, dubna 1924, ~oručeno bylo, mel Je 
ale ještě v den smlouvy dne 24, ledna 1924" VYJ'mku z plat??sh ,vol
ných disposic činí jen § 10 zákona, podle ,neh~z smlouvy najemlll po 
dobu záboru pozbývají platnosti, a to tak, ,ze narok, na nahradu J~ v~
loučen, což tedy neplatí pro smlouvy k~p,llI, neboť J~ko ustanov~n~ vy
jimečné nelze je na jiné smlouvy PozslfovaÍl, !,rvy s?udce mllll, }~ 
smluvní pokutu nemusel vlastník, platiti,,,proto;ze nema na nesplne!", 
smlouvy viny, Tato námitka nelll zde pnpadna, Jest sIce pravda, ,ze 
v obyčejném případě může se dlužník podle § ,1298 a 14~7 obč, zak 
vyviniti, že nemožnost plnění nastala bez j:~o vmy, tedy na~odou nebo 
vyšší mocí, avšak jisto jest, že smlou~ou, muze se s5r~na zavazalt k pla
cení smluvní pokuty i pro případ bezvmneho nesplnelll smlouvy (St~ben
raueh 8, vyd, str, 731), a to se zde právě dle, sml?u;vy ~talo, kdy~ ~o
kuta stanovena pro případ, že erár, ač dal vypoved, dum nevykhdl ~ 
kupitel nebude se tam moci nastěhovati v určittden; s překážkou, ~tera 
bez viny vlastníkovy odevzdání domu znemozn?vala, strany p'ocltaly 
a právě pro případ, že tato překážka nastane, určIly, pokutu; musl pro~o! 
když překážka nastala, pokuta právě pro ten, pnpad" st"no~ena bY,Í1 
zapravena, Pokuta nebyla stanovena všeobecne 'pr~ pr;pad,~e proda
vající nebude s to, by včas splnil smlotlvu, nlbrz ,vysl~vne pro~en 
zvláštní případ, že ji nebude moci splniti p'roto',,~e postovlll sprava dum 
včas nevyklidí. Otázka prodatelovy vmy nepnjd; ~edy v uv~hu, Ale. 

. rozhodnutí býv, víd, nejv, soudu čís, 986? pravl" ze, sn:luvm pokut~ 
může býti platně ujednána jen při smlouve hotove, "'Ikolt, tedy na pr, 
i při smlouvě, která je odvislá od písemnéh? vyhotovem ve, smyslu 
§§ 884 a 886 obč, zák. Z toho se na~anuJe otaz~a, zda smluvm pokuta 
přípustna jest i při předběžné úmluve ,o budoucl ~mlouvu, (pact~m ,d:: 
contrahendo) ve smyslu § 936 obč, zak. a Jest SI tedy t~e~a, ujasmtI, 
Jaká smlouva v projednávaIiém případě uzavřena, ~da takova; je,z umluv~ 
o smluWlÍ pokutu připouští. Podle prvoplsu ve spIsech zal?zeneho, pravl 
se v ní, že vzhledem k výpovědi poštovní správou vlastmk~ da;,e u:;a
vřeli on a K. »ujednání«, že v1astník, Dr. K:, 'Se zavazuJe, ,ze dum 
Č, p, 395 prodá Františku K-ovi pod tou podmmkou a s tou vyslovnou 
výhradOU, když dům ten bude skutečně po vyprš~ní výpovědní lhůty 
poštovní správou vyklizen a vlastníku ,~pet odevzdan,. a, ze, stane-h . se 
tak uzavře se mezi Dr. K-em a Franltskem K-em kupm smlouva toho 
ob;ahu: Kupní cena smluvena na 210,000 Kč a bucle splataa hotově při 
podpisu smlouvy, kupující zavazuje se dům ,d? 6 neděl po, ?odpisu 
smlouvy depurovati, dnem podpisu smlouvy prejd:, ,na kUjJujlc,lho ,Po: 
vinnost placení daní a jiných veřejných dávek, jakoz I vlastmctvl, dnem 
a užívání domu, poplatky převoď!:í,a útraty, smlouvy ~ její?o ,:kl~du 
nese kupující, zemskou dávku z pnrustku majetku prodavaJlcl, namltka 
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zkr~?ení př~" polovici ne~lá m!sta a. dáv~ se svolení ku vkladu smlouvy. 
V pnpade, ze podmmka, ze postovm sprava po vypršení výpovědní lhůty 
dům vyklIdí tak, by K. mohl se nejpozději do 15. září 1924 nastěhovati. 
by se nesplnila, zruší se uvedené ujednání a smlouva kupní k místu 
nepřijde; poněvadž však K-ovi vzejdou z opatření kupní ceny v hoto
vosti náklady, zavazuje se Dr. K. K-ovi v případě, že k uzavření kupní 
smlouvy pro nesplnění uvedené podmínky nedojde (dům nebude včas 
vyklizen), zaplatiti smluvenou pokutu 25.000 Kč nejpozději 15. listo
padu 1924. To není ani pactum de contrahendo, ani to nejsou punktace 
ve smyslu § 885 obč. zák., nýbrž v dohře pojatém úmyslu stran deii
nitivní a perfektní kupní smlouva, ovšem ale uzavřená pod podmínkou 
včasného vyklizení objektu poštovní správou, neboť úmyslem stran bylo 
zř~jm~, by dů,,:. byl již. nyní prodán a koupen, aby obě strany byly 
pravne k prodejI a koupI zavázány, jen se v zájmu K-ově připojila ře
čen~ po~mínka. Defini~vní a perfektní smlouva, třeba podmíněná, při
poustt vsak bezespmne platnou úmluvu o smluvní pokutě a proto, ji 
e:ár. vlastníku hraditi musí, jen jde o to, v jaké výši pokuta byla opráv
nena, neboť podle zákona (§ 1336 obč. zák.) musí stipulant trpěti její 
snížení na přiměřenou 'část. A o přiměřenost tuto se jedná. Vlastník 
nebyl oprávněn na účet eráru práva na snižení se vzdáti, to mo,hl uči
niti jen na svůj vlastní účet, e!ár je povinen nahraditi jen tolik, kolik 
K. b~l podle práva oprávněn od něho žádati, tedy jen přiměřený peníz, 
tu mIm nesměl Dr. K. na škodu eráru překročiti. V tom směru však 
nebylo ",jc vyšetřeno, zejména, jaké asi, to náklady byly, jež K-a ze včas
ného opatření kupní ceny v hotovosti stihnouti mohly a pro něž vý-
slo,vně stipulová,na. 

Ten, kdo tvrdí, že nen; podnájemnťkem, nýbrž v přímém právním 
poměru ku pronajimateli, může se proti tomu, by exekuce na vyklizení 
povolená proti nájemníkovi nebyla též proti němu vykonána, brániti 
buď tim, že včasně ještě před početím exekučnfbo výkonu upowmí 
na to exekuční soud, nebo až pn výkonu samém ve smyslu § 68 ex. t., 
anebo žalobou podle § 39 čís. 5 ex. t., nikdy však žalobou podle § 37 
ex. ř. Důkaz, že jest tu jím .tvrzený přímý poměr nájemní, náleží v řízení 
podle § 55 ex. ř. (ve sporu podle § 39 čís. 5 ex. ř.) domnělému pod
nájemníkovi. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, R I 83Ei/27.) 

. V exekučním řízeni vyklizením nájemníka Ludvíka H-a 'oZ11,c,mil před 
vykonem exekuce Otto R. exekučnímu soudu, že vyklizovaných míst
ností nepoužívá již jako podnájemník Ludvíka H-a, nýbrž na základě 
samostatného nájemního práva, jež prý umluvil s vymáhajícím věřite-
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lem, a navrhl, by exekuce vykljzenÍ1~, pokud čel! proti němu, ~yla za
stavena. S o II d P r v é s tol i c e navrhu vyhoveI, rek II r Sll 1 S o Li ct 
návrh pro tentokráte zamítl. . 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu Otty R-a. 

Důvody: 

Vymáhajícímu věřiteli, jenž si Vy~110hl exekuční titul na vykli:ení 
Illístnostíproti nájemci Ludviku H-OVI, byla povokna exekuce vykhze
ním najatých místností. Stěžovatel Otto R. tvrdí, že oněch místností 
již nepoužívá jako podnájemník Lu~víka H-a, nýhrž ,na~~klad~,"samo
statného práva nájemního, ježto pry umlUVIl s vylllaha]lclm ventelem, 
že, jakmile H. se vyklidí, .může dá~~ po~žívati l11i~tn'Ůsti j~~o náje~ník; 
takže ustanovení § 568 c. r. s. nemuze bylI protI nelllU pOUZltO. Oznamlv 
to exekučnímu soudu bezprostředně před výko'nem vyklizení, navrhl, by 
exekuce na vyklizení, pokud čelí proti němu, byla zastavena. Z toho, 
co předesláno, je patrno, že stěžovatel se tímto podán,ím nedomáhá ni
čeho jiného, než by výkon exekuce nebyl proti němu jako podnájem
níkovi proveden. Výpovědi vydobyté proti nájemníkovi jsou účinné a 
vykonatelné též proti podnájemníkDvi, pokud tomu nevadí právní poměr, 
jenž jest mezi podnájemníkem a pmnajimatelem (§ 568 c. ř. s.). Zákon 
však tímtO' předpisem neustanovuje výslovně, jaks.e másolld zacho
vati, vznikne-li spor o to, zda jde o poměr podnájemní, 'čii o jin,ý poměr. 
Ten, kdo tvrdí, že není podnájemníkem, nýbrž v p,římém právním po
měru ku pronajímateli, mUže se však proti tomu, by exekuce na vykli
zení povolená proti nájemníkovi nebyla též proti němu vykonána, brániti 
bud' tím způsobem, jak učinil stěž~vatel, že toti~ ~časně ještě 'pře~ 
početím exekučního výkonu upozorm na to exekucl1l soud n.eb az pn 
výkonu samém ve smyslu § 68 ex. ř., nebo žalobou podle § 39 čís. 5 
ex. ř., nikdy však žalobou podle § 37 ex. ř. (rozh. čís. 324, 5187 a 5819 
sh. n. s.). Opačný názor, hájený rekursním soudem, nelze schváliti a 
tento dův'od napadeného, usnesení tedy neobstojí. Nicméně je však roz
h'odnutí rekursního soudu ve věci správné, což plyne z těchto úvah: Mezi 
stranami nebylo spom o ·tom a stěžovatel naopak výslovně připustil, 
že místností, o něž jde, používal íako podnájemník Ludvíka H-a. Tvrdí-li 
nyní stěžovatel, že později mezi ním a vymáhajícím věřitelem vznikl 
přímý nájemní poměr, mohl by výkon povolené exekuce podle § 568 
c. ř. s. proti němu býti odepřen jen, kdyby stěžovatel prokázal za še
tření,jež soud může podle § 55 ex. ř. zavésti, že je tu jím tvrzený přímý 
poměr nájemní. Důkaz v tomto směru náleží v řízení podle § 55 ex. ř. 
právě tak, jako v případném SpOTU podle § 39 čís. 5 ex. ř., domnělému 
podnájemníkovi. Tomu nasvědčuje nejen doslov § 568 c. ř. s. (»pokud 
tDmu nevadí právní poměr, jenž jest mezi podnájemníkem a pronají
matelem«), z něhož plyne, že tu jde o námitku, kterou musí prokázati 
ten, kdo se jí brání, nýbrž i úvaha, že vymáhajícímu věřiteli nelze uklá
kati důkaz o záporné skutečnosti, že mezi ním a domnělým podnájem
níkem není přímého právního poměru, jenž by podle § 568 c. ř. s. bránil 
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výkonu exekuce. Stěžovatei za šetřeni, jež podle § 55 ex. ř. soud zavedl. 
neprokázal, co tvrdil, naopak exekuční soud uvádí, že otázka, zda stě
žovatel jest v poměru nájemním, zůstala spornou. Za tohoto stavu včci 
soud rekursní nepochybil, uznav, že toho času není důvodu, by výkon 
exekučního vyklizení proti stěžovateli byl odepřen a zamítnuv důsledkem 
toho stěžovatelův návrh. 

čís. 7354. 

Jde o nezdatnost podle § 1315 obč. zák., opomenuly-li osoby, usta
novené státní stavební správou ředitelstvi pošt a telegrafů ku provedení 
prací za účelem postavení stožáru pro telefonní vedení na střeše a polo
žení telefonních drátů, učiniti opatření, by byly ze žlabu odstraněny 
úlomky krytiny, jež tam při práci sjely a žlab přečnívaly. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, Rv I 2011/26.) 

Žalobkyni spadl se žlabu střechy domu na hlavu kus tašky a poranil 
ji. Kus tašky byl ve žlabu od té doby, kdy státní stavební správa pl'Ová
děla na střeše práce s postavením stožáru pro telefonní vedení a' polo
žení telefonních drátů. Žalobní nárok na náhradu škody proti česko
slovenskému státu pro c e s wí s o udp r v é s t o I i c e uznal, o d
vol a c í s o II d neuznal důvodem po právu. 

N e j v y š ší s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. , 

Dův~dy: 

První soud zjistil, že úraz, který se dne 14. ledna 1925 žalobkyni 
přihodil, byl způsoben 'tím, že jí spadl kus tašky o větší váze se žlabu 
střechy dvoupatrového domu, patřícího jí a jejímu manželu, na hlavu 
a že spadnutí tohoto kusu tašky bylo zaviněno tím, že při ukončení 

prací, které tehdy na střeše tohoto domu prováděla státní stavební 
správa ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích za účelem postave'ní 
stožáru pro vedení telefonní a položení drátů telefonních, nebylo učiněno 
opatření, by byly uklizeny zlomky a odpadky tašek, které při oněch pra
cích sjely do žlabu. Takové vyčištění žl"bu spadá, jak soud první podle 
znaleckého posudku zjišťuje, vzhledem k nebezpečí s touto prací spo
jenému výhradně do oboru pokrývačského, a soud první stolice zjistil, 
že se strany osob, které byly ustanoveny stavební správou telegrafní ku 
provedení těchto prací, nebylo nic zařízeno, by ony úlomky cihel ze 
žlabu byly odstraněny, neboť, jak první soud dále zjistil, pokrývač K. 
nebyl před úrazem telegrafní stavební správou k pokrývačské práci vy
zván a teprve po úrazu dostal od stavební správy příkaz, by provedl 
ono, vyčištění žlabu a další na střeše nutnou pokrývačskou práci. Zji
štění tato nebyla žalovanou stranou vůbec ani napadena. Na základě 
zjištění těch uznal první soud žalobní nárok podle důvodu oprávněným, 
ježto ono opomenutí osob naznačenými pracemi pověřených, záležející 
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v tom, že neučinily opatření) by při skončení pr~cí ony úlomky tašev~ 
ze žlabu byly odstraněny, aČ jim to 1~1U.:ilo ~ýlI patrno a ~1eb:zpe? 
z tohoto stavu hrozící bylo zřejmo, sve?cI o JIch. nez~atnosh, tre~aze 
šlo o první zj'ištěný případ nedbal oslI, dusle?kem cehoz poslIhuJe zalo
vani' stát podle § 1315 obč. zák. zodpovednost za nasledky toh?!o 
opo'menutí. Soucl odvolací též připouští, že k .d~hzu. ne_~datnostr. muze 
podle okolností vystačiti i je.cjjl;ý' případ pr.ovmem, .zalezl-lI v; ~edom~ 
nebo hrubé nedbalosti a podav a-lI svectectvI o tom, ze se dotycne osobl 
nedostává nutných znalostí nebo spolehlivých vlastností, m~ní však,. že 
by bylo k posouzení otázky té bý~al0 třeba, by byla oz~ace~'a. mdlvl
duální osoba, která se dopustrla teto neopatrnoslI, n:,bot p.ry Jen tak 
lze posouditi nezdatnost osoby pomocné; Žalobkyne v~ak pry.netvrdIla: 
kterÝ určitý zřízenec žalované strany se l!mto opomenutrm prOVInIl, nybrz 
mluví jen 'hromadně o osobách práce provádějících, důsl.edkem ~e~ož 
neni možno uznati ono opomeruutí za takove, by mohlo byl! pokladano 
za důkaz nezclatnosti dotyčných zřízenců, !O tím m~ně, ~dyž prý s,,-ěd~k 
inž. Rudolf Š. potvrdil, že práce prov<id'eh vesme.s zr~zencI ~ delmcl 
zruční a odborně cvičenÍ. Nejvyšší soud nesouhlasl s tImto nazo-rem a 
musi dáti za pravdu dovolatelce, že toto sta~ovisk~ mohlo .by vés!i, k be~
práví. Věci žalobkyně bylo prokázati sku.tec~ost, skodu pnvod.':,sl, :; ~.a~ 
roveřI provinění strany, na níž se domaha n~hrady. V tomto pnpade ':!l11 

ovšem žalobkyně za úraz a jeho následk~y ,z toho 'p~v~t~le zodpoved
ným žalovaný stát nikoliv z vlastního a pr~me~o Z~Vll1e~1 ,leho .~epresen
tantů, nýbrž ze zavinění pomocných osob, l'chz v tet~ ~ec; pouz~l, a bylo 
jí tedy prokázati předpoklady jeho ru~em za zav.I::.e~1 . te~ht? Jeh~ po~ 
mocných lidí po rozumu § 1 ~ 15 obč. zak ~odle zJl~te~1 zaleZl zavlfl.e!ll, 
k'eré vedlo k úrazu v tom ze nebylo UČ!l1eno opatrem, by po skoncel1l 
p~ací byl žlab vyčiŠtěn od' úlomků tašek, do ně~o. sp"dlých. Že s: .• t~t~ 
opatření mělo při skončení prací státi neprodl:ne, lezto byl? ku zaJ!s!,::!," 
bezpečnosti nezbytno, není spornn a žalo.va?a st:~na ?ral1l se v te p;l
čině i'en0111 tím, že prozatímním 1 konecnym pnkrytlm a v~:,-pr~Yven~m 
střechy byl jí pověřen pokrývačský mistr K. a ze tedy v~hovela J;z hm 
své povinnosti jí v této příčině náležející:. Tato. obrana, vsak ~edosla ve 
sporu 'Opodstatnění, neboť první .s'm~d ~JlslI!, .ze po~rlvačsky mIstr K. 
nebyl před úrazem vyzván k pokryvacske pracI na strese, tedy am k vy~ 
čištění žlabu. Tím jest podán dukaz, že o~o opon."nutí Jest shledat! 
u zřízencu pověřených státní telegrafní spravou oneml pracemI. Krere 
určité osobě jest toto opomenutí přičítati k vině, soud prvni nezjišťuje 
a pouze uvádí, že byl stavebním dozorem při oněch pracích pověřen děl
misír Antonín V., a za nespolehlivou uznává výpověď svědka Františka 
V -a. že tento pokrývačskému mistru K-ovi hlásil tlkon·čení prací na střeše 
již ;Ine 13. ledna 1925. Ač obsáhlé .pr~voclní řízení a ~ředpisy pro .te~ 
legrafní a telefonní dozorce přecllozene ve sporu podavajl dostatecl1e 
pomůcky pro určitější zjištění, není přes to tento nedostatek rozsudku 
soudu prvního na závadu správnému rozhodnutí VěCI, neboť §§ 19, 21 
a 31 oněch předpisů nezůstavují pochybnosti o tom, že zaříditi toto opa
třeni náleželo k úkolům dÚ'ZO'rce, jenž byl pověřen dohledem na tyto 
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práce. Ať se tedy věc má již tak, že děl mistr V.
j 

jak se dokázalo, v kri
tícké době nevykonával stavební dozor, nebo vůbec v místě nebyl pří
tomen, jisto jest, že tento úkol byl jím nebo jiným zřízencem, kterému 
snad v jeho nepřítomnosti byl uložen, úplně zanedbán, a zbývá tedy je
nom řešiti otázku, zda toto zanedháni jest takového druhu a takové váhy, 
že samo O sobě může jíž platiti za důkaz nezdatnosti osoby takto pro
vinilé. K otázce té jest přisvědčiti. Odklizení úlomků krytiny ze žlabu, 
které, jak prvý soud zjišťuje, přes okraj žlabu přečnívaly a byly tedy 
zřejmě patrny, bylo ku zjednání bezpečnosti naprosto nutné a naléhavé; 
tato nutnost jest nejen poznatelná pro každého člověka s průměrnou 
soudností, nýbrž byla v tomto případě i zvláštními předpisy nařízena 
a byla tato opatrnost podle těchto předpisů při všech tako.vých příleži
tostech zachována. Jestliže tedy v tomto případě nebylo dbán'O této 
opatrnosti oněmi předpisy zostřené a střecha při skončené práci byla 
ponechána prostě v tomto stavu těžce ohrožujícím bezpeónost zdraví 
a žívota, projevil tím zřízenec, jemuž tento úkol náležel, dojísta hrubou 
nedbalost, která nutně musí vésti k úsudku, že nemá dostatečné svědo
mitostí, dbalosti a vědomí pro zodpovědnost, kteréžto vlastnDsti teprve, 
jsou-Ii sdruženy s ostatní odborn,Qu zp'ůsobilostí, naplňují požadavek 
ldatnosti, jak zákon má na mysli. V tomto případě přichází ve zřetel při 
tomto úsudku zejména, že se opo;menutí stalo, právě se strany o'sob, které 
jsou zvlášť k tomu ustanoveny, by řádným dohledem takové závady byly 
zamezeny, 'opomenutí stalo se tedy hrubým pórušením povinností jim 
zvlášť a odpovědně uložených. K tOUjuto úsudku byl první soud tím 
spíše oprávněn, když žalovaný stát nedokázal a dokázati se ani nep'O
kusil, že se ono op'Omenutí stalo jenom z nějakého lehčího nedopatření, 
vyvolaného snad jen shodou oko'lností. 

čís. 7355. 

K obživnutí služebnosti bytu stačí, že se na téže stavební parcele, 
na níž byla shořelá budova, vybuduje nové stavení, v němž lze služeb
nost vykonávati. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, Rv 1 1373/27.) 

Žalobkyně měla podle trhové smlouvy ze dne 24. listopadu 1920 za
jištěnu na chalupě č. p. 2 v S. služebnost bytu, pozůstávající v užívání 
světničky v čele. stavení, užívání půdy nad touto světničkou, užívání 
kuchyně, dále užívání zahrádky, dvorku, v č'ástioznačené vodorovnou 
čarou od komory k cestě a užívati sklepa v chodbě. Dne 10. října 1925 
stavení č. p. 2 v S. vyhořelo, shořel krov, kdežto stěny a strop oné 
světnice zůstaly, toto zdivo bylo však strženo, takže z bývalého stavení 
č. p. 2 nezbylo nic. Matěj M., otec spolužalovaného, při obytném sta
vení č. p. 49 v S. p'O onom požáru a stržení zbylých částí stavení č. p. 2 
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v S. postaVIl nové obytné stavení. takže toto nemajíc zvláštního popis-
ného čísla, zabíralo část, na které byly stáj, mlat a perna ze stodůlky 
při bývalém stavení č. p. 2, kdežto, kde stávala světnice, již měla ža
lobkyně právo užívati, není nijak zastaveno, takže tato novostavba stála 
částečně na stavební parcele č. kat. 49 a částečně na stavební parcele' 
Č. kat. 61, na níž stálo dřívější stavení č. p. 2. Žalobou, o niž tu jde, 
domáhala se žalobkyně na vlastnících č. p. 49 v S. a stavební parcely 
Č. kat. 61 výroku, že služebnost bytu, kterou má v chalupě č. p. 2 v S. 
a která vyhořením světničky byla zastavena, pDstavením Č. p. 49 v S. 
znovu oživla Čl že žalovaní jsou povinni to uznati a v užívání světničky 
v Č. p. 49 jí nebrání ti. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamítl, O' d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle 
skutkových zjištění jest zřejmo, že sice vlastníky chalupy ,č. p. 2 v S. 
nebyla postavena v místech, kde dříve stála světníce, jíž měla žalující 
právo užívati jako bytu, nová světnice, že však na stavební parcele 
č. kat. 61, na níž byla i světníčka vyhořelá a tvořila součást č. p. 2, 
postaveno jest i v pokračování č. p. 49 nové obytné stavení. Jest otáz
kou, zda tím oživla služebnost užívání žalující strany, jež vyhořením 
Č. p. 2 v S. se zastavila. První soud zastává názor, že tato služebnost 
neoživla, jelikož stavení nově vyblldo-vané neshoduje se se stavením 
starým, a opírá svůj názor o to, že zákon v § 525 obč. zák. vyslovuje, 
že služebnost ožívne, jakmile budova byla opět uvedena do předešlého~ 
stavu. Tento názor prvního soudu odvo-lací soud nesdilí, jelikož slova 
»v předešlý« stav nelze vykládati dosl'Ovně v ten smysl, že služebnost 
znovu ožije jenom tehdy, když služební věc, v souzeném případě obytná 
světníce, na témž místě v téže rozloze, výšce a v témž tvaru, jako pře
dešlá byla zřízena. Stačí, že se na téže stavební parcele, na níž byla 
světnice shořelá, postaví stavení nové, v němž služebnost lze vykoná
vati, kteréhož názoru jest i nauka (viz Kminz, Věcné právo z 1'. 1923,. 
pozn. 8 na str. 381 Stubenrauch), rozh. nejv. soudu víd. z 26. ledna 
1892, ds. 482 sb. Glaser-Unger 14.088. Pro tento názor svědčí i usta
nDvení kniho,vního zákona, neboť třeba že se užívání bytu týkalo pouze 
určité světnice, nelze tuto služebnost vložití snad pDuze na tuto svět
nicí, nýbrž na cel'Ou stavební parcelu, na níž světnice jest postavena_ 
a ta také za její uspokojení ručí (§ 12 knih. zák. a § 225 ex. ř.). Kdyby 
znění zákona mělo se vykládati v tak úzkém smyslu, jak to činí první 
soudce, vedlO' by to k důsledkům, které zákonodárce jistě neměl na 
mysli a jistě jím nechtěl, by se vlastník služebné věci již nepatrnou 
odchylkou od původního stavu služeonosli zbavil, by hospodářsky sil
nější využil pOllze hospodářsky slabšího, což by odporovalo citl! spra
vedlnosti. Jestlíže tedy, jak nespomo, na stavební parcele č. kat. 61,~ 
je,st zřízena světnice, v níž lze vykonávati služebnost bydlení, kterou 
žalující ve staré světnici byla ,oprávněna vykonávati, služebnost její 
uživla a vlastnící této parcely, žalovaní jsou p'Ovinni to uznati a žalující 

. v užívání nebrániti. 

N e j v y Š š í s o u d' nevyhověl dovolání. 



I; 
;,1 

- (Cis. 7356-·-
1482 

D II vod y: 

Výklad, jejž dává napadený rozsudek § 525 obč. zák., jest správný, 
a lze kromě na"ky, k níž poukázal již odvolaci soud, odkázati i na 
zdejší rozhodnutí sb. n. s. čís. 6620, kde vysl-oveno, že není zapotřebí, 
by uvedem do předešlého stavu bylo úplné a přesné, že stačí, když se 
znovuzřízení stalo takovým způsobem, že služebnost může býti vyko
návána znovu, jak tomu podle zjištění nižších soudů jest i v tomto pří
padě. Nezáleží na tom, že nebyla zastavěna právě ona část stavební 
parcely kal. čís. 61, na které byla výměnkářská světnice 'Před požárem, 
nezáleží však ani na tom, že novo-stavba byla provedena jako přístavba 
k domu čis. p. 49 a že z části snad byla vystavěna na stavební parcele 
čis. kat. 49, najmě když světnice, již ostatně sami žalovaní při před
loženi stavebního plánu označili jako světničku výměnkářskou, byla 
znovuzřízena na stavební parcele čís. kal. 61, na níž stála shořelá cha
lupa č. p. 2. K vývodům dovolání, pokud nejsou vyřízeny tím, co uve
deno, se jen ještě podotýká, že neprávem odkazuje na § 485 obč. zák., 
ježto podle zjištění odvolacího soudu nejde o oddělení služebnosti ocl 
služebné věci, a že odvolací soud nevyslovil právní názor, že věc jest 
uvedena do předešlého stavu, i když zcela ji-ná stavba na stavební par
cele připsané k jinému katastrálnímu číslu byla provedena, jen když, 
třeba jen malý díl nové budovy, zasahá na stavební parcelu, na které 
dříve stála služebná věc, pročež netřeba dotyčnými dovolacími vývody 
blíže se obírati_ 

čís. 7356. 

Přenecháním správy podle § 1238 obč. zák. dává manželka sv.ému 
manželi i právo k jejímu zastupování v rozsahu § 1029 obč. Zák. Pře<4Jis 
tento přichází k dobru i třetim bezelstným osobám, které, důvěřujíce 
v toto právo k zastupováni, příslušejícl manželi ze zá!<ona, pustily se 
s nim v právní Jednání o věcech, jež spadají v rozsah takové správy. 
Manželka mohla by ujednání svého manžela odporovati z důvodu odvo
lané neb obmezené plné moci s úspěchem jen, kdyby zároveň prokázala, 
že druhé straně toto odvolání (obmezen!) plné moci bylo anebo při ná
ležité bedlivosti mohlo býti známo. Neodňala-Ii sice manželka manželi 
000 právo k zastoupení, nýbrž je jen ve vnitřním poměru obmezila v ten 
způsob, že si vyhradila schváleni, znamená totoobmezeni tajnou plnou 
moc po rozumu § 1017 obč. zák., která však nemůže býti na Mm třetích 
OSllb, které s manželem .iednají bezelstně v duvěře v onu zjevnou 
polnou moc. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, Rv 11423/27.) 

žalobě proti Isabele H-ové o dodržení nájemní smlouvy pro c e sní 
s o udp rV é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

-N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a odkázal věc zpět na 
odvolací soud, by o odv01ání žalované dále jednal a znovu rozhodl. 
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D II V o cl y: 

Odvolací soud, vyhověv odvolání žalované, zamítl žalobní nárok, 
dospěv na základě výpovědi manžela žalované Jaroslava H-a a nepří
sežného výslechu žalované k úsudku, že ]amslav H. byl žalovanou, svou 
manželkou, sice zmocněn k jednání se žalobcem, leč jen potud, že si 
vyhradila schválení jeho ujednání, že však ujednání neschválila, byvši 
jim vyrozuména, že jednáni přerušil. že Jaroslav H. k ujednání sporné 
nájemní smlouvy byl oprávněn jako zákonný zástupce své manželky 
podle § 1238 obč. zák., odvolací soud neuznal, ježto prý tento zákonný 
předpis stanovi jen právní domněnku, jež může býti a byla v tomto pří
padě vyvrácena. Důsledkem tohoto právního názoru odvolací soud již 
nezkoumal další námitky, zda mezi Jaroslavem H-em a žalobcem došlo 
skutečně k ujednáni nájemní smlouvy v jejich podstatných bodech, jak 
uznal soud prvý, a zda toto ústní ujednání bylo by lze poklMati za zá
vazné vzhledem k tomu, že žalovaná kromě toho namítá, že pro smlouvu 
byla vyhražena písemni forma (§ 884 obč. zák.). K žalobcovu dovolání 
sluší tedy zkoumati, zda ujednání Jaroslava H-a, učiněné jménem a v za
stoupeni jeho žalované manželky - o'všem stalo-li se vůbec - ji za
vazuje vzhledem k tomu, že Jaroslav H. jednal, spravuje majetek své 
manželky, a zda žalobce, pokud mu arciť opak .oznámen anebo jinak 
poznateln.ý nebyl, mohl a směl předpokládati podle § 1238 obč·. zák., že 
žalovaná manželi přenechala správu svého volného majetku. Nejvyšší 
soud nesouhlasi s názorem odvolac!ho soudu, který neuznává toto opráv
něni Jawslava H-a v poměru k žalobci již pnoto, že mu žalovaná ob me
zila správu svého majetku li tom směru, že si vyhradila schváleni ujed-

. nání jim v té přičině učiněných bez ohledu, zda druhé straně (žalobci) 
toto obmezeni bylo sděleno anebo jinak bylo pro něho pomatelno. Ne
správným je'st názor žalované, který si patrně i odvo-Iac! soud osvojuje, 
ž~ předpis § 1238 obč. zák., jak prý z jeho umistění v zákoně vyplývá, 
dotýká se jen vnitřního poměru mezi manžely a jen tento poměr upra
vuje, že však třetí osoby nemohou se na tuto domněnku odvoIávati a že 
jednání, učiněná manželem za manželku, zavazují ji jen potud, pokud 
manželka manželu plnou moc nevypověděla a nadále ponechává. Pře
nechánim správy podle § 1238 obč. zák. dává manželka manželu i právo 
k jejimu zastupování v rozsahu § 1029 obč. zák., kde se praví, že o tom, 
kdo dmMmu svěřil správu, platí domněnka, že mu pro-p-ůjičil též moc, 
by konal vše to, co správa sama vyžaduje nebo- co obyčejně s ní jest 
spojeno. Před pi-s tento přichází k dobru i třetím bezelstným osobám, 
které, důvěřujíce v ioto manželu ze zákona příslušející právo k zastou
peni, pustily se s ním v právní jednání o věcech, které spadají v rozsah 
iakové správy, neboť v § 1026 obč. zák. se dále stanoví, že smlouvy 
ujednané se zmocněncem, jehož plná moc byla zrušena, zůstávají pro 
zmocnitele závazn'ými proti třetím osobám, jimž zrušeni plné moci bez 
jejich zavinění zůstalo neznámo. žalovaná mohla by tedy ujednání svého 
m"nžela z důvodu odvolání neb obmezení plné moci odporovati s úspě
chem jen, kdyby zároveň prokázala, že žalobci toto odvolání po případě 
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obmezení plné moci bylo anebo při náležité bedlivosti mohlo býti známo. 
Žalobce poukazuje však právem ještě k tomu, že žalovaná svému man
želu ono právo k zastoupení neodňala, nýbrž jen ve vnitřním poměru 
obmezila na ten způsob, že si vyhradila schválení. Ze seznání žalované, 
že manžel jest oprávněn jménem jejím jednati, plyne, že svému man
želu toto z § 1238 a 1029 obč. zák. plynoucí právo k zastoupení po
nechává a je pouze tímto způsobem obmezuje. Obmezení toto nezna
mená však v p-odstatě nic jiného, než tajnou plnou moc po rozumu 
§ 1017 obč. zák., která však nemůže býti na úkor třetích osob, které 
s manželem jednají bezelstně v důvěře v onu zjevnou plnou moc, která 
se jeví v oprávnění, přenecha.ném manželu dle § 1238 a 1029 obč. zák. 
Ježto se strany žalované nebylo tvrzeno" že žalobce na obmezení zákon
ného práva k zastoupení manželky byl upozorněn anebo jinak o něm 
vědomosti nabyl anebo nabýti mohl, nemůže žalovaná z tohoto důvodu 
s úspěchem popírati závaznost ujednání svého manžela se žalobcem. 
Neobstoj.í tedy tento 'důvod zamítnutí, na nějž jedině se odvolací soud 
obmezil, ježto námitku tuto patrně pokládal za nejširší, a ježto důsled
kem toho zůstalo odvolání co do dalších námitek nevyřízeno, bylo vy
ho'větí dovolání, rozsudek odvolacího soudu zrušiti a nové rozhodnutí 
mu uložiti. 

čís. 7357. 

Předpisu § 502, čtvrtý odstavec, c. ř. s. nelze použíti, byl-li piivodni 
rozsudek soudu prvé stolice zrušen odvolacÚl1 soudem dusledkem zru
šovacího usnesení nejvyššího soudu, který sám vyslovil právní názor, 
najmě byl-li právní názor vysloven nejvyššÚI1 soudem ve zpu80bu zá
sadní právni směrnice, aniž by se dotýkal rozhodnuti o jednotlivých 
sporných bodech projednávaného případu. 

(Rozh. ze dne 29. září 1927, Rv II 831/26.) 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání obou stran. 

Dtlvody: 

Podle rozsudku prvého soudu byl žalovaný na žalobu žalobkyně, 
omezenou na 721 Kč 80 h s přísL, odsouzen k zaplacení 351 Kč 64 h, 
napadeným rozsudkem odvolacího soudu byl k odvolání obou stran roz
sudek ten změněn potud, že žalovaný byl odsouzen zaplatiti žalobkyni 
358 K!č 64 s úroky, tedy oproti rozsudku prvého soudu o 7 Kč více. 
Z rozsudku tohoto podávají dovolání obě strany, žalobkyně proto, že 
žaloba její byla co do 363 Kč 16 h zamítnuta, žalovaný proto, že žaloba 
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nebvla zamítnuta zúplna. Pokud se týče žalobkyně, jde při zamítnutí 
363' Kč 16 h a, pokucl se týče žal'Ovaného při přiřknutí 351 Kč 64 h 
o souhlasná rozhodnutí nižších soudů. Oba dovolatelé odůvodňují přes 
to, že jde o předmět sporu pod 2.000 Kč, přípustnost dovolání tím, že 
rozsudek soudu první stolice byl vynesen následkem zrušovacího usne
seni soudu odvolacího, jež nebylo podle § 519 čís. 3 c. ř. s. odporova
lehlým (§ 502 odstavec čtvrtý c. ř. s.), leč neprávem. Předpis dvrtého 
odstavce § 502 c. ř. s. připouští výjimkou z obecného pravidla třetího 
'Odstavce dovolání proti souhlasným rozsudkům nižších soudÍ! ve spo
rech pod 2.000 Kč tehdy, když byl rozsudek prvního soudu vydán na 
základě zrušovacího usnesení soudu odvolacího, kterým tento soud zrušil 
rozsudek soudu prvého, vysloviv pro nové rozhodnutí závazně právní. 
názor. Zákonodárný ohled tohoto výjimečného ustanovení záleží, jak 
v rozhodnutí čís. sb. 5440 n. s. jest blíže vyloženo, v tom, že v tako
výchto případech shodná rozhodnutí nižších soudů zakládají se vlastně 
jen na právním posouzení soudu odvolacího, ježto prvý soud, jsa jím 
vázán, nemohl volně rozhodovati a musel své rozhodnutí zaříditi dle 
toho jemu předepsaného právního názoru. Z toho dírvodu jevilo se na
léhavou potřebou, aby právní názor odvolacího soudu, položený roz
hodnutí za základ, mohl dojíti přezkoumání u soudu dovolacího. O ta
kovýto případ však v projednávané věci nejde. Zrušení dřívějšího mz
sudku soudu prvé stolice nestalo se z odchylného právního názoru, který 
pro prvý soud závazně vyslovil soud odvolací, nýbrž důsledkem zru
šovacího usnesení nejvyššího soudu, který sám vyslovil právní názor, 
vížící soud odvolací, a který pak, když odvolacím soudem rozsudek 
soudu prvého byl zrušen a jemu nové projednání a rozhodnutí věci bylo 

. uloženo, vázal i soud první stolice. Na tento právní názor jest vázán 
ovšem i nejvyšší soud a nemůže a nesmí se od něho odchýliti, důsled
kem čehož nemtlže býti věc k vůli tomu, t. j. k vůli přezkoumání práv
ního názoru, kter}' byl podkladem nynějšího rozhodnutí prvého soudu, 
znovu na nejvyšší soud předkládána. tak že tu nedopadá zmíněný dů
vod zákonodárcův, pro který v případech vytčených ve čtvrtém odstavci 
§ 502 c. ř. s. výjimečně se připouští dovolání jinak nepřípustné. Ostatně 
právní názor, jejž nejvyšší soud ve svém zrušovacím usnes.eni vyslovil, 
není .žádnou ze .stran dovoláním napaden; názor ten byl kromě toho vy
sloven ve způsobu zásadní právní smčrnice, aniž se dotýkal rozhodnutí 
o jednotlivých sporných bodech projednávaného případu. Tyto sporné 
body v mezích této základní právní směrnice byly naopak nižšími soudy 
řešeny zcela volně a nezávisle. Z toho jest patrno, že tento případ nelze 
podřaditi pod ustanovení § 502 čtvrtý odstavec c. ř. s., nýbrž že spadá 
pod ustanovení třetího odstavce tohoto paragrafu a podle toho jsou 
dovolání obou stran nepřípustná, pokud se dotýkají shodně rozsoU'zené 
části sporného nároku. Pokud jde o částku 7 Kč, v příčině níž byl roz
sudek soudu prvého změněn a jež záleží v polo'žce opisu a podání při 
dvou dopisech účtované žalo,vanýl11 žalobkyni, jest do'volání nepřípustné 
podle § 502 odstavec druhý c. ř. s., ježto, jde o věc nepatrnou (§ 448 
c ř. s.). Důsledkem toho bylo obě dovolání odmítnouti. 
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Čís. 7358. 

Bylo-Ii opatrovníkem majitelů dílčích dluhopísů schváleno a uznáno 
složení říšskoněmeckých marek na soudě na výplatu dílčích dluhopisů 
načež bylo opatrovnictví zrušeno, nelze spatřovati zřejmý rozpor se zá~ 
konem v tom, že nižší soudy zamítly návrh majitele dilčích dluhopisů 
by byl dosavadní opatrovník sproštěn a zřízen nový společný opa~ 
trovntk, jenž by uplatnil nárok ma.iitelů dílčích dluhopisů na zaplaceni 
v ~O?~?!ě zla~a. (ekvivalentu v československé měně), zejména nárok 
enort!áru proh ceskoslovenskému eráru a soudcovským úředníkům sú
castueným v opatrovnickém řízení jakož i proti opatrovníku. 

(Rozh. ze dne 30. záři 1927, R I 511/,27.) 

~ o u. d p r v é sto I i. c e (obchodni .so\.l~ v Praze) zamítl návrhy 
berhnske banky protI Prazsko-duchcovske draze, by bylo zrušeno opa
trovnictví majitelů dílčích dluhopisů, by byl zřízen nový opatrovník a 
sproštěndosavadní opatrovník Dr. Karel M. bez udělení absolutoria 
a ?y bylo zavedeno řízení podle zák. čís. 111;'1877 ř. zák. O ů v o cl y' 
Navrh na zrušení opatrovnictví a na sproštění opatrovníka Dra Karla 
M~a z úřadu jsou neodůvodněnými proto, že jsou již bezpředmětnými, 
neboť: Právoplatným usnesením tohoto soudu ze dne 16. října 1925 
bylo prohlášenO', že jest ve věci majitelů prioritních dílčích dluhopisů 
Pražs.ko~duchcovské dráhy opatrovnictví skončeno a tehdejšímu O'pa
trovmku Dr. Karlu M-OVI byl'Ů ponecháno, by, 'č,ní-li nároky na odměnu 
za opatrovnictví, předložil účet odměn a výloh. Tímto rozhodnutím bylo 
tedy již vysloveno, že opatrovnictví jakož í úřad opatrovníka Dr. Karla 
M-a přestaly, a není třeba a aní přípustno, nyní teprve, pokud se týče 
nyní opětně, 'Opatrovnictví to zrušo·vati a opatrovníka Dr. Karla M-a 
z úřadu sprošťo.vati, když se tak, jak právě uvedeno, ve skutečností již 
stalo. Udělení, nebo, jak navrhovatelkou žádáno, neudělení absolutoria 
soudně zřízenému opatrovníku, jehož úřad přestal, není věcí opatrov
nického soudu a bylo by žádané pr'Ůhlášení opatrovnického soudu bez
účinným a nerozhodným vzhledem k zákonným předpisům o náhradě 
případné škody, ze které by opatrovník Dr. Karel M. jako každý jiný 
opatrovník byl práv, ať mu při jeho sproštění bylo nebo nebylo abso
lutorium uděleno. Navrhovatelkou žádané opatření, by podle zákona 
ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. pro neznámé majitele vylosova
ných, avšak ješlě v oběhu jsoucích dílčích dluhopisů Pražsko-duchwvské 
železnice v roce 1896 příjaté, třemi procenty zúročitelné, na marky ně
mecké říšské měny znějící príoritní zápůjčky ustanoven byl společný 
opatrovník, jenž nárok majitelů na zaplacení splatných dHčích dluho
písů v hodnotě zlata, pokud se týče jeho ekvivalentu v čsl. měně a ze
jména nárok prioritářů proti čsl. eráru jakož í proti soudcovským úřed~ 
níkům súčastněným v řízení opatrovnickém Nc VI 42/24, jakož i konečně 
proti Dr. Karlu M-ovi, advokátu v Praze, uplatniti má a aby tímto opa
trovníkem zřízen byl Dr. František F., advokát, jest rovněž neodůvodněn 
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z těchto příčin: Podle § 3 zákona ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. 
může každý, jehož se týče, žádati, by majitelům dílčích dluhopisů zří
zen byl společný opatrovník pro hájeni jich ohrožených práv. Soud 
má síce za prokázáno, že navrhující banka jako majitelka předložených 
dílčích dluhopisů Pražsko-duchcovské železnice a tedy jako účastnice 
se dostatečně legitimovala k podání návrhu, návrh sám jest však neodů
vodněným, nebo: Není zde specielního ohrožení majítelů dílčích dluho
pisů, jaké má zajisté na mysli zákon ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 
ř. zák. Ohrožení takové tvrzeno jest navrhovatelkou vzhledem k nasta
lému placení znehodnocenými říšsko-německými markami, tímto zne
h·odnocením měny a placením měnou tou nejsou postiženi pouze ma
jitelé dílčích prioritních dlubopisů Pražsko-duchcovské železnice, pokud . 
se týče navrhovatelka, nýbrž znehodnocením tím jest postižen každý 
vlastník cenných papírů na říšské německé marky znějících a vůbec 
každý, kdo, jsa věřitelem, má důstati placeno v říšsko_německých mar~ 
kách, které se staly předmětem poklesu. Není zde ledy po názoru soudu 
onoho· zvláštního· ohrožení majitelů dílčích dluhopisů, jaké má na mysli 
specielní zákon čís. 49/1874 ř. zák., pročež i v tomlo směru jest žádost 
navrhovatelčína neodůvodněnou, to tím spíše, ježto navrhovatelka jako 
majitelka dvou dílčích príoritních dluhopisů Pražsko-dllchoovské želez~ 
nice má možnost, by o náhradu své tvrzené škody kdykoli sama přímo 
žalovala. Další ,návrh na zavedení řízení podle zákona čfs. 111/,1877 
ř. zák. jest rovněž neodůvod·něn. Otázka, zcla řízení toto má býti zahá~ 
jeno, byla již tímto soudem v předchozím období řešena záporným způ
sobem v usnesení ze dne 14. listopadu 1924 a ze dne 30. prosínce 1924, 
kde bylo vysloveno·, že zahájení řízení podle zákona ze dne 5. prosince 
1877, čís. Illř. zák. třeba -není, ježto se zde nejedná o právní jednání 
takové důležitostí, jakou má na myslí § 1 právě citovaného zákona, prO
tože se zde jedná o obligace již zaplacené, což platí i v případě navrho~ 
vatelčině. Na tomto právním názoru, pokud se týče na jeho skUltkovém 
podkladě se ani dosud nic nezměnilo, proto na něm soud í dnes trvá 
a bylo proto i v tomto směru návrh jako neodůvodněný zamítnouti. Ná~ 
vrhu berlínské banky ve smyslu § 19 j. n. bylo vyhověno, jak jest blíže 
uvedeno jíž v usnesení tohoto soudu ze dne 2. dubna 1927 navrhova
telce doručeném a není třeba v tomto směru opětovně rozhodovati. R e
k u r sní s o u d napadené us·nesení potvrdí I. D ů vod y: Rekurentka 
prokázala držbu dvou 3%ních prioritních dluhopisů Pražsko~duchco·vské 
dráhy emise 1896 jích předlo·žením. Citujíc v rekursu body písm. bl 
a d) svého podání, míní tím očividně podle obsahu svého návrhu ze dne 
24. března 1927 a rozdělení v něm použitého body B a O, pokud se týče 
návrhy v odděleních těch pod čís. XVI. (neboť čís. XVII. tam nepři
chází) a čís. XXI. čís. I. učiněné. Podle § 3 druhý 'Odstavec zákona ze 
dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. musí v žádo·stí za zřízení společného 
opatrovníka býti uvedena skutková povaha, která návrh. přivodila, a 
účel zřízení opatrovnictví a musí okolnosti ty, shledá-lí soud návrh odů
vodněným, dojíti výraw i pří zřízení opatrovníka. Podle toho nutno při 
rozhodování o rekursu přihlížeti k oběma těmto okolnostem. Dle bodu 
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XVI. návrhu nynější rekurentky nenavrhovala opatrovnictví za tím úče
lem, by rekursy proti dřívějším usnesením zase zjednala dřívější stav, 
n)'brž vychází právě z nynější pravomoci těcht·o usnesení. V tom směru 
podle spisú obchodního soudu v Praze byl již usnesením ze dne 27. 
března 1924 k účelúm tam uvedeným, zejména též pro ony majitele 
dluhopisl', kteří dosud slosované dluhopisy nepředložili k výplatě, zřízen 
společný opatrovník Dr. Karel M. a usnesením ze dne 4. července 1924 
bylo prohlášení tohoto společného opatrovníka o uznání, že složení 
nomin. M. 11,200.000'- pro slosované a dosud k výplatě nepředložené 
obligace i s úroky má účinek zaplacení podle § 1425 obč. zák., a že 
souhlasí, aby pro část této prioritní zápůjčky 10,175.100 M., pak pro 
,dosud nevyplacené kupony vtělené právo nad zástavní na výkupní rentě 
tam uvedené ročních 1,496.500 zl. bylo knihovně vymazáno, opatrov
nicky schváleno a bylo podle usnesení ze dne 19. července 1924 dotvč'ně 
výmazné prohlášení opatrovníka Dr. Karla M-a příslušnou doložkou 
opatřeno. Pakliže tedy nynější rekurentka jako majitelka oněch dvou 
'dluhopisů učinila návrh, aby pro neznámé majitele vylosovaných, avšak 
ještě v oběhu jsoucích dílčích dluhopisů emise 1896 byl zřízen společný 
opatrovník, jenž má uplatniti nárok majitelů na: 1. zaplacení splatných 
dílčích dluhopis!l v hodnotě zlata, pokucl se týče jeho ekvivalentu v čsl. 
měně, a 2. zejména nárok prioritářů proti čsl. eráru, jakož i soudcov
ským úředníkům súčastněným' v opatrovnickém řízení Ne VI 42/24, 
iakož i konečně proti Dr. Karlu M-ovi, a pocl XXI., 3. by současně se 
zřízením opatrovníka bylo nařízeno svolání shromáždění prioritářů a 
by na jeho denním pořádku byla předložena otázka soudního uplatnění 
nároků opatrovníkem (tedy řízení I;odle zákona čís. 111 z roku 1877 
ř. zák.), tu soud prvé stolice v podstatě ze správných důvodů v napa
deném usnesení obsažených návrhy ty zamítl. K vývodům rekursu po
ukazuje se na to, že podle vlastního udání nynější rekurentky opatrov
nické řízení se společným opatrovníkem Dr. Karlem M-em bylo již pro
vedeno a to podle dalšího, přednesu rekurentky právoplatně. Když se 
v řízení tom složení německoříšských marek podle obsahu dílčích úpisů 
na soudě stalo a bylo opatrovníkem uznáno a schváleno, že složení se 
stalo s účinkem zaplacení podle § 1425 obč. zák., a rekurentka sama 
tvrdí právoplatnost dotyčných usnesení, není její žádání O zřízení no
vého společného opatrovníka k účelům uvedeným opodstatněno, ježto 
jednak řízení opatrovnické bylo již jednou pľúvedeno, podle vlastního 
tvrzení rekurelrtky právoplatně, a vzhledem na účinek složení podle 
§ 1425 ob',c. zák. nemůže již jíti o společná práva majitelů těchto úpisů, 
pro něž peníze již podle § 1425 obč. zák. na soudě jsou slož0ny. Pokud 
se tedy přes to nespokojuje nynější rekurentka jakožto majitelka dvou 
dluhopisů s částkou na ni vypadající a podle cit. § 1425 obč. zák. slo
ženou, nýbrž žádá zaplacení v hodnotě zlata (ekvivalentu) a zejména 
pro,ti osobám svrchu naznačeným, jsou návrhy ad 1. a 3. vlastně ná
vrhem o nepřipustné opětné provádění řízení s novým společným opa
trovníkem, když již řízení se společným opatrovníkem Dr. Karlem M-em 
bylo provedeno, jednak nárok ad 2. nespadá již v obor společného za-
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stupováni práv majitelů dílčích dlužních úpisů rodJe citov~ných zákonlt 
pro nedostatek společného zastoupení ~p:aveneho (.§ 1 zak?:" .ze dne 
24, dubna 1874, čís. 49 ř. zák.), nýbrz Jde tu o narok zvlastm odvo
zovany'r z provedeného již řízení se spole~n5'm opatrovníkem rekvure17t
kOll, pro niž již příslušný peníz podle říZ~11l toho.~odle § 1425 obc. zak. 
byl složen. Poněvadž řízení opatrovmcke bylo JIz podle. svrdlU uvede
ného provedeno) nároky proti zmíněným osobám ~e;akladajl se, na ~o: 
měru plynoucím přímo z povahy dílčích dluhOpiSU, pro ktery prave 
zákony ze dne 24. dubna 1874, čís. 48 II 49 a ze dne 5. pros;nce 1877 
čís. 111 ř. zák. byly vydány a udánlivý nárok na náhradu skody. ne
spadá již v obor pohledávky z dluhopisu (§ I zák. čís. 49/1874 ř. zak), 
nýbrž tvoří samostatný nárok náhradní upl~tňovan! rekUľ;ntkou. Pro~o 
neplatí tu ustanovení § 9 prvý ?dst~vec :ak~na CIS. 49 r. zak. a Je,t 
ponecháno rekurentce, by SI sva udanh;,a prava,. pokud ~lesouhlasl se 
složenou částkou k soudu, provedla poradem prava. Ne11l tedy rekUls 
opodstatněn a nebylo mu vyhověno. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podie § 16 nesp. říz. lze si v nesporném řízení do potvrzujícího' usne~ 
seni rekursnfho soudu stěžovati k nejvyššímu soudu Jen, Je~h tu patn~y 
rozpor rozhodnuti se zákonem, nebo se spisy, a,nebo stala-Ir se zmatec
nost. Toho jest si stěžovatelka vědoma, neboť o?írá do,vola~í rekurs 
do potvrzujícího usnesení rekursního SOU?U o zre}mro~., ne.zakonn~ost. 
Avšak nejvyšší soud, přezkoumav napadene usne~e~1 a nze11l mu pred
cházející, neshledal důvodu stěžovatelkou upl,atneneho a proto dovola
címu rekursu jakožto bezdůvodnému nevyhovel. 

čís. 7359. 

Byla-li pohledávka eráru zajištěna záznamem po~le ~vorského d~
kretu ze dne 24.řijna 1806, čís. 789 sb. z. ~., ne1z~ J~ pr~ rozvrhu ?eJ
vyššího podání za exekučně ~rodano~ n:moVl~?~t přl~ti ~ hot~emu 
zaplacení, nýbrž dlužno ?enť~ na m pr,rpa~aJlcl U10Zlb na umk lIZ do 
právoplatného rozhodnuti poradem spravmm. 

(Rozh. ze dne 30. září 1927, R I 569/27.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost při
kázal p r v Ý s o u d v knihovním pořadí eráru pohled~vk~ 38.:?3 Kč 
43 h s úroky, úhrnem 50.238 Kč 69 h a pouk~z~l ~y,m~haJ[cl venyelk~ 
a knihovní věřitelku, jež vznesly odpor protr pnkaza11l teto pohle?av::,{, 
na pořad práva. Rek u r sní s o u d vyhově} rekur~u ~11lho~11l vefJ~ 
telky potud, že ji odkázal s odporem na porad sp:r:~nl. I? u vo d y; 
Knihovnim výtahem pozemkové knihy obce D. Jest z]lsteno, ze k11lh;wll! 
vložka č. 1207 v D., která v této exekuční věci byla vnucenou drazbou 
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prodána, v době od 19. ledna 1919 až do 23. listopadu 1920 byla ve 
knihovním vlastnictvi Karla V-a a že dne 20. listopadu 1920 k žádDsti 
berního úřadu v D. zaznamenáno bylo právo zástavní za pohledávání 
finančního eráru 38.783 Kč 43 h. Spisy okresního soudu v D. o tomto 
knihovním zápisu jest zjištěno, že toto zaznamenané zástavní právo 
tý'če se pohledávky finančního eráru dle kDntovního listu 1526 a II za 
Karlem V-em v D. na daních 38.783 Kč 43 h splatných dne I. ledna 1919. 
V tomto dražebním řízení berní úřad v D. přihlásil v knihovním pořadí 
záznamu tohoto práva zástavního celou pohledávku 38.783 Kč 43 h 
s úroky z prodlení. Jelikož jde o zaznamenané zástavní právo k zaji
šténí státních ·daní, není zapotřebí ospravedlnění záznamu zástavního 
práva ve smyslu §§ 60, 61 knih. zák. a neplatí pro tento případ ani 
ustanovení § 228 ex. ř. (srov. KDmentar zur Exekutionsordnung Dr. 
~eumann 1909, 1910, str. 672). Pozemkovou knihou jest tudíž zjištěno, 
ze bernímu úřadu přísluší zástavní právo k zjištění pohledávky za Kar
lem V-em (.§ 1476 obč. zák.). Prvý soudce proto právem rozvrhovým 
usnesením bernímu eráru přiznal pohledávku přihlášenou v knihovním 
pořadí. Stčžovatelka v první stolici při roku o rozvrhovém jednání proti 
tomuto přikázání ohlásila odpor »z důvodu, že vtělená pohledávka týká 
se Marie V-ové, která nebyla knihovní vlastnicí domu čp. 717, nikoliv 
bývalého vlastníka Karla V-a«. Odporu tomuto nelze jinak fO'zuměti, 
než že stěžovatelka tím tvrdí, "že pohledávka za Karlem V-em, k je
jímužto zajištění bylo zaznamenáno zástavní práv'Ů, bernímu eráru vůbec 
nepřísluší. Rozhodnutí tét'Ů otázky závisi na zjištění sporných skuteč
ností, které mohou býti zjištěny pouze 'pořadem správním. Soud rekursní 
proto podle § 231 odst. 3 ex. ř. změnil napadené usnesení, jak shora 
uvedeno. ' 

N e j v y Š š í s o u d k dovolachnu rekursu knihovni věřitelky změ
nil napadené us,nesení v ten rozum, že se změnou rozvrhového usnesení 
eráru přikázaná pod C 11 ve vložce Č. 1207 zaznamenaná a celkovou 
částkou 50.238 Kč 69 h z obou polovin vydražené nemovitosti přiznaná 
pohledávka přikazuje eráru jen pod tou podmínk'Ůu, a v té miře, když 
a pokud bude pravoplatným rozhodnutím příslušného úřadu správního 
uznána, a že senařizuje, by 50.238 Kč 69 h bylo 1''0 dobu, až bude 
o této pohledávce ve správním řízení právoplatně fO'zhodnuto, uloženo' 
na úrok, jenž se pod touž podmínkou a v téže míře jako jistina přika
zuje eráru. 

Důvody: 

Stěžovatelka oplfa dovolací rekurs předevšim o tvrzení, že žádost 
berního úřadu v D. o záznam knihovního práva zástavního pro pohle
dávku 38.783 1<'0 43 h s úroky z prodlení ze dne 20. listopadu 1926 
nebyla doložena podle .§.§ 94 a 21 knih. zák. údajem, kdy byl doručen 
platební rozkaz, na který se žádost odvolává, pokud se týče údajem, 
pmti komu byl vydán platební rozkaz, a že proto záznam neměl býti 
povolen a že vada ta nebyla napravena ani ďo, vydáni rozvrhového usne
sení. Proti tomuto stěžovatelčinu tvrzení sluší vytknouti, že stěžovatelka 
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vznesla podle protokolárního zápisu O ,'ozvrho.vém roku odpor~roti 
přikázání pohledávky, o kterou jde, z duvodu, ze se tato pohledavka 
týká Marie V -ové která nebyla vlastnicí prodaného domu, a že se ne
týkala bývalého ~Iastníka, tohc~t~ ~.om~ Ka.rla V:a. Uvádí-li tedy s~ě~O
vatelka nyní dále, že v teto ve CI nzem am, ne.~l d'~sud u;končeno, J~zto 
svého času byly podány rekursy ve spr~v~lm n,z,;m, k!:,re do,sud neJ~~u 
vyřízeny, jde v podstatě o novotu ve. tre:~ s:?h~:t. nepnpustnou a muze 
dovolací soud podle §§ 213 a 231 ex. r. pnhhzett Jenom k o~sahu ~ ro~
sahu odporu vzneseného při rozvr~ovém r~k~. Z toh?to rame,e, pk, Je 
zjevno z doslovu, se však vymyka tvrzem, ze se

o 
}aznam ,zast.avnl.h? 

práva nestal řádně. Ostatně stěžovatelka se. nemL~~e dovola,va,tt SpISU 
o povoleném záznamu - nehledíc k tomu, ze se JIch dovolava teprve 
v dovolacím rekursu - neb'Ůť tyto spisy nejsou o'němi v.§ 214 ~x. řá?~' 
uvedenými spisy, podle nichž jest učiniti usnesení o r~zv~~u. Dale m!m 
stěžovatelka že berní úřad neučinil vůbec ničeho am pn rozvrhovem 
roku, z čeh~ by se dalo souditi, že jeho rozhodnutí je ve p~í~;ině zazna
menané pohledávky pravoplatné, že naopak 'Ůna byla poukazana na po
řad správního práva, že tedy, nebylo-li podmíne:k ~ro posouz.ení, ~?~ 
jde o pravoplatné usnesení sp;ávní?o úřadu, ČI .~l~oh,. nemely mZ~1 
soudy požadovanou částku bernlmu uradu Ihned pnkazatt ku zaplaeem! 
nýbrž měly podle zásady § 221 ex. ř. ~řihlížeti ~u ře~ené, prý na zák~ade 
nedosta teč·ných dokladů zaznamenane pohledavce jako ku pohledavce 
s odkládací výminkou a že ji měly uložiti na úrok až do, času, kdy o ni 
bude rozhodnUlto právoplatně ve správnim řízení. Těmto vývodům nelze 
upříti opodstatněnost. »Dotyčným nařízením politického úřadu« podle 
dvorského dekretu ze dne 18. září 1786, čís. 577 písm. c) sb. z. s. lze 
rozuměti toliko pravoplatné rozhodnutí příslušného úřadu. správ~ího 

. o jsoucnosti a o výši zajištěného nároku. Slo,vy »proto nepotrebuJe zad
ného dalšího spravení« jak se praví ve dvorském dekretu ze dne 24. 
října 1806, čis. 789 sb.' z. s., ,?á býti po:;ze !e~en,~' že v t~ko~ých pří
padech je záznam spraven, pkmlle pnslusny urad . ,spravl1l, rozhodl 
o zaznamenaném nároku, a že není zapotřebí spravenl soudm cestou. 
Tímto rozhodnutím je zaznamenané právo podmíněno a, pokud se tak 
nestalo, lze při rozvrhu nejvyššího podání přihlížet! ku záznan;u P?u~e 
podle zásad platných podle .§ 221 ex. ř. pro pohledavky s odkladacl vy
minkou, pohledávku nelze přikázati ku hotovému zaplacení, nýb;ž .sluŠí 
peníz na ni připadající t;ložiti na úrok ~ž do, ča~u, kd~ nastane vym1l1,ka; 
totiž až do pravoplatneho rozhodnuh spravmm poradem. Ustanovem 
§ 228 ex. ř. vztahuje se pouze n.a zázl13'my, jež d~~žno podle .§ 4! písm, 
c) knih. zák. spraviti sporem I1Ikoh vsak I n3' pnpady,. kde. nem ,zapo
třebí takového spravení. Předpis § 210 ex. r. nepla!t, Jdech 00 zaznam 
pohledávky, o jejíž jsoucnosti a výši nebylo ještě rozhodnuto. 

čis, 7360. 

Byl-li d,lužnik povinen k odevzdáni věcí anebo zaplacení peněz, jest 
vymáhajícimu věřiteli volno, by navrhl exe~uci ku ~y~oby!í pe~~žit~ho 
plněni, třebas byl před tlm navrhl exekUCI odevzdannn vect, lez vsak 
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zůstala bez výsledku, ježto dlužník strpěl, že věci přišly do rukou osoby 
třetí. 

(Rozh. ze dne 30. září 1927, R I 620/;27,) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci zájmem, uschováním a prodejem svršků a dvou vkladnich kní
žek, rek u r sní s o u d exekuční návrh pro tentokráte zamítl. D ů
vod y: V žalobě ze dne 8. září 1926 žádal Karel P. na žalované ode
vzdání inventáře) jejž mu prodala, nabízeje se, že místo věcí inventář 
tvořících přijme 8.000 Kč, a kladl žalob ní prosbu, by žalovaná byla 
odsouzena věci v žalobě uvedené mu odevzdati nebo jejich cenu 8.000 Kč 
zaplatiti a bylo také rozsudkem uznáno podle této žalobní prosby. Ža
lované tudíž podle mzsudku příslušela volba mezi několikerým plněním. 
Žalovaná však nechala lhůtu k plnění v ro'zsudku stamovenou marně 
uplynouti, a měl tudíž vymáhající věřitel podle § 12 ex. ř. právo na
vrhnouti, aby bylo vydobyto některé z těchto plnění, ovšem bez újmy 
práva strany povinné k výběru. Tuto volbu vykonal vymáhající věřitel 
návrhem ze dne 25. prosince 1927 na povolení exekuce 'nuceným ode
vzdáním svršků, která posud zrušena ani zastavena nebyla, a jest vázán 
na provedení exekuce ve smyslu §§ 346, 347 ex. ř., která však posud 
výsledku neměla, jelikož věci, j'ež mají býti vydány vymáhajícímu vě
řiteli, jsou nyní v držení Josefa N-a, jenž je prý neoprávněně odvezl, 
takže exekuce tato posud ukončena n~ní, neboť má vymáhající věřitel 
na vůli, podle § 347 ex. ř., druhý odst., pak-li by Josef N. vydání věcí 
těch odepřel, navrhnouti, by mu byl,přikázán dlužníkův nárok na vy
dání věcí těch, jejž má dlužník proti jejich majiteli. Jest tudíž exekuční 
návrh při nejmenším předčasným a bylo proto uznati, jako se shora 
stalo. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud míní, že vymáhající věřitel návrhem ze dne 25. pro
since 1926 na povolení exekuce nuceným odevzdáním svršků vykonal 
volbu podle § 12 ex. ř. a z okolnosti, že tato povolená mu exekuce ne
byla dosucl zrušena, třebaže neměla výsledku, jelikož věci, které mají 
býti vydány vymáhajícímu věřiteli, jsou nyní v držení Josefa N-a, jenž 
prý je odvezl neoprávněně, rekursní soud odvozuje, že se vymáhající vě
řitel nemůže domáhati již nyní peněžitého plnění, když ona exekuce 
nebyla dosud llkončena a když má vymáhající věřitel podle § 347 druhý 
odstavec ex. ř. na vůli, kdyby Josef N. odepřel vydání těchto věcí, na
vrhnouti, by mu byl přikázán nárok dlužnice na vydání těchto věcí, pří
slušející dlužnici proti nynějšímu majiteli. To nemůže býti schváleno. 
Vymáhající věřitel ve shodě se spisy právem poukázal k tomu, že exe
kuce zahájená návrhem ze dne 25. prosince 1926 zůstala bez výsledku. 
Tím, že se povinná vzdala věcí, které mají býti vydány vymáhajícímu 
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věřiteli, pokud se týče, že strpěla, by věci, ty" j~k ,by!o tvrzeno při vý
k' byly z jejího držení odvezeny neopravnene treh osobou, dala ne-
~~~' bně (§ 863 obč. zák.) na jevo, že svůj závazek nechce pln!Íl o~e

r d'y, t'chto ve 'CI' Okolnost že vymáhaj'ící věřitel nenavrhl pred hm, 
vz amITI e ., • k dl " . 
b bvla zrušena bezvýsledná exe~uce a .že si ~e~al naro uzmc,: ~a 

Yd" , těchto věcí proti třetí osobe zabavlÍl a pnkazaÍl, neosp'ravedlnu]e 
vy am " 'h I" cboť .' že se nesmí domáhati druhého mu pnsouzene o p nem, n 
zaver, k . blb o' o se zby luší uvážiti že zrušovati bezvýslednou exe UCl yo y sp j~n" -
~ečnými náklady, jiChž se vymáhající věři!el 1;',uSí vyvarovah yz s .. hle
diska § 74 ex. řádu. Totéž platí o tom, ze ven,tel ne.!1ast?u,pll nejistou 
cestu podle § 347 druhý odstavec ex. řádu, ~e~ot, ~dyz d!uzmce se sama 
nepostarala o plnění prvého způsobu, ~rojev11a t:m, mIcky, ale poma-· 
telně (§ 863 obč. zák.), že se toho~o zpus?b~ pInem vzdala a byl proto 
věřitel oprávněn domáhati se druheho pInem. 

čis.7361. 

Pro zákonné úroky z prodlení nelze povolit~ ,~xekuci" ne~:Ii. pro ně 
exekučniho titulu. Nestačí, že se vymáhající vet;tel v te Pf!c~ne vyka
zuje exekučnim titulem, jenž stanoví pouze povmnost dluzníka k za-
placení jistiny. ' 

(Rozh. ze dne 30. září 1927, R I 625/27.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na svršky ~ vyd?byt! 
10000 Kč zamítl však exekuční návrh na exekUCI k vydobyh 6% urok~ 
z io.ooo Kč od 23. února 1927. Rek u r sní ,s o u d povohl, exekuc~ 
také k vydobytí 6% úroků z 10.000 Kč od 23. uno,;a, 1927. D u vod y. 

, Ve smím ze dne 9. února 1927, který. jest :xe~,u?n!rr: htulem, se po
vinná strana zavázala, že zaplatí strane vymahaj1cl zazalovanoou pohle
dávku obmezenou na 10.000 Kč ve lhůtách, 7.500.Kč do, 14 dn~ a ,zbytek 
2500 Kč v měsíčních dnem 4. dubna 1927 pocínajíclCh splatkach, po 
100 Kč pod exekuCÍ a pod ~tráto~ lh~t. ,!3yly t~díž,dle sm~ruprvní kvot~ 
a ježto strana povinná povmnostl sve vcas n~do~tala, take. zbytek splat, 

, . d e 23 února 1927. Ježto- strana povmna nezaplahla dluh včas, 
nym1 n . ' dl' d'l" hl d 'vky musí pqdle § 1334 obč. zák. platiti úroky z pro en! .z. 'uzne po e.a 
ode dne splatnosti, tudíž od 23. února 1 ~27, v kte,;yz den byla ~ela p~
hledávka ,splatnou, ježto strana povmna nedodrz~la .umluvenych lhut 
(OL U. 1540 22/,8 OL). Ježto právní důvod, z, nehoz~ohledavka po
vstala, hyl na obou stranách obc?odem,. mUS1 po,vmna strana podle 
čl. 287 obch. zák. platiti z prodlen! 6% uroky. 

N e j v y Š š í s o u d obno,vil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Jest ovšem správné, že povinná strana, která nezaplatila .dl~h včas, 
musí podle § 1334 obč. zák. platiti úroky z pro~le~l z dluzne pohle~ 
dávky, ode dne splatno,sti. Než ani P:o tyto zákonn~ uroky nelze P?,vol!t~ 
exekuci, není-li pro ně exekučního htulu" a n~stačl, kdy~ se vy~ahaj1Cl 
věřitelka v této příčině vykazuje exekučmm tJtulem, jenz stanovl pouze 
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povinnos! povinné S!ral~y k zaplacení jistiny. To plyne jasně z předpisu 
§ 7 ex .• r.; podle nehoz smí soud exekuci povoliti toliko tehdy, když 
~ e::ekuc.ntho t!tulu lze seznati kromě osoby oprávněného a zavázaného 
I l,'redmet, zpusob, ob J e m a čas dlužného plnění (srv. rozhodnutí 
neJv. s.ou~? ve Vídni uveřejněné ve sbírce Glaser-Unger n. F. čís. 3061, 
rep. nal. CIS. 185 a Ne~mann, Komentar ZUf Ex. Odg. str. 50, pozn. 4). 
Pr~to nebylo lze povolIŤl exekUCI i pl'O úroky vymáhané jistiny, neboť 
Sl~lf ze dne 9. unOfa 1927, jenž jest exekučním. titulem exekučního 
n~vr~u, se o úrocích vůbec nezmiňuje. Bylo proto dovolací stížnosti po
vmne .strany. do ~sne,sení. :ekursního soudu povolujícího exekuci i k vy
dobyh 6%ntch. Uf?ku z castky 10.000 Kč vyhověti a obnoviti usnesení 
prveho soudu, Jenz tento návrh vymáhající věřitelky zamítl. 

čís. 7362. 

Dobrovolná dražba nemovitosti. 
Výši vyvolací ceny dlužno stanoviti soudním odhadem, nikoliv sou

čtem všech hypotekámich dluhů. U rčení vyvolací ceny pod součet všech 
hypotekámich dluhů nepříčí se ustanovení § 277 druhy' odstavec .. " nesp. nz. 

. Z d!ažebních podmín,ek dlužno vyloučiti ustanovení o výmazné po
vmnos!t spoluvlastníka, Jehož díl společné věci jest zatížen tak že na 
úhradu dluhů a závad na něm váznoucích nestačí díl výtěžku' připa-
dající na spoluvlastníka. ' 

(Rozh. ze dne 30. září' 1927, R I 791/87.) 

V dobrovolné dražbě domu upravil s o udp r v é s t o I i c e dra
žební podmínky mimo jiné v ten způsob, že vyvolací cenu tvořiti bude 
cena nemovitosti s pří~1. stanovená soudním odhadem a vyloučil od
sta~ec druhy b?du 6. na.vrhu dražebníeh podmínek znějící: Kdyby dluhy 
a bremena na. je?not!lvyeh dílech vydražené nenwvitosti váznoucí pře
saho'vala podll, jehoz se dos,tane z docíleného dražebního výtěžku na 
t~ho ~terého spoluvlastníka, jest týž povinen dluhy a břemena na jeho 
?lle ;-aznoucí, pokud př~sah\]jí podíl jeho na docíleném výtěžku dra
zebmm" do Jednoho mesl~e ode dne dražby dáti na svůj náklad vyma
zatI. O. u V? d y: Soud ~řI stanovení dražebních podmínek vyehází z ná
zoru, ze pn dobrovolne dražbě nemovitostí, pro něž neplatí předpisy 
exe,~uční~o řádu, lze, není-li shody mezi stranami, schváliti pouze ta
k?ve drazební podmínky, jež nezasahují nikterak do práv strany, pokud 
zakon takový zásah výslovně nepřipouští. S tohoto hlediska soud sta
novil, že vyvolaci cenou nemovitosti má býti cena stanovená soudním 
odha.dem; ~by prodáváno bylo i pod eenou, k tomu nehe spoluvlastníka 
~uÍlŤl prav~ tak, Jako s druhé strany nelze žádati, abyst<rnoveno' bylo, 
ze vyvolacl cena musi se rovnati součtu všech hypotekárních dluhů 

~ p~ísl: v d~n dr~ž?y, kterážto podmínka by v případě značného předlu
zem nekterych dllu nemovitosti mohla velmi ztížiti ba i znemožniti pro-
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vedení návrhu na zrušení spoluvlastnictví dobrovolnou dražbou. Tvrzení, 
že stanovením vyvolaci ceny, která by byla nižší než souče~ všeeh hy
potekárních dluhů, by zástavní práva :,ěřitelů.;nohl~ ~?z?aÍl .úJmy,. ]e~t 
bezdúvodné, ježto ostatní veškera prava I p.npadne ]lne. kmhovm . za: 
vady zlIstávají dražbou bez ohledu na kup'lll ce?u nedotcen~. S tehoz, 
hlediska jako při stanovení vyvolaci ceny v~l~učII ~oud druhy odsta~ec 
bodu 6. návrhu dražebních podmmek stanovlcl povinnost spoluvl~stmka 
depurovati dluhy a břemena na jeho dílu váznoucí, pokud b~ drazeb?lll~ 
výtěžkem nebyly kryty. Neni tu zákonného ustano;,em, kte.re. by u!ozelll 
takové povinnosti spoluvlastníku připoušt~lo ~ take nevyplyva. pOVI~llO'St 
ta již z nároku spoluvlastrríka na rozdelem spoluvlastmctvl ~razhou, 
nehoť jednak nelze očekávati, že by stano~ením tN? depu:a~lll povm-' 
nosti spoluvlastníka prOdejnost nemovltosŤl byla. zvysen~, jezto k~pltel 
pravidelně nebude míti záruky, že vlastník předluzen~ho dllu nemovlto:h 
depurační povinnosti bude mocI dostatI, jednak tk~ttI bude v. !ak?vem 
případl' důvod zmenšené vyhlídky na prod~j hlavne v hospodarske. ne
dostatečnosti hypotéky. Závazek podílníka, aby depmoval dluhy na jeho 
podílu váznoucí pokud přesahují jeho podíl na výtěžku, mohl by mítI z~ 
následek, že hy v krátké lhůtě a najednou byl nUcen :;aplaŤlh dluh,}derť 
dle smlouvy s věřitelem v dlouhé době n~?hl by splacetI pohod!ne, o~z 
by při značném předlužení i jeho hospodarskou .z~azu mohlo mlh v za
pětí. Rek u r sní s o u d k rekursu spoluvlastmk~ a navrhova.telky na
padené usnesení potvrdil. O ů vod y: Soud prve stohce pravem vy~ 
loučil z dražebních podmínek druhý pGdodsta~e'c bodu .6.,. je.dl~~pCI 
O významné povinnosti spoluvlastníka, j!"hož p;,dll ~a spo~ecne veel )e~t 
zatížen tak že na úhmdu závad a dluhu na nem vaznouClch nestačI dll 
výtěžků na' spoluvlastníka připadající, pGněvadž u~ože~í takové výmazn.é 
povinnosti odporuje předpisům §§.3.62 a 829 obc. zak. o spoluvlastm~ 
kově právu k jeho podílu na spolecne nemovl~osh a .nelze h.o O?"o~.o~atI 
ani z ustanovení XVI. hlavy obč. zák. o spolecenstvl vlastmctvl a pnych 
věcných práv, nehledíc ani k tomu, že, jak již prvý soudce .vtstižn~ 
uvedl, není záruky, že spoluvlastník výmaznou povmnost skutec.ne spIn; 
a splnění takové výmazné povinnosti mohlo hy spoluvla.stn~ka bud 
hmotně poškoditi neb donucovati k ně~emu,. cO' odpG:mje pravnmm Jed
nání, . na němž spočívá zápis kl1lhov~lho dlu~u. Vyl.nazno~ pO~I!:no~t 
nelze spoluvlastníku uložiti ani z duvo~:u zaj~u. z~stav'lllch ,v.entel~, 
předpisem § 277, druhý odstavec, nesp. flZ. chranenych, neboť 11m z~
stává na společné nemovitosti zajištěno jich zástavní. právo, nehledl.c 
na prodejní cenu za tutéž n~movitost. Při tom ovš~m. ]~st nePOzhod~e: 
zda' některé ze dluhů spolllvlastníků jsou též osobmm2 !ejl~h dl~~y Cll! 
nic a nejsou-li snad dokonce, jak stěžovatelka n~~nacuje, je.dnamm na 
oko neboť v tomto řízení lze dluhy ty posuzovatI jen s hlediska § 277, 
druhý odstavee, nesp. říz., p'odle~ě~ož jest ~ylo~čit} každý další rozbor 
povahy takových dluhů, na spolecne nemovitostI vazn.ouclch. . 

K rekursu spoluvlastníků: Ježto stěžovatelé napadl! usneselll prvého 
soudu, že vyvolací cena společné nemovitosti bude stanovenaso~d~lln 
odhadem, a navrhovali, aby vyvolací cenou byl součet hypotekarmch 



- čís. 7362 --
1496 

dluhů, a pro vzáje1l111)' poměr účastníkú v tomto řízení bylo se obávati, 
že, až bude vyvolací cena podle soudního odhadu stanovena, bude tomu 
některými z účastníků opět odporováno, dal rekursní soud podle § 269 
a § 2 čís. 5 nesp. říz. doplniti řízení provedením soudního odhadu spo-

. lečné nemovitosti pro určení vyvolací ceny a považuje podle protokolu 
ze dne 23. května 1927 o popisu a o posudku znalců z oboru stavitelství 
a podle vyjádření znalců za osvědčeno, že společná nemovitost má 
obecnou cenu 324.926 Kč 90 h, kterou tvoří položky, uvedené v proto
kolu o odhadu ze dne 3. května 1927. Výtka stěžovatelů proti tomuto 
odhadu, že odhadní cena jest příliš nízká, ježto prý nebylo přihlíženo 
ke znehodnocení měny a vzestupné tendenci na trhu realit, jest vyvrá
cena vyjádřením znalců, že, podávajíce posudek, hleděli při tom na vliv 
oněch obou činitelů. Poněvadž ani jinak odhad neodporuje předpisům· 
§ 272 až 274 nesp. říz., § 144 ex. ř. a min. nař. ze dne 25. července 
1897, čís. 175 ř. z. (tak zv. odhadního. řádu nemovitostí) bylo stanoviti 
cenu, jím vyšetřenou (§§ 304 a 306 obč. zák.), jako vyvolací cenu 
společné nemovítosti. Jak těmto skutečnostem, tak i uvedeným zákon
ným předpisům odporuje návrh stěžovatelů, aby vyvolací cenu tvořil 
součet hypotekárních dluhů, poněvadž není zákonného předpísu, který 
by ukládal spoluvlastníku společné nemovitosti pod1'Obiti se takovému 
určení vyvolací ceny. Jakmile spoluvlastník souhlasí se zrušením spolu
~I~stnictví dobrovolnou dražbou, projevuje souhlas s vyvolací cenou, 
jez bude vyšetřena odhadem, když nedošlo k dohodě spoluvlastníků 
O výši vyvo,lací ceny (§§ 275 a 272 nesp. říz., onen a contrario). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl ani dovolacímu rekursu navrhova
telky ani d'Úvolacímu rekursu spoluvhstníků. 

o ů vod y: 

Navrho'vatelka napadá usnesení soudu rekursního prolo, že p·odJe 
jejího náwru byl jím zřejmě porušen zákon, když oba nižší soudv 8011-

·hlasně z dražebních podmínek jí navržených vyloučily odstavec -druhý 
bodu 6., jednající o výmazné p'Úvinnosti spoluvlastníků. Zřejmá nezá
konn'Úst je tu jen tehdy, odporuje-Ii rozhodnutí vý'slovnému a nepochyb
né;nu ustanovení zákona, tedy, je-Ii otázka, o kteroll jde, v zákoně sa
mem výslovně a tak jasně řešena, že není pochybnosti o zákonodárcově 
úmyslu vůbec, a přes to bylo učiněno rozhodnutí tomu odporující. 
Ohledně depurační povinnosti spoluvlastníků nemovitnsti prodané v do
bm~olné dražbě nemá však zákon vůbec ustanovení, jež by uloženi ta
kove povlllnosti spoluvlastníku buď připouštěla nebo zakazovala. Není 
tu tedy zřejmého porušení zákona, když nižší soudy souhlasně vylou
čily z dražebních podmínek depmační povinnosti spoluvlastníků pře
dlužených podílů navrhovatelkou v dražebních podmínkách v 'Odstavcí 
druhém bodu 6 uvedenou. Mimořádná dovolací stížnost navrhovatelky 
musela proto pro nedostatek podmínek § 16 nesp'Úrného řízení býti za
mítnuta. Totéž bylo učiniti s dovolacím rekursem ostatních spoluvlast
níků, kteří vidí patrný rozpor se zákonem v tom, že nebylo vyhověno 
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jejich návrhu, aby kupní cena beze srážky, po příp~dě po ,srážce bř~,,:,en 
složena byla na soudě, dále, by vyvolací cenu tvonl pemz, rOVnajICI se 
sauNu hypotekárních dluhů na realitě váznoucích a p,ro případ, že by 
odhadní cena byla vyšší než tento součet, tato odhadnr cena a konečne, 
by vydražitel složil nejvyšší podání do tří dnů po skončení dražby na 
soudi;. Proč nelze stanoviti výši vyvolací ceny součtem všech hypote
kárních dluhů, vyložil a odůvodnil již soud rekursní v napaden~m uSI;e~ 
sení a stačí proto v tomto směru stěžovatele p-oukázatr na oduvodnelli 
napadeného usnesení, které vývody dovolacího rekursu ?ebylo a~i vy
vráceno ani seslabeno. Mínění stěžovatelů, že ustanove'l1l vyvolacl ceny 
pod součet všech hyp'Útekárních dluhů příčí se ustano~ením, § 27~ drul~ý. 
odstavec nesporného řízení, není správné, neboť praya zasta:nI~h v:e-
řitelů dražbou zůstanou nedotčena, ať jest vyvolacI cena jakakollv. 
V čem by spočívala zřejmá nezáko'i1nost ohledně druhých dvou stěžo
vateli uvedených bodů, stěžovatelé ve stížnosti neuvádějí. Nelze se proto' 
v těchto směrech dovolacím rekursem blíže obírati. 

čís, 7363. 

Započtení válečných pololetí železničnlm zaměstnancům. 
Použiti jest tu ustanovení nařízení ministerstva železnic ze dne 24. 

září 1921, čís. 53,924 (čis, 93 Věstníku ministerstva železnic na rok 
1921), 

K nároku zaměstnance na započtení válečných pololetí podle § 15 
tohoto nařízení se vyžaduje, by zaměstnanec prokázal, že bud' mu ve 
vojenské službě byla již válečná pololetí započtena nebo že má nárok 

. na jich započitatelnost. Započtení válečných pololetí ve ,~oj~nské, s~1lŽbé 
předpokládá, že zaměstnanec byl dne 1. ledna 1920 v ctOne sluzbe vo,: 
jenské. Pro započitatelnost válečných pololetí podle § 15 nař. nestacl 
jakákoliv vojenská služba válečná, nýbrž vyžaduje se služba dustojníka 
(gážisty) nebo poddustojníka z povoláni. Z § 6 čls. 3 ~ří~ení plyne, 
že při propočítání lze vzíti zřetel na v~lečná polole!! zapocteoa nebo ~
počítatelná podle zákona ze dne 19. brezna 1920, CIS. 195 sb, z. a n" jen 
bývalÝm déle s~oužícím poddustojníkům a důstojnikfun z povoláni, nelze 
však bráti zřetel k válečným pololetlm, jež snad byla započtena neaktiv
ním gáiiistilm podle § 6 A 2. tohoto zákona. U bývalých neaktivních gá
žistů lze přihlížeti ku válečným pololetím jen potud, pokud byla zapo
čtena podle zákona ze dne 23 .. července 1919, čís, 457 sb, z. a n. ne,bo, 
podle § 14 (3) zák. ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 sb. z, a n. 

(Rozh. ze dne 30. září 1927, Rv I 285/27.) 

Žalobce, železniční komisař, domáhal se proti eráru žalobou, aby 
bylo uznáno právem, že žalovaný je povinen započísti žalobci do slu
žební d'Úby u čsl. státních drah čtyry válečná půlletí s veškerými práv
ními účinky a zařaditi žalobce do VII. služební třídy· s platností od I. 
ledna 1926 a požitky této služební třídy od téhož dne a zaplatiti mu roz-
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clíl mezi požitky, které mu byly dosud vypláceny a které mu podle jeho 
názoru příslušejí 2.976 Kč 40 h a platiti mu dále požitky VII. služební 
třídy. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů
v o cl y: Nesporno, že žalobce nastoupil službu u čsl. stát. drah dne 1. 
ledna 1922 jako konceptní čekatel, že dne 1. ledna 1923 byl jmenován 
definitivním zaměstnancem, že před nastoupením služby u čsl. stát. drah 
konal vojenskou službu válečnou od 15. hřezna 1915 do 28. října 1918, 
že mu před definitivním jmenováním hyla výnosem min. železnic ze 24. 
září 1920 započtena čtyry léta vojenské služby váleč'né, že mu však ne
byla započtena čtyry válečná půlletí. Žalobce tvrdí, že před nastoupe
ním služby u státních drah měl půl léta advokátní prakse, jež mu '/,mi 
byla započtena do postupu do vyšších služebních let, takže od 1. ledna 
1923 jest komisařem v VIII. služební třídě, že do VII. třídy má nastou
piti po 5 letech, ztrávených v třídě VIII., tedy 1. ledna 1928, že však 
kdyby mu byla čítána čtyři válečná půlletí, byl by postoupil do VII. 
dietní třídy již dne 1. ledna 1926, jak se toho žalobou domáhá. Jelikož 
rozdíl mezi požitky VII. a VIII. hodnostní třídy~iní měsíčně 496·06 Kč, 
činil rozdíl v příjmech, které žalobce obdržel od 1. ledna 1926 do 30. 
června 1926 (žaloba byla podána 15. července 1926), tudíž za 6 mě
síců 2.976,40 Kč, jichž se žal,obou domáhá. Jak z dalších vývodů strany 
žalující a žalované vyplývá, opIrá žalobce žalobní nárok o ustanovení 
§ 24 vl. nař. ze dne 22. prosince 1920, čís. 666 sb. z. a n., který usta
novuje; že k váleóným půlletím ve vojenské službě započítatelným při
hlíží se jen potud, pokud nepřesahují 5'půlletí, a o rozhodující § 15 vý
nosu ministerstva železnic ze cine 24. září 1924, čís. 53.924 stejného 
znění. Ve sporu jde nyní o to, zda 'tyto §§ chtěly stanoviti zvláštní 
dltvod k započtení váleč'ných půlletí, jak tvrdí žalobce, či zda obsahují 
jen ustanovení o počtu válečných půlletí, započítatelných podle zákonů 
jiných, jak tvrdí strana žalovaná. Soud jest tohoto názoru z této úvahy: 
Na § 24 zák. čís. 666/1920 korespondující § 15 výnosu ministerstva že
leznic čís. 53.924 z roku 1924 odvolává se. § 13 bod 3 odst. I. zmíněného 
vl. nař., pokud se týče úplně stejně znějící § 6 bod 3 odst. I. onoho mi
nisterského nařízení a oba tyto odstavce znějí úplně stejně, to'tiž: Pokud 
jde o válečná pulletí započtená nebo zapo'čitatelná ve smyslu zákona ze 
dne 19. března 1920, čís. 195 sb. z. a n. platí ustanovení § 24 (naříze'tlí 
vlády ČSR. pokud se týče § 15 ve výnosu ministerstva železnic). Z toho 
vyplývá, že § 24 pokud se týče 15 výnosů shora zmíněných mají vztah 
jen k § 13 pokud se týče 6 těchto výnosů a to k bodu 3 odst. I. těch §§. 
Uváží-li se, že nadpis §§ 13 a 6 zní: vojenská služba dobro'volná, dále 
že zákon čís. 195/) 920, na který se odvolává právě prvý odstavec bodu 
3. § 13, pokud se týče § 6 shora uvedený, upravuje požitky čsl. vojska, 
pokud vojíni sloužili činně, nemuže býti pochybnosti, že ony §§ 24 po
kml se týče 15 měly jen za účel omeziti počet válečných půlletí, které 
lze započítati osobám přestupujícím z činné vojenské služby do Civilní 
služby státní (do služby státních drah) a že neměly v úmyslu stanoviti 
nový právní důvód pro započítání válečných pulletí. Důsledek toho byl, 
že musela býti zamítnuta žaloba o započtení váleďných půlletí, na které 
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bylo jednáni omezeno a jelikož ostatni nároky jsou odůvodněny jenom 
započtením válečných půlletí, bylo dlužno zamítnouti žalobu celou. O cl
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalobci ne
podařilo se přesvědčiti odvolací soud o tom, že právn! názor prvního 
soudu, z něhož při posuzování oprávněn'osli žalobního nároku vycházel, 
jest nesprávný. Zákonem ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a n. dána 
byla všeobecná ustanovení o propočítání služební doby státních zaměst
nanců a bylo v § 4 vysloveno, že, pokud se započítají léta ztrávená ve 
službě vojenské, bude určeno nařízením. Ve přičině zaměstnanců stát
ních podniků, jímž jest i žalobce, bylo v § 3 ustanoveno, že pmpo'~ítání 
služebních let provede se podle norem jmenovacích, jež budou k tomll . 
účelu vydány nařízením v duchu tohoto zákona. Cit. zákon byl pak pro
veden vlád. nař. ze dne 22. prosince 1920, čís. 666 sb. z. a n., jehož § 27 
ustanovil, že pro zaměstnance železnic provede se propočítání služeb
ních let zvláštním nařízením, při čemž odkazuje se na § 3 zákona čís. 
222}1920. Nařízení toto bylo vydáno výnosem min. železnic ze dne 24. 
září 1921, čís. 53.924, uveřejněno ve věsln!ku tohoto ministerstva pod 
čís. 93. V § 6 čís. 3 tohoto nařízení se praví doslovně: »Pokud jde o vá
lečná půlletí, zapo'čtená nebo započítatelná ve smyslu zákona ze dne 
19. března 1920, čís. 195 sb. z. a n., platí ustanovení § 15,« t. j. půlletí 
ta, pokud byla již započtena podle výnosu min. želevnic ze dne ll. říjn1 
1919, čís. 32.094 zůstávají nedotčena a k válečným pulletím ve vojen
ské službě započteným nebo započítatelným přihlíží se jen potud, pokud 
nepřevyšují pět půlletí. Ustanovení § 6 čís. 3 cit. nař. zařazeno jest 
v tomto § p'Úd podpisem »Vojenská služba dobrovolná.« V odst. 1. a 2. 
pojednává se jen o službě déle sloužících poddůstojníků a dustojníků 
z povolání. Ze souvislosti odstavce 3. s předcházejícími odst. 1., 2. vy
plývá, že bod 3. platí jen pro o,soby v odst. I. a 2. uvedené, neboť 
v prvých dvou 'Odstavcích mluví se o zapo~ítání služby vojenské vůbec, 
ve 3. pak O započítání t. zv. válečných půlletí. Z úvahy této plyne opráv
uěnost úsudku, že pouze bývalým déle sloužícím poddůstojníkum a dú
stojnikům z povolání mohou býti při propočten'í válečná půlletí zapo
čtena podle zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 sb. z. a n. Nelze 
tedy při propočítání doby bráti zřetel k válečným půlletím, jež snad byla 
započtena podle § 6 A 2. tohoto zákona neaktivním gážistům. U býva
lých neaktivních gážistů mŮže býti přihlíženo ku válečným pulletím jen 
potud, pokud byla započtena podle zákona ze dne 23. července 1919, 
čís. 457 sb. z. a n. nebo podle § 14 (3) zák. ze dne 7. dubna 1920, čís. 
230 sb. z. a n. To správně také zdůrazňují vysvětlivky vydané minister
stvem železnic k cit. výnosu čís. 53.924. žalobce netvrdí ani, že byl déle 
slOUžícím poddusrojníkem nebo důstojdíkem z povolání, ani že mu byla 
válečná půlletí započtena podle některého z právě uvedených zákonů. 
Proto nároku na započtení válečných půlletí nemá a nemůže jej míti aní 
podle § 15 výnosu čÍs. 53.924, ježto netvrdí, že byl převzat z mimo že
lezniční nebo aktivní vojenské služby, v níž mu byla válečná půlletí po
dle zvláštních předpísů tam platných započtem. žalobce ostatně vůbec 
ani netvrdil, že byl vojenským gážistou, nýbrž jen že konal vojenskou 
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službu válečnou. Z řečeného plyne, že žalobní nárok bylo jako neodů
vodněný zamítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

S právního hlediska byla věc posouzena odvolacím soudem bez
vadně. V napadeném rozsudku bylo správně z ustanovení § 3 zákona ze 
dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a n. a § 27 vl. nař. ze dne 22. prosince 
1920, čís. 666 sb. z. a n. dolíčeno, že případ, o nějž tu jde, jest posu
zovati a rozhodnouti podle předpisů nařízení ministerstva železnic ze 
dne 24. září 1921, čís. 53.924 (:uveř. ve věstn. min. železnic z roku 1921 
pod čís. nař. 93). Žalobce mohl by se dovolávati ustanovení § 15 tohoto 
nařízení a domáhati se započtení t. zv. válečných půlletí do civilní služby 
železniční, kdyby prokázal, že buď mu ve vojenské službě byla již vá
lečná půlktí započtena anebo, že má nárok na jejich započítatelnost. 
O započtení válečných půlletí ve vojenské službě měl zvláštní ustal1'o
vení zákon ze dne 19. března 1920, čís. 195 sb. z. a n., § 6 Ačiís. lb 
a čís. 2 o vojenských gážistech v hodnostnich třídách a § 12 čÍs. 1 o O'á
žistech mimo hodnostní třídy a poddůstojnících z povolání, a předpo
kladem pro započtení bylo, že v. den účinnosti zál<ona, t. j. dne 1. ledna 
1920, byli v činné slllžbě. Žalobce však již v této době nebyl v činné 
službě a proto mu nemohla býti vojenskými úřady válečná půlletí zapo
čtena. Bylo tudíž na žalobci, by aspoň prokázal nárok na započítatelnost 
válečných půlletí ve smyslu zákona čís. 195 z roku 1920, jehož se pro za
počtení dovolává, okolnostmi nárok zakládajícími, že totiž byl v letech 
1914 až 1919 za předpokladů § 6 odst. A lb tohoto zálmna v činné službě 
(po připadě v zajetí) jako vojenský gážista nebo jako poddůstojník z po
volání (§ 12 čís. 1) a že vojenskou službu opustil ještě před účinností 
zákona. Než žalobce ani těchto předpokladů neprokázal, n~boť ve sporu 
v prvé stolici netvrdil a nebylo zjištěno, že za v'Ůjenské služby byl důstoj
níkem (gážistou), neb'Ů poddůstojníkem z povolání a že takto kvalifiko
vanou vojenskou službu, zákonem požadovanou, konal v době válečné, 
nýbrž jen povšechně ve sporu uvedl, že konal vojenskou službu válečnou. 
Nelze proto přihlížeti k dovolacím vývodům, poklid jsou vybudovány na 
nezjištčném skutkovém předpokladu, že žalobce sloužil jako důstojník ve 
válečných letech, ježto neprovádějí dovolacího důvodu podle čís. 4 § 503 
c. ř. s. po zákonu. Pokud z ustanovení § 15 nařízení snaží se dovolání do
lí~iti, že stačí jakákoli vojenská služba pro započítatelnost vojenských 
pulletí, oCitá se v rozporu s jas,ným zněním §§ 6 a 12 zákona čis. 195 
z roku 1920, a § 15 nař. min. železnic neobsahuje odchylného ustanovení 
samostatného, nýbrž má na mysli jen zákonné předpisy o započtení, nebo 
započítatelnosti vojenské služby, vytčené v zákoně čís. 195 z roku 1920. 
Nemá tedy žalobce za tohoto skutkového stavu věci právního nároku, by 
mu podle zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 sb. z. a n. byla za
po~tena válečná půlletí, v míře omezené § 15 nař. min. železnic na 5 půl
lel!, a napadený rozsudek dolíčil správně, že nárok na započtení váleč-
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ni'ch půlletí nemůže žalobce odvozovati ani z předpisu § 6 čís. 3 dotč. 
nař. min. železnic, poněvadž není II žalobce jeho podmínek, a stačí v tomto 
směru odkázati ku správným důvodům napadeného rozsudku. 

čís. 7364. 

Není závady, by ze jmění osoby nebylo vyloučeno k určitým účelům 
zvláštní jmění. Přejde-li takové jmění z vlastnictví osoby a ustaví-li se 
jako určité Účelové jmění, jde O' mezityp mezi korporací a nadaci. 

Pokud nepřísluší bankovnímu zaměstnanci proti bance v likvidaci ná
rok na plnění vzhledem k udánlivým věnováním valných hromad ve pro
spěch úřednictva. 

(Rozh. ze dne 30. září 1927, Rv II 838/26.) 

Žalobce domáhal se na žalované bance v likvidaci zaplacení 30000 Kč, 
jež prý příslušely jeho postupiteli, jenž byl prokurislou banky, proti ža
lované z ctův-odu soukromého pensijního úřednického pojištění. P r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a cí s o u d 
napadený rozsudek potvrdil z těchto d ů vod ů: Žalobce ani neuvedl, 
kterého právního důvodu se pro svůj nárok dovolává. Protože nárok ze 
zvláštního zákona nemůže přijíti v úvahu, zbýval by nárok ze smlouvy. 
Než žalobce sám připouští, že k určité smlouvě, kde hy na' jedné straně 
oprávnění zástupci žalované banky byli převzali určity závazek proti po
stupiteli žalobcovu jako oprávněnému, nedošlo a zaměňuje naději úřed
níků bankovních, kterou tito snad mohli míti, s pevným nárokem práv·
ním. Při tom nesprávně vykládá § 869 obč. zák. a další vývoj této právní 
materie, protože zaměňuje určitelnost předmětu smlouvy s nezbytným 
požadavkem určitosti jejího vzniku a existence. Nebylo~1i ~de pevného 
právního nároku zaměstnanectva, nemůže býti 'Ovšem řeči ani o nějakém 
nemorálním jednání, jestliže částky, které s jistým určením byly uklá
dány stranou ať již skutečně nebo jen účetnicky, které však zůstaly i na
dále v majetku žalované bez právního- nároku zaměstnanců, jal<o, majetek 
banky byly spotřebovány k jiným účelům. Nebylo proto potřeba zabý
~~ti s~ dále o!ázkou, podle jakých zásad měly býti ony částky mezi 
lIcastmky rD'zdeleny a zda byla zažalovaná částka vypočítána správně. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolán!. 

D ů vo d y: 

Dovolatel uplatňuje dovolací důvody podle čís.· 2 a 4 § 503 c. ř. s. 
Pro~áděje dův~~ na druhém místě uplatněný, uvádí, že v souzeném pří
pade lze mluvllJ o nesamostatném. věnování, spravovaném žalovanou 
jako korporaci soukromého práva, o plnění tvořícím součást služební 
smlouvy, a o darovámí ve prospěch úřednictva. Míní, že podle žaloby 
~ěnovaly valné hromady žalované určité částky ve prospěch úřednictvá, . 
ze správou tohoto věnován!, jinak řečeno nadace, nebyl nikdo pověřen, 
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ježto žalovaná chtěla sama spravovati toto věnování a chtěla sama od 
případu k případu rozhodovati podle volného uvážení podle objektiv
ních měřítek, jako jsou případ potřeby, stáří, počet slUžebních let, ma
jetkové poměry atd., jaká č'ástka má tomu kterému úředníku připadnouti 
z pensijního fondu, že tedy nešlo o samostatné věnování se samostat
ným statutem a samostatným správcem, nýbrž správa že zlIstala v ru
kou žalované. Že tedy, poněvadž jde o nesamostatnou nadaci soukromo
právní, je podmětem řečeného jmění žalovaná jako korporace, že proto 
není zapotřebí zvláštního schvalování státní správou a, poněvadž žalo
vaná likviduje, že se staly likvidními i pohledávky bankovních úředníků, 
jimž likvidací vzešel nárok, jako na druhé straně je postihuje nevýhoda, 
že musí po dvaceti služebních letech odejíti bez jakýchkoliv nároků ze 
služeb žalované. Že prý jde o' něco podobného jako při chudinském 
fondu, který je rovněž takovou nesamostatnou nadací, jenže veřejno
právní. Dále míní, že lze zcela dobře po'važovati věnování jednotlivých 
valných hromad za součást plnění žalované na základě přijetí úřednIků 
do jejích služeb, tedy na základě služební smlouvy. Dovolatel poukazuje 
ku svému tvrzení, že, když se valná hromada usnesla poskytnouti úřed
nictvu věnování, odebralo se úřednictvo ku předsedovi správní rady, by 
se mu poděkovalo za věnování valné hromady, že tedy je na jedné straně 
nabídka valné hromady, a na druhé straně její přijetí úřednictvem, že 
tedy, je-li sporná věc posuzovfuna s hledi'ska smlouvy, sluší uznati, že 
se tato uskutečnila a že nelze mluviti pouze o naději, nýhrž že jde 
o pevný nárok úřednictva. Dovolatel qpakuje své tvrzení z řízení soudu 
prvé stolice, že při přijímání úředníků hylo výslovně poukazováno k to
muto fondu, čímž plnění z tohoto, fondu. se stalo součástí služební 
smlouvy, a že o tom, kolik má býti poskytnuto jednotlivým úředníkům 
z tohoto fondu, má v nedostatku zvláštního ustanovení rozhodnouti soud 
podle § 273 c. ř. s. a § 1152 obč. zák. Že toto plnění mělo býti poskyto
váno bankovním úředníkům pro dobu trvání žalované a že, když žalo
vaná likviduje, má býti poskytnut kapitál jednou pro vždy. Za třetí míní, 
že, i kdyhy šlo o pouhé darování ve prospěch úřednictva, pak by tOlO 
podle obchodního zákona nepotřebovalo formy notářského spisu. Dovo
lací soud neshledal, že se sporné věci dostalo v napadeném rozsudku 
právního posouzení nesprávného. Byť i zpravidla měla osoba (i práv
nická) jedno jmění (jako soubor majetkových, totiž ocenitelných práv), 
nic zajisté nebrání, by z takového jejího jmění k určitým účelům nebylo 
vyloučeno zvláštní jmění, je tedy možno, by osoba měla i více jmění. 
Přejde-li takové zvláštní jmění z vlastnictví ře'čené osoby, a ustaví-li se 
jako určité účelové .jmění, jde nepochybně o práv'nickou osobu, podle 
Tilsche nikoliv nepřípadně o mezi typ mezi korporací a nadací. Chce-li 
tedy dovolatel, by na jmění z majetku žalované podle usnesení její val
ných hromad oddělené nazíráno bylo jako na právnickou osobu, musí 
dokázati, že jmění to skutečně přestalo býti vlastnictvím žalované a že 
se stalo samostatným účelovým jměním. Dovolatel ani nenabízel tohoto 
důkazu a není také v jeho přednesu předpokladu pro takový závěr, ze
jména pro jeho tvrzení, že šlo o darování, že šlo o zřízení samostatného 
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fondu pensijního; nebo že šlo dokonce o nesamostatnou nadaci. Dovo
lalel obrací se sám svou žalobou proti žalované, nikoliv proti takovému 
nějakému samostatnému jmění jako právnické osobě. Pokud tvrdí dovo
late1, že lze zcela dobře považovati věnování jednotlivých valných hro
mad za součást plnění žalované na základě přijetí úředníků do jejích 
služeb, tedy na základě služební smlouvy, ani pro takový závěr není 
opory v dovolatelově přednesu, neboť dovol alel neuváděl, že s úředni
ctvem uzavřena byla smlouva takového druhu a obsahu. Jiná je otázka 
této rozepře, zda žal'Obci vůbec přísluší nějaký nárok právní proti žalo
vané. Ani po této stránce nelze z dovolatelova přednesu odvoditi něco, 
co by ospravedlňovalo jeho žalobní nárok. 1 kdyby skuteč-ně šlo o věno
vání ve prospěch úřednictva, tvrdí-li dovolatel sám, že žalovaná chiěla. 
sama spravovati toto věnování a chtěla sama od případu k případu roz
hodovati podle vo,lného uvážení podle objektivních měřítek, jako jsou 
případ potřeby, stáří, počet služebních let, majetkové poměry atd., jaká 
částka má tomu kterému úředníku připadnouti z pensijního fondu, že 
tedy nešlo o samostatné věnování se samostatným statutem a samostat
ným správcem, nýbrž správa že zůstala v rukou žalovamé, neplynulo by 
z tohoto tvrzení, že proto dovolatel má právní nárok na určitou č'ástku 
tohoto věnování, jmenovitě, že mu takový nárok na toto věnování vze
šel tím, že žalovaná likviduje a že tím se také stala likvidní a splatnou 
jeho udánlivá pohledávka. V té příčině postačí, bude-li poukázáno ku 
správ'ným věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného rozsudku. 

čís. 7365. 

V tom, že společnici v rozepři hyli odsouzeni k zaplaceni útrat sporu,. 
nelze bez dalšího spatřovati solidárnost jejich útratového závazku. 

eRozh. ze dne 30. září 1927, Rv II 519/27.) 

Manželé Jan a Marie M-o,ví dali věnem Františce Ř-ové 12.000 Kč 
, a uložíli na V'kladn'í lmížku jistinu i s úrokem na soudě. Rozsudkem ze 
dne 22. října 1926 byly přIsouzeny manželům Janu a Marii M-ovým 
proti manželům Josefu a Františce Ř-ovým útraty 3.134 Kč. K vydobyti 
těchto útrat vedli manželé M-ovi exekuci zabavením své pohledávky 
složené na soudě. Žalobce, postupitel pohledávky Františky Ř-ové na 
12.000 Kč domáhal se na maÍ1že!ích M-ových zrušení exekuce. P r o
e e sní s o udp r v é s't o 1 i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s O' u d 
vyhověl odvolání žalobcovu potud, že zrušil exekuci ohledně poloviny 
vymáhané útratové pohledávky D ů vod y: Pokud odvolání uplatňuje 
nesprávné právní posouzení, nelze mu upři ti č{rstečně oprávněnost. Exe
kuci, jejíž zrušení se žalující strana domáhá, vedli žalovaní na základě 
rozsudku ze dne 22. října 1926 pr'O útraty, které jim byly tímto· rozsud-

. kem přiřknuty, proti tehdejší žalující straně manželům Josefu a fran
tišce Ř-ovým, jak ostatně mezi stranami jest nesporno. Tímto rozsudkem 
byla uznána žalující strana povinnou zaplatiti straně žalované útraty 
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sporu 3.134 Kč do 14 dnl! pod exekuci. Poněvadž tímto rozsudkem ne·
bylo vysloveno, že žalující strana jest povinna útraty nahraditi rukou 
společnou a nerozdílnou, není povinna tehdejší žalobkyně Františka 
Ř-ová, o jejíž postoupenou pohled~vku se jedná, odvolateli zaplatiti celé 
útraty, nýbrž pouze polovici útrat, poně~~dž jedn-o.tlivý podíl_ ž_alob~l~ 
na náhradě útrat určen nebyl a nutno tudlz za to mlŤ!, ze, kdyz zalu]lcl 
strana nebyla rukou společnou odsouzena a ani podíl určen nebyl, každý 
ze žalobců jest povinen nahraditi pouze polovici přisouzených útrat, 
když jsou pouze dva žalobci. Pokud tedy žalovaná strana domáhala se 
zaplacení útrat ze jmění tehrlejší žalobkyně Františky Ř-ové, mohla se' 
domáhati pouze poloviny útr~t, tedy ze 3.134 Kč pouze 1.567 Kč. To 
nutno dovozovati z ustanovení § 46 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s ° u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Rozsudkem ze dne 22. říina 1926 byli manželé Jan a Marie Ř-ovi 
(tehdejší žalobci) uznáni povinnými, by zaplatili manže!ům Janu a ,Marii 
M-ovým (tehdejším žalovaným) útraty sporu 3.134 Ke do 14 dnu pod 
exekucí. Solidárno-st tohoto závazku manželů Ř-ových, jak dovolatelé 
sami připouštějí, nebyla vyslovena a ani vyslovena 'býti nemohla, když 
tehdejší žalovaní dle obsahu žal-Čibní odpovědi a návrhu v dí učiněného, 
který za sporu nebyl změněn, nenavrhli vůbec solidární od~?~zení 
tehdejších žalobců k náhradě útrat. Tím. pad~ vše,. z čeho vyvOZ~!1 za!o
vaní v dovoláni po právní stránce sohdantu zavazku tehde]slch za
lobců k náhradě útrat sporu, zvláště ~dyž ani společ'enství v rozepři v: 
smyslu § 11 c. ř. s. nemohlo by založiti solidaritu, jak jest podrobne 
dovozeno v rozhodnuti nejvyššího soudu vídeňského uveřejněném pod 
čís. 1568 úřední sbírky. 

ČíSi. 7366. 

K příslušnosti rozhodčího soudu hornického podle zákona ze dne 
3. července 1924, čís. 170 sb. z. a n. nepatří nárok zaměstnance proti 
zaměstnavateli na nemocenské na základě zvláštní úmluvy podle § 2 
zákona ze dne 11. července 1922, čís. 242 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 3. října 1927, R I 396/,27.) 

Žalobce byl zaměstnán u žalované těžařské spoletnosti jako důlní 
a byl omezeně pojištěn u bratrské pokladny podle § 2 zákona ze dne 
11. července 1922, -tis. 242 sb. z. a n., takže v případě onemocněni měl 
proti bratrské pokladně nárok pouze na lékařské ošetření _a l~ky, níkoli~ 
však nárok na nemocenské. Dne 8. prosmce 1923 utrpel zalobce pn 
práci úraz, následkem něhož se stal nezpůsobilým k .výdělkr:. _T~rdě, že 
žalované těžařstvo se zavázalo dohodou o omezenem pO]1stenl plahll 
mu v případě nezpůsobilo-sti k výdělku měsíčně 2091 Kč 37 h, žaloval 
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je o zaplacení tohoto peníze za meslce prosinec 1923 a leden 1924. 
K námitce nepřípustnosti pořadu. práva s o n d p r v é s t o I i c e ža
lobu odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, znovu rozhodl. 

N e j v y Š š í s O u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Stěžovatel tvrdí, že se žalobce domáhá žalobou výslovně zaplacení 
mzdy za měsíce prosinec 1923 a leden 1924, že tedy jde v tomto případě 
výhradně o mzdovou rozepři, která podle § 2 čís. 3 zákona ze dne 
25. února 1920, čís. 144 sb. z. a n., § 2 písm. a) zákona ze dne 25. 
února 1920, čís. 145 sb. z. ano a § 2 písm. e), f) zákona ze dne 3. čer
vence 1924, čís. 170 sb. Z. a n. podléhá výlučně rozhodování závodních 
a revírních rad při hornictví, pokud se týče hornických soudCI rozhod
čich. Praví, že zákon o závodních radách ze dne 25. února 1920, čís. 144 
sb. Z. a n. mluví v § 2 čís. 3 se zřetelem na § 19 čís. 4 zcela všeobecnč 
o mzdových, platových a pracovních smlouvách a že je zcela všeobecně 
podrobuje rozhodování závodnich rad. Že zákon ze dne 3. července 1924, 
čís. 170 sb. Z. a n. ustanovuje v § 2 p'ísm. e), fl, že rozepře mzdové 
a platové, pokud se týče, odvolání v takových rozepřích náležejí výlu-čně 
ku rozhodování hornickým soudům rozhodčím, že ani tento, ani onen 
zákon nevylučuje tuto příslušnost ve příčině už zrušených pbměrů sluc 

žebních, jak usuzuje rekursní soud. Že zřetelným úmyslem z<ikonodár
covým jest, by pro všechny takové rozepře zřízena byla jednotná stolice, 
že to je zjevné také z § 2 (2) záko'na čís. 1701,1924, podle kterého má 
rozhodčí soud hornický rozhodovati i ve příčině zaměstnanců takových 
závodů, ve kterých neni závodní rady. Nelze s těmito vývody souhlasiti. 
Tvrzením, že se žalobce domáhá žalobou výslovně zaplacení za měsíce 
prosi_nec 1923 a leden 1924, že tedy jde v tomto případě výhradně 
o mzdovou rozepři, rozchází se stěžovatel s doslovem žaloby, podle 
něhož žalobce neopírá žalob ní nárok o služební smlouvu, nýbrž o do
hodu o omezeném pojištění nemocenském podle zákona ze dne 22. pro
since 1920, čís. 689 sb. z. a n. a domáhá se zaplacení zažalované částky 
jako náhrady z toho důvodu, že řečenou dohodou pozbyl nároku na ne
mocenské, které by mu jinak příslušelo z veřejnoprávního dŮVOdu ne
mocenského pojištění. Okolnost, že se výše tohoto nároku srovnává 
s výší služebního platu, čehož příčina tkví právě v obsahu řečené do
hody, nemůže změniti právní povahu žalobního nároku, jenž se tím ne
stal nárokem platovým nebo mzdovým. Shodou těchto okolností nepře
stal býti žalohní nárok nárokem z dohody o omezeném pojištění pro 
případ nemoci podle čl.· V. zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268 sb. 
Z. a n., tedy nárokem z dohody mezi stranami uzavřené podle zákona 
o nemocenském pojištěni dělníků. Rozhodo-vání o takovém nároku vy
myká se soudnielví horních soudů rozhodčích podle §2 zákona ze dne 
3. Července 1924, čís. 170 sb. z. a n., neboť tento nárok nevyvěrá ze 
služebili smlouvy, v tomto případě ostatně již zrušené, totiž z takové 
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smlovLlVY, kterou by byl~ upravovány _ právní a materielní vztahy mezi 
zam~stnavvatelem a zamestnancem, nybrž vyvěrá ze zvláštní smlouvy, 
meZI zamestnavatelem a zaměstnancem podle § 2 zákona ze dne ll. 
červenc,e 1 ~22, čjs; 242 sb. z. a n. uzavřené a schválení báňského hejt
manst:'1 vyzad~Jlcl, ;edy, smlouvy, které se týkají sociálněprávní usta
novem na rozdll sluzebnr smlouvy (§ 1151 ·obč. zák.), kterou jest po
suzovalI podle všeobecných předpisů soukromoprávních. Nejde o mzdu 
nýbrž O' nemocenské. ' 

čís. 7367. 

~x~kučni v ti,tul proti veřejné obchodní společnosti působí přímo jen 
proti tem vereJným společníkům, kteří tvořili společnost v době vzniku 
exekučního titulu. 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, R I 742/27.) 

Na základě exe~učního titulu proti veřejné obchodní společnosti po
v~1rl s o udp rve s t o II c e exekuci proti bývalému jejímu veřej
nemu společl1lku. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhoyěl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

, Rekursní soud právem zamítl návrh ;w povolení exekuce proti Anto
m~u K-ov!, ,bývalému veřejnému spol~čníku firmy K. a S., proti které 
Z?I exekucl1l trlul, poukázav k tomu, .že v době vydání rozsudku okres
mho: ,s.oU?U ze dne 6 .. října 1926 Antonin K. nebyl již společníkem firmy, 
ponevadz podle vyplsu z 'ObChodního rejstříku ze dne 10. ledna 1927 
byl vymazán dne 12, ledna 1926 proto, že vystoupil. Podle druhého 
odstavce ll ex. ř. lze sice povoliti exekuci na základě exekučního titulu 
zn;íněného v prvém odstavci téhož § i proti společ'níku, který již ze spo~ 
lecnoslr vystouplI, avšak jen tehdy, byl-li exekuční titul vydán v době, 
kdy on~n společník ještě ke společnosti přináležel. Tomu nasvědčují 
slova .~akona: "Podle t a k o v c h o exekučního titulu«, jež zřejmě po
ukaZUJI k prvemu odstavci § 11 ex. ř., který má na zřeteli exekuční titul 
znějíc! ~ise protiv,vúejn,é společnosti, avšak směřující v podstatě proti 
spoleClllKum, tvonclm t~ doby společnost, neboť připouští zásadně pří
mou v~xekucI Jen proÍl tem společníkům, kteří podle výpisu z obchodního 
reJstnku to ho č a s u přináležejí ku společnosti jako osobně ručící 
společníci" takže jen proti těm může býti povolena exekuce i po jejich 
~ysto~pe~1 (ocls~avec druhý § II ex. ř.). To má patrně svůj důvod v tom, 
z~ v~reJ11a. spo.lecnost není právnickou 'Osobou, mající samostatné jmění, 
n~brz ze Jde Je,n ? sdružení Se jednotlivých určitých osob ke společ
nen;u provozova!" ?bchod~ pod společnou firmou (čl. 85 obch. zák.), 
;akz; v pOdstatezusta~a!, stranou OnI. Byl-Ir tecly vydobyt proti vc
reJne společnostI exekucl1l trtul (§ 1 ex. L), mohl působiti pří m o jen 

1507 

proti těm společníkům, kteří té doby tvořili společnost (srov. Walker
Prochaska, System des Exekutionsrechtes str. 26). Nebyl-li však Anto
nín K. v době vydání rozsudkn již společníkem, nemůže tent·o roz
sudek dle toho, co bylo uvedeno, proti němu působiti jako exekuční 
titul. 

čís. 7368. 
f;;~<--;<Y->~-'$'~;f.~·ei--,~»:'~,~~","~1t.)mi-~~~<~~F>~";;-1ii"'" :-~'?:f- •. -' _.'- ,"{:~ - . '-,'- ,< • 

---- Ushinovením posledního pořilení, "že na pozůstalost nemá, dokud 
jeden z manželů bude na živu, nikdo jiný jakékoliv nároky a nepřísluší 
nikomu jakékoliv právo na zajištění odkazů jimi ustanovených a že tyto 
odkazy teprve tenkráte v platnost vstoupiti mají, když oba zetmou a 
tolik jmění zde zůstane, aby dědici a odkazovníci vyrovnáni býti mohli,< 
- byli poddědicové jmenováni jen pro tu část nemovitostí, jež po smrti 
obou manželů přece snad ještě zbude, třebaže se svým jměním mohli 
z a ž i v a volně nakládati. Jde tu o lideikomissum eius quod supererlt, 
jimž jest zabráněno dědici p01)Ze pořizovati o jeho jmění pro ptipad 
smrti. 

Zcizil-Ii dědic nemovitost, lze pro nabyvatele nemovitosti vložiti ne
obmezený vklad vlastnického práva. V příčině té jest knihovní poznámka 
lideikomisámí substituce úplně bez právnfho významu. 

(Rozll. ze dne 1. října 1927, Rl 768/27,) 

K n i h o v n í s o u cl povolil vklad vlastnického práva. Rek u r s II í 
s o u d povolil vl<lacl vlastnického práva p'0uze s výhradou a bez újmy 
práv fideikomisární substituce ve prospěch Terezie J-ové, pokud se týče 
Karla a Theodora J-a (jednoho z nich) nebo jejich dětí podle ust3!novení 
poslední vůle ze dne 21. července 1919. D ů vod y: Jak z lustra a 
z pozůstalostních spisů najevo vychází, byla poznamenána fideikomi
sárnísuhstituce ve prospěch Terezie J-ové, pokud se týče Karla a 
Theodora J-a, resp. jednoho z nich nebo jejich dětí podle ustanovení 
poslední vůle ze dne 21. července 1919. Zcizitel Josef S. neměl tudíž 
neomezené vlastnictví, nýbrž měl pouze postavení fiducíáře, takže mu 
podle § 613 obč. zák. po dobu, než nastane případ substituce, přísluší 
jen omezené vlastnictví s právy a povinnostmi po,žívatele. Fiduciář_ ne
může proto bez svolení substilulú volně nakládati s nemovitostí stíženou 
závazkem substituce, poněvadž by jinak zasáhl přímo do podstaty, která 
musí býti zachována osobám v druhé řadě p'0volaným. Dočasnému ma
jiteli přísluší jen spolu se substituty všechna oprávnění, která jinak 
příslušejí jedinému vlastníku a mohou tudíž jen společně, po případě 
se svolením opatrovnického soudu věc' zatíženou závazkem substituce 
libovolně zadlužiti nebo zciziti. To však nevylučuje jakéhoko'li účinku 
právnich jednání fiduciářem bez svolení substitutů předsevzatých, Neboť 
i fiduciář múže věc zatíženou bez souhlasu substitutů zciziti, zatížiti 
nebo jinak s ní naložiti, ale to ovšem jen v mezích svého omezeného 
vlastnictví, tudíž se zachováním substitučního závazku, tedy bez újmy 
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práv substitutlJ a mohou i tato jednání h)/ti předmětem knihovních zá
pisů, dějí-li sc s náležitou jasností (srovnej rozhodnutí nejvyššího soudu 
zc cIne 19. května 1925, čís. sb. 5052, dále ze dne 29. října 1926 sb. 
čís. 6412 a Ehrenzweigův »System des allgemeinen osterreichischen 
Privatrechtes« ll. svazek, 2. polovice vydání z roku 1924 stránka 428). 
Návrh zcizitelův na vklad vlastnického práva jiné osobě v mezích ome
zeného vlastnictví nelze zásadně odmítnouti, zvláště když nyní není 
jisto, zda-li vůbec nastane případ substituce. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

ObmezenÍ fideikomisární substitucí, k nčmuž nap,adené u.snesenÍ při
hlíží, mohlo by se týkati toliko jedné polovíce nemovitostí, a sice po
l'Ovíce patřivší kdysí Karolině š-ové, neboť jeho knihovní zápis podle 
ocI:evzdací listiny ze dne 8. června 1923 byl povolen t'Oliko na ni a ni- ' 
kolí též na polovici nemovitosti, jež patřila Josefu š-ovi. Než ani na 
polovici nemovitostí, patřivší kdysi Karolině š-ové, nebrání ono obme
zení vkladu vlastnického práva pro jiné osoby než ty, které jsou lidei
komisární substitucí 'Obmyšleny. Znění posledního pořízení ze dne 21. 
července 1919, jež je základem sporného svěřenského náhradnictví (Ii
deikomisární. substituce), že totiž »na pozůstalost nemá, d'Okud jeden 
(,Z manželů s-ových) na živu bude, nikdo jiný jakékoHv nároky a ne
přísluší nikomu jakékoliv práv'O na zajištění odkazů jimi ustanovených 
a že tyto odkazy teprve tenkráte v platnost vstoupiti mají, když oba 
zemrou a tolik jmění zde zůstane, by dědicové a odkazovníci vyrovnáni 
býti mohli«, s dostatek jasně vyslovuje vůli pořizujících, že žádný z nich 
za svého žití neměl býti obmezen ve volném naklád,;ní se zděděnými, 
kdysi společnými nemovitostmi, nýbrž že měl každý z nich býti jejich 
neobmezeným vlastníkem jak CO' do původně jeho vlastní, tak i co do 
jím zděděné polovice sp'Olečných nemovitosťí, že poddědicové měli býti 
jmenováni jen pro tu část těchtO' nemovitastí, jež pa smrti obou ma'nželů 
přece snad jen ještě zbyde, třebaže se svým jměním mohli za živa volně 
nakládati. Je zřejmé, že manželé š-ovi, nemajíce vlastních dětí, chtěli 
zříditi jen tak zvané svěřenské náhradnictví toho, co zhude (fideikomi
sámí substituce eius, quod supererit). Při něm není dědic za živa nijak 
obmezen ve valném nakládání s dědictvím, nýbrž může je podle libosti 
spotřebovati, mzprodati i razdati, takže z něha při jeho (dědice) smrti 
nezůstane vůbec nic. Zabráněna je mu jen, paříditi o zděděném jmění 
pro případ smrti. Při jehO' smrti má případný nespotřebavaný zbytek 
dědictví, co z něho, tu ještě bude, přejíti na poddědice jmenovanéhO' 
zůstavitelem a nikali na vlastní dědice, již budou dědici dědice zůsta
vitelem jmenovaného. Nebyla p'roto v souzeném případě poznámka li
deikomisární ,substituce překážkau vkladu neobmezeného práva vlást
nického pro nabyvatele nemovitostí jí zatížených. V příčině té byl 
knihovní zápis lideikamisární substituce úplně bez právního výz,namu. 
Rmhaclovati a jeho dalším trvání nebO' výmazu nemůže však přes to již 
nyn'í dovolací soud, protože o tom tu není ještě rozhodnutí prvého soudu. 
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čís. 7369. 

Pro žalobu o obnovu, p'Okud jde o okolnost, že se svědek, znalec nebo 
strana dopustila křivé výpovědi, platí konečná lhůta podle čís. 3 § 534 
c. ř. s., co do jiných okolností v důvodech tresÍ1lmo rozsudku uvedených 
konečná lhůta podle čís. 4 § 534 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, R I 792;:27.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu, by byla podle 
§ 530 čís. 2 a 7 c. ř. s. povolena obnova řízení ve sporu o uznání 
atcavství a placení výživného, v němž byla žal'Oba zamítnuta, jelikož 
byla na základě přísežné svědecké výpavědi Alžběty Z-ové vzata za 
prakázána, že tato svědkyně se žalovaným nikdy tělesně neobcovala 
a že žalovaný protO' není otcem žalujícíhO' dítěte. O d vol a c í (správně 
rek u r sní) s o u d vyhověl advolání (správně rekur:s.u) a změnil na
padený rozsudek (usnesení) v ten způsob, že obnovu řízení pavolil. 
D ů vod y: Žaloba z důvadu § 530 čís. 2 c. ř. s. musí býti vznesena 
padle § 534 čís. 2 c. ř. s. v konečné lhůtě jednaho měsíce ode dne, kdy 
rozsudek trestního saudu nabyl právní moci, bez ohledu na ta, kdy 
strana o rozsudku zvěděla. Rozsudek trestního soudu ze dne 14. září 
1923 nabyl právní moci dne 2. prosince 1925., po případě ;tne 26. pra
since 1925 a jest proto žaloba o abnovu z duvodu § 530 CIS. 2 c. r. s. 
podaná dne 27. května 1926, apozděna, třeba že se zákanné poručen
slvo žalující strany dozvědělo a rozsudku teprve d~e 26. dubna .1926: 
Nemůže-Ii však zákonné poručenstvo nezletiléha zalobce uplatnovaÍ! 
tento důvod, může apříti žalobu a důvod padle § 530 čís. 7 c. ř. s., jak 

, žalující strana také učinila. Padle tohoto zákonného ustanovení mŮže 
řízení skončené 'rozsudkem k návrhu strany býti 'Obnaveno, když strana 
nabyde vědomosti o nových skutkavých okolnostech nebo nalezne du
kazy nebO' nabyde teprve možnasti jich použíti, jichž přednes nebO' po
užití v řízení dřívějším byl by způsabil příznivější pro. ni rozhodnutí ve 
věci hlavní. Nemůže zajisté býti pochybnasti o tom, ze rozsudek kraJ
ského soudu ze dne 28. listapadu 1925, jímž Alžběta Z-ová byla odsou
zena pro zlačin podvodu spáchaný křivým svědectvím ve sporu C VII 
705/23, jehož obnovy se žalující strana damáhá, j""t důk~~em no':,ě 
nalezeným, jejž žalující strana v řízení dřívějším nemohla ponZ1Í! a moz
nosti té nabyla teprve p'O jeho skončení a že tento nový důkaz, jakož 
i ok'Olnosti rozsudkem -lím zjištěné mohou způsabiti příznivější pro ni 
rozhodnutí ve věci hlavní. Razsudkem ve věci C VII 705/23 byla žaloba 
o uznání otcovství a plnění výživného zamítnuta proto, že nemanže.lská 
matka Alžběta Z-ová potvrdila jako svědkyně, že se žalovaným mkdy 
tělesně neobcavala. Ježto podle rozsudku ze dne 28. listopadu 1925 
vzal trestní saud za prokázán'O, že výpověd' Alžběty Z-avé jest křivá 
a že tato dopustila se tím zločinu padvodu podle §§ 197 a 199 a) tr. 
zák., jest to zajisté skutečností, která může míti podstatný vliv na roz
hodnutí sparu a způsobiti příznivé razhodnutí pro žalující stranu. Podle 
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§ 534 čís; 4 e;, ř. s. jes~ žalobu o 'Obnovu podati, uplatňuje-li se důvod 
podle § ~30 CIS. 7 e. r. s., v konečné lhůtě jednoho měsíce ode dne 
kdy strana byla s to, by použila právoplatného roz"udku neb u soud~ 
uvedla ~kut~o;é okohlOSti a průvodni prostředky, o nichž nabyla vědo
most!. Zalujlel strana nabyla vědomosti o trestnim rozsudku krajského 
soudu a o skutkových .o~?lnostech, jím za prokázané vzatých, dne 26, 
dubn,: 1926, J3k Jest zjlstenD záznamem o dojíti spisů na právni Dchr. 
odd; ces .. zem. nalezlllce v Praze. Žaloba o obnovu došla sice na soud 
prve sto_hce"teprve ~ne 27. května 1926, avšak byla podána na poštu 
ne]P?zdejl ]IZ 26. kvetna 1926, neboť nemůže býti sporu o tom, že byla 
posla,~a .~a soud z, Prah~ pošt?U a poně,vadž ,podle § 89 zák, '0 s. org, 
n~poolta]l ~e, do zako,~nych Ih,ut dny postOVl11 dopravy, jest žaloba po
dana ve Ihute § 534 CIS. 4 c, r. s., tedy včas. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek, správně usnesení soudu prvé 
stoltce s opravou, že se žaloba odmítá. 

Důvody: 

_ Dovol~~ín;~ r~kursu nelze upříti oprávněnost. Podle § 530 čís. 2 
c, r. s. muze nzel1l skončené rozsudkem býti obnoveno, když se svědek. 
znalec nebo strana dopustila křivé výpovědi a když se rozsudek zakl 'd; 
na této ' 'd' V t a a , vYP,ove, I. omto případě neni tedy rozsudek trestniho soudu 
sam o sobe duvodem obnovy, nýbrž okoln-ost, že se svědek znalec 
anebo, stran~ dopustila při výslechu ve ,hlavním sporu zločinu.' Z toho 
J~st zre]mo, _ ze co ~o jiných ?kolnosti, které, snad obsahují důvody trest
!1l~O lozsudku a ktere se pnmo nevztahu]l na křivou výpověď strany 
~;edka neb?, znalce, pbtí ustanovení čís, 7 § 530 c. ř. s., že Obnov; 
nzel1l ]e~t pnpustna take t~hdy, kdy.ž. ~trana nahyde vědomosti o no-vých 
s~~tko~y~h okohlOstech, ]lchz pomlÍ! ve hlavnim sporu by způsobilo 
pnz!1lve]sl pro nt rozhodnutí. Je-Ii tomu tak, platí pro žal-obu o obnovu 
p~kud )de o ok?l~ost,o že se svědek, znalec nebo strana dopustila křivé 
vyp~vedl, .konecna Ihuta podle čís, 3 § 534 c. ř. s., co- do jiných oko-l
n?slt v duvodech lt~~stl1l~o. l'o~sydku u~edených konečná lhůta podle 
~IS. 4 tohoto §. Ve pnpade, o neJZ Jde, mel tedy žalobce co do okolnosti 
ze se svědkyně Eliška Z-ová dopustila křivé' výpovědi, podati žalob~ 
o obnovu podle § 534 čís. 3 v konečné lhůtě jednoho měsíce ode dne 
kdy rozsudek trestního soudu nabyl právní moci, t. j, nejpozději od~ 
dne, kdy rozhodnutí vrchního zemského soudu v Praze ze dne 26. pro
smee 1925, týkajicí se ,odvoláni obžalované do rozsudku krajského 
soudu Jako soudu tresÍ!llho v P. ze dne 28. listopadu 1925 bylo doru
~eno ~I~~c~ Z-?vé, t. j, od 2,O',ledna 1926. Ustanoveni § 534 Čís, 3 c. ř. s., 
ze, meslem Ihutu., k podant zaloby o obnovu dlužno počítati ode dne 
plavontocl trestlllho rozsudku, zm všeobecně a proto je v tomlo směru 
Ihoste)no, zda rozsudek trestního soudu doručen také udavateli trest
neho emu nebo sou~kromému účastníku, čili nic. a zda stalo se tak prá
~em, č~ nepravem. za:obu o obnovu řízeni, která došla procesního soudu 
~7. kvetna 1926, dluzno tedy, pokud jde o důvod obnovy podle čis. 2 
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§ 530 c. ř. s. podle § 543 c. ř. s. odmítnouti, byt' i byla, jak tvrdi stěžo
vatel, podána na poštu jíž 25. května 1926. Stěžovatel uplatňuje ovšem 
v žalobě také důvod obnovy podle čis. 7 § 530 c. ř. s., že -se svědkyně 
Eliška Z-ová dopustila křivé.ho svědectví proto, že po podání původní 
žaloby o uznání otcovství přišel k ní Vojtěch D. a jí říkal, by před sou
dem seznala, že dítě není žalovaného, že dítě bude sám p-odporovati 
a že Eliška Z-ová, by se manželka žalovaného o věci nedozvěděla, 
s ním umluvila tak, že obdržela od něho 2.000 Kč a žalovaný jí slibíl, 
že bude na ditě přispívati. Jak již dolíčeno, neopodstatňují tyto vedlejší 
okolnosti důvod obnovy podle čis. 2 § 530 c. ř. s., nýbrž spadají pod 
čís. 7 tohoto §, jehož se žalobce v žalobě o obnovu řízení rovněž do
volává. Tu pak podle čis. 4 § 534 c. ř. s. nutno měsíční lhůtu počítati 
ode dne, kdy strana byla s to, by na soudě uvedla skutkové okolnosti 
a průvodní prostředky, o nichž nabyla vědomosti. Z poručenských spisů 
okresního soudu v P. je zřejmo, že Eliška Z-ová k návrhu právního 
ochranného odděleni zemského nalezince v Praze o těchto okolnostech 
byla 2. června 1925 u soudu slyšena, že je vylíčila, jak jsou v žalobě 
o obnovu řizení uvedeny, a že protokol byl 27. června 1925 zaslán 
ochrannému odděleni, jež na základě protokolu na Elišku Z-o-vou uči
nilo trestní oznámení pro křivé svědectví. Žalobcův zákonný zástupce 
dozvěděl se tedy o těchto okolnostech nikoliv teprve zasláním trestních 
spisů, t. j. 26. dubna 1926, nýbrž již 27. června 1925, Podle obsahu ža
loby o obnovu a podle povahy věci jsou důvodem obnovy tyto okolnosti, 
obsažené jíž v protokolu s Eliškou Z-ovou, nikoliv okolno-st, že je uvádí 
také trestní soud v důvodech rozsudku, jímž Eliška Z-ová byla uznána 
vinnou zločinem po·dvodu. Měsíčni lhůta k podání žaloby počinala tedy 
již 27. června 1925 a žaloha podaná teprve 27, května 1926 je opoz
děna. Trestní rozsudek neni tedy, jak nesprávně má za to rekursní soud, 
v celém rozsahu novým důkazem ve smyslu čís, 7 § 530 a neprávem po· 
čítá měsíčni lhůtu ode dne 26. dubna 1926. Bylo proto dovolaCÍmu re
kursu vyhověti a obnoviti usnesení soudu prvé stoHce s opravou, že 
se žaloba podle § 543 c. ř. s. odmítá. 

čís. 7370. 

Náhradní nárok potae § 227 ex. ř. nepřísluší nájemci, jenž sám vy
dražil nemovitost, v níž měl najaté místnosti, 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, R I 793/27.) 

Rozvrhuje nejvyšši podání za exekučně prodanou nemovitost ne
přiznal s o udp l' V é s t o I i c e vydražiteli jako nájemníku ve vydra
ženém domě náhradni nárok z nájemní smlouvy vtělené knihovně na 
vydraženém domě v pořadí za vymáhajícím věřitelem a před posled
nim knihovním věřitelem. D ů vod y: Nárok tento soud neuznává za 
důvodný, neboť podle § 227 ex. ř. nárok na náhradu za zrušené právo 
nájemní nastupuje jen tehdá, když nájemce předčasně následkem pro-
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deje nájemního předmětu by musel po dané výpovědi od svého nájmu 
ustoupiti, v pmjednávaném případě však nájemce sám vydražením ná
jemního předmětu se stal jeho vlastníkem a převzal své vlastní nájemní 
právo, a nebude tudíž jeho nájemní právo zrušeno, a nemůže si proto 
nájemník jako vydražitel činiti nárok na náhradu za zrušené své právo 
nájemní. Rek II r sní s o II d v otázce, o niž tu jde, napadené USne

sení potvrdil. D ů vod y: Podle § 1121 obč. zák. musí nájemce (pach
týř) při vnuceném prodeji soudním, je-Ii právo nájemní zapsáno ve 
veřejných knihách, a není-liila vydražiteli, by nájemní (pachtovní) 
právo převzal, ustoupiti, obdržev řádnou výpověď. I rozhodnutím nej
vyššího soudu ze dne 19. listopadu 1901, čís. 15.032 Ol. U. 1631 bylo 
uznáno, že se náhrada za vložené nájemní pachtoV'ní právo přikáže 
nájemci jen pod podmínkou, že předčasně bude museti po výpovědi 
ustoupiti. V tomto případě vydražil však nájemce draženou usedlost sám, 
zůstane tudíž i na dále v jejím užívání, a nemusí ba ani nemůže sám· 
sobě ustoupiti, nebo sám sobě výpověď dáti, naopak jest o to, co sám 
jako <nájemce na usedlost vy:naložil, obohacen. Rekursní soud tudíž ne
shledal, že první soudce nesprávně vystihl předpis § 227 ex. ř. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Ve věcí samé přehlíží stěžovatel, že nesejde na tom, že jeho ná
jemní právo zaniklo tím, že osoba vlastníka a osoba nájemcova splynuly 

. v jed'no, nýbrž na tom, zdali stěžovatel tlmto zánikem práva nájemného 
utrpěl škodu. Ale tomu tak není, jak jíž soudy nižších stolic správně 
vystihly, poněvadž stěžovatel se stal vfastníkem dDmu a zůstává nadále 
v užívání místností, jež měl v tomto domě najaty. Stěžovatel se ovšem 
domnívá, že takovou škodou jest placení úroků z kapitálu, za který 
dům vydražil. Avšak tyto úroky platí stěžo·vatel z kapitálu, vynalože
ného na svůj dům, tedy jako vlastník a nikoliv jako nájemník (srovnej. 
rozh. sb. !T. s'. 5725). 

čís. 7371. 

Novou (prodlouženou) lhůtu (§ 128 c. ř. s.) dlužno počítati ode 
dne, jímž končila lhůta původní. 

(Rozh. ze dne I. října 1927, R I 797;127.) 

S o udp r v é s t o I i, c e povolil z moci úřední žalovanému lhůtu 
k žalobní odpovědí do 15. července 1927, poněvadž mu bylo povoleno 
právo chudých a zástupce chudých nebyl v čas ustanoven advokátní 
komorou. Rek II r sní s o u d odmítl rekurs jako nepřípustný. D ů
va d y: Rekursu sluší dáti ta pravdu v tom, že nelze srovnati se zá
konem, prodloužil-Ii procesní soud žalovanému lhůtu k podání odpo
vědi na žalobu z moci úřední, neboť lhůtu lze prodloužiti jen k návrhu 
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strany (§ 128 druhý odstavec c. ř. s.), to však nedává žalobkyni ještě 
práva, by si do tohoto nesprávného postupu procesního soudu stěžo
vala, neboť jde o prvé prodloužení lhůty, lhůta n'Dvá původní lhůtu ne
překročuje a v takovém případě je rekurs do prodloužení lhůty vyloučen 
(§ 141 c. ř. s.). Za tohoto stavu věci měl býti rekurs odmítnut již sou
dem prvé stolice (§ 523 c. ř. s.) a poněvadž se tak nestalo, nezbylo než 
tak učiniti ve druhé stolici (§ 526 c. ř. s.). 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by o rekursu znovu rozhodl. 

D ů va d y: 

Podle protokolu o prvním roku ze dne 23. května 1927 povolil soud 
žalovanému pro odpověď na žalobu lhůtu tři neděl do 13. června 1926, 
celkem tudíž lhůtu 21 dnů. Usnesením ze dne 24. června 1927, d'Dmč'e
ným žalovanému dne 8. července 1927, prodloužil soud lhůtu tu do 15. 
července 1927, tedy o 32 dnů. Není proto správným názor napadeného 
usnesení, že lhůta nová nepřesahuje lhůtu původní. Z jeho odůvodnění 
nelze seznati, od kdy rekursní soud novou lhůtu počítal. Počítal-Ii ji snad 
ode dne jejího povo'lení (24. VL), či dokonce 'Ode dne doručení povo
lujícího ji usnesení straně (8. VII.), byl by způsob počítání mylný. Ne
správnost jeho názoru plyne již z úvahy, že by jinak bylo lze zabezpečiti 
sebe delším překročením původní lhůty neodporovatelnost, kdyby její 
prodloužení bylo - ať již k obmyslnému návrhu strany nebo bez něho
povolen'D až onoho dne, od kterého do konce nové lhůty neuplynulo více 
dnů, než činila lhůta původní. Nutno proto, jak ostatně již plyne z pojmu 
»prodlouženÍ«,počítati novou lhůtu ode dne, jímž původní lhůta končila 
a jenž takto číní nezměnitelný základ výpočtu lhítty nové. 

čís. 7372. 

K osvědčení lze použíti i listinného důkazu rozsudkem nenabyvším 
dosud právní mocí. 

(Rozh. ze dne I. října 1927, R I 799/27.) 

K návrhu Jana I-a povolil s o udp r v é s t o I i c e proti Marii 
l-ově prozatímní opatření ku zajištění peněžité pohledávky. R e
k u r sní s o u d vyhověl rekursu odpůrkyně potud, ·že učinil povolení 
prozatímního opatření závislým na slo,žení jistoty navrhovatelem. 

. . N e j vy Š š í s O' u d k dovolacímu rekursu navrhovatele obnovil 
usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Podle § 274 c. ř. s. (§§ 78, 402 ex. ř.) lze použíti k osvědčení, vy
jmouc přísežný výslech stran, všech průvodních prostředků, tudíž i li-
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stinného dltkazLl rozsudkem nenabyvším ještě právní moci. I kdy~ roz: 
sudek ještě nenabyl právní moci, může 'Okolnost, že soud na zaklade 
sporného jednání a provedených důkazů nabylo js'Oucnosti jis!é skuteč
nosti takové přesvědčení, že o ně opřel svůj rozsudek, po'stacovah, by 
skutečnost ta mohla býti i mimo oblast sporu pokládána alesp'oň za 
pravděpodobnou. Nesejde na tom, zda se spor, v němž soud nabyl pře
svědčení, týkal týchž stran, z nichž se jedna dovolává rozsudku pko 
osvědčovacího prostředku, či zda se týkal jiných stran, neboť Jde len 
o to, zda soud onu nyní osvědčovanou skutečnost vůbec měl za osved
čenou či nikoli. V projednávaném případ~ zjjstil okr~js:ký soud ,v roz
sudku ze dne 4. února 1926 po provedelll dukazu hstmaml, svedky a 
výslechem stran, že Marie I-ová ve své žalobě tvrdila neprávem,. že ji,sté 
pohledávky, které dlužila společně s Janem l-em, zaplahla sama I zcastl 
připadající na něho, že je v pravdě vůbec nezaplat!:a: ~ýbrž že on s~m 
je zaplatil celé, tudíž i z části připadající na nI. Z]1sterú to Je v souvrs
losti se skutkovými vývody prvého soudu, o něž se opírá, dostatečným 
základem, aby podle něho mohlo l:>ýti pokládánO' za pravděpodobné, že 
stěžovateli tímto způsobem vznikla nyní jím zažalovaná a prý 'Ohrožená 
pohledávka na vrácení jím za ni zaplacené částky. Měl ji rekursni soud 
proto neprávem za nedostatečně osvedčenou. 

čís. 7373. 

Pokud nelze při označení podniku ,společnosti s r. o. použiti výrazu 
»lidový«. 

, 
(Rozh. ze dne 1. října 1927, R I 809/27.) 

Rej st ř í k o vý s o u cl vrátil opověď společnosti »Lidová Pe
kárna, zapsaná spole,čnost s r. 0.« k doplnění mimo jiné v tomto bod u: 
Dopisem ze dne 18. února 1927 oznámila správní komise obchodní a 

-živnostenské komory v Praze, že ,nesouhlas-í se zápisem zvoleného znění 
firmy do obchodního rejstříku, ježto znění to neodpovídá předmětu pod
niku, který neliší se v ničem od jiných podniků tohoto druhu, 'Označení 
»Lidová«bylo by označením reklamním, které není způsobilé k zápisu 
do obchodního rejstříku, nevyhovuje tedy navržené znění firmy před
pisu § 5 prvý odstavec zákona o' sp'Úlečnostech s r. o. a nutno proto zvo
liti nové znění firmy, jež upraviti je tak, by odpovídalo cit. zákonnému 
předpisu; při tom se upozorňuje, že označení »zapsaná« jest ve firmě 
společnosti s r. 'O. vůbec nepřípustným (srov. cit. již § 5 zák. o společ
nostech s 1'. o.). Rek u r snl s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D ů vo dy: Potlle § 5 zákona č'ls. 58/,1906 ř. zák. má býti věcná firma 
společnosti s 1'. o. vzata z předmětu závodu a musí tudíž k němu věcně 
poukazovati. Zvolený výraz »Lidová« při předmětu ohlášeného podni
kání (pekárně) neodpovídá tomnto požadavku, neboť není zvláštního 
·důvodu pro toto bližší označení, když se jedná o provozování živnosti, 
jejíž výrobky budou jako výrobky jiných pekáren prodávány komukoli, 
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při čemž snaží se všechny živnosti toho druhu konkurovati »likovými«, 
to jest nízkými, přístupnými cenami, takže právem, ozna.čily,soud v'pr~é 
stolice výraz »Lidová« reklamním. Pokud v obcho?lll~ re)st;lku pn n~
kterých firmách jak společností veřejných (Udova klllhhskarna A. Ne
mec a spol.), tak akciových (Lidová pojišťovna »čechoslavla«), tak 
společn'Ústí s r. o. (Lidová zpěvohra v Praze) a při četných společen
stvech s ruč. obm. přichází v názvu výraz »Lidový«, je odůvodněn před
mětem podniku a jeho Melem a v I11noha případech značí politickou 
stranu, jež podnik (zejména družstevní) uvedla v čmnost. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz, 

čís. 7374. 

Doložkou pntíštěnou v objednacím listku: »Splatflo a žalovateln,? 
v místě výpravnim«, neni založena místní příslušnost podle § 88, prvy 
odstavec, j. n. 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, R II 303/127.) 

Místní příslušnost okresního soudu v Mohelnici opíral žalobce 
o §§ 88 a 104 i. n. Námitku místní nepříslušnosti zamítl s o udp r v é 
s t o I i c e z d6vodu, že záznam na 'Objednacím listě ze dne 23. září 
1926 »splatno a žaIovatelno v místě výpravním« nezakládá sice přísluš
nost okresního soudu v Mohelnici, ježto podle ustanovení § 104 v do
slovu novely by bylo potřebí, by soud byl jmenovitě uveden, avšak do
l'Ůžkou jest založeno sudiště podle § 88 prvý odstavec j. n. V odvolání 
do rozsudku vyhovujícího žalobě, napadl žalovaný výrok o námitce 
místní nepří;lušnosti pojatý do rozsudku. O d vol a c 'í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a odkázal právní rozepři na okresní soud v Hlinsku 
(bydlišti žalovaného) k c\alšímuprojednání a rozhodnutí a to. po právní 
moci usnesenÍ. D ů vod y: § 88 j. n. rozeznává dvojí případ soudu 
splniště, obyčejný soud splniště (odstavec prvý) a soud faktuťova:ného 
splniště (odstavec druhý). Že v souzeném případě soud fakturovaného 
splniště nemůže přijíti v úvahu, bylo již vysloveno v zrušeném usnesení 
zdejšího soudu. Pokud se týče obyčejného soudu splníště (§ 88 prvý 
odstavec), podati lze v zákoně uved,ené žaloby u soudu toho místa, kde 
podle dohody stran má žaloba žalovaným býti splněna. Podle nynějšího 
doslovu § 88 prvý odstavec j. n., jak upraven byl čl. IV. čís. 17 novely 
o úlevách soudů, stačí co cI'o obsahu úmluva, že závazek na udaném mí
stě náleží splniti; co do formy můž·e úmluva o splništi státi se každým 
způsobem, jímž povstávají smlouvy, ústně i písemně, ba i činem kon
kludentním, tak jako v souzeném případě přijetím tištěných podmínek 
smlouvy. Skutečnost úmluvy dlužno arciť dokázati listinou, to' se však 
v souzeném případě stal'Ú, ježto žalující předložil objednací lístek ža
lovanou stranou podepsaný, opatřený doložkou, že pohledávka je splatna 
a žalovatelna v místě výpravním, ze kteréžto listiny vyplývá, že závazek 
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žalované straně jest plniti v tomto místě. Podle § 88 prvý odstavec j. n. 
opodstatňuje však soud splniště pouze splniště ujednané; vyhledává se, 
by takové určité místo bylo ujednáno a z listinného dokladu musí toto 
místo přesně býti poznatelno, místo musí tedy v listině přesně býti ozna
čeno, nesmí o něm býti pochylmosti a nestačÍ, nutno-li při výkladu 
smlouvy teprve přihlížeti k ustanovením obchodního neb občanského 
zákona o tom, kde smlouva má býti plněna. O takové určitosti zde 
nemůže býti řeči, an byl, jak nesporno, žalovanou stranou pouze přijat 
objednací list, opatřený doložkou »splatno a žalovatelno v místě výprav
nÍm«. Ovšem jest na listině kromě podpisu žalované strany i podpis 
O. Mohelnice, avšak nevyplývá z listiny - a žalujfcí strana ani netvrdí, 
že to bylo ujednáno - že žalující strana je povi,nna zboží vypraviti právě 
v Mohelnici, a že není na příklad oprávněna zboží nakoupiti u jiného obc 
chodníka, na jiném místě a odtud je zaslati žalované straně, to tím více, 
ana si podle objednacího lístku podmínky dodací vyhradila. Odvolání 
žalující strany, pokud se týče výroku o námitce nepříslušno'sti, bylo vy
hověti v neveřejném zasedání (§ 471 čís. 6 c. ř. s.) a podle § 475 druhý 
odstavec c. ř. s. napadený rozsudek zrušiti a zároveň naříditi čeho je 
třeba, by bylo zavedeno řízení před příslušným soudem. 

N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

žalobce opírá místní příslušnost dovolaného 'okresního soudu o před~ 
pis § 88 prvý odstavec j. n., pmtože v objednacím lístku je přitíštěna 
dol'Ú,žka: »Splatno a žalovatelno v místě výpravním.« Správně vyložil 
již odvolací soud, že touto doložkou nemohl býti založen soud splniště, 
i kdyby se snad' d'Úhodnutí stran podle obsahu doložky bylo stalo, pro
'tože podle zákona musí býti ujednáno určité místo jako splniště. Pro 
soud splniště podle § 88 prvý odstavec j. n. jest mzhodným ujednané 
rnÍsto, kde žalovanému podle úmluvy náleží plniti. Strana, jež má podle 
smlouvy plniti, nesmí býti na pochybách, kde má plniti a kde mŮže býti 
podle splniště žalována. Že tomu tak, zřejmo i z předpisu § 905 obč. 
zák. a čl. 324 obch. zák., které předp'Úkládají, že ve smlouvě bylo urč'ell1o 
místo plnění, tedy určité místo. PravÍ-li stěžovatel, že objednací list ob
sahuje nadpis: »Bratři O-ové, první severomoravská brusírna skla a 
zrcadel v Mohelnici« a podpis» O., Mohelnice«, z čehož prý je nad ve
škeru pochybnost jisto, že výpravním místem jest Mohelnice, tvrdí čá
stečně nepravdu, protože v objednacím listu takové firmy není ani v nad
pisu ani jinde a, i když z podpisu jest zjevno, že dodavatelem jest O. 
v Mohelnici, jest tím určena jen druhá smluvní strana, nikoli však, kde je 
nebo bude místo výpravní. Také v tom směru správně podotkl odvolací 
soud, že zboží mohlo býti nakoupeno (nebo vyrobeno) také na jiném 
místě než v Mohelnici a že odtud mohlo býti vypraveno. Nezáleží na 
tom, že bylo vypraveno z Mohelnice, když v objednacím lístku Mohel
nice jako splniště nebyla obsažena. 
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čís. 7375. 

Osmidelllní lhůty § 575, prvý odstavec, c. ř. s. platí i pro případ, 
sloučena-Ii v jednu žal0'bu žal0'ba o zrušení nájemního poměru se ža
lobou 0' vyklizení nájemního předmětu. 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, R II 320/27.) 

Žalobu o zrušení nájemní smlouvy z důvodu § 1118 obč. zák. p r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e zamitl. O d vol a c i s o u d od-· 
mítI odvolání žalobcovo. O ů vod y: žalující strana domáhá se toho, 
by z důvodu § 1118 obč. zák. zrušena byla nájemní smlouva, uzavřená 
mezi stranami dne 17. května 1925. Platí tudíž pro odvolání osmidenní 
lhůta § 575 c. ř. s. Napadený rozsudek doručen byl 'odvolateli dne 28. 
června 1927, 'Odvolací spis byl podán u soudu osohně dne 12. července 
1927. Mělo proto odvolání jako opozděné býti procesním soudem prvé 
stolice zavrženo (§ 468 c. ř. s.). Poněvadž se tak nestalo, odmítnuto od
volání podle §§ 473, 471 čís. 2 c. ř. s. soudem odvolacím. 

N e j v y Š š í so u·d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Nejvyšší soud trvá - stejně jako judikatura bývalého Nejvyššího 
soudního dvoru ve Vídni od doby jeho rozhodnutí ze dne 9. ledna 1907, 
čís. 20.191/906, rel'. nál. č. 196 - nepřetržitě na právním názoru, že 
ustanovení § 575 c. ř. s. o osmidenních lhůtách platí I v řízení o žalo
bách na vyklizení pronajatého předmětu, pokud se týče na zrušení ná
jemní smlouvy, protože i řízení o takových žalobách jest upraveno 
- jak praví § 575 c. ř. s. - »tímto oddílem«, totiž třetím oddílem šesté 
části c. ř. S., a to v §§ 569 a 574 c. ř. s. Platí-li osmidenní lhůta pro 
řízení o každé z obou těchto žalob, musí ovšem platiti také pro případy, 
v nichž obě žaloby jsou sloučeny v jednu. Stěžovatel se dovolává ne
právem rozhodnutí ze dne 16. ledna 1924, Č. j. R II 6/,24 uveřejněného 
pod čís. 3406 sb. n. s. na odůvodněnou svého opačného názoru. I 'toto 
rozhodnutí hájí úvodem výslovně právní stanovisko tuto zaujaté a doli
čuje ve svých dalších vývodech jen, že a proč předpis § 575 c. ř. s. ne
platí pro spory, kde jde o dodržení nájemní smlouvy. O takový případ 
tu však nejde. -

čís. 7376. 

Dopravní řád železnični. 
Pokud dlužno v oznámení strany dráze spatřovatí reklamaci ve srny

slu § 98 (3) žel. dopr. ř. Okolnost, že reklamace nebyla dol0'žena prů
kazem o hodnotě ztracenéb0' zboží, mohla sice býti dráze ddV10'dem, by 
reklamaci zamit!a, ale neubírá reklllmaci právní P0'vahy písemného ohlá
šení nároku na náhradu, jímž se staví promlčení. 

(Rozh. ze dne 1. října 1927, Rv II 35/m.) 
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žalobkyně odeslala dne 22. prosince 1924 zboží, které se :a do
pra·vy drahou ztratilo. Dopisem ze dne 7. srpna 1925 reklamovala skodu. 
Dne 13. února 1926 bylo vyřízení reklamace poháněno. Proti žalobě 
o nahradu škody namítla žalovaná dráha, že žalobní nárok jest pro
mlčen, byv vznesen až po uplynutí jednoroční lhůty, ježto dopis ze dm; 
7. srpna 1925 nelze považovati za reklamaCÍ. P : o c e sní, s o II d P r ~ e 
s t o I i c e uznal podle žaloby, o cl vol a C I s o u cl zalobu zamltl. 
D ů v o cl y: Podle § 98 žel. dopr. ř. stavi se promlčení pisemným ohlá~ 
šenim nároku (reklamací) u železnice. Reklamující musí tedy železI11cl 
ohlásiti nárok na náhradu, z obsahu ohlášení musí býti zřejmo, že strana 
žádá náhradu, by železnice byla vyrozuměna nejen o ztrátě, nýbrž i o ná
hradních nárocích a aby jí byla dána příležitost o nárocích těch se vy
jádřiti kladně nebo zamítavě. Ohlášení, že ž~~obc,e žádá náh~a?u, v ~?- . 
pise ze 7. srpna 1925 není; žalobce pouze plse, ze bedna !~ste nedos;a 
a že zásilku reklamuje, což mohlo znamenal! zrovna tak zadost o pa
trání po zboží, jako žádost o náhradu, takže, mínila-li žalobky,ně do
pisem ohlášení nároku na náhradu, ohlášení to v dopisu nedošlo vy
jádření. Promlčení náhradního nároku běželo tedy i po dopise svrchu 
uvedeném a bylo skončeno před řádnou reklamací ze dne 13. února 1926. 

Ne j v y Š š í s o w d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Není mezi stranami sporu o tom, že rozhodnutí o žalobním nároku 
závisí na rozřešení otázky promlčení, a toto opět na zodpovědění otázky, 
zda byl dopis, zaslaný žalující firmou, dne 7. srpna 1925 řed!telství stá~
ních drah ohlášením nároku na náhradu ve smyslu § 98 zel. dopr. r. 
Dovolací soud souhlasí s prvním soudem, že takovým ohlášením byl. 
Praví-Ii se ve zdeiším rozhodnutí čís. 2974 sb. 11. s., jeho,ž se žalovaná 
strana dovolává pro opačný názor, že účelem reklamace podle § 98 
žel. dopr.ř. jest, by železnice byla vyrozuměna nejen o ztrátě zboží, 
nýbrž i o náhradních nárocích, čímž jí má býti dána příleŽItost, by na
roky ty zkoumala a o nich straně vydala bud' příznivé neb odmítavé 
vyřízení, vyhovovala reklamace ze dne 7. srpna 1925 těmto podmínkám, 
neboť ·obsahovala všechna data potřebná k vyšetření věci a k vyřízení 
nároku, jmenovitě byla v ní uvedena i cena ztracené zásilky. Praví-li se 
dále v témž rozhodnutí, že jest účelem stavení promlčení podle § 98 (3) 
žel. dopr. ř., by strana nebyla v době, kdy dráha koná o ohlášce šetření, 
a dokud ona jest o osudu reklamace v nejistotě, vydána nebezpečí, že 
ohlášený nárok zatím zanikne promlčením, platí to i pr'O souzený případ, 
a nemůže býti žalující straně upřeno právo, by doba, po kterou zůstala 
její reklamace bez jakéhokoHv vyřízení, nebyla započítána do pro
mlčecí lhůty. Okolnost, že reklamace nebyla doložena průkazem o hod
notě ztraceného zboží, mohla býti železnici důvodem, by, opírajíc se 
o ustanovení § 99 (3) žel. dopr. ř., reklamaci zamítla, ale neubírá jí 
právní povahy písemného ohlášení nároku na náhradu, jež podle § 98 
žel. dopr. ř. staví promlčení. Bezpodstatná jest konečně i hlavní ná-
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mitka žalované strany, že žalující firma nepožaduje v dopise ze 7. srpna 
1925 výsl'Ovně náhradu škody ze ztráty zásilky, nýbrž praví »Nachdem 
diese Kiste bis heute an den Bestimmungsort noch nicht angekommen, 
reklamieren wÍr die Sendung«, kterýmž slovům prý dráha mohla rozuměti 
jenom jako vyzvání, by pátrala po ztracené bedně. Nehledíc k tomu, že 
žalující firma oněmi slovy užila ·výrazu, jehož se obvykle užívá k ohlá
šeni nároků na náhradu, jak jest nejlépe patrno ze samého odvolání ža
lované strany, kde se v témž smyslu tvrdí, že »sporná zásilka nebyla 
vůbec v předepsané (promlčecí) lhůtě reklamována«, a že, jak již první 
soud správně k tomu poukázal, sám §98 (3) žel. dopr. ř. užívá slova 
reklamace jako technického výrazu pro ohlášení nároku na náhradu, 
nesměla železnice, nechtěla-li porušiti pro ni závazná pravidla cti a víry, 
ulpěti na slovném významu užitých slov, nýbrž měla se podle čl. 278 
obch. zák. říditi zřejmou vůlí strany. Z adresování reklamace na ředi
telství a z p,oukazuna dřívější reklamace u železničních úřadl!, jakož 
i z obsahu zásilky musila však poznati, že žalující straně nejde již o další 
pátrání po zásilce, nýbrž o náhradu: Že dráha reklamaci nejenom tak 
rozuměti mohla, nýbrž i rozuměla, plyne nejlépe z nepopřeného, ba v do
volací odpovědi doznaného přednesu žallljící strany, že, když její právní 
zástupce poháněl dopisem ze dne 13. února 1925 vyřízení reklamace a 
vyplacení náhrady, dráha nenamítala ani, že reklamace dosud nedošla, 
ani promlčení, nýbrž jenom, že reklamaci nemůže vyhověti, protože ne
byl'O přiloženo potvrzení o podání zásilky. Žalující firma jest proto 
v právu, tvrdíc, že odvolací soud posoudil rozepři nesprávně, uznav, 
že dopis ze dne 7. srpna 1925 nebyl 'Ohlášením nároku na náhradu. 

čís. 7377. 

P'Oddlužník jest oprávněn k rekursu do usnesení, povolujícího exe
kuci, odporuje-Ii povolení zákonu. 

Předpisu § 49 ex. ř. lze použiti pouze v otázce, za jakých předpo
kladů jest dlužník, jenž vykonal vyjevovací přísahu podle § 47 ex. ř., 
zavázán opětně ji vykonati. Vymáhající věřitel není povinen v pnpadě, 
že dlužník vylmna\ vyjevovací přísahu, osvědčiti v exekučním návrhu, 
že dlužník nabyl nového jmění. 

(Rozh. ze dne 3. řijna 1927, R I 783/27.) 

Ku vydobytí peněžité pohledávky povolil s o udp r v é s t o I i c e 
exekuci zabavením služebních příjmlr dlužníkových. Rek u r sní s o u cl 
k rekursu poddlužnice exekuční návrh zamítl v podstatě proto, že dlužnik 
vykonal dne 8. března 1927 vyjevovací přísahu v ten rozum, že nedostává 
mzdy od poddlužnice a že vymáhající věřitel neosvědčil v exekučním ná
vrhu, že dlužník nabyl po té době nového jmění. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého sOlldu. 
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D ů vod y: 

P,~kud stěžovatelka upírá poddlužnici oprávnění k rekursu proti po
volem exekuce nelze s ní ovšem souhlasiti. Poddlužníku přísluší podle 
čtvrtého odstavce § 294 ex. ř. právo k rekursu do usnesení povolujícího 
exekucl, odporuje-li povolení zákonu (čís. 3983 sb. n. s.). Tomuto poža
davk~ vyhověla formálně poddlužnice, neboť v rekursu vytkla, že po
volem exekuce Je nepřípustné, ana vymáhající věřitelka neosvědčila, že 
dlužník nabyl nového jmění, ačkoliv vykonal vyjevovací přísahu v ten 
rozum, že nedostává od poddlužnice mzdy, a pak že výživné za dobu 
od 1. října 1922 do 31. března 1924 jest promlčeno. 

St~žovatelce jest však přisvědčiti potud, pokud napadá usnesení re
kursmho soudu po věcné stránce. K výtce poddlužnice, že nárok na vý- . 
~ivné jest č'ástečně promlčen, nebylo lze již z toho důvodu přihlížeti, 
ze soud, povolující exekuci, jest vázán údaji exekučního návrhu (§ 3 
a 54 ex. ř.) a nepřísluší mu' zkoumati, zda pohledávka, jsoucí předmě
tem exekuce, trvá po právu; stačí, když byla v exekučním návrhu přesně 
aznačena číselně i co do právního důvodu a osoby poddlužníka. Neobstojí 
ani námitka poddlužnice, že nelze podle § 49 ex. ř. povoliti novou exe
kuci proti dlužníkovi, an vykonal dne 8. března 1927 vyjevůvací přísahu 
v ten ~o:um, ž·e nedostává mzdy, od poddlužnice, a vymáhající věřitelka 
neosvedclla v exekučním návrhu, že dlužník nabyl po té clobě nového 
jmění. Ustanovení § 49 ex. ř. jest výjimečným předpisem, jeho'ž lze pů
užíti jen pro- případ v zákoně výslovně. stanovený, totiž jen tehdy, když 
Jde 'O otázku, za jakých předpokladů jest dlužník, který vykoml vyje
vovací přísahu podle § 47 ex. ř., za"ázán opětně ji vykonati. Nelze ho' 
proto použíti obdobně v případě, o nějž tuta jde. V zákoně také není usta- . 
novení, podle něhož by byl vymáhající věřitel v případě, že dlužník vy
konal vyjevovací přísahu, povinen osvědčiti v návrhu exekuČlním, že clluž
ník nabyl nůvého jmění. Předpůklady návrhu exekučního jsou přesně 
uvedeny v § 54 ex. ř. a jen těch jest vymáhajícímu věřiteli dbáti. Re
kursní soud vyhověl tudíž neprávem rekursu poddlužnice prati usnesení 
prvého soudu. 

čls.7378. 

Návrh, by byla povolena exekuce zabavením a přikázánlm jedné tře
tiny všech příjmů II provisl, jež má d,lužník u zaměstnavatele, jest ne
určitým. Ohledně provisl dlužno jmenovitě v návrhu uvésti, že jde o pra
vise, které si dlužník již zasloužil nebo které tvoří SOUčást jeho služeb
ního platu. 

(Rozh. ze dne 3. října 1927, R I 841/27.) 

K vydobyti peněžité pohledávky navrhl vymáhající věřitel exekucj za
bavením a přikázáním jedné třetiny všech příjmů a provisí, jež má dlužník 
u firmy Gustav A. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní 
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s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 54, čis. 3 ex. ř. musí 
exekuční návrh obsahovati vše, co podle povahy případu jest důležito 
pro nařízení, jež soud povolující neb exekuční má vydatj pro vedení exe
kuce. Vzhledem k předpisu zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. 
z. a n. v doslovu zákona ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n., 
měla vymáhající strana v návrhu určitě vyznačiti, na jaké dlužníkovy 
příjmy vede exekuci. Tomuto však nevyhověla, neboť slovo »příjmy« 
je příliš širokým pojmem, zejména, není-Ii ani naznačeno, že jde a platy 
služební, takže soud nemá spůlehlivého podkladu pro posouzení, zda 
jsou tu podmínky povolení exekuce .. Není přípustno zabavení příjmů, 
jež nebyly označeny přesně ani co do právní povahy ani 00 do výše 
a splatnosti, a nebyly-li vůbec udány okolno'sti podmiňující a omezující 
zabavitelnos!. Nepřípustnou jest i exekuce zabavením pro,vise, není-li 
tvrzeno, že jde o splatné již částky na provisi z hrubého obratu v trva
lém poměru ,služebním. Dlužník označen jest v návrhu jako »zástupce«. 
Ani ze slova »příjmy« ani ze slova »provise« není zřejmo, zda jde o po
měr služební a o pevné platy. Provisi nelze považovati za pohleclávku 
ze služného ani za pohledávku záležející v opětujících se důchodech 
podle § 299 ex. ř., poněvadž pravise v budoucnosti splatné závisejí na 

. naprosto ještě nemčitém sprostředkování jednotlivých, předem zcela 
nejistých obchodů, jsou tedy i co do výše neurčité, neboť provise není 
stálým platem, nýbrž odměnou za sprostředkování 'Obchodů případu 
k případu. Byla proto exekuce neprávem povalena na základě nedo
statečného návrhu, odporujícího předpisu § 54,čis. 3 ex. ř. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Právem vyslovil rekursní soud, že vymáhající věřitelka nevyhověla 
ustanovení § 54 čís. 3 ex. ř., neudavši v návrhu vše, co jest v tomto pří
padě důležito pro nařízení, jež soud povolující neb exekuční má vydati 
pro vedení exekuce. Vymáhající věřitelka navrhla exekuci zabavením 
a přikázáním 'I, všech příjmů a provis!, jež má dlužník u firmy Gustav 
A. Výraz »všech příjmů« jest příliš neurčitým, .neboť může zahrnovati 
nejen služební platy, nýbrž i jakékoHv jiné příjmy neb důchody. Avšak 
již v zájmu otázky, zda exekuci na ten či onen druh dlužníkových příjmů 
lze vůbec nebo s jakým obmezením poV'oliti a provésti, měla vymáhající 
věřitelka již v návrhu přesně označiti, zda se jedná o služební platy 
dlužníkovy. Že jde o slllžební platy, není určitě vyjádřeno výrazem 
»všech příjmů«, kterýžto p'Ůjem jest zajisté mnohem širší. Tomu, že 
se vede exekuce na příjmy ze služebního poměru dlužníkova, ,nenasvěd
čuje do'statečně an'i to, že stěžovatelka obmezuje exekuci, o jejíž povo
lení zažádala, na '/, s tím, že cllužník'Ůvi musí zůstati 6.000 Kč volných. 
Jak již řečeno, pojem »všech příjmů« zahrnuje i příjmy, jež jsou snad 
z exekuce vůbec vyňaty. Uvádí-li vymáhající věřitelka poddlužníka jako 
zaměstnavatele, může přece cllužník býti k němu též v poměru, jenž není 
poměrem služebním, a sama také aznačuje ve svém návrhu dlužníka 
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jako »zástupce«. Jest tedy potřebí, by návrh na povolení exekuce na 
pohledávky nebo platy obsahoval podle § 54 čís. 3, §§ 294 a 299 ex. ř. 
a zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. ve znění zákona 
ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n. též označení pohledávky 
nebo služebního platu co do druhu a rozsahu (rozh. čís. 5335 a 4796 
sb. nejv. s.). Podobně jest tomu též, pokud se týče navrhovaného za
bavení a přikázání provisí dlužníkových. Podle § 294 ex. ř. nelze po
voliti zabavení pohledávek, které teprve v budoucnosti vzniknou. Jde-li 
o provisi za obchody sprostředkované případu k případu, je vyloučena 
exekuce na částky dosud nezasloužené. Jen tehdy lze ji povoliti, je-Ii 
provise součástkou odměny poskytované zaměstnavatelem dlužníkovi 
ve služebním poměru, třeba její výše je neurčitá. Exekuční návrh jest 
tudíž neurčitý, není-li v něm uvedeno, že jde o provise, které si dlužník 
již zasloužil aneb které tvoří součást jeho služebního platu. Též tomuto 
požadavku nevyhověl vymáhající věřitel a proto vším právem zamítl re
kursní soud jeho návrh. 

čís. 7379. 

Tabáční a k'Olkov-ní prov-ise trafikantova není služebntm platem; 
nýbrž b'Onifikací při nákupu trafikám a kolků. Exekuce na prov-isi ne
P'Odléhá obmezeni § 1 zákona ze cine 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. 
a n. Dekret dvorské kanceláře ze dne 13. října 1844, čís" 840 sb. z. s., 
jtmž byla připuštěna exekuce proti prodavačům tabáku a kolků v drob
ném, nebyl dotčen předpisy exekučního řádu ze dne 27. května 1896, 
čís. 79 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 3. října 1927, R II 326/27.) 

s o u li p r v é s t o I i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci zabavením a přikázáním celé provise trafikantovy penízem plus 
minus 600 Kč, kterou dlužník pobíral z prodeje tabáku a kolků . .R e
k u r sní s o u d změnil k dlužníkovu rekursu napadené usnesení v ten 
rozum, že se pro vymáhanou pohledávku povoluje exekuce zabavením 
a přikázáním k vybrání jedné třetiny provise příslušející dlužníku z pro
deje tabáku a kolků penízem plus 600 Kč, s tím, že dlužníku musi zů
stati volným roční příjem 6.000 Kč. D ů vod y: Napadeným usnesením 
byla povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybricní celé provise 
plus minus 600 Kč, kterou pobírá povinná strana z pmdeje tabáku a 
kolků. Jedná se o plat, který přísluší straně povinné jako skladníku ta
bákn, pokud se týče jako prodavači tabáku. Tento plat jest arciť placen 
ve formě provise. To však nic nemění na povaze tohoto platu. Povo
luje exekuci nedbal první soud ustanovení § 1 zákona ze dne 15. dubna 
1920, čís. 314 sb. z. a n., podle něhož může býti exekucí zabavena to
liko 'j, platu vždy však tak, že dlužníku musí zůstati volným roční pří
jem 6.000 Kč. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 
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Důvody: 

Rekursní soud vychází z mylného názoru, že provise, na niž se vede 
exekuce, je platem, příslušejícím dlužníkovi z prodeje tabáku, a že proto 
exekuce na tuto provisi podléhá obmezení podle § I zákona ze dne 15. 
dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. Podle dekretu dvorské kanceláře ze dne 
13. října 1844 čís. 840 sb. z. s. připo,uští se .exek~c: proti proda~ačům 
tabáku a kolků v drobném (trahkantum) na provlsl k uspokOjenI sou
kromoprávních pohledávek, ale tento dekret neobsahuje obmezení exe
kuce. Tento předpis nebyl dotčen předpisy exekučního řádu ze dne 27. 
května 1896, čís. 79 ř. zák., neboť není v něm ustanovení o vylouč'ení 
neb obmezení exekuce na tuto provisi. Podle řečeného dekretu dvorské 
kanceláře dostává oprávněný trafikant tuto tabákovou provisi odúčto
váním rozdílu nákupní a prodejní ceny (viz též nařízení min. fin. ze dne 
10. červIÍa 1911, čís. 44.236 v úpravě podle nařízení ministerstva fi
nancí ze dne 15. září 1923, čís. 69.367j6541j23-IV Aj13) a, vede-li se 
exekuce na tuto provisi, nemá býti provise od kupní ceny, jak ďosud, 
odpočtena, nýbrž zadržena a odvedena exekučnímu soudu" takže tabák 
se pak trafikantu vydává za vyšš! sa~bovou. C~I:~, podobne I k~lk~ za 
plnou cenu (viz též rozhodnuh byvaleho neJvyss,ho soudu ve Vld111 ze 
dne 5. října 1910 R I 606/,10 Ol. U. 5~98 a ze dl;e 14. březn:, ,1911,~ I 
150jll Ol. U. 5396, iakož i komentar Neumannuv k exekucmmu radu 
str. 863 vyd. z roku (910). Již z ,těchto předp!sů j~st ~ade vši poc~yb: 
11!0st patrno, že tabáční a kolkovm pro~lSe nem slu~eb111m ~.]atem" ny?rz 
bonifikací při nákupu trafikátů a kolku. Proto take okresnl flna:nc11l r~
difelství v U. obdrževši usnesení o povolení exekuce, v souhlase s te
mito předpis~ příkázalo hlavnímu skladníku tabáku, by povinnému dluž
níku neúčtoval k dobru 10% provise při odběru tabákového zboží, nýbrž 
ji celol1 zadržoval až do vyrovnání vymáhané pohledávky, ta.kže dlužník 
musí .do té doby platiti za tabáční zboží plnou kO'lls,umen,tm ce~u. Do
volací rekurs jest odůvodněn, bylo mu proto vyhoveno hm zpusobem, 
že změnou napadeného usnesení bylo obnoveno správné usnesení pr~ého 
soudu. 

čís. 7380. 

Odpůrčí žalobu v úpadku lze podati nejen z odpůrčích důvodu §§ 28 
až 31konk. řádu, nýbrž i z duvodu naprosté (abslOlutní) nep,latnosti 
právního jednání. 

(Rozh. ze dne 3. října 1927, Rv II 217j27.) 

Žalobě správce úpadkové podstaty po Bohumilu š-ovi proti Karlu 
P-ovi o vydání věcí pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvo
lací soud nesdílí sice právní názor prvého soudce, že žaloba souzené ro
zepře je žalobou vlastnickou (§ 366 obč. zick.), nebo žalobou o náhradu 
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škody za odprodané věci (§ 1323 obč. zák.), nebo žalobou obligační 
o vydání zisku z prodeje komisionářského zboží (§ 861 obč. zák.), ný
brž má za to, že je to žaloba odpůrčí ve smyslu §§ 28-31 konk. ř., ne
boť tomu nasvědčuje ustrojení žaloby, žalobní žádání i označení žaloby 
jako žaloby odpůrčí. Nelze sice popříti, že žaloba je do jisté míry nezře
telnou a že může vzniknouti spor, zda měl žalobce na mysli žalobu od
půrčí či žaloby shora uvedené. Avšak pochybná místa lze uvésti v sou
lad tak, že názor odvolacího soudu, že jde jediné o žalobu odpůrčí, je 
skutečně odůvodněn. Žaloba totiž tvrdí, že kupní smlouva ze dne 15. 
ledna 1926 je absolutně neplatnou, a žádá vydání věcí a zaplacení ceny 
za předměty oďprodané, co-ž by o·všem zdánlivě mluvilo pro jinou ža
lobu, než žalobu odpůrčí. Avšak to nebrání onomu názoru odvolacího 
soudu. Neboť nelze přehlédnouti, že odpůrčí žalobu lze podati nejen 
z odpůrčích dtlvodů §§ 28-31 konk. ř., t. j. z důvodů absolutně plat
ných, avšak relativně neplatných (proti věřitelstvu bezúčinných) práv
ních jednání, nýbrž i z důvodu absolutní neplatnosti právního jednání, 
poněvadž tato obsahuje současně i relativní neplatnost proti úpadkovým 
věřitelům. Žaluje-Ii správce podstaty v takovém případě odpůrčí žalo
bou, žaluje méně, než k čemu je oprávněn. A lze pro·to užšímu návrhu 
na zjištění pouhé bezúčinno,sti právního jednání proti úpadko·vým věři
telům vyhověti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

dtlvodů: 

žalovaný přehlíží úplně vývody napadeného rozsudku, že odpůrčí 
žalobu lze podati nejen z odpůrčích důvodů § 28 až 31 konk. ř., nýbrž 
i z důvodů naprosté (absolutní) neplatnosti právního jednání, poněvaďž 
tato obsahuje v sobě i relativní neplatnost toholo jednání pro·ti úpad
kovým věřitelům. Názor odvolacího soudu jest úplně správný a má ze
jména oporu i v nauce (Krainz-Ehrenzweig, obl. pro sv. 2il str. 642 
a sv. 1 str. 320 a Bartsch-Pollak I. str. 228 po~n. 50, k § 27) ,shodující 
se v názoru, že z důvodu niCotnosti lze také odporovati smlouvě, neboť 
i tu jsou poškození věřitelé, a jest ponecháno žalobci, zda ze smlouvy 
nicotné chce pro sebe odvoditi jen právo odporu proti takové smlouvě. 
že smlouva ze dne 13. ledna 1926, kterou sjednali rodiče žalovaného 
s dědici po Bohumilu š-ovi, byla absolutně nicotná, ježto nebyla schvá
lena pozustalostně, a že si smluvníci byli toho vědomi, že jde o smlouvu 
nicotnou, zjistily již nižší soudy a žalovaný se ani nepokusil napadati 
tento názor. Není-Ii za tohoto stavu věci pochybnosti, že byl správce 
žalující úpadkové podstaty podle § 81 konk. ř. oprávněn domáhati se 
žalobou soudního výroku, že jest smlouva nicolná (neplatná), zůstalo 
mu také, dle toho, co bylo řečeno, vyhrazeno právo odporu proti této 
smlouvě. Prokázal-li nicotnost (neplatnost) smlouvy, nebylo· třeba, by 
zvláště ještě prokazoval, zda nastal některý z případů §§ 28 až 31 konk. 
ř., když smluvníci, jak jest zjištěno, věděli, že uzavřeli smlouvu ni
cotnou. 
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čís. 7381. 

Byla-Ii žaloba zamítnuta, nemá žalobce nárok na náhradu nákladů 
zajišťovací exekuce, vzniklých až do jejího zrušení, třebas mu byly již 
přisouzeny. O útratách, jež byly vyvolány bezúspěšným návrhem d1už
nlka na zrušení zajišťovací exekuce, platí obdobně předpis § 48 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 4. října 1927, Rl 831/p.) 

K zajištění pohledávky 22.000 lir byla povolena žalobci zajišťovací 
exekuce pod čís. E VI 4134/26. Exekuční soud usnesením ze dne 28. 
prosince 1926 zamíti návrh povinné strany na částečné zrušení exekuce 
ohledně položky 7 a zrušil exekuci povolenou obchodním ·soudem ze dne 
11. října 1926 ohledně položek 1, 2, 4, 6, 15, 21, 25 a 35 zájemního pro
tokolu. Současně vyřkl exekuční soud, že povinná strana má nahradiii 
vymáhající straně na útratách Kč 513·60, poněvadž vymáhající věřitel 
se mohl domnívati, že není zde důvodu zrušení exekuce podle § 39 čís. 2 
a § 251 čís. 1 ex. ř. Proti tomuto usnesení exekučního soudu ze dne 28. 
prosince 1926 podala vymáhající strana rekurs a rekursní soud usnese
nim ze dne 18. ledna 1927 stížnosti vymáhající strany vyhověl, stížnost 
dlužníkovu zamítl a odsoudil povinnou stranu k náhradě 354 Kč 96 h 
útrat stížnosti. Usnesení to stalo se právoplatným. Rozsudkem nejvyš
šího soudu ze dne 20. ledna 1927 byla žaloba o 22.000 lir zamítnuta. 
Exekuci k vydobytí útrat 868 Kč 56 h (z usnesení ze dne 28. prosince 
1926 a 18. ledna 1927) s·oud prvé stolice povolil. Rekursní 
s o u d exekuční návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Exekuční návrh, jemuž bylo prvým soudem vyhověno, směřuje k vy- . 
dobytí útrat, jic.hž zaplacení bylo povinnému uloženo usnesením exe
kučního soudu ze dne 28. prosince 1926 a usneseniím rekursního soudu 
ze dne 18. ledna 1927. Rekursní soud zamítl návrh, maje za to, že tylo 
útratové pohledávky jsou toliko příslušenstvím pohledávky vymáhajícího 
věřitele 22.000 lir, která však byla vymáhajícímu věřiteli rozsudkem 
nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 1927 oduznána, důsledkem čehož byla 
zrušena exekuce zajišťovací vedená na základě směnečného platebního 
příkazu, takže byl tím zároveň oduznán nárok na příslušenství této po
hledávky. Názor rekursního soudu není správný. Jisto jest, že kdyby 
útraty, k jichž vydobytí směřuje exekuční návrh, byly útratami zajišťo
vaCÍ exekuce, neměl by vymáhající věřitel po pravoplatném zrušení exe
kučního titulu podle § 75 ex. ř.nárok na náhradu exekučních nákladů 
v~niklých a~ do zrušení exekuce, třeba že mu hyly již ;přisouzeny. Zd~ 
v~ak.lde o utr,aty ze samostatného řízení, jež bylo vyvoláno návrhem po
vl,~neho, ktery nehyl u~nán důvodným. Nejde o útraty exekuční, nýhrž 
o utraty tohoto zvláštního řízení, takže nejsou příslušenstvím oc!uznan,; 
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směnečné pohledávky a nesdíleji její osud. Nemůže proto dlužni k pu
ukazovati ani na poslední odstavec § 376 ex. ř., ježto nejde o útraty, jež 
vZnIkly provedením nebo výkonem exekuce k zajištění. Též v takovém 
připadě platí obdobně to, co ustanovuje § 48 c. ř. s. o nákladech způ
so~:ných str~ně ~aviněn~m odpůrcovým v případech, jež nastaly a byly 
vynzeny za nzem sporneho. 

čís. 7382. 

Nepodání žaloby podle §§ 232, 233 ex. ř. nebrání tomu, by ten, kdo 
podal odpor pří rozvrhovém roku proti příkázání pohledávky a byl s ním 
poukázán na pořad práva, neuplatňoval své právo pořadem právním 
třebas i po provedení rozvrhového usnesení, jehož výkon arci nebud~ 
přerušen podáním takovéto žaloby. Nenabylo-li rozvrhové usnesení do
sud právní moci, jest jedině přípustnou žaloba určovací. 

Hypotekárním věřítelfun přísluší zástavní právo na pojištěném pe
nízi, jehož nebylo použito ku znovuzřízení vyhořelé budovy, leč že by tu 
byly podmínky § 290 čís. 2 ex. ř. 

Nejde o příslOuzeni něčeho jiného, nýbrž o přisouzeni méně, nebylo-Ii 
vyhověno zúplna žalobní žádosti, by žalovaný byl uznán povinným, pe
níz vyplacený mu pojišťovnou .súčtovati na svou hypotekámi pohle
dávku, nýbrž byla-Ii požadovaná. povinnost obmezena pouze na peníz, 
se kterým vyjde žalobce pří rozvrhu podstaty docílené dražbou nemovi
tosti na prázdno ohledně své pohledáVkY, jež nepřesahovala penlz vy
placený pojišťovnou žalovanému. 

(Rozh. ze dne 4. řijna 1927, Rv I 1513/26.) 

. Mlýn patřící firmč František K. dne 2. června 1923 vyhořel, dne 23. 
hstopadu 1923 povoleno bylo firmě vyrovnání, 6. března 1924 vyhlášen 
byl na její jmění úpadek, který dosud není skončen a dne 24. řijna 1924 
prodán byl mlýn v exekuční dražbě a vydražila jej žalovaná spořitelna 
za 200.000 Kč. Při rozvrhovém roku vznesl proti přikázání pohledávky 
spořitelny 120.000 Kč s přís!. žalobce (následující knihovní věřitel) od
por ~,,~ůvod.u, ~e shořelý mlýn byl pojištěn, žalované spořitelně byla 
z popstova_cl nahrady vyplacena částka 100.000 Kč na směnečnou po
hledavku. Zalobce byl s odporem odkázán na pořad práva, avšak ve 
lhůtě exekučn'ím soudem určené žaloby nepoda!. Rozvrhové usnesení 
ohledně výtěžku za prodaný mlýn bylo vydáno 26. června 1925 a po jeho 
zrušeni soudem rekursním podruhé 18. února 1926, kteréžto však v moc 
práva ještě nevešlo, neboť j. proti tomuto druhému usneseni rozvrho
vému jest podán rekurs. Podle tohoto usnesení rozvrhového obdržela 
;alovaná spořitelna jakožto knihovni věřitelka v prvém pořadí 124.000 
l<:č, čímž celá knihovní pohledávka byla zaplacena, kdežto žalobce ja
kožto věřitel knihovní v druhém pořadí dostal přikázáno pouze 26.481 Kč 
05 II l1a svou celkovou pohledávku 88.216 Kč 77 h, takže s 61.735 Kč 
72 II vyšel na prázdno. Pojistka byla vinkulována pro všeobecnou zá-
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iožnll v I<. jakožto hypotekárni věřitelku se 100.000 Kč a pojišťovací 
suma byla pojišfovl1oU zlikvidována tak, že po odrážce státního po
platku připadlo na budovy mlýnské 78.154 Kč 56 h, na strojní zařizení 
mlýna 259.782 Kč 93 h, celkem tedy na mlýn se zaříze.ním 337.937 Kč 
49 II a kromě toho na zásoby obili 71.420 Kč 52 h. K poukazu Františka 
K-a, jenž od roku 1921 jest jednatelem firmy a sám ji také podpisuje, 
vypláceno bylo hned po požáru pojišťovnou z pojišťovací náhrady 
100.000 Kč žalované spořitelně na zaplacení její směnečné pohledávky 
a zbytek vyplacen byl pojišťovnou k rukám záložny v 1<., kteráž k po
ukazu Františka K-a z náhrady té vyplácela další částku. V žalobě o niž 
tu jele, domáhal se žalobce na žalované spořitelně, by byla uznána po
vinnou, súčtovati 100.000 Kč vyplacených jí pojišťovnou, na svou hy
potekámí pohledávku 120.000 Kč. V žalobě tvrdil žalobce, že podle 
§ 35 stanov pojišťovny náhrada pojišťovaci jest zásadně určena ku 
znovuzřízení shořelé mlýnské budovy, že však budova dostavěna nebyla, 
jako taková v exekuční dražbě byla prodána a že proto vzhledem k usta
novení dvorského dekretu ze dne 18. června 1828, čís. 2354 sb. z. s. 
nesmi náhrada požární svému účelu býti odňata, věřitelům hypotekár
nim přísluši právo zá:stavní na vyplacené náhradě pojišťovací, ku znovu
zřízení budovy nepoužité a že tedy i žalobci přísluší toto zástavní právo 
na vyplacených oněch 100.000 Kč žalované na směnečnou pohledávku. 
P l' o c e s n i s o udp l' V é s t o I i c e vyhověl žalobě potud, že uznal 
žalovanou spořitelnu povinnou, by na svou hypotekární pohledávku 
120.000 Kč súčtovala 16.248 Kč ze 100.000 Kč vyplacených jí pojišťov
nou, ohledně clalšího peníze žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobce opírá 
žalobu o dvorský dekret ze dne 18. června 1828, čís. 2354 sb. z. s., který 
dosud platí a dovozuje z něho, že žalobce jako knihovn'í věřitel ohledně 
shořelého mlýna má právo zástavní na vyplacených 100.000 Kč, ježto 
peniz ten byl vyplacen na směnečnou pohledávku a nebylo ho použito 
ku znovuvybudování mlýna. Nelze sice uzna ti za odůvodněnou námitku 
žalované spořitelny, že žaloba jest proto neodůvodněnou, že 100.000 Kč 
bylo již spořitelně vyplaceno, ježto touto výplatou neni ještě prokázáno, 
že právo zástavní ve smyslu§ 467 a 468 obč. zák._ zaníklo a jest i druhá 
námitka žalované, že se vínkulace pojistky stala pro záložnu v K.. a nemá 
tudíž žalobce práva na pojistné, lichou, neboť jak nespomo záložna v K. 
měla zjištěnou pohleďávku na mlýně K-ově pouze do 100.000 Kč, mčia 
proto zájem jedině na tom, by tento dlužný peníz jí byl vyplacen, ne
mohla však zadržovati další peníz a nemohla s ním naložiti, jak by chtěla. 
Vinkulace pojistky prozálO'žnu v K.. měla jen te!, význam, že se poji
šťovna zavázala nevyplatiti pojištěnci požární náhradu bez svalení zá
ložny v K.. a že záložna byla zmocněncem pojištěného ku přijetí náhrady. 
Musela býti i další námitka žalované spo.řitelny, nepříslušnosti soudu za
mítnuta, neboť žalobce mohl ve smyslu § 231 ex. ř. během určených mu 
třiceti dnů podati žalobu, když podal odpor u rozvrhového roku - a ža
lobu takovou podati by musel u exekučniho soudu v K.. Neučinil-li tak 
a podává žalobu teprve v době pozdější po uplynutí dané mu třicetidenní 
lhůty, nemohl tak učiniti u soudu exekučního, nýbrž u souďu podle vše-
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obecných pravidel jurisdikční normy příslušného, t. j. ana žalovaná má 
sídlo v obvodu zdejšího krajského soudu a jde o více než 5.000 Kč, 
u zdejšího soudu krajského. Přes to však nelze vyhověti žalobě v plném 
obsahu, jak jest žalováno. V souzeném připadě nepřichází v úvahu částka 
71.426 Kč 52 h. připadající na zásoby obilí požárem zničené. Jde pouze 
o náhradu pojišťovací za budovy a strojní zařízení 337.937 Kč 49 h, 
z kteréž byl zažalovaný peníz 100.000 Kč vyplacen žalované spořitelně 
na směnečný dluh. Žalované spořitelně podařilo se však dokázati, že 
z pojistného za shořelý mlýn vyplaceného byla částka 160.000 Kč iirmě 
P. a firmě Š. vyplacena na znovuzřízení mlýnského zařízení, takže po 
výplatě těchto peněz zbývá pouze 177.937 Kč 49 h. Dále podařilo se ža
lované spořitelně dokázati, že do shořelého mlýna ve prospěch knihovních 
věřitelů a tudíž i žalobce, který jest se svou pohledávkou v druhém po
řadí, bylo investováno celkem 161.689 Kč, takže v exekuční dražbě po 
znovuzřízení byl oceněn mlýn na 329.596 Kč, tedy o 129.596 Kč výše 
než se v dražbě za mlýn dostalo, a že tedy žalobce se svou pohledávkou 
dostatečně zajištěn byl ano i knihovní věřitelé po něm. Pokud se týče 
peníze investovanéh'o do shořelého mlýna nemají knihovní věřitelé co 
do penIle toho ještě zástavní právo, k vyplacené náhradě pojišťovací, 
nýbrž pouze co do peníze, ohledně něhož nebylo prokázáno, že se ve 
stejné částce no,vostavba mlýna pořídila, tedy v souzeném případě co do 
16.248 Kč. Nesprávný jest názor žalobce, že pro něho jako věří tele 
knihovního vázne zástavní právo na celých 100.000 Kč spořitelně vy
placených, bez ohledu na to, že aní takovým penízem v exekuční dražbě 
nevychází na prázdno, a bez ohledu na to, že byla značná část na znovu
vybudování mlýna investována. Vždy!' účelem pojištění jest odškodniti 
toho, kdo byl požárem pošk'Ozen, kterýžto účel jest dosažen znovuvybu
dováním shořelé budovy. To bylo také motivem, pmč zmíněný dvorský 
dekret byl vydán. Též podle onoho dekretu nesmějí býti kniho\Cní vě
řitelé, když se vyhořelá a proti škodě požární pojištěná budova znova 
nevystavÍ, na svém právu zástavním zkráceni, nebo-li, staVÍ-li se budova 
shořelá, nemohou knihovní věřitelé své právo zástavní k náhradě poji
šťovací uplatňovati tím penÍ'zem, za jaký byla budova vystavěna. Kdyby 
tomu bylo jinak, pak měli by l<nihovní věřitelé právO' dvoje, kterého před 
tim neměli. O d vola c í s o u d odvolání žalované nevyhověl, o,dvo
lání žalobcovu pak vyhověl částečně potud, že žalovaná spořitelna jest 
povinna ze 100.000 Kč, vyplacených jí pojišťovnou, súčtovati na svou 
hypotekární pohledávku 120.000 Kč s přís!. částkou, s kterou žalobce 
vyjde na prázdno při rozvrhu podstaty docílené dražbou mlýna ohledně 
své tamže zajišténé pohledáV'ky 68.000 Kč s příslušenstvím v důsledku 
toho, že v řízení rozvrhovém byla žalované spořitelně přiznána celá hy
potekární pohledávka 120.000 Kč bez ohledu na oněch jí vyplacených 
100.000 Kč a že ohledné částky, s kterou žalobce z uvedeného důvO'du 
vyjde na prázdno, nemůže žalovaná bráti p'OdIl na rozvrhu podstaty do
cílené dražbou mlýna. D ů vod y: K odvolání žalobcovu: Pokud jde 
o posouzení věci po stránce právní, vychází prvý soud, jak svědčí tomu 
rozhodovací důvody, ze správného základního stanoviska, že na připaJ 
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tento je užíti předpisu dvorského dekretu ze dne 18. červencc 1828, čís. 
2354 sb, z. s., z něhož plyne jednak, že požární náhrady je v každém 
případě použíti ku znovuzřízení shořelé budovy, jednak, že, nestalo-li se 
tak, přísluší hypotekárním věřitelům zástavní právo k této náhradě (ple
nissimární usnesení nejvyššího soudu Vídeňského ze dne 8. června 1904 
Pres. 179 judik. č. 162). Nelze přisvědčiti názoru žalobcovu, že, když 
bylo zjištěno, že 100.000 Kč bylo straně ža],ované vyplaceno hned po 
požáru z požární náhrady, měl první soud vyhověti žádání žalobnímu, 
aniž by vyšetřoval a zjišťoval, jaké částky byly vynaloženy na znovu
vybudováni vyhořelého mlýna. Z citovaného dvor. dekretu dlužno usu
zovati, že hypotekáD11ím věřitelům přísluší zástavní právo na požární ná
hradu, jinými slovy, že vyplacené pojistné tvoří pro hypotekární věřitele 
náhradni kapitál za věc ohněm zničenou (z něho'ž mohou žádati úhr"du), 
jen tehdá, když a pokud na zn'Ovuzřízení budovy nebyla věnována částka 
rovnající se požární náhradě. I když bylo žalované spořitelně hned po 
požáru z požární náhrady vyplaceno a na její směnečnou pohledávku 
súčtováno 100.000 Kč, nebyli by tím hypotekární věřitelé věcně zkrá
ceni, kdyby byl František K., třeba dodatečně -a třeba z jiných peněz 
vynaložil na z'liovuzřízení mlýna peníz rovnající se požární náhradě 
337.937 Kč 49 h. S prvním soudem nelze však souhlasiti v tom, že pfi 
výpočtu peníze, jehož bylo užito na znovuvybudování mlýna, čítá také 
150.000 Kč vyplacených iirmě J. P. na objednané strojní zařízení a 
10.000 Kč vyplacených firmě Š. na objednaný motor, přes to, že béře za 
zjištěno, že z toho všeho ve mlýl1lě kromě věšáků a ložisek pro tmns
mise v ceně 8.000 Kč nic jiného nebylo pořízeno. Citovaný dvorní de
kret dlužno vykládati v ten smysl, že z požární náhrady musí býti znovu
zřízena shořelá budova (s příslušenstvím); když a pokud se tak nestalo, 
přísluší hypotekárním věřitelům zástavní právo k požární náhradě. Dů
vod a účel ustanovení toho je jasný. Byla-li z po,žární náhrady za budovu 
a její příslušenství budova s příslušenstvím skllJtečně zn'Ovuzřízena, vzta
huje se zástavní právo hypotekárních věřitelů již tím i na znovuzřízenou 
budovu s příslušenstvím; přišla tedy požární náhrada k dobru také hypo
tekárním věřitelům. Nestalo-li se tak, a pokud se tak nestalO', nesmějí 
hypotekární věřitelé ve svých právech zástavních býtí zkráceni a proto 
přiznává se jim zástaV'ní právo na požární náhradě samé, pokud se týče 
na té její části, jež nebyla zmíněným způsobem vynaložena také k jejich 
dobru. Tím, že František K. 'Objednal u firmy P. strojní zařízení a u firmy 
š. nový motor a že. na tyto objednávky vyplaceno bylo z požární ná
hrady 160.000 Kč, nedOšlO ještě ku znovuzřízení shořelé budovy a je
jího příslušenství a nepřišla tato část požární náhrady k dobru věřite
lům hypotekárním, když podle zjištění prvního soudu, jež nebylo napa
deno, z toho všeho ve mlýně kromě věšáku a ložisek pro transmise v ceně 
8.000 Kč nic jiného nebylo pořízeno. Nelze tudíž tvrditi, že do vyhořelého 
mlýna bylo investováno- také oněch 160.000 Kč, nýbrž jen 8.000 Kč. 
Zbývajících 152.000 Kč nepřišl'O hypotekárním věřitelům nikterak k do
bru, jelikož z této částky nebylo nic pořízeno, co by effekti"ně zvýšilo 
hodnotu nemovitosti. Podle zjištění prvniho soudu bylo do novostavby 



- Čís. 7382-
1530 

mly'!na investováno 173.289 Kč; připočítá-li se k tomu shora uvedených 
8.000 Kč, činí celkové ínvestice, jež i hypotekárním věřitelům přišly 
k dobru 181.289 Kč. Jelikož pak požární náhrada vyplacená za budovy 
a mlýnské zařízení činila 337.937 Kč 49 h, zbývá z náhrady této 
156.648 Kč 49 h, jichž nebylo použito způsobem takovým, aby přišly 
k dobru i věřitelům hypotekárním a k nimž tudíž příslušelo věřitelům 
těm právo zástavnÍ. Při tomnepřihliží se ani k částce 11.600 Kč, již 
první soud sráží z nákladu 173.289 Kč invest'Ůvaného do novostavby 
budov, proto, že peníz ten pocházel z trhové ceny za starý motor a za 
litinu ze shořelého mlýna. Dokud nebyl shořelý mlýn s příslušenstvím 
znovu vybudován, nemělo požární náhrady býti použito k jiným úče
lům, mohla-li z toho vzejíti újma věřitelům hyp'Ůtekárním, pokud se týče 
měla stej,ná částka alespoň dodatně věnována býti svému účelu. Je proto 
nepřípustno, by žalovaná spořitelna došla z požární náhrady úplného 
zaplacení své směnečné, knihovně nezajištěné pohledávky 100.000 Kč, 
kdežto věřitel hypotekámí vyšel by na prázdno. Z toho, C'Ů uvedeno, vy
plývá, že není správné rozhodnutí prvního soudu, když vyhověl žádání 
žalobnímu jen ohledně 16.248 Kč, v ostatním však žalobu zamítl přes to, 
že sám zjišťuje, že žalobce podle druhého rozvrhovéh'Ů usnesení vychází 
na prázdno se 61.735 Kč 72 h. Přes toto zjištění nemohl ani soud od
volací vyhověti žalobě ohledně této částky, jelikož podle zjiště'nl prvního 
soudu ani t'0to druhé rozvrhov& usnesení nenabylo dosud moci právní, 
takže není dosud jisto, jakou částkou na konec žalobce vyjde na prázdno. 
Žalobce je však oprávněn k žalobě právě jen ohledně této částky, s níž 
vyjde při rozvrhu dražebního výtěžku tlefinitivně na prázdno z důvodu, 
že žalované spořitelně byla přiznána celá hypotekární pohledávka 
120.000 Kč s příslušenstvím bez ohledu na to, že z požární náhrady bylo 
.jí vyplaceno 100.000 Kč. Žalobce nemá práva domáhati se výroku, že 
žalovaná je povinna súčtovati oněch celých 100.000 Kč na ,svou knihovní 
pohledávku 120.000 Kč a to proto, že jeho knihovní pohledávka i se 
vším příslušenstvím nedosahuje 100.000 Kč. Z ustanovení § 213 ex. ř. 
vyplývá, že přikázání přihlášené pohledávky může účastn'ík rozvrhového 
řízení odporovati jen potud, pokud se mu přikázáním popřené položky 
děje újma, tedy jen potud, pokud .sahá jeho zájem. I když žal'Ůbci jako 
hypotekárnímu věřiteli příslušelo podle citovaného dvor. dekretu zá
stavní právo na oněch 100.000 Kč žalované z požární náhrady vyplace
·ných, může je uplatňovati pouze potud, pokud jeho skutečná pohledávka 
není kryta, t'Ů jest jen ohledně toho peníze, jímž na konec vyjde na 
prázdno. Poukázati jest k tomu, že ustanovení § 232 druhý odstavec 
ex. ř. platí jen ohledně rozsudku vydaného o žalobě včas podané u soudu 
exekučního (§ 232 prvý odstavec ex. ř.), nikoli však též o rozsudku vy
daném ve sporu zahájeném podle § 231 čtvrtý odstavec ex. ř. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Dovolací důvod podle § 503 čís. 3 c. ř. s. spatřuje dovolatelka v tom, 
že odvolací soud překročil, pokud se týče, úplně změnil žalob ní žádáni 
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a že svým rozsudečn5'f11 v)rrokem určovacl žalobu proměnil v žalobu po
dle §§ 232 a 233 ex. i'. Tím je odvolacímu soudu vytýkáno p'Ůrušení zá
sady § 405 c. ř. s. Toto však není dovolacím důvodem podle čís. 3 § 503 
c. ř. s. Ani jinak není oprávněna tato výtka. Nejde o žalobu podle §§ 232 
a 233 ex. ř., která musí býti podána na exekučním soudě ve lhůtě uve
dené v druhém odstavci § 231 ex. řádu. Nepodání této žaloby nebrání 
však, by ten, kd'Ů podal odpor při rozvrhovém roku proti přikázání po
hledávky a, byv s odporem poukázán k právn'ímu pořadu, lhůtu pro
meškal, neuplatňoval své právo pořadem právním, třebas i po provedení 
rozvrhového usnesení, jehož výkon arci není přerušen podáním takovéto 
žaloby. Žalobce učinil tak žalob'Ůu podle § 228 c. ř. s. Dovolací soud, 
přihlížeje ku zjištěním odvolacího soudu, shledal, že žalobce má právní. 
zájem, by právní poměr, o který jde ve sporu, byl co nejdříve najisto 
postaven soudním rozhodnutím. Neuznal však, že rozsudečným výrokem 
napadeného rozsudku přisouzeno bylo žalobci něco, CO nebylo navrženo, 
naopak shledal, že bylo žalobci rozsuclečným výrokem přisouzeno méně 
toho čeho se dožadoval žalobním žádáním. Právní otázkou této rozepře 
bylO: zda sluší na souzený případ použíti ustanovení dvorského dekretu 
ze dne 18. července 1828, čis. 2354 sb. z. s. Nejvyšší soud nemá příčiny 
a nenašel ji ani v dovolacích vývodech, by se odchýlil od svého dosa
vadního stálého rozhodování shodného s judikátem bývalého vídeňského 
nejvyššího soudu ze dne 8. června 1904 Č'ís. 162 (Nov. sb. 694), že 
dvorským dekretem ze dne 18. července 1828, čís. 2354 sb. z. s. byla 
stanovena zásada, že nemají býti zkráceni na svém zástavním právu hy
potekární věřitelé v případě, že nedojde ku znovuzřízení shořelé a proti 
škodě ohněm pojištěné budovy, že tedy přísluší hypotekárním věřitelům 
zástavní právo ,na pojištěném penízi, jehož nebylo použito ku znovllzří
zení budovy, leč by tu byly podmínky § 290 čís. 2 ex. řádu. Žalobllí žá
dání směřovalo k tomu, že jest žalovaná povinna 100.000 Kč, vyplace
ných jí pojišťovnou na její hypolekární pohledávku, vloženou v pozem
kové knize penízem 120.000 Kč súčtovati na tuto hypotekární pohle
dávku, napadeným rozsudkem nebylo však vyho'vě:no tomuto žádání 
zúplna, nýbrž byla r<a žalované spořitelně požadovaná povinnost súčto
vání obmezena místo požadovaného súčtování 100.000 Kč pouze na 
částku, kterou vyjde žalobce při rozvrhu podstaty, d'0cílené dražbou ne
movitosti vložky čís. 575 ve příčině své tamže zjištěné pohledávky 
68.000 Kč s příslušenstvím na prázdno v důsledku toho, že v rozvrhovém 
řízení byla by žalované spořitelně přiznána pravoplatně celá pohledávka 
hypotekární 120.000 Kč beze zřetele na oněch jí vyplacených 100.000 Kč. 
Nepřekročil tedy odv'Ůlací soud meze žalobního návrhu, zejména nepři
soudil žalobci něco jiného, nýbrž přisoudil mu méně, proto není po této 
stránce opodstatněn dovolací důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s. Že by byl 
žalovaný v odvolání skutečně omezil žalobn! návrh, nežádav již, by bylo 
uznáno, že spořitelna nemůže bráti podíl na rozvrhu podstaty docílené 
dražbou pozemků ve vložce čís. 575 zapsaných nelze dovoditi z toho, 
že v druhé části konečného návrhu odvolacího spisu není uvedena vý
slovně ona část žalobního žádánÍ. Jdeť patrně o pouhou nepřesnost, jak 



- Čís. 7382-
1532 

vysvítá jíž z předchozího návrhu odvolacího spisu, aby »byl rozsudek 
soudu první stolíce, pokud je v odpor brán zrušen a soudu prvé stolice 
bylo nařízeno, aby po doplnění řízeni rozhodl znovu ve smyslu žalob
ního žádání.« Je tedy neodůvodněnou též výtka číněná v té příčině v do
volacím spisu, že odvolací soud přckročil hranice odvolacího návrhu, 
uznav přes tvrzené omezení, »že ohledně částky, se kterou žalobce vy
jde na prázdno, nemůže žalovaná bráti podil na rozvrhu podstaty docí
lené dražbou nemovitosti.« Tento dovolací důvod nespočívá arii v tom, 
že v době podání žaloby, dne 13. září 1925, a ani v době vydání roz
sudků nižších soudů nebylo přesně zjištěno, jakou částkou vyjde na 
prázd'no hypotekární pohledávka žalobcova v rozvrhovém řízení, že 
však podle rozvrhových usnesení I"emohla vyjíti na prázdno celá, že 
proto žalobce v den podání žal'oby nemohl uvésti přesně částku, ve pří
čině které tvrzené placení 100.000 Kč mělo býti súčtováno na její (do
volatelčino) hypotekární pohledávání; že tedy žaloba měla býti zamít
nuta pro tentokráte. Proto nespočívá, poněvadž jde o určovací žalobu, 
mající za cil určení v žalobním žádání přesně opsaného, ale již v době 
vydání prvého rozsudku (§ 406 c. ř. s.) existentního poměru právního 
s početním efektem zjistitelným. Zjištění tohoto početního efektu může 
se státi pouze v rámci rozvrhového řízení a rozvrhovým usnesením, proto 
by mu ani nemohlo býti předbíháno rozsudkem této rozepře. Pokud do
volatelka dovozuje, že by se zřetelem na rozvrhové usnesení byla na 
místě jenom žaloba podle §§ 232 a 233 ex. řádu, protože, dokud nejsou 
částky stanoveny exekučním soudem pnavoplatným usnesením rozvrho
vým, nemůže jednotlivý věřitel udati, jakou částkou je zkrácen z dů
vodu, že nebylo vyhověno jeho, při rozvrhu vznesenému odporu, že tedy 
i určovací žalobu bylo by lze podati' až po pravoplatném usnesení roz
vrhovém a že taková žaloba nemůže se domáhati súčtování přijaté 
částky, nýbrž může se domáhati jedině vydání, pokud se týče zaplacení 
6selně určené částky, o kterou věřitel odpor podávající byl zkrácen 
z důvodu, že předcházející věřitel nevyhověl ihned jeho odporu a ne
upustil od účtování své pohledávky, a že roznhové usnesení nemůže 
býti měněno jiným než exekučním 'soudem, sluší uvésti, že poměr žaloby 
podle §§ 232 a 233 ex. ř. k žalobě podle § 228 c. ř. s. byl již vyložen, 
kdežto jinak že je rozhodujícím, že žalobce dosud nemůže žalovati na 
plnění, na které by mohl po případě žalovati, až nabyde rozvrhové usne
sení erávn,í moci. Je t,edy určovaCÍ žaloba za tohoto stavu jediným jeho 
prostredkem ochran:nym, neni tedy přecl'časná a také není nepřípustná. 
Proto také nelze 'schváliti další právní názor dovolatelky že žalobní žá
~áni žalobcovo může se domáhati pouze náhrady částk~, O které bude 
zal obce podle pravoplatneho usnesení rozvrhového svého času zkrácen 
ačkoHv mu na požární náhradě dovolatelce vyplacené přísluší zástavní 
právo, a že se nemůže domáhati súčtováni, které by se mohlo státi zase 
Jenom 11.~v?m mzvrhovým ~s'nesením. Odvolací soud usoudil právem, že 
~~ z~ zJ,'steneh~ stavu neprípustno, by žalovaná spořitelna došla z po
zarnI nahrady uplného zaplacení své směnečné, knihovn'ě dosud nezaji-
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štěné pohledávky 100.000 Kč, kdežto hypotekární věřitel aby vyšel na 
prázdno. 

čis.7383. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čls. 48 sb. z. a n.). 
Byl-li byt zničen požárem a po 1. květnu 1924 majitelem domu zno

vuzřízen, jde o mlstnosti znovuzřízené po 1. květnu 1924, na něž se ne
vztahuje' ochrana nájemců. 

Lhostejno, zda znovuzřlzeni bytu jest přístavbou či nástavbou ve 
smyslu stavebnlho řádu. 

(Rozh. ze dne 4. října 1927, Rv I 1418/27.) 

žalovaný obýval světnici v domě, jenž byl po pozaru v listopadu 
1924 znovuzřízen. Výpověď ze světnice pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c ek námitkám žalovaného zrušil. O d vol a c í s 011 d napa
dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Jest zjištěno, že stavební práce ze 
začátku roku 1925 týkaly se hlavně odstranění škoď z požáru, při čemž 
ovšem byly provedeny také změny co ďo bytu žalovaným později naja
tého a nyní obývaného. Avšak změny tyto nedotýkaly se konstruktiv
ních, t. j. hlavních a nosných částí budovy. Změny tyto nelze proto, po
važovati za přestavbu ve smyslu § 31 čís. 1 zák. na ochr. náj. Nejde tu 
ani o přístavbu ani o nástavbu domu. (Srov1l1. rozh. nejv. soudu čís. 
4656,6417 a 6012 sb. n. s.). Jinou jest otázka, zda se žalobkyně nemůže 

. odvolati na ustanoveni téhož zákona, že zákon nevztahuje se »v jiných 
domech na místnosti, které byly teprve po 1. květnu 19<24 nově zřízeny, 
nebo z neobytných ml' obytné upraveny a pronajaty.« Podle názoru od
volacího soudu dlužno. tuto otázku zodpověděti záporně. Neboť byt ža
lovaným obývaný nebyl po 1. květnu 1924 nově zřízen, nýbrž v hlavních 
částkách již existoval až do požáru v listopadu 1924. Kuchyňka ve vý
měře 7·8 m' jest u porovnání s obytným pokojem 21·15 m' velkým, 
pouze příslušenstvím bytu. Ovšem jest pravda, že požárem shořela stře
cha celého domu a že se tedy požárem byt, o který jde, a který leží přímo 
pod střechou, stal neobytným. Neobytnost tato trvala však pouze ně-

. kolik měsíců. Nejde o trvalou neobytnost. Ze slov zákona »a pronajaty« 
dlužno souditi, že cit. zákonné místo vztahuje se na byty, které před 1. 
květnem 1924 vůbec neexis·tovaly. V souzeném případě jest však zjištěno, 
že pokoj nyní žalovaným obývaný (podkmvní světnice) byl až do po
žáru používán jiným nájemníkem S-em. Byt žalovaného, tudíž v hlavních 
částkách byl již pronajat před 1. květnem 1924. Kdyby zákonodárce 
v cit. místě chtěl stanoviti, že zákon o ochr. náj. nevztahuje se též na 
domy, které po 1. květnu 1924 shoři a budou ihned po požáru znovuzří
zeny do dřívějšího stavu, pak muselo by to v zákoně býti řečeno zře
telněji. 

N e j v y Š š í s o II d ponechal výpověď v platnosti. 
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Důvody: 

Dovolání opírajícímu se o důvod nesprávného právního pasauze~í 
věci podle čís. 4 § 503 c. ř. s. nelze upříti oprávnění. Podle ~ 1112,obc. 
zák. zanikne nájemní smlouva sama sebou, byla-II napta vec zmcena. 
Zřejmo, že nájemní smlouva, zaniknuvši zniče'ním věci: neož,iv~e tím, ~e 
bude najatá věc znovuzřízena. Podle tohoto ustanovem poklada t:dy z:
kOll sám věc po zničení znovllzřízenou za věc novou, za Jmy predmet, 
než byl předmět původní nájemní smlouvy, neboť jinak ,by m~sil. usta: 
noviti, že po znovuzřízení zničenéha předmětu nabyd~ puvodn! najem.111 
smlouva znovu účinnosti. To odpovídá také povaze vec!. Kdyz, pk Zji
štěno, byt, který byl v žalobcově domě v místech nY~,ějšíha žalovaným 
obývanéha bytu, byl asi v listopadu 1924 požárem Z111ce11, pak h8 tu po 
požáru již nebyla, a, zřídil-Ii žalobce po požáru byt znovu, jde o n11st
nosti znovuzřízené a to· znovuzřízené po 1. květnu 1924. Nevztahuje se 
tedy po rozumu § 31 čís. 1 zákona ze dne 26. hřezna 1925, čís. 48 sb. 
z. a n .. ochrana nájemníků na tyto místnosti. Nezáleží na tom, z~a z1,-~vu
zřízení bytu jest přístavbou či nástavbou ve smyslu stavebmho rad~, 
ježto pojem místností znovuzřízených ve smyslu zak?na na ochr~nu na
jemníků nemusí se krýti s pojmem navostavby, preslavby, pr~sta~by 
nebo nástavby ve smyslu stavebních řádů. Jde-Ii však o takove mJ;t
nosti, na něž nevztahuje se zákon a ochraně nájemníků (§ 31č'ís. 1 zak. 
čís. 48/i25), neděje se výpavěď z toho hy tu v řízení podle § 4 zak~na 
o achrané nájemníků, nýbrž podle 'předpisů civilního řádu saudmho 
(§ 560 a násl.). Opačný právní názor napadeného rozsudku příčil by se 
nejen doslovu, nýbrž i tendenci ~akona, směřující k zřizování, n~vych 
obytných místnastí tím, že je vyjí,;,á z "mezují,cí~h ,ustanove~1 .~akon,a 
o 'Ochraně nájemníků a dovoluje pozadavatJ za ne.C!11ZI, odpavldaJ1C; n}
nčjším zvýšeným nákladům stavebním. Tato tendence by byla zmare~a, 
kdyby majitel domu byl nucen počítati s lim, že byt s vel~ý~. sta~~bml1~ 
nákladem nově zřízený bude musItI pronajmouti za CH1Zl v zakone 
o ochraně nájemníků stanovenou, jejíž zvýšení bylo zákonem ~.a111ým 
připuštěna jen omezeně vzhledem k lomu, že stavebni ~áklady P'~I. star
ších domech byly svého času malé. O takavýta byt nove za nynejsl cel:y 
zřízený tu však jde. Nižší soudy, ~y~házejÍ~e z nesp"l:ávné~o n~z?ru, ze 
jest třeba svalení soudu k výpovedl, nepravem zruslly vypoved padle 
§ 562 c. ř. s. Proto bylo davolání vyhověti. 

čís. 7384. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Ani zaměstnavatel, propouštěje zaměstnance, ze Služ?y, a~l zaměs~

nanec, 'vystupuje před.časně ze služebního pomeru, nen! p()~men oz,?a
miti důvod propuštění (předčasného vystoupení) ze sluzebmho pomeru, 
stačí, že se důvod ten prokáže teprve na soudě. 

;'1 
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Z pouhé okolnosti; že zaměstnavatel neoznámil zaměstnanci při pro
puštění určitý propouštěci důvod, nelze ještě usuznvati, že se ho vzdává. 

(Rozh. ze cine 4. října 1927, Rv II 584/27.) 

Byv propuštěn ze služby, domáhal se abchadní pomacník na zaměst
navateli úplaty za výpovědní lhůtu. Pro c e sní s a udp r v é s t o
I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s a u cl zrušil razsudky 'Obou nižších soudů a vrátil 
věc prvému saudu, by o ní dále jednal a ji znovU rozhadl. 

D ů vad y: 

Nelze souhlasiti s odvolacím saudem, že zaměstnavatel, propouštěje 
zaměstnance ze služby, musí mu oznámiti dův'od propouštěcí a dáti mu 
lhůtu k osvědčení způsobilosti, jinak že by se již nemohl dovalávati ta
hoto důvadu. To zákon nikde nenařizuje, podobně jaka s druhé strany 
nenařízuje zaměstnanci, by zaměstnavateli oznámil, pro který z důvodů 
§ 26 cit. zák. předčasně vystupuje ze služebního poměru. Naopak z pra
vidla stačí, že se důvod § 26 nebo 27 prokáže teprv na soudě. Ovšem 
jest možným případ, že zaměstnavatel určitý důvod propouštěcí neazna
muje zaměstnanci při propouštění proto, že se ho vzdává. Ale z pouhé 
okolnosti, že při prapouštění zaměstnance nejmenoval určitý propouštčcí 
důvod, nelze ještě usuzovati, že se ho vzdává; příčinou, proč jej 'neozná
mil, může býti také to, že a důvodu pro zaměstnance trapnějším pa
mlóuje s ohledem na tahota, nebo že, jak tomu bylo při ústním jednání 
mezi ředitelem R-ern a žalobcem, zaměstnanci současně nabídne se ji
naká úprava služebního poměru a dá se mu Ihllta na rozmyšlenou. Za 
těchto akolnastí nelze dospěti k závěru, že se žalovaná firma způsobem 
v § 863 obč. zák. uvedeným vzdala dllvodu propouštěcího, ta tím méně, 
když žalavaná firma při nejbližší. příležitosti, ta je v dopise ze dne ll. 
března 1927) na zástupce žalobcova propouštěcí důvod' alespoň nazna
čuje, mluvíc o velkých ztrátách v 'Oddělení žalobcově a a lepších výsled
cích jeho nástupce. 

čís. 73&5. 

ExekUČl1í soud jest podie § 4 ex, ř. příslušným k povoleni exekuce 
i tehdy, hyl-li činným jako exekuční soud v jiné exekuční věci pro tutéž 
pohledávku, třebaže nebylo k dalšímu návrhu na povolení exekuce při
ložeuo vyhotovení exekučl1ího titulu. 

(Rozh. ze dne 5. října 1927, R I 685/27.) 

Na základě smíru, uzavřeného před okresním soudem v B. žádal vy
máhající věřitel u okresního soudu ve V. a pavalení exekuce zabavením 
výměnku. S a udp r v é s t o I i c e exekuci povalil, rek u r sní s a u d 
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zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu) by odstoupil návrh 
okresnímu soudu vB. jakožto souclu příslušnému k povolení exekuce. 
D ů vod y: Smír uzavřený o soukromoprávních nárocích před civilními 
soudy je titulem exekučním vytčeným v § 1 čís. 5 ex. ř. K povolení exe
kuce na základě tohoto titulu exekučního jest podle § 4 čís. 1 ex. ř. pří
slušným procesní soud prvé stolíce. V případě § 4 čís. 1 ex. ř. může 
sice býti žádáno o povolení exekuce též přímo u souclu exekučního, ale 
jen tehdy, je-Ií k návrhu připojen exekuční titul opatřený dolažkou vy
konatelnosti (§ 4 poslední odstavec ex. ř.). V projednávaném případě 
exekuční titul k návrhu připojen nebyl a byl proto k povolení exekuce 
výlučně příslušným okresní soud v B. (§ 51 ex. ř.). V řízení exekučním 
musí býti v každém období hleděno, k otázce příslušnosti a, shledá-Ii 
soud, že není příslušným, má věc odstoupiti příslušnému soudu (§ 44 
j. n.). 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by o rekursu znovu ro,zhodl. 

Důvody: 

Dovolací rekurs právem vytýká, že rekursní soud neuznal okresní 
soud. ve V. jako soud exekučnÝ za příslušný k povolení exekuce z"ba
vením výměnku. Exekuční soud jest podle § 4 ex. ř. příslušným k po
volení exekuce i tehdy, byl-Ii čínným jako exekuční soud v jiné exe
kuční věci pm tutéž pohledávku, takže' se může ze svých spisů přesvěd
čiti o vykonatelnosti exekučního titulu .. V tomto případě není třeba, by 
k návrhu na povolení exekuce bylo přilažena vyhotovení exekučního 
titulu, opatřeného dolo,žkou vykonatelnosti. Vždyť Melem ustanovení 
posledního odstavce § 4 exekučního řádu jest, by se exekuční řízení 
zjednodušilo a by nebylo třeba zakročovati o' povolení exekuce u soudu 
proces'ního v případech, kde exekuční soud zná sám podklad povolení 
exekuce. Tomuto účelu zákona hoví docela, když exekuční soud, který 
byl již činným k vymožení dobývané pohledávky a zná ze svých spisů 
vykonatelnost exekučního titulu, povoluje exekuci, třebaže mu nebylo 
předloženo vyhotovenoí exekučního titulu, opatřené doložkou vykona
telnosti. Ve sporném případě zakro'čil již exekuční soud za účelem do
bytí vymáhané pohledávky, prov<Í<děje mobnární exekuci pod j. č. E 
290/26. V téže exekuční věci bylo také již dříve povoleno zabavení vý
měnkových dávek a exekuční soud byl zpraven o vykonatelnosti exe
kučního titulu také dopisem okresního soudu v B. ze dne 17. února 
1927. Dovolacímu rekursu bylo proto vyhověno, a ježto rekursní soud 
vzhledem k předešlým úvahám nerozhodl věcně o rekursu, bylo mu na
říditi rozhodnutí, jak se stalo. 

čís. 7386. 

Ohroženi ve sm,yslu§ 381 čÍS. 1 ex. ř. jest skutečností, nikoliv 
pouhou právní možností. Nestačl proto tvrzeni pouhé abstraktnIi mož-
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nosti stižení nebo zmatení soudníh.o vymáhání neb uskutečnění nár.oku, 
nýbrž dlužno osvědčiti nebezpečí k.onkretní. Netřeba však .osvědč.ovati 
konkretní činnost odpůrc.ovu. 

(Rozh. ze dne 5. října 1927, R I 790/27.) 

s o II cl P r v é s t o I i c e zmšil prozatimní opatření zákazem zci
zení a zatížení nemovitosti, ježto nebylo rOsvědč'e'l1'o, že by bez proza
timního opatření soudní vymáhání nebo uskutečnění nároku bylo zma
řeno nebo stíženo. Rek u r sn í so u d ponechal prozatimní opatření 
účinným. Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Stěžovatelka právem vyt.ýká, že navrhovatel prozatimního opatření 
neosvědčil, že by bez prozatimn'ího opatření soudní vymáhání nebo 
uskutečnění nároku bylo zmařeno nebo stíženo. Názor rekursního s'Oudu, 
že takové ohrožení tu je, nebyl tímto soudem blíže odůvodně'n. Nelze 
přísvědčiti stanovisku naVrhovatelovu, že ohrožení ve smyslu § 381 
čís. 1 ex. ř. není skuteoností, n.ýbrž pouhou pTávní možností. Tomu 
odporuje již § 389 prvý odstavec ex. ř., podle něhož musí navrhovatel 
vyložiti skutečnosti, návrh odůvodňující. Záko,n sám tedy pokládá pod
mínku § 381 čís. 1 ex. ř. za skutečnost. A tu nestačí tvrze'ní pouhé 
abstraktní mažnosti stížení nebo zmaření soudního vymáhání neb usku
tečnění nároku, z níž by bezprostředně plynulo ohro,žení. Ovšem noa 
rozdíl od podmínek podle § 379 ex. ř. netřeba osvědčovati konkretní 
cinno,st odpůrcovu, vedoucí ku zmaření nebo ku stížení dobývání ná
roku. Kdyby stačila pouhá abstraktní možnost ohrožení, bylo hy mtno 
pokládati za ohrožený každý nárok na odevzdání věci, ježto taková 
abstraktní možnost ohrožení .tu je vždy. To však by nevyhovovalo ani 
llč!elu prozatímního opatření, ani praktické potřebě. Navrhovatel tvrdil 
jen ·zcela všeobecně, že je nebezpečí ztráty domu pro něho, kdyby byl 
převeden na jiného, jenž by jednal v důvěře ve veřejnou knihl/,nebo 
kdyby zatiŽce-ním domku mohl hýti zmařen zpětný převod, a že smírné 
jednání nemělo výsledku,. Tím však neuvedl určitých konkretrťích sku
iečností, z nichž hy plynulo konkretní, bezprostředně hrozící nebez
pečí. Nebyly tedy uvedeny podmínky, potřebné pro povolení prozatím
ního opatření ve smyslu' § 381 čís. 1 a 389 ex. ř. a rekursuí soud ne
právem je ponechal v platnosti. 

čís. 7387. 

žal.oba pro zmatečnost (§ 529 c. ř. 5.). 
Předpis § 534, druhý odstavec, čís. 2 c. ř. s. má na mysli jen for

mální pravomoc, t. j. stačí marné uplynutí lhůty k řádnému opravnému 
Civilní rozhodnuti :IX. 
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prostředku, počítajíc od doručení rozhodnutí oné osobě která byla ve . ' sporu oznacena jako strana nebo jako její zástupce. 
V žalobě pro zmatečnost není třeba návrhu podle § 536 čís. 5 c. ř. s. 

které jiné rozhodnutí se má státi ve hlavní věci. ' 

(Rozh. ze dne 5. řijna 1927, R II 278/27.) 

Rozsudky pro zmeškání ze dne 14. srpna 1926 byl František O. uznán 
povinný~n zaplatiti Arnoštu N-ovi. Ooručení rozsudků stalo se tím způ
sozem, ze byly dne 20. srpna 1926 uloženy na soudě. Teprve dne 27_ 
ledna 1927 byly rozsudky zaslány 'opatrovníku Františka O-a. One 30_ 
ledna 1927 podal František O. svým opatrovníkem žalobu o zmatečnost 
rozs~d~ů ze ~ne 14. srpna 1926, ježto František O. pro dušev·ní poruchu 
trva]IcI od vanoc 1925 am v čase doručení žalob, ani v čase ústního 
líčení ze dne 14_ srpna 1926, aniž v čase doručení rozsudků ze cine 
: 4. s;-pna 1926 nebyl způsobilým k právním činům a proto nebyl v řízení 
radne zastoupen (§ 529 čís. 2 c. ř_ s.). Procesní soud orvé 
s t o 1~ c e odmítl žalobu jako nepřípustn'Ou v podstatě proto, že ž~lobce 
FrantJsek D. nepodal do rozsudků ze dne 14. srpna 1926 odvolání, ač 
byly Jeho opatrovníku dne 27. ledna 1927 řádně doručeny. O d vol a c í 
~ o u d zrušil n~padený rozsudek a poukázal soud prvé stolice, by, vy
ck~Je pravomocI, ve VěCI samé v řízení pokrač'oval a znovu rozhodl. 
O u vod y: Dlužno přiznati, třebas i táto otázka se posuzuje v judi
katuře rozdílně, že v případech, v nichž byl rozsudek dOfl1čen zákon
nénm zástupci, jest nepřípustno, nechati uplynouti lhůtu k odvolání 
a ·po té podati, žalobu o zmatečnost." Zde však nebyly rozsudky opa~ 
trovmku FrantJska O-a doručeny, nýbrž byly mu k jeho žádosti dne 
~7. ,ledna 1927 zaslány. Rozsudky pro zmeškání staly se však již ulo
zemm na soudě pravoplatnými, jinak nebyla by na základě nich povo
le~a e~ekuce, jak se skutečně stal'O v tomto případě. Kdyby byl správ
nym naZOf, ze takov)r rozsudek, dříve než byl doručen zákonnému zá
stuPC!, nena.byl prá~ní .moci, že tu~íž lhůta k odvo~ání běží dále, nebylo 
by vubec ,treba prav111ho ustav u zaloby o zmatecnost. Pravoplatnými 
rozhodnutlml ve smyslu § 529 c. ř. s. dlužno tudíž rozuměti i taková 
jež nabyla toliko l-ormálně právní moci; tato pravomoc jest skutečná ~ 
m~?hv. pouze zdánli;cá, jak míní odpůrce odvolatelflv_ Opomenutf pro
h~as,em podle ~. 536 CIS. 5 C. ř. s. o tom, pokud jest se domáháno odstra
nem napadeneho rozhodnutí, jakož i o tom, jaké jiné rozhodnutí ve 
hl".,vní věCI se navrhuje, neTlí důvodem pro zamítnutí žaloby. Tento 
pozada~ek, by bylo uvedeno rozhodnutí ve věci hlavní, týká se zřejmě 
P?u.ze zaloby o obnovu, při níž možno jednati ve věci hlavní pokračo
vanrm,;C o?n~vovac~m řízení; k~yby.při žalobě o zmatečnost bylo tohoto 
pro?lase,m vubec treba, Jest zre]1ne podáno včas, bylo-Ii dán'O teprve 
za nzenJ. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

- Čís. 7387 --
1539 

O Ů vod y: 

žalovan)' jest na omylu, domnívaje ·se v souhlase s prvním soudem, 
že žaloba pro zmatečnost z důvodu § 529 Plvý odstavec čís. 2 c. ř. s. 
jest v tomto případě nepřípustna a že opatrovník žalobcův pozbyl práva 
podati žalobu pro zmatečnost, protože nepodal odvolání do rozsudků 
pro zmeškání, které mu byly dne 27, ledna 1927 od procesního soudu 
zaslány, ačkoli o tvrzené zmatečnosti (§ 477 čís. 5 c. ř. s.) věděl, nýbrž 
podal dne 30. ledna 1927 žalobu pro zmatečnost, která pr, jest oprav
ným prostředkem mimořádným a jest na místě jen tehdy, když nelze 
podati opravný prostředek. Kdyby tento názor byl správný, byl by před
pis § 534 druhý odstavec Č'ís. 2 c. ř. s. zbytečným, protože by strana 
nebo její zákonný zástupce, jimž bylo rozhodnutí doručeno, vždy měli 
možnost odporovati rozhodnutí řádným opravným prostředkem, čímž 
by vždy byla vyloučena žaloba pro zmatečnost. Lze ponechati stranou 
'otázku, jaké právní povahy jest žaloba pro zmatečnost, kterou zákon 
sám neoznačuje ani jako řádný, ani jako mimořádný opravný prostředek, 
ncboť žalovaný přehlíží, že zirkon má na mysli dvojí doručení rozhod
nutí, jež žalobou pro zmatečnost napadáno, totiž první doručeni buď 
straně procesně nezpůsobilé nebo jejímu nepravému zástupci a druhé 
doručeni buď straně procesně způsobilé nebo jejímu pravému zástupci. 
První doručení jest směrodatným pro běh lhůty k řádnému opravnému 
prostředku, druhé pro běh lhůty k žalobě pro zmatečnost. Tato žaloba 
může býti podána teprve po pravomoci rozhodnutí (§ 529 prvý odstavec 
a § 534 druhý odstavec čís. 2 c. ř. s_), ale zákon tím rozumí jen pravo
moc formální - neboli jak Neumann k § 534 e. ř. s. praví »zdánlivou« 

. -- totiž marné uplynutí lhůty k řádnému opravnému prostředku, po
čítajíc od doručení rozhodnutí oné osobě, která byla ve sporu ozna
čena jako strana nebo jako její zástupce (srov. také rozhodnutí čís. 1587 
sb. n. s.). Tak tomu bylo i v souzeném případě. Rozsudky '1ro 
zmeškitní byly doručeny tehdejšímu žalovanému a nynějšímu opa
trovanci tím, že byly uloženy na poště, protože žalovaný jejich přijetí 
odepřel (§ 109 c. ř. s.) a nabyly formální pravomoci uplynutím odvolací 
lhůty. Nejlépe tomu svědčí okolnost, že podle nich procesní soud po
vohl exekucI. Byl tedy opatrovník oprávněn 'odporovati formálně pravo
platným rozsudkům žalobou pro zmatečnost podle § 529 prvý odstavec 
čís. 2 c. ř. s_ a netřeba se vůbec obírati bezvýznamnou otázkou zda 
by;o dodání rozsudků ?pat;-ovníkovi dne 27. ledna 1927 řádný~ do
r~cenrm Čll! nrc. Jde totlz jlZ Jen.o to, zda byla žaloba podána ve lhůtě 
§ 534 d~-.~ht o.dstavec čís. 2 ~_ .ř, s., což" se nesporně stalo, když byla 
p~d:,"a jlz tre11ho One po dodam rozsudku opatrovníkovi_ žalovaný trvá 
Jeste ~.rekursu ~a ?ázoru, že žaloba pro zmatečnost mohla býti zamH
.nuta JlZ proto, ze zalobce navrhoval v žalobní prosbě toliko, by byly 
wzs.udky co do cel~ho .?bsahu z3' zmatečné prohlášeny, ale že nevy
hovel predplSu § 5~6 ClS_ 5 c. r. s., podle kterého má žalobce také 
prohlásiti, »které jiné rozhodnutí ve věci hlavní se má státi«- V tom 
s~,ěnl však již o·dvnlací soud správně vyložil, že ona slova mají na 

9S-
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myslí jen žalobu pro obnovu, při které mu ze by ti jednáno "Ú důvodu 
a o přípustnosti obnovy také ve spojení s věcí hlavní (§ 540 c. ř. s.), 
nebo hned po prohlášení rozhodnutí, kterym byla obnova připuštěna 

(§ 542 c. ř. s.). Při žalobě pro zmatečnost není nového projednávání 
věcí hlavní, protože zákon v § 541 c. ř. s. nařizuje ve příčině žaloby 
pro zmatečnost toliko, že jest jednatí a rozhodovati jen o prohlášení 
zmatečnosti. Bylo-li žalobě pro zmatečnost z důvodu § 529 prvy odsta
vec čís. 2 c. ř. s. vyhověno, jest tím věc vyřízena a žalobci to stačí, 
ježto byl ex@kučni titul odstraněn. 

čís. 7388. 

Poštovního doručovatele soudních spisů jest pokládati za státního 
úřednlka podle dvorského dekretu ze dne 14. března 1806, čís. 758 
sb. z. s. 

(Rozh. ze dne 5. října 1927, R Jl 293/27.) 

žalobce domáhal se na poštovním doručovateli Karlu M-ovi náhrady 
škody, kterou pry mu žalovany způsobil porušením z.rkonitých předpisů 
při domčení platebního rozkazu v upomínacím řízení. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e rozsucjkem pro zmeškání uZlUal podle žaloby, 
o ď vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a odmítl žalobu pro ne
přípustnost pořadu práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

V nynějším období řízení jde jen o to, zda lze pokládati žalo·vaného 
Karla M-a za »státního úředníka« podle dvorského dekretu ze dne 14. 
března 1806, čís. 758 sb. z. s. Tato otázka jest otázkou prá\Cní a ni
koliv otázkou skutkovou, jak stěžo·vatel míní, takže tím padají všechny 
vývody rekursu o rozporu se spisy. žalobce domáhá se na Karlu M-ovÍ 
náhrady škody, kterou utrpěl tím, že žalovaný jako doručovatel poštov
ního úřadu nedbal soudních předpisů o doručová:ní žalob a shodných 
předpisů poštovních, doručiv žalobu s platebním rozkazem nikoli tehdej
šímu žalovaonému, nýbrž jeho manželce, od níž dal také podepsati po
tvrzení příjmu. Hned tu jest podotknoutí, že stěžovatel není v právu, 
tvrdě, že vadné doručení nebylo »úředním jednáním« doručo'vatelovým, 
protože prý taková nedbalost nemůže býti zahrnována pod pojem »úřed
ního výkonu«. Výklad stěžovatelův musil by vésti k důsledku, že by 
zmíněného dvorského dekretu nikdy nemohlo býti použito, neboť, dokud 
by úřední orgá:n jeclnal zcela podle předpisů, nic by Se mu nedalo vytý
kati, a pokud by tak nejednal, nebyl by již ve výkonu úřadu. V pravdě 
má se věc tak, že doru-cení soudního spisu náleželo do úřední působnosti 
doručovatelovy a že zůstalo úředním úkonem, i když snad bylo pro-ve
deno vadně. Dvo'rs,ky dekret ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. 
předpisuje, že státní úředníci nemohou býti u civHních soudů pro své 
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úřední jednání nikdy žalovi>ní a že tudíž civilní soudce musí takové 
žaloby, které by byly podány protí státnímu úředníku pro úřední jed
nání, ihned odmítnouti. Podle účelu zákona, jemuž záleželo na tom, by 
o správnosti úředních úkonů rozhodovaly jen nadřízené úřady, nelze 
o tom pochybovati, že pod pojmem »státní úředníci« nutno rozuměti 
všechny státní orgány, které opatřují věci státní správy, ať již jsou to 
úředníci v užším slova smyslu, neb i zřízencí (srv. k tomu Randa o ná
hradě škody z roku 1912 str. 19 a Schadenersatz ·str. 50, Pražák, Spory 
o příslušnost str. 153, Ehrenzweig, System 11./1 str. 632 a rozhodnutí 
čís. 1641 sb. n. s.). Při tom netřeba v souzeném případě řešiti otázku, 
zda lze dvorský dekret vztahovati i na osoby, které jen podle zvláštního 
příkazu a nikoli jako své povolání věci státní správy opatřují. Neprávem 
tudíž chce stěžovatel obmeziti řečený předpis - prý podle ducha doby, 
kdy byl vydá!n - jen na úředníky v užším slova smyslu, tedy - jak 
praví - na vyšší třídy státních zaměstnanců. Protože paok dvorský 
dekret má na mysli nároky jakéhokoliv druhu, tedy také nároky na ná
hradu škody, vyvo·zované z úředního jednání státního zaměstnance, běží 
již jen o to, zda Karel M. jako poštovní doručovatel byl V souzeném pří
padě státním zaměstnancem, jak je zákon má na mysli. K této otázce 
jest přisvědčiti, aniž by bylo třeba obírati se v celé šíři obtížnou otáz
kou poštovn.ictví a naukou o poštovním regálu, jakož i právní povahou 
poštovních zaměstnanců. Šlo o doručení soudního spi·su (upomínací ža
loby s platebním rozkazem), jež má soud zaříditi z úřadu (§ 87 c. ř. s.) 
a jež nutno vykonati zpravidla poštou (§ 88 c. ř. s. a § 343 jedno ř.). 
Pošta zastává tu tedy místo doručovacího orgánu soudu a provádí do
ručení svými mg.rny. Tím o·všem nestává se pošto'vní doručovatel soud
ním orgánem, nýbrž zůstává orgánem poštovním (:proto nařizuje § 356 
třetí odstavec jedno ř. k provedení § 91 c. ř. S., že při stížnostech proti 
orgánu poštovní správy jest hledati odpomoc u nadřízeného· pošto·vního 
a telegrafního ředitelství),' ale opatřuje věc, vyvěrajícI z výsostné moci 
státu,' věc státní správy. Již z tohoto důvodu nutno pokládati doručo
vatele soudních spiSl! za »státního úředn.íka« po rozumu dvorského 
dekretu a netřeba se tu ani dovolávati § 91 služ. řádu poštovních za
městnanců (výnos ministerstva obchodu ze dne 16. prosince 1852, čís. 
2649, čís. 100 Věst. min. obch.), jehož platnost stěžo·vatel popírá. Bez 
důležitosti jes.t také .námitka stěžovatelova, že dvorský dekret z roku 
1806 již proto nemohl mysliti na poštovní zajuěstnance, že tehdy ne
bylo poštovnictví provozováno státem, neboť nehledíc k tomu, že opa
třoval - jak řečeno -'-- úkon doručovacího orgánu. pro soud, nevadilo 
by rozšíření působnosti dvorského dekretu i na taková odvětví státní 
správy, která si stát vyhradil teprve během času pro jich důležitost pro 
veřejn.é blaho a která dává opatřovati svými orgány. Pokud konečně 

,stěžovatel odvolacímu soudu vytýká, že prý nebyl oprá\"ni\n hled"ti 
k námitce nepřípustnosti pořadlu práva, uplatněné teprve v odvolán.í, že 
žalovaný, byv pro zmeškání odsouzen, byl s touto námitkou již vylou
čen, že uznal přípustnost pořadu práva a že se podrobil dovolanému 
soudu, jakož i že musilo býti za pravdivé pokládáno »skutkové tvrzení" 
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-žaloby toho obsahu, že žalovan}' nejednal ve výkonu své služby - jest 
vesměs v neprávu, neboť nepřípustnosti pořadu práva jest dbáti z úřadu 
i ve vyšších stolicích, kam věc přípustným 'Opravným prostředkem dDšla 
(§ 42 j. n., § 240 třetí odstavec a § 477 prvý odstavec a čís. 6 c. ř. s.), 
na uznání druhé strany vůbec nezáleží a otázka, zda šlo o »úřednÍ 
výkon" není otázkou skutkovou, kterou by bylo pokládati podle § 396 
c. ř. s. za pravdivou, nýbrž otázkou práv,nL 

čís. 7389. 

I v řízení ve věcech nepatrných lze podati mezitimní určovací návrh 
podle §§ 236 a 259 c. ř.s. s oceněním zájmu nad 300 Kč. V takovém 
případě určuje se příslušnost, řízení a přípustnost opravných prostředllů 
odděleně pro mezitímn; návrh podle výše jeho ocenění. 

Mezitimní určo.vací návrh jest nepřípustným, týká-Ii se o.tázky, pro. 
niž není přípustným pořad práva, 

Před řádnými soudy nelze řešiti o.tázku, zda nájemce, příslušník 
česko.bratrské církve, jest povinen platiti ko.stelní příspěvky pro kato
lickou církev k rukám pronajímatele. Otázka tato není předurčující po
vahy pro spor o placení zvýšeného nájemného, odůvodněného § 12 (2) 
čís. 1 zákona na ochrat1lU nájemců ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. 
z. a n., ježto prý vzrostly výlohy pronajimatele placením (zvýšením) 
kostelních příspěvků. 

(Rozh. ze dne 5. října 1927, R 11 319/~7.) 

Ve sporu majitelky domu proti nájemníku o zaplacení kostelního pří
spěvku pro katolickou církev vznesl žalovaný mezitimní návrh určovací, 
že jako příslušník církve českobratrské není povinen platiti kostelní pří
spěvek pro katolickou církev k rukám žalobkyně. Pro c e sní s o u rl 
p r v é s t o I i c e vyhověl mezitimnÍmu určovaCÍmu návrhu. O cl vo
I a c í s o- u d zrušil mezitimní rozsudek pro zmatečnost a vrátil věc 
okresnímu soudu, by, vyčkaje pravoplalnosti, vydalo žalobě konečný 
rozsudek D ů vod y: Rozsudek napadá odv01atelka z důvodu zmateč
nosti podle § 477 čís. 6 c. ř. s., ,tvrdíc, že procesní soud rozhodlo věci 
nenáležející na pO'řad práva, poněvadž o sporné otázce jako otázce ve
řejnoprávní přísluší rozhodnutí pouze správním úřadům. Názor tento 
není sice správným, neboť jedná se 'O zjištění soukromoprávního závazku, 
zda žalovaný je povinen platiti zvýšené nájemné, nicméně je však roz
sudek zmatečný, prolože o mezitimním návrhu nelze rozh'Odovati ceston 
spornou, nýbrž cestou nespornou podle § 25 zák na ochl'. náj. žalob
kyně domáhá se v žalobě výroku, že žalovaný je povinen hraditi žalob
kyni kostelní přirážky k činžovní dani jí předepsané, a opírá žalobní 
nárok o § 12 zák. o ochl'. náj. Výše ujednané činže je podle § 1090 
obě. zák. podstatnou částí smlouvy nájemní, nemůže býti nájemné zvý
šeno jednostranné se strany majitele domu, pak-Ii si pronajímatel právo 
na zvýšení nevyhradil, ovšem měl možnost nájemníku dáti výpověď, 
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pak-li tento nechtěl přistoupiti na zvyse111. Zákonem na ochranu nájem-
niků bylo právo výpovědní zásadně vyloučeno a bylo pronajímateli za 
to přiznáno zákonem právo zvýšiti činži z důvodů zákonem připuštěný'ch, 
kromě jiných také z důvodu § 12 čís. 1 zák. na ochl'. náj., pak-li ve
řejné dávky z domů byly zvýšeny. Nedojde-Ii k dohodě, jako v tomto 
případě, rozhoduje o přípustnosti zvýšení činže okresní soud v cestě 
nesporné (§ 23 cit. zák.) a jest stanoveno v § 25, že, závisí-li rozhod
nuti sporu o zaplacení nájemného na připustnosti zvýšení ve smyslu 
§ 12, soud přeruší řízení a vyžádá si rozhodnutí o zvýšení podle § 23. 
l toho plyne, že mezitimní návrh toho z,nění, jak jej č'iní žalovaný, ne
náleží na pořad práva sporného a že k jeho rozhodnutí je příslušní' 
pouze soud v nesporných věcech, pročež bylo odvolání vyhověno. Jest 
proto přisvědčiti názoru odvolatelky, že měl procesní soud postupovati 
podle § 25 cit. zák. a podle výsledku nesporného řízení se žalobou na
ložiti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu a potvrdil napadené usne~ 
sení s dodatkem) že se l11ezitímnÍ určovací návrh žalovaného. odmítá. 

Dúvody: 

f-\ekurs není odůvodněn. Žalobkyně domáhá se na SVél~1 nájemníkovi 
doplatku činže 16 Kč 89 h, uvádějíc, že jí jako vlastnici domu byla pře
depsána kostelní pi'irážka, jíž rozdělila na nájemníky a z níž připadá na 
žalovaného ona částka a že tuto částku jest žalovaný povinen platiti po
dle § 12 (2) čís. 1 zák. o ochr. náj. žalovaný učinil při ústním jed,náni 
mezitímní určovaCÍ návrh podle § 259 c. ř. s. toho obsahu, by bylo 
určeno, ,)že jako příslušník církve českobratrské není povinen platili k~~ 
stelní příspěvky pro církev katolickou k rukám žalobkyně« a oeeml SVU] 

zájem na určení na 350 Kč. První soud vyhověl mezitímním rozsudkem 
tomuto návrhu) druhý soud zrušil rozsudek z důvodu, že o mezitímnÍm 
návrhu - který prý sice na pořad práva náleží, protože jde o zjištění 
soukromoprávníhonároku, zda jest žalovaný povinen platiti zvýšené ná
jemné - jest rozhodnouti v řízení mimosporném podle § 25 zák. o ochL 
náj. Ačkoli nelze souhlasiti s důvody napadeného usnesení, jest přece 
ve včci správné. Předeslati dlužno, že padle stálé judikatury nejvyššího 
soudu lze i v řízeni bagatelním podati mezitímní návrh určovací podle 
§§ 236 a 259 c. ř. s. s oceněním zájmu md 300 Kč a že v lakovém pří
padě určuje se příslušnost i řízení i přípustnost opravných prostředků 
·odděleně pro mezitímní návrh podle výše jeho ocenění. Ačkoli by tedy 
pro bagatelní žalobnínárok nebylo přípustno podati do rozhodnutí soudu 
druhé stolice opravný prostředek (§§ 502, odst. 2 a 517 odstavec po
slední c. ř. s.), je rekurs do zrušovacího usnesení odvolacího soudu ve 
příčině mezitímního určovacího návrhu při výhradě pravomoci podle 
§ 519 čís. I c. ř. s. dovolen. Návrh jest však podle § 259 druhý odstavec 
a § 236 druhý odstavec c. ř. s. nepřípustný, protože o něm soudy roz
hodovati nesmějí. Je-Ii podle § 236 druhý odstavec c. ř. s. takový návrh 
nepřípnstný již pro věcnou nepříslušnost dovolaného soudu, tím spíše 
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to platí pro nepřípustnost pořadu práva. žalovanSr domáhá se určení, že 
jako příslušník českobratrské církve není povinen platiti kostelní pří
spěvky pro katolickou církev k rukám žalobkyně. Rozsudek o takovém 
návrhu - kdyby byl přípustný - byl by pravomoci schopen (§§ 393 
ods!. 2 a 411 c. ř. s.), ale přípustným není. Podstata návrhu záleží 
v určení, zda je žalovaný povinen platiti kostelní příspěvky, a nezáleží 
na tom, k rukám koho je má platiti. Tato otázka nenáleží na pořad práva. 
Církev katolická jest veřejnoprávní korporací a jsou její poměry ovlá
dány právem veřejným. Z toho plyne, že i případná povinnost jedno
tlivce přispívati k nákladům nábo-ženského kultu, je-li vyvozována je·n 
z příslušnosti k dotyčné církvi, zakládá se rovněž v právu veřejném a 
že spory o takové přispěvky nenáležejí před soudy, nýbrž před úřady 
správní. Pokud se týče katolické církve, jest pro tento případ přisluš
nost úřadů správních výslovně uznána v § 55 zákona ze dne 7. května 
1874, čís. 50 ř. zák., na němž nic nebylo změněno zákonem ze dne 23. 
duhna 1925, čís. 96 sb. z. a n. Nelze tudíž již z toholo důvodu u soudu 
rozhodovati o mezitímním návrhu určovacím a to ani v říze:n'í spo·:r;ném, 
ani v řízení mimosp·orném. Ale je tu ještě druhý dlivod pro nepřípustnost 
mezitímního návrhu, totiž nedostatek předurčující povahy návrhu pro 
rozhodnutí hlavního sporu. Žalobkyně domáhá se placení zvýšeného ná
jemného, které pokládá za od'ůvodněné § 12 (2) čís. 1 zák. o ochr. náj., 
protože vzrostly její výlohy zvýšením veřejných dávek zapravoval1ých 
z domu nebo z nájemného, nebo zavedením nových veřejných dávek. 
Jest tedy lho-stejno, zda by žalovaný 'byl povin.en kostelní příspěvky 
platiti. Jemu předepsány nebyly, nýbrž pronajímatelce. Jenom u pronaji
matelky by šlo o otázku, zda jest k příspěvkLll11 povinna, u žalovaného 
jde jen o to, zda jest povinen platiti zvýšené nájemné podle § 12 (2) 
čis. 1 zák. o ochr. náj. z důvodu, že pronajímate1ce vzrostly výlohy zvý
šením veřejných dávek, zapravo,vaných z domu nebo z nájemného, nebo 
zavedením nových veřejných dávek. Jen tyto předpoklady jsou pro roz
hodnutí hlavního sporu podstatny, ale právě tylo předpoklady může ře
šiti jen soudce mimospomý podle § 25 zák. o ochr. náj. Bydlí-li nájem
ník u pmnajímatele, u kterého nastanou předpoklady pro zvýšení ná
jemného podle § 12 zák. o ochr. náj., nemůže odpírati placení zvýšené 
činže z důvo-dll, že by II jiného pronajímatele takové zvýšeni nenastalo 
a že by tedy on takového zvýšení platiti nemusil, nýbrž může nejvýše 
jen najíti si takového jiného pronajímatele. 

čís. 7390. 

Byl-li nabízen důkaz o-bchodnimi knihami, jejž soud prvé stolice 
(obchodní soud) připustil za přibrání znalce a uložil navrhovateli, by 
pod následky § 279 c. ř. s. složil zálohu, na malečné, kdo/ž pak navrho
vatel v určené době příkazu tomuto nevyhověl, vydal usnesení, že důkaz 
obchodnúni knihami nebude proveden, nelze usnesení, jímž bylo navrho
va(eli uloženo složiti zálohu, ani usnese,ní, jímž bylo upuštěno od připu-
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štěného důkazu pro nesložení zálohy, sice napadati ani pod rouškou 
neúplno-sti řízení, dlužno však spatřovati vadu odvolacího řizení v tom, 
že ani prvý so-ud ani soud odvolací nepřipustil důkaz obchodními kni
hami bez přibrání znalce. Teprve kdyby znalosti prvého soudu .ia
kožto soudu odborného (obchodního) nebyly stačily k vysvětlení ob
sahu obchodních knih, mohl soud prvé stolice použiti důkazu znaleckého 
s učinky § 279 c. j', s. 

(Rozh. ze dne 6. října 1927, Rv I 1465/27.) 

Směnečný platební příkaz na 58.119 Kč ponechal pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e v platnosti. O cl vol a c í s o u d napadený rozsu
dek potvrdil mimo jiné z těchto d ů vod lJ: V rámci odvolacího důvodu 
neúplnosti řízení uplatňují žalovaní též výtku, že nebyl proveden dukaz 
obchodními knihami žalobce a důkaz výslechem stran o výši zažalované 
pohledávky. Dlužno předem poukázati k tomu, že podle názoru soudl! 
odvolacího z té skutečnosti, že žalovaní výtahy ze svých účtů str,anou 
žalující jim půlletně zasílané bez jakýchkoli námitek přijímali, podle zá
sady víry a věrnosti sluší souditi, že žalovaní tyto účty co do výše, tedy 
i co do výše úroků uznali. Jejich mlčení zde nutno bezpodmínečně vy
kládati ve ·smyslu souhlasu (čl. 279 ohch. zák.). Povinnost protidůkazl!, 
že účty nejsou správny, náležela výhradně žalovaným. Když žalovaní 
zálohu na výlohy připuštěného důkazu obchodními k.nihami za přivzetí 
znalce uloženou jim sOlldem stolice prvni bez jakéhokoli ospravedlnění 
nesložili, vším právem soud první stolíce k návrhu žalující strany postu
poval podle § 279 c. ř. s. (§§ 365, 332 druhý odstavec c. ř. s.). Vzhle-

. dem k tomu nemohl a nesměl (§ 371 druhý odstavec c. ř. s.) provésti 
důkaz stranami, 10 tím méně,když žalovaní ve svých přednesech -neuvá
děli urč'itých skutečností proti výši zažalované pohledávky. Ta okolnost, 
že žalovaní navrhovali důkaz obchodními knihami bez znalce, jest zcela 
nerozhodna. Neboť soud první· stolice důkaz ten přirozeně bez znalce 
provésti nemohl a právem nařídil důkaz ten za přibrání znalce. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by ve věci znovu jednal a o ní rozhodl. 

Důvody: 

Dovoláni opírajícísetoljko o dovolací důvod čís. 2 § 503 c. ř. s. spa
třuje tento důvod mimo jiné v tom, že nebyl proveden dlikaz obchod
ními knihami a výslechem stran o výši zažalované pohledávky. V tomto 
směru žalovaní namítli, že pohledávka žalobkyně zanikla již částečně 
zaplacením, takže nemůže činiti 58.119 Kč, nýbrž méně o splátky 
50.000 Kč a 15.000 Kč, a nabízeli o tom důkaz svědectvím Leona S-a, 
obchodními knihami žalující strany a výslechem stran. Z těchto prllvodů 
připuštěn byl průvodním usnesením ze dne 25. dubna 1927 dlikaz ob
chodními knihami žalující strany za přibrání znalce a uloženo žalova
ným, by pod následky § 279 c. ř. s. složili 1.000 Kč jako zálohu na zna-
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lečné. Jelikož však příkazu v určené lhůtě nevyhověli, bylo k návrhu ža
lobkyně při ústním líčení dne 9. května 1927 usneseno, že důkaz obchod
nimi knihami nebude proveden. Soud prvé stolice pak námitku, že zaža
lovaná částka v celé výši již nep0zllstává, odbyl prostě tím, že námitka 
ta padla, ježto nebyla prokázána. Soud odvolací se k tomuto mínění pří
pojil, podotknuv ještě, že žaloviCní bez námitek přijali o sporné pohle
dávce a jejím splacení kontokorentní v,ýtahy a tedy ji uznali a že prvý 
soud důkaz obchodními knihami bez znalce provésti nemohl a že jej 
právem podle § 279 c. ř, s. neprovedl, když záloha složena nebyla, Usne
seni, jímž bylo dokazovateli uloženo, by složil zálohu na provedení zna
leckého důkazu a usnesení, jímž bylo upuštěno od připuštěného důkazu 
pro nesložení zálohy (§ 332,367,279 c, ř, s,), nelze ovšem napadati ani 
pod rouškou neúplnosti řízení, toho- však dovolání nečiní, ježto nevytýká, 
ze mohl neb měl býti proveden důkaz znalecký, nýbrž namítá, že nabí
zeným důkazem obchodními knihami i bez přibrání znalce byla by se 
prokázala výše směnečné pohledávky, zejmé,na, že jest niŽŠÍ, -než zaža
lované saldo, Jest mu přisvědčiti, neboť nabídnutím důkazu obchodními 
knihami uči·nili žalovaní své důkazní povinnosti zadnst, když zatím se 
omezili na nabízení tohoto důkazu (§ 178 c, ř, s,), jelikož důvodně 
mohli za to míti, že obchodní soud jako soud odborný jest s to, by dů
kaz ten provedl i bez znalce, Prvý soud měl především připustiti důkaz 
obchodními knihami a, kdyby vlastní jeho znalosti k vysvětlení obsahu 
obchodních knih mu nestačily, byl by 111 ohl použíti důkazu znaleckého 
s účiinky § 279 c, ř, s, Tím, že ani' odvolací soud nabízených důkazll 
o sporné pohledávce a zmenšení její splátkami nepřipustil, zůstalo ří
zení neúplným a vadným podle § 503 čís. 2 c, ř, s" neboť nebylo ani vy
světleno, kolik činila směneč'ná pohledávka původině, zda 66.000 Kč, jak 
tvrdí žalující strana, či 80,000 Kč, jak tvrdí žalovaní a jakými splátkami 
se zmenšila po případě, zda žalovaní neměli při svých námitkách na 
mysli snad jiný úvěr 50,000 Kč, o kterém se zmínil svědek Oskar W. 
a na který z úvěrů byly plněny splátky, o nichž se v pbemných námit
kách zmii'iují. 

čís, 7391. 

Zrušeni spoluvlastnictví veřejnou dražbou podle § 830 obč. zák. 
Stanovení dražebnícb podmínel, o určení příslušenství nemovitosti 

dlužno ponechati řízení nespornému. 
Tím, že spoluvlastníci nemovitostí provozovali hotelovou a kaváren

skou živnost na sllolečný účet, nestaly se .ieště nemovitosti, v nichž byla 
hotelová a kavárenská živnost provozována na společný účet, kmeno
vým jměním společnosti podle § 1182 obč, zák. 

S hlediska § 830 obč. zák. nelze přihlížeti k újmě, která by vznikla 
jednotlivým spoluvlastníkům likvidací hotelového a kavárenského pod
niku. 

Pokud mohou býti škodlivé skutečnosti pomíjejícího rázu důvodem 
k odkladu podle poslední věty § 830 obě, zák. 
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V, p:ojevu zůstav}tele ,v závě!i: »jest mým přáním, by dům zůstal 
v rodme«, nelze spatrovah ustanoveni o zachování společenství ve smy-
slu § 832 obč. zák. . 

(Rozll. ze dne 7, října 1927, Rv 1 315/27.) 

. Žalobkyně, spolu~lastn!ce jedné čtvrtiny společných nemovitostí, do
mallala se na ostatmch trech spoluvlastnících zrušení spoluvlastnictví 
soudní dražbou, Nemovitosti, o něž šlo, byly ve světovém lázeňském mí
stě a žalobkyně domáhala se mimo jiné též zrušení spoluvlastnictví k ho
telovému domu 0 kavámě s veškerým příslušenstvím. Žalovaní namítali 
Ž': podá~í žaloby před sezonou jest nevčasným vzhledem k újmě, již l~~ 
llcastmkum očekavatJ, a vzhledem k mimořádné obtížnosti provedeni 
r~zděl?~í spo!ečenst~í za nejvy~ši sezony, Rozdělení společenství je 
vsem. u~astlllkul11 :la ujmu, tehkoz)de O podnik nedávno zavedený a za
chovan: ~Iastlllckeho s~olecenstvl Jest pro všechny účastníky otázkou 
eXlstencm, Z tohoto dllvodu bylo dřívější majitelkou objektu Aloisií 
K-ovou testamentárně ustanoveno, že objekt má zůstati v rukou rodiny. 
Mimo to, bylo llJez~ ~odílníky ujednáno: že podnik bude veden společ'n!' 
a, 1 kdyz nebylo receno, pk dlouho Jest ujednání závazno nenastaly 
změny, které by 'Odůvodňovaly náhlé rozdělení společného 'vlastnictvi. 
Žalobkyně ne,ll1úže pO!,ado~ati zrušení, sp~lečenství, jelikož j~st založeno 
na testamentarl1lm nanzem (§ 832 obc, zak,), Zrušení vlastnického spo
lečenství stalo bl' se nevčas, jeliko'ž jeden ze spoluvlaslnfků, Miloš M. 
Jest n~:letilý a jelikož ~yplac"ní je~o podílu v penězích bylo by pro jeh; 
zao~a,rel1l sk~dh~e, dale tak,e ,z duvodu; že dalším spoluvlastníkem jest 
pozustalost, bera nebyla Jeste odevzdana, Pokud se týče hostinského 
provozu v objektu, Jde o obchodní společnost, jež může býti zrušena 
Jen po~le ustanovení zákonů o tom platných. Tato 'Obchodní společnost 
byla, }nZe;,a se souhlasem majetkového spoleČ'enství, jehož podílníci 
se sucast~, na ZIsku a ztrátě s,tej~ými podíly po );í, kdežto poměr spolu
vlastl;lCtvl k objektu jest ]lny. Zalovaní poukazovali také na t'O, že za 
spol~~n,eho provozu byly provedeny četné investice, že však žaloba je 
neU}'Clta ~ nedo~tatečn,~ sp;cifiková,~a, pokud žádá také rozdělení pří
slusenstvI, zeJmena zanzel11, lI1ventare a zasob lázeňského domu a ka
v~renské restaurace, Zrušení spoluvlastnictví jest nevčasné také z tollo 
cI~vodu: ž,e"Městská ~p-ořite1na v P, má na objektech zajištěnu hypole
kaml zapulcku ve ,VySl. as, 1,000,000 Kč v pozemkových knihách, kterou 
v.:hleclem ke .sp:r~n; me,~l ,pro,cesní,!,i stranami vypověděla a bude 00-
Il:no nalezl! ]lny uver, pn cemz mUSl býti vzat zřetel k tomu, že 700,000 
K~ Jmenovaného ústavU' jest zapůjčeno na mimořádně nízkou úrokorvou 
nll;u 4Y2%. Pr?c,esní so~d prvé stolice uznal p'oclle žaloby" 

'D u vod y: Zruselll,,~lastl1lckeho společenství bezprostředně před se
zonou nebo za neJvyssl sezony, mohlo by býti provozu lázeňského domu 
hot~lu ~ebo kavárenské restaurace na škodu, avšak je rozhodně věci 
drazebmch po~lmí:nek, které budou stanoveny v nesporném řízení, by 
v ",ch bylo mceno v tomto směru vhodné bližší datum dražby, Podáním 
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žaloby není ještě určen okamžik skutečného. zr~šení vlastnického spo
'ečenství takže se tato námitka žalovaných jeVl bezpodstatnou. Pokud 
Žalovaní 'uvádějí že jde o obchodní podnik, že koncese nepodléhá rozdě
lení atd. nemá to na mzhodnutí věci vlivu, jelikož se žalobkyně domáhá 
žalobou' zrušení vlastnického společenství ohledně objektů v žalobě 
označených s příslušenstvím a soudu jest tolil<o o _tom ;ozhodovatl. ža: 
lovaní nedokázali, že žalobkyně má závazek pokracovah ~e společemtv~ 
(§ 831 obč. zák), ani nemůže býti použit~ !estamentanuho ustanovem 
vzhledem k jeho všeobecné stylisacl oprotr zal.ob~ym ve smyslu ,§ 832 
obč. zák. Uvádí-Ii se posléze, že zrušení vlastmckeho sp'Ůlečenstvl ,st~l? 
by se nevčas, poněvadž Miloš M. jest ne.zletilý a ~~ jednín; z p.odlll1lku 
jest ještě neodevzdaná pozůstal~st, jde .len o 'potlze, ktere I,ezl v,'Ůso
bách účastníků nikoli však ve vecI same. Take prol! nezletrlemu učast
níku může býti požadováno rozdělení společenství a nemé~ě proti eo: 
zůstalosti. Pokud se konečně týče námitky, že žaloba nem, dostatecne 
specifikována, jelikož by mohlo dojíti ohled~ě přísluše~stvl k pochyb
nostem, je,st soud názoru, že v ~omt~ směru jest ž,alobm prosba dosta
tečlně jasná a že jest mvněž věCI drazebmch podmmek, jez budo,~ v ne
sporném řízení stanoveny, by v nich bylo- .~. pO,d,;ob~ostech blize __ roz
hodnuto. Vždyť jest samo o sobě jasno, co pnchazl v uv~hu l"~0 pnslu
šenství lázeňského domu s hotelovým provozem a kavarenske resta~
race a rovněž jaké zásoby k tomu patří. žaloba donlá~á se len rozde: 
lení věcí které jsou ve společném majetku, mkoliv ]luych. Jll1'ak budlz 
podotče~o ještě toto: Podle § 830 obc. zák. může spoluvlastník pravI
delně požadovati zrušení společenst'(í, nikoli. však v ?evčas aw;?o "na 
újmu ostatních. Kdo tedy na, roz,dě~ení žalUje, n~pot;ebule zvlastnrhv 
odůvodnění své prosby o rozdelem. Soud mohl tudlz vse to, C? bylo tak 
rozsáhlým způsobem žalující stranou předneseno, ponechal! bez, PO-: 
všimnutí, rovněž i to" co bylo druhou stranoU' uvedt;no .na ~yvrac~J1l 
tohoto stanoviska žalující strany. Soudu bylo se zabyval! tohko ota:
kou, zcla rozdělení bylo požadováno v nevčas nebo zda bude o~ta~mm 
účastníkům na újmu čili nic, vše ostatní, co bylo st",naml zbytečne pred~ 
neseno nenáleží do okruhu soudcovského uvážení. Soud nemohl mll! 
zřetel~a námitky žalovaných, které oznaaují roz?ělení, v~eobecné z~ 
škodlivé pro účastníky. Pravideln~ je~t pro ~ešker~ pO~llmky společna 
správa véci výhodnější nežli rozdel~m s~o~,:censtv~. Avsak na t0!'D po
znání, vyplývající ze všeobecných duvodu ~celnost~ § 8~? obč., zal:. ne
míří, mluvě o »nevčasnosti« a »0 újmě«. zalovant, kten, :o:zdel:lll od.~ 
pOfO'vali, měli přinésti důkaz, že namítan~ nevčasnost, a, ujl!'a pr,es~hul~ 
tyto meze. Tohoto důkazu však žaloval1l nepodali. Sved~l bud up~ne 
selhali nebo se o šk'Ůdách, jež by se do,stavrly, vyslOVili zcela vse
obecně takže může býti pokládáno za to, že jistě neměli na mysli mc 
jiného,' než ony obecné nevýhody, vyplývající z mzděloen~ společens,tví 
pro účastníky. Naproti tomu vyplývá z po's~dku znalcu, ze lze ~osah
nouti jak hypotekárních zápůjček ~ro lázens~é obj;,kty, ,Ťa'~ 1 ze po: 
měry V lázních nejsou prodeji velikych oo}ektu .nepnhodn~. z,: docllem 
zápůjčky je pravidelně odvislým od osobnlho vltvu, pk zduraznu]e zna-
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lec W.) nasvědčuje t01l1U, že obtíž s opatřením si takové zápůjčky nelze 
pojímati jako újmu ve smyslu § 830 obč. zák. Rovněž nemŮže býti směro
datným, že prodejní h'Odnoty objektu v lázeňských místech podléhají 
kolísání podle sezony. Takovéto koUsání jest zde stále a nikdo nemůže 
předvídati s jistotou postup hospodářského vývoje lázeňského města. 
Jele tu o spekulativní uvážení, které nemá konečně pro věc rozhodujícího 
v)·znamu. Lázeňský dům nemá poskytovati rentabilitu pro jednu nebo 
.několik sewn, nýbrž pro řadu let, a tu se slabší výsledek jed:noho obdobi 
vyrovnává lepším výsledkem druhého. Vážní uchazeči musí tudíž po
čítati jen s průměrným výtěžkem, který není vázán na u~č!ité doby. 
1 kdyby rozdělení společenství bylo požadováno za špatné sezony, ne·
může býti řeči o tom, že jde o nevčasnost ve smyslu § 830 obč. zák. 
O d vol a c í S'O U d napadený mz'sudek potvrdil. D ů vod y: V tom, 
že v žalohním žádání a důsledkem toho v rozsudku veškeré příslušenství 
(zařízení, inventář a zásoby) nemovitostí, jichž společné vlastnictví 
soudní dražbou má býti zrušeno, není podmbně uvedeno, specifikováno, 
nelze spatřovati nesprávné právní posouzení věci. S'Oud prvé stolice 
právem poukazllje k tomu, že určení tohoto příslušenství jest věcí ne
sporného říz,ení, dražebních podmLnek, po případě semání znalců. Ve 
sporu tomto nelze příslušenství ani přesně určíti, neboť se do provedení 
dražby může změniti. žalobkyně nemusila seo příslušenství vůbec ani 
zmiňovati, jelikož podle § 294 a násl. obč. zák. sdní osud věci hlavní. 
Původní žalobní žádost žalobkyně, že jí vů6 žalovanému přísluší právo 
žádati zrušení společenství k nemovitostem tam uvedeným soudní draž
bou, jest po zákonu správná. Vývodům odvolání, že žalobkyně není 
oprávněna žádati zrušení společenství, poněvadž prý ustanovení o za
chování společenství jest vyjádřeno v posledních pořízeních Louisy 
M-ové a že se k tomu žalobkyně zavázala (§§ 832 a 831 obč. zák.), 
nelze přisvědčiti. Posledni pořízení Louisy M-ové ze dne 15. prosince 
1917 a ze dne 21. října 1919 nemají nařízení, že nemovitosti, o jichž 
zrušení společenství se jedná, určují se společným vlastnictvím dědicll 
a toliko v dodatku k prvému poslednímu pořízení zůstavitelka praví: 
»Meín innigster Wunsch ist, das unser Haus j,n der Familíe bleibt«. 
Tento projev přání není nařízením povinnosti o zachování spole-č'enství 
(§§ 832 a 711 obč. zák.) a netýkal se ani žalobkyně, které, jak podle 
tohoto posledního pořízení, tak i podle posledního pořízení ze dne 21. 
října 1919 dědický podíl v penězích měl býti vyměřen a vyplacen. Ža
lovaní ve sporu ani netvrdili, tím méně prokázali, že se byla žalobkyně 
při dědickém narovnání ze dne 17. února 1921 k pokračo'vání ve spole
čenství po nějakou určitou dobll zavázala, takže tu ani ustanovení § 831 
obč. zák. nelze použíti. Závazek k pokračování ve společenství nelze 
.dovozovati z provozování živnosti hotelové a kavárenské na společný 
účet ve společných nemovitostech. Neboť uzavření smlouvy společenské 
není prokázáno, clle výpovědi svědků k sjednání takové smlouvy ne
došlo a žalo'vaní sami v žalobní odpovědi uvedli, že hotelový podnik 
vede prvžalovaný Miloš M. a že vede správu společného majetku podle 
§ 833 obč. zák., poněvadž všichni žalovaní s tím souhlasejí. Při pro-
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vozování živnosti hotelové a kavárenské na společn}T účet, jde tedy ve 
skutečnosti jen o výkon práva vlastnického stranami jako spoluvlastníky 
k hotelu a kavárně k provozování živností těch. Ostatně, i kdyby tu 
byla společnost podle § 1175 a násl. obč. zák., jak odvolání tvrdí, nebyl 
hy existencí společnosti založen závazek žalobkyně k pokračování ve 
společenství podle § 831 obč. zák. Neboť společnost na určitou dobu 
uzavřena nebyla a žalobkyně tím, že žádá zrušení společenství, prohla
šuje, že ze společnosti v době skutečného zrušení společenství prove
dením dražby vystupuje (§§ 1205 a 1212 obč. zák.). Z toho patrno, že 
by žalobkyně zrušend společenství vzhledem ku smlouvě společenské 
nežádala nevčas. Žádo,st žalobkyně o zrušení společného vlastnictví není 
jinak také ani nevčas ani na škodu žalovaných, jak tvrdí odvolání. Doba 
podání žaloby (skončení řízení v prvé stolici), jest pro posouzení této 
otázky úplně nerozhodnou. Neboť ustanovení doby skutečného prove
dení dražby, by se tak stalo pro všechny spoluvlastníky co nejvýhodněji 
(před sezonou, či po sezoOně), jest věcí řízení nesporného. Že ze zrušení 
spo.Ječens"tví vznikne újma všem žalovaným, jmenovitě prvžalovanému 
Miloši M-ovi a přihlášené dědičce Antonii K-ové, kteří jsou zaměstnáni 
v hotelovém podniku, nemůže býti pochyhno. Subjektivní poměry 
těchto spolu"lastníků však nerozhodují, nýbrž jen objektivní poměry, 
dotýkající se věci samé a jest proto nerozhodným, že žalovaní ztratí 
výhody, které jim sp-oluvlastnictví poskytuje. Rovněž jest hez významu, 
že pozůstalost po Antonínu K-ovi neni posud odevzdána. Že výpověď 
hypoteční pohledávky 700.000 Kč nemMe býti překážkou podle § 830 
obč. zák. pro zrušení společenství, nemůže býti pochybno. Výpověď po
hledávky té po podání žaloby přivodil' sám prvžalovaný svou návštěvou 
u městské spořitelny a žalovaní o odvolání výpo'vědi a ponecháni úvěru 
toho i nadále, se ani nepokusili. Z toho, že by opatření nového úvěru 
do prvé hypoteky mohlo hýti spojeno s povinností placení vyšších úroků, 
jest nerozhodno. Neboť, jak vyplývá z výpovědi svědků, bude vážných 
a kapitálově silných uchazečů do,st a kdyby i úvěr městskou spořitelnou 
byl ponechán, každý nový nabyvatel s případnou výpovědí kapitálu 
toho po,čítati musí. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by po případném dalším jednání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolatelé v rámci dovolacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. především 
vytýkají, že nemělo býti nespornému řízení ponecháno p,odrohné sta
novení dražehních podmínek, zejména určení příslušenství a stanovení 
doby prodeje. Ale, jak již v rozhodnutí čh. 5165 sb. n. s. podrobně do
vozeno, staóí žalobní prosba o nález, že »žalobci přísluší proti žalo
vanému právo, žádati soudní dražbou zrušení spoluvlastnictví« a nevadí, 
že žalobkyně z nadbytečué opatrnosti doplnila žalobní prosbu větou, že 
»žalovanÍ jsou povinni snášeti zrušení spDluvlastllictví soudní dražbou«, 
V témž rozhodnuti, jakož i v rozhodnuti čís. 5381 sb. n. s. bylo dále 
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dovozeno, ž: ,st~l1o~ení dražc?nícl; po~i,ll1ínck a určení příslušenství jest 
podstatnou castl vykonu drazeblllho nzení a nikoliv úkolem rozsudku 
pOV?IUFcího zruš;ní společenství. Ostatně žalobkyně, nač nižší stolice 
spravne poukaZUJI) nemohla za sporu) který tak dlouho trval. tím ménč 
při podání 3aloby předvídati, jaké bude v čase dražby příslušenství a 
ve ktere mcUl l~ob~ bude dražba pravádena. Není proto důvodnou ná
lnltka d':.volat~lu, ze rozsudek nebude. lze vzhledem k této neúplnosti 
P?dle§ " ex. 1. vykon~tl, a ne,lze mluvlÍl o vadnosti řízeni podle § 503 
CIS .. 2 c. r. ~: z !oho duvodu, ze za SpOrtl nebylo zjištěno. příslušenství, 
ze]lnena z~nzeUl a. ll1~entář realit a příslušné zásoby. Odvolací soud 
posoudll vec p-o pravl1l stra'nce správně i v tom že pro tento spor je"~ 
n~roz~odné, ~da byla. o provozování hotelové' a kavárenské živnos~~ 
uj,edna~a meZI stran~ml, společnost podle § 1175 obč. zák. Není správ
~ym nazor dovobtelu, ze, byla-ll mezi s!ranami hotelová a kavárnická 
ZIV?OS5 pr?vozovana na ~polečný účet, staly se již tím nemovitosti, 
v n!chz. se ~lvnost provozuje, kmenovým jměním společnosti podle § 1182 
obc. ~ak. Zlvn~'st lze provozovati i v místnostech jen do užívání přene
chanych. Ze]111en:, ,v tomtO' případě nebyly zjištěny okolnosti, Z nichž by 
se dalo SOU,d,:" ze sc tvrzený poměr společenský dotýkal spoluvlastni
ckY,ch pomeru v t~n způsob, že by lnělo při likvidaci podniku dojíti 
k dele~, nemOVItostI podle zasad o hkvllIaCl. Poměr spoluvlastnický zůstal 
nedot~en,. a jcst nerozhodno, ]3k hkvldace tvrzené společnosti dopadne 
a ]3k,:. naroky leden spolcčník pr:oti druhému bude při zrušení společ
nosti ClU!t!, a n:lze moznost vze]1Íl takovychto nároků pokládati za okol
nost, kt~:a by cmlla pr,ovedení ll~a,žby podle § 8~? obč. z,ák. nevčasným. 
Proto tez nebllo !lUt~J111, by Z]lstovany byly bhze pomeryspolečnosti, 
~nemuselo byh pnhhzeno k eXIstencI obchodních knih, a nezávažné jest, 
:c podnIk vede~ byl pod Jcdnolny111 označením »dědicové Louisy M-ové«, 
ze smlouvy sluzebl1l llZaVlrany byly pro tuto společnost a že zisk a ztráta 
z podniku děle~a bylapod,le klíče pr? tuto spol"čnost platícího, a s podíly 
spolu,vlastl1lclyml se uplne ,:e~?odUj;C,ho; rovnež jest nezávažné, že pod
nI~,sam, o sobe Jest hodnotneJslm .nez budovy bez něho. Že ani posledním 
P?nzel1lm Louisy M-ové nebylo po rozumu § 832 obč. zák. nařízeno stra
nam; by s~trvaly ve spoluvlastnictví nebo ve společenství hotelového a 
kav~re~skeho podl1lku, správně dovodil již odvolací soud. Odvolací soud 
s,~ravne poukázal též k tomu, že není prokázáno, že spolčení k hotelo-
: en;u a kavarenskemu podl1lku bylo ujednáno na určitou dobu naopak 
ze z.alobkyně, podáv~jic tuto žalobu, způsobem v § 863 'DM. ;ák. uve
d~nym dala na Jevo, ze nemíní ve společnosti setrvati. Tím stává se bez
vyzn:mným i další ~ouhz dovolatelů na to, že v tomto případě byla mezi 
pomerem spoluvJas,mckym a společ;ným provozem podniku právní sou
vI~llost .v ten rozum) že věnování realit a jejich zařízení pro účely spo
le:11ostl nel:;ůže býti rozvázáno, pokud společnost trvá, ježto by se spo
lee!lO~Íl od~al jeJ!, hl11,?,tný podklad. Bezdůvodnou jest i výtka dovola
t:l.u" z~ se '1o .. udove l11zs1ch stolIc neoblrali nynějšími úvčrovými a valu
faJnI,ml pomery. V tomto směru proveden byl dokonce i důkaz zna
lecky. Zh}/vá konečně úvaha 1 zda žalohní nárok jest povšechně oprávněn 
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po stránce § 830 obč. zák., t. j., by zrušeni spoluvlastnictví nebylo žá
dáno nevčas anebo ke škodě ostatních. Podle ustálené soudní praxe 
(srovnej na příkl. rozh. čís. 101,295, 1187,2387,2942,3926,4553, 5381, 
5764 a 6489 sb. n. s.) nerozhodují pro posouzení včasnosti podle § 830 
obč. zák. osobní poměry spoluvlastníků a z těchto snad vyplývající škoda 
neb újma, nýbrž rozhodují objektivní, věci samé se týkající a na ni účin
kujicí poměry. Nelze tedy, jak již správně dovodili soudové nižších stolic, 
j}řihlížeti k újmě, jež by jednotlivým spoluvlastníkům vznikla likvidací 
hotelového a kavárenského podniku, jehož zánik přivodí soudní prodej 
nemovitostí. Nelze zejména přihlížeti k tomu, že snad někteří spoluvlast
níci při podniku dosud či'nní nenaleznou jinde s daleka tak výhodné pole 
pro uplatňování svých osobních schopností a dosav<tdních odborných 
zkušeností získaných při provozování tohoto podniku. Tím však jest ře
·čeno jen tolik, že není důvodu pro naprosté zamítnutí žaloby, a není vy
řizena ještě otázka, zda zrušen,í nebude míti za následek škodu ostatních 
podílníků, jež by se dala odčiniti též odkladem p,odle poslední věty 
§ 830 obč. zák. Soud prvé stolice zabýval se otázkou škody, ale po
strádal důkaz, že namítaná újma přesahuje meze pravidla, podle něhož 
společná správa věci jest výhodnější pro všecky podílníky, než rozdělení 
společenství. Při tom poukazuje na výsledky 'Svědeckých výslechů. Ža
lovaní 'Odporovali tomuto názotu odvoláním, odvolací soud, probrav ná
mitky, uvedené shora v důvodech tohoto usnesení, prohlásil povšechně, 
že žaloba na zrušení spoluvlastnictví není na škodu žalovaJných, což do
vodil však jen z nerozhodnosti subjektlvnfch poměrů. Ale námitkou škody 
jest se zabývati podrobněji, jak bude patrno z dalších vývodů. Rozhod
nutí .nejvyššího soudu svrchu uvedená sdílí po většině názor vyslovený 
v komentáři Stubenrallchově k § 830 obč. zák. (sr. vydání z r. 1902, 
díl 1., str. 1024, pozn. 2), podle něhož v případě škody musí podílník, 
žádající zrušení společenství dáti si líbiti odklad podle poslední věty 
§ 830, jehož trvání, neshodnou-li se strany, ustanoví s'oudee podle obdoby 
§ 904 obč. zák. Podílníkovi nesmf býti vůbec znemo,~něno uplatniti právo 
zásadně mu propůjčené § 830 (sr. rozh. čís. 2387 a ,násl. sb. n. s.), u,ve
dená zásada však nevylučuje přiměření' odklad podle poslední věty § 830. 
Nelze"ovšem přihlížeti k trvalým škodlivým poměrům, neboť tím by bylo 
'skutečně znemožněno podílníku právo shora uvedené, to však neplatí 
,o škodlivých ,skutečnostech rázu pomíjejího, neboť tyto nebrání sice ZlU- . 

šení společenství, ale mohou býti důvodem k přiměře,nému odkladu, 
uzná-li je soud za dostatečné. V tomto sporu poukázala žalovaná strana 
na nezletilost p'odílníka Miloše M-a, jenž podle tvrzen'; obsaženého ovšem 
teprve v odvolání narodil se 10. října 1907, a navrhla, by lhůta k rozdě
lení spoluvlastnictví byla sta'novena nejméně až do zletilosti onoho po
dílníka. Soud prvé stolice nezabýval se tímto návrhem, patrně z důvodu, 
že vůbec nevzal za prokázánu škodu, také odvolací soud pomlčel jak 
o návrhu na s·tanovení odkladu, tak i o tom, zda škoda hrozící podílníkům 
je rázu trvalého či jen pomíjejícího. Po této stránce bude třeba doplněn'í 
napadeného rozsudku, po případě i řízení. Jde tu především 'O žalovaného 
nezJ. Miloše M-a, o ,němž se tvrdí, že jest odkázán na výnos svého podílu, 
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nemajc dosud vlastního zaopatření. Žalovaná strana sama návrhem svým 
naznačuje, že pokládá následky této skutečnosti za škodu pomíjející, 
neboť žádá za odklad do dosažení zletilosti jmenovaného, tudíž patrn" 
do 10. října 1928. Bude tudíž na odvolacím soudu, by uvažoval o po
třebě odkladu, a v kladném případě, t. j. shledá-Ii, že jmenovanému 
nezletilci po případě i jinému podílníku hrozí skutečně škoda rázu po
míjejícího, by stanovil odklad ten sám podle ·obdoby § 904 obč. zák. 
K tomu cíli postačilo zrušiti jen rozsudek odvolacího soudu, neboť není 
vyloučeno, že při případném jednání shodnou se stmny na lhůtě, zejména 
když i dovolací soud má nárok v podstatě za oprávněný, a doplnění 
řízenj nebo rozsudku jest omezeno jedině na otázku, zda má býti určen 
odklad pouze podle § 830 obč. zák. a na jak dlouho. 

čís. 7392. 

Pohledávka útrat v rozepři vedené vyrovnacún dlužníkem, jest za
sažena vyrovnánún potud, pokud byly útraty s o u cl e m při z ll' á n y 
již před zahájenim vyrovnaciho řízeni, byť i výrok útratový se stal pra
voplatnýtn teprve za řízeni vyrovnacího. V tomto případě jde o pohle
dávku, pod m i II ě n o u t i m, že přísudek útrat nabude moci práva 
(§ 16 vyr. ř.). 

útraty, o nichž byl učiněn výrok soudcovský teprve p o z ahá jen í 
v y r o v n II c i hoř I z e n I, nejsou d o t č e n y v y r o v n á fl i m. 

(PlenáE1í rozhodnutí ze dne 11. října 1927, Pres. 1200/,25.) 

V poradách i rozhodnutích nejvyššího soudu vyskytla se různost 
llázorů O tom, pokud jsou vyrovnacím řízením a vyrovnáním dotčen)' 
útratové pohledávky, přisouzené proti vyrovnacímu dlužníku ve spo
rech, zahájených již před vyrovnacím řízením. Kdežto jedni soudí, že 
právní účinky vzniku útratové pohledávky působí již od doby, kdy byla 
hlavní pohledávka zažalována, a že nesejde na tom, že útraty vznikly 
a byly přiřknuty teprve p'Ú zahájení vyrovnacího řízení, takže nelze po
voliti exekuci pro útratovou pohledávku, nelze-li ji povoliti pro pohle
dávku hlavní (R I 233/024 čís. 3688 sb. n. s.) a že útrato,vou pohledávku 
nelze pokládati za pohledávku, vyrovnáním podle § 10 (4) vyr. ř. ne
dotčenou (R. I 32/23 čís. 2235 sb. n. S., R I 689/24, R I 1095/,25), 
pokládají jiní za to, že nárokem (pohledávkou) stávají se útraty teprve, 
když byly p r á v o P I a t ně přisouzeny; stalo,-li se tak teprve za vy
rovnacího řízení, nedotýká se vyrovnací řízení útrat, třebas vznikly a 

'byly částečně přisoHze,,,y již před jeho zahájením (Rv II 748/123 čís. 
3336 sb. n. s.). Podle tohoto názoru jest dlužník povinen zaplatiti útraty, 
přisouzené rozsudky nižších soudů v plné výši, i když spor v nižších 
stolicích prosoudil před zahájením vyrovnacího řízení, jestliže rozsudky 
nižších soudů byly potvrzeny teprve po zahájení tohoto, řízení (Rv II 
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448/24 čís. 4071 sb. n. S., R I 145/25 čís. 4773 sb. ll. s.). Naproti tomu 
se však také rozeznává mezi útratovými pohledávkami a to bud' p-odle 
toho, byly-lip.řisouzeny, třebas ne právoplatně, před zahájením vyrov
naciho řízení nebo po něm CR I 270/26, sb. n. s. Čís.5935), aneb podle 
toho, kdy vzníkly útraty, jež daly podnět k přisouzení útratové pohle
dávky. Vznikly-Ii před zahájením vyrovnacího řízení, jsou podle tohoto 
názoru jím zasaženy, vznikly-li po něm, platí o nich ustanovení § 10 (4) 
vyr. ř. (R I 791/>23 čís. 2932, Rv I 809/24 čís. 4016). Ani v nauce není 
ona otázka posuzována jednotně a to ani, pokud jde o spornou otázku 
samu, ani, pokud jde o předurčující otázku vzniku útratové pohledávky. 
jedna část nauky posuzuje nárok na náhradu útrat v podstatě jako 
hmotněprávní (prodlení, náhrada škody) a má za to, že povinnost k ná
hradě útrat a důsledkem toho i nárok na jejich náhradu trvají již před 
soudním výrokem o útratách (přísudkem útrat). S·oud prý musí při
souditi útraty, jsou-Ii tu podmínky §§ 41 a násl. c. ř. s., proto jest nárok 
na jich náhradu do jisté míry právně účinný, tedy vzniklý a způsobilý 
býti předmětem právních jednání již od toho okamžiku, kdy· vznikly 
útraty samy. Důvodem vzniku nároku na útraty není teprve soudní roz
hodnutí, nýbrž jíž každé jednotlivé, s útratami spojené procesní jednání 
(Horten, bsterreichische Civilprozessordnung I. 1908, str. 205 a násl.). 
Útratový výrok má prý jen de.klarativní význam; soudce jen zjišťuje 
jsoucnost podmínky, za které ódpůrce musí nahraditi útraty, útratový 
nárok však trvá (jest tu) již v okamžiku, kdy ten který náklad' byl uči
něn. Vztahuje se pro-to účínnost vyrovnání k útratám za všechny výkony, 
které časově spadají před zavedení vyrovnacího řízení bez ohledu na 
to, zda (tyto útraty) byly v tu dobu již určeny nebo věřiteli přisouzeny 
(Lehmann, Komentar zur Konkurs-Ausgleichs- und AnfechtUlngsordnung, 
II. sv. str. 103, L sv. str. 422); pohledávka na útratách rozepře, vedené 
vyrovnacím dlužníkem, jest proto bez ohledu na to, kdy se stal výrok 
o útratách, za:sažena vyro·vnáním potud, pokud přis·ouzené útraty vz'níkly 
před zahájenim vyrovnacího řízení. útraty vzníklé po zahájení vyrov
nacího řízení nejsou jím dotčeny. Naproti tomu jiní, posuzujíce útratový 
nárok s hlediska procesně-právního, mají za to, že dokud útraty nebyly 
soudem přisouzeny, straně vůbec žádný nárok na útraty nepřísluší. Útra
tový nárok nevz·niká spolu s náklad,em, nýbrž teprve přisouzen.ím 
(Bartsch, Ko,nkurs-Ausgleichs- u.nd Anfechtungsordnung und deren Eín
filhrungsverordnung 1916, str. 90 pOln. 34, str. 658). Bez výroku soudu, 
jímž útraty přisouzeny, není »nároku« na útraty; nárok vzniká teprve 
toho dne, kdy soud určí útraty, útratový výrok soudu jest rázu konstitu" 
tivního (Dr. Edmund Prochaska: »Die Wirkung des Ausgleíches au! 
Kostenansprtiche«, jurísten-Zeitung 1926 čís. 13,8tr. 97 a nás1.; stejně 
Dr. Rudolf Pollak, juristische Bliitter 1926, čÍs .. 20); až do doby vynesení 
útratového výroku (soudu) jde tu o jakésí ·čekatelství (Anwartschaft) 
na náhradu. útrat (Gaupp-Stein: Die Zivilprozessordnung Wr das 
deutsche Reich l. str. 269). Před sou-dcovským uložením n.ákla:dů ne
trvá nárok ani jako podmíněný; útratový n á r o k vmiká útratovým 
výr o k e m soudu a trvá, pokud výrok ten nenabude právní mocí, jako, 
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nárok podmíněný' rozvazovací V)/l11inkoLl, že ~Itra~o,vý výrok ne?u~e ZI11~
něn nebo zrušen (.Dr. Prochaska v uvedenem c1anku). Plenar111 senat, 
·emuž byla sporná otázka předložena k rozřešení, příklonil se k názo
~ům této druhé části nauky, zejména Dra Edmunda Prochasky, a usnesl 
se na uvedené právní větě. Vzhledem k úzké souvíslostí předpisů úpad
kového a vyrovnacího řádu dal sí plenární senát především otázku, zda 
by se neměla sporná otázka řeš!ti stejně jak ,pl~O obo; ří~ení vyrovnacího 
tak i pro obor řízení úpadkoveho a odpovedel k nI zap~rne vzl'ledem 
k velkému rozdílu mezi řízením úpadkovým a vyrovnacun, jejZ nelze 
přezírati. Účelem úpadkového řízení jes! zlikvídovati a, re~lisovati ve~ 
škeré majetkové poměry úpadcovy se zretelem na pomerne uspokOj~m 
všech jeho věřitelů; účelem vyrovnacího řízení jest udržeti života schopné 
hospodářské podniky jednotlivců v zájn;u ce!h; proto sou-dně pot~rze
ným vyrovnáním sprošťuje se vyrovnacI dluz~lk povl~nnosh hradlh ~o
datečně svým věřitelům ztrátu, jíž ve vyrovnam utrpell (§ 53 vyr. r.). 
postavení vyrovnacího dlužníka jest podstatně jíné, než postavení úpad
ce; vyrovnací dlužník zůstává :působilým b~ti, stranou ve. ~p:oru, .ve 
svých majetko~ýcb poměrech m~že ~~mo.statne zalo~ah a byh .zalo~a? 
Na rozdíl od úpadce v úpadko·vem nzem nepozbyv a vyrovnacl dluzmk 
zahájením vyrovnacího řízení procesní způsobilosti! zahájené .spory se 
tímto řízením nepřerušují, takže není v něm tak ostfe vyznačene hramce 
mezi oběma obdobími sporu, před zahájením a po zahájení řízení, jako 
v řízen.í úpadkovém. Vyrovnací dlužník jesi i po zahájení vyrovnacího 
l"ízení oprávněn k jedlíáním, která náležejí k obyčejnému proV'ozováni 
obchodů (§ 8 vyr. ř.), leč by tomu vyrovnací správce odporoval; naprotI 
tomu vyhlášením úpadku odnímá se. volnému ~aklá~ání. úp.adcovu ve
škeré jmění, podrobené exekUCI, ktere mu v nne dobe nale~l, '~ebo kte
rého nabude za úpadku (§§ 1, 59 úp. Ll. Jen úpadce a mkohv vyrov
nacího dlužníka týkají se určitá právní omezení podle občanského zá
kona (§§ 1024, 1210, 1226, 1260, 1262), obchodního záko~a (čL 258, 
259) a jiných zákonů soudních a správních; .len upadc; slI~a capllIs de
mínutio pokud jde o určitá práva občanska, pohlIcka a costna, ztrata 
volebního práva a volitelnosti podle příslušných předpisů obecních řádú 
českého, moravského i slezského a volebních řádů do poslanecké sně
movny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev. Vyrovnacímu 
správci příslušejí jiná práva než správci úpadkové podst~ty, zejména C? 
do možnosti nechati zahájený spor přerušenym nebo v nem pokračovalI; 
zahájené spory, ve kterých jest úpadce žalobcem nebo žalovaným, pře
rušují se vyhlášením úpadku (§ 7 úp. ř.) a zá.!eží na rozhodnutí správce 
podstaty (Ilěřitelského výboru), zda má býti v. ,nich jménen; pO,dstaty 
pokračováno; odepření vstupu do spom ma tu ucmky v § 8 up. r. uve
dené. V pmněru k třetím osobám jest správce podstaty oprávněn - po
kud nejde o případy vyhražené schváleni vÝ,boru věřitelsk~ho n.ebo 
úpadkového komisaře - konalI všechny p:a~m obcl~.o-dy a pred~ebl1:ali 
všechna právní jednáni, jichž vyžadUje pInem jehn uradu (§ 8:3 up. r.), 
a zpeněžití jmění náležející do úpadkové podstaty; ]Cst opravnen v~tou
piti do odpůrdch sporů, jež jsou v době vyhlášení úpadku zahajeny 
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(§ 115 úp. L); povinnosti vyrovnacího správce jest pečovati o to, by 
provozováni podniku bylo podle možnosti udrženo a by jměni nebylo 
ztenčeno (§ 31 vyr. ř.). Práva a povinnosti obou se různi podle toho, 
jak to odpovídá onomu odlišnému účelu obou řízení. Nelze proto posu
zovati spornou otázku jednotně pro řízení úpadkové a vyrovnací a jest 
ji tu řešiti jedině. pro obor řízeni vyrovnacího. Vyrovnacím řízením jsou 
dotčeny jen pohledávky, vzniklé již před zahájením vyrovnacího řízení 
(§ 10 (1) a (4) vyr. ř.). Aby bylo lze uspokojivě vyřešiti otázku, pokud 
je vyrovnáním dotčena útratová pohledávka, bude tedy nutno především 
zabývati se otázkou předurčující, kdy vzniká útratová pohledávka a ze 
správné odpovědi na tuto vyplyne sama sebou již také sp-l"ávná odpověď 
na onu. Jde tudíž o otázku, kdy vzniká pohledávka útrat, pokud se týče 
nárok na náhradu útrat, vzešlých ve sporech zahájených před zavede
ním vyrovnacího řízení. O samo,statných sporech dlužníka za vyrovna
cího řízení, pokud se týče o útratách z takovýchto sporů, nelze zajisté 
říci, že vznikly »do zahájení vyrovnacího říze,nÍ«; takové spory náležejí 
k »nárokům vyloučeným« (§ 27 vyr. ř.) a nejsou tudíž vyrovnáním do
lčeny. Stejně je nepochybno, že jsou vyrovnáním dotčeny útraty ze spcfrů 
v době vyrovnacího řízení již pravoplatně ukončených, pokud se týče 
útraty z takovýchto sporú, neboť v rozhodující době již nepochybně 
»vznikly«. Předmětem plenárního" usnesení jsou proto jen útraty sporlI 
v době zahájen,í vyrovnání již zahájených a dosud pravoplatně neSk0'll
čených; nezáleží na tom, zda jde tu o spory, v nichž vystupuje vyrov
nací dlužník v úloze žalobce či žalovaného (aktivní nebo pasivní spory 
vyrovnacího dlnžníka). Druhý odstavec § 40 c. ř. s. výslovně odkazuje 
na předpisy civilního řádu soudního, pOdle nichž jest posuzovati (pokud 
tenůa zákon jinak nenařizuje) oprávně'ní stran k náhradě nákladů jim i 
z a p r a ven Ý c h; právním pramenem útratového nároku jsou podle 
toho ustanovení c. ř. s. (§ 41 a násl.). Z toho plyne, že útratový nárok 
je rázu procesně-právního, nikoliv hmotně-právního, povinnost k náhradě 
útrat má ráz čistě procesuální; nárok na útraty není nic jiného než opráv
nění stran žádati od soudu úpravu v bodě útrat, odpovídající předpisům 
pátého titulu prvního oddílu první hlavy civilního řádu soudního. Uplat
ňováním hlavního nároku nevzniká ještě odpůrcova povinnost k náhradě 
útrat a nárok, 'Odpovídající této povinnosti. Nárok může býti teprve vzne
sen a jeho předpokladem, podmínkou právní ochrany jest, že tomu, kdo 
činí nárok, náklady skutečně vzešly, že je zapravil, a že byly k domáhání 
se (po případě k ohraně) hlavního nároku nutnými. Soudce má potom 
rozhodnouti, zcla a pm koho jest nárok na náklady odůvodněn (kdo jest 
povinným a kdo oprávněným). Podkladem tohoto rozhodnutí jest zpra
vidla podlehnutí v rozepři. Strana v rozepři úplně podlehnuvší má na
hraditi odpůrci všechny náklady vedením rozepře zpúsobené,. k účel
nému domáhání se neb'O bráně,ní práva potřebné (§ 41 c. ř. s.); tu jde 
teprve o vlastní »útraty<(, Ona zásada ručení za výsledek nepl"tí bezvý
jlmeč:ně, jsouc v určitých případech prolomena (§§ 44, 45, 48 c. ř. s.). 
Při částečném podlehnutí může soudce pn případě navzájem zrušiti ná
klady nebo poměrně je rozděliti, může však také při takovém výsledku 
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sporu uložiti jedné straně náhr.adu ve~ker~ch l1ákla~ů odp.ůrci vzešlýc,h 
(§ 43 c. ř. s.). Podle toho mezI hlavl11m narokem a jeho traba,~,tem, l:a~ 
tOkem na náklady není určitého vztahL~, pvř,ízn.lv~ rozhodnut,1 ve veCl 
hlavní nemusí míti za následek obdobn~ pľ1znJv~, l~o-zhodnut! o t?mto 
nároku vedlejším. Soudce tu nezabezpecuje trvaj1cI (nebo jSO~Cl tu) 
rovinnost plnění rozkazem k náhradě nákladů, on tu teprve tvon tako~ 
~ou povinnost plnění (Dr. Prochaska v uv.edeném článku). U~tanovem 
§ 10 vyr. ř. předpokládá út;atovou pohledavku; pOjem ~ohledavky pak 
,ť dpoldádá dlužníka a ventele; ktera strana bude dluzl11kem a ktera 
k re . .. . 'I I'" t t· věřitelem oné pohledávky, bude Jisto teprve, kdyz S?UC ce u ~:l u ra y, 
když svým výrokem o útratách !·ozhoelne. utratovy n~rok nemuz,e se sa
mostatně pořadem práva uplatnovat1; s,tran.a se mUSI »pO(: ztratou ná
roku« za konkretního sporu útrat domahatl; strana obracI se na ,soud 
o přiřknutí (přisou.zeni) útrat ~ teprve, to. zjednává nárok. Toto~řrsou= 
~ení útrat útratovy v)rrok SaliUJ1l, -nem razU deklalatOlmho, nybrz kon 
L' , . b ') d t stitutivního (s výjimkou případů zpětvzetí žalo y a sn1ifu , sou ce ~ 
nedeklaruje, nýbrž konstituuje, jeho útratový výrok jest pravot~orny 
s účinky ex nunc. Nárok vzniká teprve toho dne, kely s,nud stan.ovl pro
cesní útraty; není třeba, by toto stanovení útrat bylo pra:oplatnyn~ I ne
právoplatně přisouzené útraty jsou již přisouzeny, ,ovs,em z~ predpo
kladu pod podmínkou, že pi'ísudek útrat nabude pravnl mocI; vy~e,se~ 
ním (konečného) rozhodnutí o útratác? v~miká náro~ jako podml~e12Y 
až do pravomoci rozsudku; okolnost, ze ~tr~tovy vyr~kv ?ude ,zmenen 
nebo zrušen, je tu rozvazovací výminkou. Ze 1 .vx:ovnaCl rad z"na poh!e
dávky podmíněné, vychází na jevo z. ustanoven,l jeho § 16; Pred ~,lo:e
ní111 útrat netrvá útratovir nárok anr jako poc1m1l1eny, nybrz jde tu o ja~ 
kési čekatelství (Anwartseha!!) na n~hl:adu ú~rat, (Gaupp-~te1l1), kte;e 
'Ovšem může býti také předmetem urcltych pravi11ch jednalll, muze byb 
podkladem pro poskytnutí jisto!y a předmětem postupui strany ~e hO' 
mohou vzdáti mohou je platne porovnal! 1 uznat!. Narok na utra!y 
v z n i k á po:lle toho, co uvedeno, tep'rve když· a jakmile h~ly, útraty 
soudem přisouzeny; do pravoplatnosti trvá jako nárok p~dmmeny,po~le 
§ 16 vyr. ř.; pro posouzení, zda byla útratová pohledavka zahajenrm 
vyrovnacího- řízení do~tčen~ či rtiko:l.i~, :ozhodu.l,~ t~'(ly oknlno,8t; z~~a se 
soudcovský výrok '0 utratach stal ]1z pred Zahajelllm vyr'Ovnalll, Cl z.d~ 
byl vydán teprve po něm. V prvém případě vztahují se ÚČ1'l1ky ~yro~mm 
na tyto náklady, v druhém nikoliv. Proti tomu nelze poukazo,val!.k up ad
kovému řádu, a nelze z jeho předpisú d'Ovozovati, že rozhodUje doba, 
kdy byl učiněn náklad, že útratová pohledávka jest zasaže:na vy'rovnání~ 
bez ohledu na to, kdy byly útraty přisouzeny, vzmkly-h len pred zaha
jením vyrovnacího řízení, poněvadž, jak bylo již dolíčeno, platí ve vy
rovnacím řízení ji1né zásady než v úpadkovém. Nevadí ani, že nárok na 
náhradu útrat může býti již před jeho přisouzením předmětem různých, 
ovšem přípustných jednáni právních, že se strany mohou vzdáti tohoto 
nároku, mohou: jej uznati a o něm učiniti narovnání, neboť i čekatelství 
múže se za určitých předpokladů státi předmětem různých opatření, jak 
bylo již uvedeno: Také není tomuto poznání na újmu okolnost, že žaloba 
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mu ze býti obmezella na útraty, a že mohou, pomine-li hlavní předmět 
rozepře, býti předmětem dalšího ř1zení soudního, neboť to vše může se 
jen státi v rámci rozepře a předpisů o přisuzování útrat rozepře. Správ
nosti onoho názoru se nepříčí ani, že § 52 odst. třetí c. ř. s. ukládá straně, 
by včas předložíla (náležitě specialisovaný) seznam útrat, a že strana 
musí tak učiniti podle § 54 c. ř. s. p'od následky prekluse ještě před kon
cem jednání, které bezprostředně předchází před rozhodnutím o nároku 
na náhradu nákladů; ani z doslovu tohoto § 54, který mluví O ztrátě 
»'11 á r O k u« na náhradu nákladů, nelze nic dovozovati proti správnosti 
názoru plenárního senátu; »nárokem« jest tu míněn právě jen nárok na 
soudcovský výrok o útratách; ustanovením tím má býti jen řečeno, že 
strana, která sou:du seznamu nákladů nepředloží, nemá nároku, by jí byly 
útraty přisouzeny; je tu prostě stanovena povinnost strany, která chce 
míti útraty přisouzeny, by se zachovala pod.le ustanovení § 54, jež jest 
vykládati v souvislosti s § 41 c. ř. s. One'Í1 § 52 c. ř. s. pak ustanovuje, 
že o povinnosti k ;náhradě nákladů jest rozhodnouti také bez dotyčného 
návrhu stran, pokud jen byl včas předložen seznam útrat, z čehož vy
svítá, že tím bude soudcovské rozhodnutí omezeno jen v otázce »kolik«, 
zvláště když podle našeho. práva se soudce zabývá nejen ohsahem (roz
sahem), nýbrž i číselnou výší útrat. Vítězství a podlehnutí v otázce útrat 
neřídí se podle výsledkli jednotlivých pmstředkli útoku a obrany (práv
ních prostředků), nýbrž podle konečného výsledku (§§ 41, 50 c. ř. s.). 
Proto je odůvodněna zásada z hořejších úvah vyvozená, že pohledávka 
útrat v rozepři vedené vyrovnacím dlužníkem, jest zasažena 'Vyrovnáním 
potud, pokud byly útraty soudem přiznány již před zahájením vyrovna
cího řízení, byť i výrok útratovýse stal pravoplatným teprve za řízení 
vyrovnacího. V tomto případě jde o pohledávku, podmíněnou tím, že pří
sudek útrat nabude moci práva (§ 16 vyr. ř.). útraty, o nichž byl učiněn 
výrok soudoovský teprve po zahájení vyrovnacího řízení, nejsou dotčeny 
vyrov·náním. Pro toto řešení mluví i úvahy praktické,nehoť při tomto 
názorn bude věc působiti méně obtíží než při názoru opačném, kde by 
musilo teprve v každém případě býti zjišťováno, které náklady skntečně 
vznikly pře d zahájením vyrovnacího řízení a které pn .něm, což 
samo o sobě bude někdy dosti nesnadno (např. déle trvající informace, 
jednotné cestovné, když za cesty zavedeno vyrovnání, déle trvající sepi
sování přípravných podání atd.), obzvláště když v exekučním titulu jest 
zpravidla uvedena jen číselná výše útrat bez jakékoliv specialisace. Uklá
dati exekučnímu soudci, by sám pátráním (dotazem u soudu titul vy
davšího) zjišťoval ony okolnosti, nebylo by lze ospravedlniti ani usta
novením třetíhO' odstavce § 65 ex. ř., které nemá místa při poV'o,lení exe
kuce. Musíť se usnesení exekuci povolující zásadně státi bez ústního jed
nání, bez výslechu stran a jiného šetření výhradně na základě učiněného 
návrhu a po ruce jsoucích spisů (§§ 3, 55 ex. ř.) a ony okolnosti (které 
náklady vznikly před zahájením a které po zahájení vyrovnacího řízení) 
nelze snadno zjišťovati při povolení exekuce; lze tu však nepochybně 
zjistiti bez znač.ných obtíží, zda se útratový výrok stal před zahájením 
nebo po zahájení vyrovnacího řízení. 
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čís. 7393. 

Ku spravení lmihovních záznamů ku zajištění daňových pohledávek 
stači průkaz, že se zaznamenaný nález stal vykonatelným. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, R I 548/27.) 

V řízení o rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovi
túst přikázal rek u r s n i s o u d státu v knihovním. pořadí .daňovou 
pohledávku, zajištěnou knihovně na vydražene nemovltosÍl zaznamem 
zástavního práva, s podmínkou a potud, že a pokud bude vykonatelnos.t 
a splatnost pohledávky prokázána. 

N e j vy Š š i s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Důvody: 

Neopodstatněnými jsou dovolací rekursy banky P. a dlužnice ve pří
čině daňové pohledávky státu 40.000 Kč, zajištěné knihovně na prodané 
nemovitosti záznamem práva zástavního a přikázané rekurs'Dím soudem 
v knihov.ním pořadí s podmínkou a potud, že a pokud buďe vykonatel
nost a splatnost této pohledávky prokázána .. Mylně l;tá. b,:nk~ P .. za yo, 
že tuto pohledávku nebylo vůbec z nejvyššrho p:oct:"nI pnkazatI, ..lez,to 
pohledávka ta jest jen knihovně poz~ame~~na,a predpokl.ad pro lell pr!
kázání [Iodle § 228 ex. ř., že jest nelPozde]l p;l. rozvrhove,m ro~u proka
záno, že řízení ku spravení záznamu bylo zahalcruo nebo ze Ihuta k leho 
zahájení ještě neprošla, nebyl splněn. Ustanov:,ní § 22~ ex. ř."na ~hora 
uvedenou pohledávku a její záznam nelze pouph. HI~dlc k tomu, ze s~ 
v § 228 ex. ř. mluví o lhůtě k~ spravení záz~~~nu,.týkáse tento §,zá
znamů, ohledně kte'rých má mlsto spravovacl. nzenl podle §~ 42 a~ 4~ 
knih. zák. a netýká se záznamů podle § 41 plsm. b) kl1lh. zak., II mellZ 
tohoto řízení není a jež jsou sr,raveny tím, že jest podán průkaz, že se 
zaznamenaný nález stal vykonatelným. Záznamy ku zajištění daň?vých 
pohledávek patří k záznamům podle § 41 písm. b) kl11h. zak. a nom kro
mě průkazu vykonatelnosti dalšího spraveni u nich třeba (d\>. dekret ze 
dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. zachovaný v platnosti čl. lil. UV. zák. 
k ex. ř., srovnej sb. n. s. čís. 5980 a 6122). Správně proto rekursní ~oud 
vzhledem k záznamu práva zástavního pro shora uvedenou pohledavkll 
státu v pozemkové knize(§ 210 a 214 ex. ř.) pohledávku tu z nejvyššího 
podání přikázal a, protože vykonatelnost a splatnost její nebyla proká
zána, ji podle ustanovení § 221 ex. ř. přikázal toliko podmínečně a po
tud, že a pokud o vykonatelnosti a splatnosti pohledávky bude podán 
průkaz, nařídiv, by částka na pohledávku připadající byla zatím uložena 
na úrok. Co uvedeno o dovolacím rekursu banky P., platí též pro do'vo
lací rekurs dlužnice, pokud tato odporuje přikázání uvedené pohledávky 
státu dovolávajíc se § 228 ex. ř. Pokud tato dovolací rekurentka napad~ 
přikázání pohledávky 40.000 Kč státu také proto, že prý se Jedná o dan 
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z válečných zisků a že záznam práva zástavního k jejímu zajištění za
nikl padie § 27 poslední odstavec zákona ze dne 16. dubna 1916, čís. 
103 ř. zák., pokud se týče podle § 35 poslední odstavec zákona ze dne 
16. února 1918, čís. 66 ř. zák. ponechaného v platnosti zákonem ze dne 
30. ledna 1920, čís. 79 sb. z. a n. následkem toho, že nebyl rekurs do 
vyměření daně ve lhůtě v uvedených předpisech stanovené vyřízen, ne
lze k těmto námitkám proti přikázání uvedené pohledávky přihlížeti, 
ježto, ač mohly býti, nebyly při rozvrhovém roku předneseny (§ 234 
ex. ř.). Protože k námitkám těm není přípustno přihlížeti, nelze také 
dlužnici; jak jest navrhováno, poukázati s těmito námitkami na pořad 
správní. 

čís. 7394. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Změněny-li stanovy společenstva snížením závodních podílu, musí ve 

stanovách dojíti výrazu, že snížení podílu týče se pouze členu nově vstu
pujících a že závazky dosavadních členu zustávají nezměněny. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, R I 781/27.) 

Rej s tř í k o v Ý s ou cl nevyhověl opovědi společenstva s r. o., 
by byla zapsána změna stanov, jíž byly dosavadní p'Údíly 200 Kč sníženy 
na 50 Kč: D ů v o cl y: Hledíc k § 76 zák. ze dne 9. dubna 1873 ř. zák. 
k nabytým již právům věřitelů společenstva není přípustno, by 9yla sní
žena výše závodního podílu, třebaže' podle předloženého avšak neově

. řeného (§ 22 min. nař. čís. 27/'1863 T. zák.) nálezu společenstevního re-
visorajest poměr aktiv k pasivům společenstva velmi uspokojivým. Zá
kon o společenstvech ós. 70/1873 ř. zák. nemá v tomto směru obdob
ných ustanovení jako zákon o společnostech s ručením obmezeným čís: 
58/,1906 ř. zák. §§ 54-58, takže ani pro soud rejstříkový, ani pro vě
řitele není jiných prostředků ochranných proti jednostrannému snížení 
úhradových fondů, než zachování závodních podílů v dosavadní výši. 
Rek u r5 n í s o u cl napadené usnesení potvrdil. D ů v'o d y: I když 
se přisvědčí stěžovateli, že nenínepřípustno, by byly sníženy závodní 
podíly členů společenstva, nutno zdůrazniti, že by tak se mohlo státi je
n0111 za určitých záruk zabezpečujících neztenčené trvání nabytých práv 
osob třetích. Toho však v projednávaném případě není, ·neboť § 5 stanov 
zní nyní prostě, že závodní podíl činí 50 K, aniž by zároveň ustanovil r 

jak se to má s nynějšími závodními podíly po 200, Kč. Že by pak, jak 
rekurs tvrdí, při dosavadních členech společenstva se počet závodních 
podílů zvýšil nomineÍ'ně na čtyry podíly, aniž by došlo ke splacení po
dílů na členy společenstva, není patrno z nově usnesených změn stanov, 
aniž vpraveno ručení starých členů společenstva pro nynější poměry. 
Právem proto odmítl prvý soud zápis usnesených změn stanov a nemá 
rekurent důvodu usnese,ní napadati. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dlivody: 

Stanovení vvse závodního podílu jest nezbytnou složkou společen...:. 
stevni smlouvy' (srv. § 5 zák. ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.: 
»Spo!ečenstevní smlouva m~sí ?bs,ahovati~. a k" !~~U ~ís. 5 t~.hož §). 
§§ 9 a 33 druhý odstavec tehoz zak~na pnp?ustejl ov.sem zmenu spo~ 
lečenstevní smlouvy (stanov) zcela vseobecne bez pkehokoh obmezem 
na určité její součásti (§ 5), tedy také zvýšení nebo snížení závodních 
podílú. Při tom se jen vyžaduje, by byla změna usnesena na valné hro
madě kvalifikovanou většinou hlasů, pokud ovšem stanovy neup-ravují 
jinak tuto většinu. Jde-Ii však o sn!žen! pod~lů, ~ůsol:í.a může působiti 
usnesení valné hromady jen co do clenu nove vSlUPUJICICh. Zavazky do
savadních členů zůstávají nezměněny, ježto by jinak byla dotčena práva 
věřitelů, spoléhajících na púvodní stav, zejména na výši původních zá
vodních podílll a tím i na rozsah případného krytí (§ 76 uved. zák.). To 
musí dojíti výrazu ve stanovách, má-li dojíti k Jich změně. Nestačí proto 
pouhé ujištění, že dosavadní členové budou na~álc súčast,l1,ěniv ste!no~~ 
měrou a že jen místo jednoho podilu nom. 200 Kc budou mlh vzdy ctyn 
podíly po nom. '50 Kč. Rekursní soncl, potvrdiv usnesení soudu rejstří
kového jmenovitě proto, že nebylo stanovami upraveno ručení dosavad
ních členů vzhledem k usnesení valné hromady o snížení závodních po
dílů, posoudil věc správně po právní stránce. 

čís. 7395. 

. Účelem prozatlmního opatřeni správou pachtovních práv dlužníka, 
jež bylo povoleno jen na dobu do právoplatného rozhodnuti sporu jest, 
by vadným hospodařením na spachtovaném statku nebo změnou dosa
vadního stavu nebylo zmařeno neb'Ú stiženo s.oudní dobývání navrho
vatelova nároku a by tímto opatřením byla 'Odvrácena hrozící nenahra
ditelná škoda, niko,!iv však, by výtěžky ze správy byly rozvrbovány mezi 
věřitele dlužníka. Bylo-Ii prozatímní opatřeni jako nezákonné zrušeno, 
jest navrhovatel povinen nahraditi správci pachtovních práv odměnu. 
Správce pachtovních práv nebyl oprávněn zadržeti si k zajištění své od
měny potřebDlÍ' peníz z výtěžku správy. Vymohl-li si navrhovatel exe
kuci zabavením a přikázáním nároku dlužníka na vydání veškerých v§'" 
těžkii, kterých správce jeho pacbtovn!ch práv docili1, nepřichází v úvahu 
předpis § 383, druhý odstavec, ex. ř. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, Rl 828/27.) 

K návrhu vnuceného správce uložil s o udp r v é s. t o I i c e na
vrhovateli prozatimního opatřeni vnucenou správou pachtovních práv, 
by složil na soudě odměnu vnuceného správce 1.800 Kč. S o udp r v ce 
s t o I i c e liávrhu vnuceného správce vyhověl, l' e k u r sní s o u d 
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návrh zamítl. [) ů vod y: Prvý soud ukládá Karlu S-ovi, k jehož návrhu 
bylo povoleno prozatímní opatření vnucenou správou pachtovních práv, 
by do 8 dnů složil na soudě odměnu vnuceného správce Jana F-a 
1.800 Kč z důvodu, že výtěžky vnucené správy pro vykonatelné pohle
dávání Karla S-a byly zabaveny a k vybrání přikázány, a že soud ná
sledkem toho nemohl naříditi, by byla odměna zapravena z výtěžku. 
Názor ten jest mylný. Zabavení a přikázání může se státi vždy jen s vý
hradou práv třetími osobami již nabytých, a takovým právem jest i nárok 
vnuceného správce na odmě,nu. Odměnu vnuceného správce zapraviti 
jest podle § 124 čis. I ex. ř. z výtěžků, právě tak jako jiné náklady 
vnucené správy v pořadí přednostním, a vnucený správce jest oprávněn 
k zajištěni svého nároku potřebný peníz z výtěžků si zadržeti. Tento 
nárok vnuceného správce, spočívajíci v ustanovení § 113, 124 ex. ř. za
bavením výtěžků nebyl dotčen a mohlo se zabaveni vztahovati jenom 
na výtěžky, které vybývaly po úhradě odměny vnuceného správce. Ná
sledkem toho vyzvání navrhovatele k zapravení odměny nebylo 'odů
vodněno a bylo stížnosti vyhověti. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil 'usnesení prvého soudu. 

O'ůvody: 

Prozatimní opatření, povolené Karlu S-ovi podle ustanove.ni §§ 381 
a 382 čís. 2 ex. ř. k zajištění jeho peněžité pohledávky vnucenou sprá
vou pachtovních práv povinného Fr:ll1tiška Z-a k usedlosti čís. p. 10 
v P. bylo pravoplatným usnesením ze dne 2. října 1924 jako nezákonné 
zrušeno. OĎelem pmzatinmího opatření, povoleného jen na dobu do 
pravoplatného rozhodnutí sporu bylo, by vadným hospodařením na 
spachtovaném statku nebo změnou dosavadního stavu nebylo zmařeno 
nebo stíženo soudní dobýváni nároku navrhovatelova a by tímto opa
třením byla odvrácena hrozící nenahraditelná škoda (§ 381 čís. I a 2 
·ex. ř.) nikoli však, by výtěžky ze správy byly rozvrhovány mezi věřitele 
povinného (§§ 122-124 a násl. ex. ř.). Bylo-Ii prozatimní opatření 
později jako. nezákonné zrušeno, jest na navrhovateli, by hradil ná
klady ze správy pachtovních práv dlužníkových podle ustwnovení § 393 
ex. ř. Mylným jest názor rekursního s'Oudu, že stěžovatel jako správce 
pachto'vních práv byl oprávněn, zadržeti si k zajištění své odměny p'O
třebný peníz z výtěžku správy, který doličuje toto jeho oprávnění z usta
novení § 124 čís. I ex. ř., přehlíží však, že při správě, vedené jako 
prozatimní opatření, se nerozdělují výtěžky, jak bylo již výše podotčeno. 
Bylo by tedy postupovati podle zvláštního ustanovení druhého odstavce 
§ 383 ex. ř.,avšak ani tohoto předpisu nebyloo lze v tomto případě po
užíti, poněvadž navrhovatel Karel S. vymohl si exekuci zabavením a při
kázáním nároku povinného Františka Z-a na vydání veškerých výtěžků, 
kterých správce jeho pachtovních práv Jan F. ze sklizně roku 1924 na 
usedlosti čís .. pop. 10 v P. docílil, a důsledkem toho upustil také exe
kuční soud od opatření ve smyslu druhého odstavce§ 383 ex. ř.,by 
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správce docílené výtěžky odevzdal oc\púrci ohrožené strany, t. j. po
vinnému Františku Z-ovi, nebo je uložil na soudě. Nemohl-Ii však 
správce Jan F. dosíci zaplacení odměny 1.800 Kč, pravoplatně s9udem 
mll přiřčené, z výtěžku správy, jest navrhovatel prozatimního opatření 
Karel S. podle předpisu § 393 ex. ř. povinen náklady správy hraditi. 

čís. 7396. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís,. 70 ř. zák. 
Nárok společenstva s r. o. proti členu o zaplacení příspěvku k úhradě 

bilanční ztráty podle poměru jeho upsaných podílů jest vymáhati mimo 
úpadek pořadem práva, nikoliv ve zvláštním tzv. rozdělovacim řízení. 

(Rozh. ze dne 13. řijna 1927, R I 858/,27.) 

Proti žalobě, jíž se domáhalo žalující společenstvo s 1'. o. na žalo
vaném svém členu příspěvku k úhradě bilanční ztráty podle poměru jeho 
upsaných podílů, Í1amítl žalovaný nepřípustnost pořadu práva, maje za 
to, že příspěvku jest se domáhati v řízení nesporném. S o udp r v é 
s t o I i c c vyhověl námitce nepřípustrmsti pořadu práva a žalobu od
mítl. Rek u r sní s o u d námitku zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Žalující. družstvo domáhá se žalobou na žalova;ném příspěvku 
k úhradě bilanční ztráty dle poměru jeho upsaných podílů. žalovaný, 
popíraje, že jest vůbec povinen, tento příspěvek platiti, namítl, že, 
r ~dyby tomu tak bylo, nemohl by příspěvek ten na něm býti vymáhán 
žalobou, nýbrž v řízení nesporném, a vznesl proto námitku nepřípust
nosti pořadu práva, jíž prvý soud vyhověl, kte,ou však soud rekursní 
zamítl. A pmti tomuto usnesení směřuje dovolací rekurs. Jde tedy jen 
o otázku, zda jest tvrzený nárok družstva vymáhati sporem, či jen ve 
zvláštním t. zv. rozdělovaCÍm řízení. V otázce této jest přisvědoiti práv
nímu názoru rekursního' soudu, že pořad práva není vyloučen. Podle 
§ 85 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., pokud se týče podle 
§ I a 18 nařízení ze dne 21. března 1918, čís. 105 ř. zák., jest schodek, 
za nějž ruči členové společenstva s ručením obmezeným ve smyslu § 76 
zákona, rozvrhnouti na členy a na nich vymáhati podle zásad vytčených 
v nařízení (§ 8) jen tehdy, byl-Ii na jmění společenstva vyhlášen úpa
dek a nedostačuje-Ii jmění k úhradě úpadkových věřitelů (§ 1 nař.) 
nebo nebyl-Ii úpadek vyhlášen proto, že tu nebylo několik věřitelů, 
nebo dostatečné jmění, nebo byl-Ii úpadek z některého z těchto důvodů 
zrušen (§ 15 nař.). Podmínkou zavedení rozdělovacího řízení jest tedy 
vyhlášení úpadku, pokud se týče stav úpadku, kde k vyhlášení úpadku 
nedošlo jen z důvodů právě uvedených (§ 15 nař.). Rozvrh pří-
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spěvků na jednotlivé členy společenstva s ručením obmezeným může :Je 
však státi také za likvidace družstva, i když tu neni podmínek právě 
zmíněných; vymáhatí jest však za likvidace přispěvky ty žalobou (srv. 
judikát býv. nejv. soudu ve Vídni čís. 175, A. Cl. čís. 2572, pak rozh. 
A. CL čís. 2346, 2350 a 2371; k tomu také rozll. čsl. nejv. soudu čís. 4609 
sb. n. s.). Tím spíše je třeba žaloby, jde-li o vymáhání příspěvků mimo 
úpadek a mimo likvidaci, čímž arci zůstává nedotčenou otázka, zda jest 
vůbec přípustno, by družstvo i mimo případ úpadku nebo likvídace roz
vrhlo bilanční ztrátu na své členy a vymáhalo na nich její úhradu. To 
jest otázka pro sebe, jejíž řešenínespadá již v rámec rozhodování o do
volacim rekursu. 

čís. 7397. 

Bylo-Ii usne;Jení, povolující na základě cizozemského ~xek~čniho 
titulu exekucí vnuceným zřízentt!n zástavního práva na nemov1tostl, zru
šeno, ježto bylo vydáno samosoudcem a nikoliv senátem, a p'rv~mu 
soudu uloženO' by o návrhu na povoleni exekuce rozhodl senat, Jest, 
byla-Ii napoto~ exekuce povolena usnesenlm sená~u, pr~ poř~dí vkladu 
vnuceného zástavniho práva rozhodným, kdy doslokmhovmho soudu 
původní usnesení samo®oudcé, povolujíci exekuci. 

(Rozh. ze dne 13. říjní! 1927, R I 867/27.) 

Platebním rozkazem směnečnýl" obchodního soudu ve Vídni ze dne 
27. srpna 1 926 bylo straně žalované firmě K. v P. přikázáno, by na zá
kladě směnek ze dne 5. července 1926 a ze dne 13. července 1926 a pro
testů ze dne 25. srpna 1926 a ze dne 17. srpna 1926 zaplatila žalující 
firmě S. pět směnečných pohledávek v částce 11.279.81 šil. s 12% 
úr'oky z 9.206.29 šiL od 16. srpna 1926 a z 2.073.52 šil. od 23. srpna 
1926, výlohy protestLl 76 šiL 60 gr., '//;70 provisi a útraty v čásice 
100.75 šiL Dne 30. listopadu 1926 podala žalující strana proti žalované 
straně u krajského soudu v Chebu návrh, by jí k vydobytí oné vykona
telné směnečné pohledávky s příslušenstvím byla povolena exekuce 
vnuceným zřízením zástavního práva vkladem zástavního práva. na ne-:
movitosti strany povinné v i<nihovní vložce čís. 235 katastrální obce 
Horní B. jako vkladbě hlavní a v knihovní vložce čís. 513 katastrální 
obce Horní B. jako vkladbě vedlejší s tím, že jako exekuiční soud má 
zakročiti okresní soud v Horní B. Krajský soud v Chebu povolil tuto exe
kuci tak, i ak byla žádána, usnesením ze dne 22. prosince 1926. K okres
nímusoudu v Horní B. došla žádost 3D. prosince 1926, byla knihovním 
úřadem opatřena lustrem, že majitelem vložek čís. 235 a 613 jest Ri·· 
chard- K. sám, a byla okresním soudem v Horní B. vyřízena usnesením 
ze dne 31. prosince 1926 v ten smysl, že se knihovní výkon nařizuje 
(razítkem), K rekurslt strany povinné bylo nsnesení krajského soudu 
v Chebu ze· dne 22. prosince 1926 usnesením vrchního zemského sou
du v Praze ze dne 5. dubna 1927 jako zmatečné zrušeno a usnesením 
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nejvyššího soudu v Brnl' ze dne 2. června 1927 (viz čís. sb. 7121) 
nebylo dovolacímu rekursu strany povinné vyhověno. Usnesením kraj
ského soudu v Chebu ze dne 27. června 1927 byla exekuce tak, jak 
žádána, opět povolena a zároveň nařízeno, by poznámka stížnosti proti 
usnesení ze dne 27. prosince 1926 byla vymazána, a aby po pravoplat
nosti úsnesení byl vklad, který byl na základě usnesení ze dne 22. pro
since 1925 zapsán, vymazán. Okresní soud v Horní B. na to usnesením 
ze dne 15. července 1927 nařídil výkon tohoto knihovního zápisu. 
Rek u r sní s o u d vyhověl částečnÍ" rekursu vymáhajícího věřitele, 
doplniv napadené usnesení výrokem, že vklad povolený usnesením ze 
cine 28. června 1927 požívá pořadí zápisu de praes 30. prosince 1926. 
D LI vod y: Krajský soud v Chebu podle § 3 a 55 ex. ř. vyřídil exekuční 
návrh zcela správně podle přednesu návrhu povolením exekuce na ne
movitosti povinné strany, aniž by před tím byl zavedl néjaké šetření 
Podle § 94 kn. ř. náleželo soudu knihovnímu, by rozho·dl o tom, zda se 
zápis, hledíc ke stavn knih pozemkových, může povoliti, a měl tudíž 
v/kon naříditi jen tehdy, když byly nemovitosti v čas dojití návrhu při
psány straně povinné. Bylo-li v tom směru pochybeno, pochybil okres
ní soud v Horní B. a nikoliv krajský soud v Chebu a měl tudíž býti po
dán rekurs proti usnesení okresního soudu a nikoli proti usnesení kraj
ského soudu, což v tomto případě jest tím významnějším, ježto podle 
judsdikční normy o rekursech proti knihovním usnesením okresních 
soudů rozhodují krajské soudy, kdežto o rekursech proti usnesením 
krajského soudu rozhoduje vrchní zemský soud. Podle§ 29 kn. ř. řídí 

se knihovní pořadí podle čísla, kteréž obdrží žádost u knihovního 
úřadu, tudíž v tomto· případě číslo denníku 586/26, pod nímž byla žá
dost o vklad nuceného práva zástavního u kníhovního úřadu podána a 
mělo tudíž pořadí to býti v pozemkové knize poznamenáno. Podle před
nesu rekursu strany povinné bylo v čase podání exekuční žádosti v re
publice Rakouské proti straně povinně zahájeno vyrovn-aCÍ řízení. Toto 
v cizozemsku zahájené vyrovnací řízení nemělo však vlivu na povo1enÍ 
exekuce. Co se později stalo, nemůže na knihovním stavu ze dne 30. 
prosince 1926 nic měniti. Proto nebylo rekursu strany povinné vůbec 
vyhověno a rekursu strany vymáhající jen potud, že bylo napadené 
usnesení doplněno v tom směru, že se vklad práva zástavního' povo.Juje 
v pořadí žádosti ze dne 30. prosince 1926, č. d. 586/26. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Právoplatným usnesením rekursního soudu ze dne 5. dubna 1927 
bylo sice zrušeno napadené usnesení souďu prvé stolice; ale jen proto, 
že bylo učiněno samosoudcem, nikoli senátem, a bylo ulo·ženo soudu 
prvé stolice, by o návrhu rozhodl senát. Důsledkem tohoto příkazu vy
dal senát soudu prvé stolice usnesení shodné se zrušeným, Tím byla 
napravena formální v"da, jež se sběhla při rozhodnutí o návrhu na 
vnucené zřízení zástavního práva, -se1nát rozhodl na základě téhož ná-
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vrhu vymáhající strany, návrh nebyl stranou opětován. Nemůže proto 
vymáhající strana býti zbavena práva vyplývajícího pro ni z pořadí, 
v němž došel knihovnímu soudu její návrh s původním usnesením vy
daným samosoudcem, jež bylo nyní nahrazeno usnesením senátu. 
Zrušení původního usnesení vydaného samosoudcem a nahrazeného 
usnesením senátu neznamená, že vklad na základě usnesení senátu má 
se státi v novém pořadí podle toho, kdy usnesení to došlo knihovního 
soudu, nýbrž nařídil právem rekursnÍ soud, by poznamenáno bylo v knize 
pořadí zápisu de pres. 30. prosince 1926, což odpovídá jak předpisu 
§ 29 knih. zák., tak i § 157 jedno ř., neboť jde jen o výkon exekuce po
volené na základě téhož návrhu, jenž došel knihovního soudu již 30. 
prosince 1926. 

čís. 7398. 

Pokud posavadní d1užníkneučinil výzvu k věřiteli ve smyslu § 1408 
obč.'zák., nemůže na poměru mezi ním a věřitelem nic změniti okolnost, 
že věřitel přijímal úroky od nového vlastníka nebo že mu vypověděl 
jistinu. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, Rv I 595/27.) 

žalobcova manželka, Anna R-ová; zapůjčila žalované Barboře F-ové 
45.000 Kč, za'čež jí dala žalovaná do zástavy dům. Dům prodala ža
lovaná Janě P-ové, jež převzala OIlU pohledávkn Anny R-ové na srážku 
z kupní ceny. Anna R-ová napotom zemřela a její pozÍistalost byla ode
vzdána žalobci. Žalobě proti Barboře F-ové o zaplacení 45.000 Kč 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y: Žalovaná 
brání se proti žalobnímu nároku námitkou nedostatku pasivní legitimace, 
kterou odůvodňuje tvrzením, že Jana P-ová, do jejíhož vlastnictví přešel 
dům, tvořící hypoteku pro zažalovanou pohledávku, převzala zaplacení 
zažalované pohledávky na srážku z kupní ceny a žalobce sám také Janu 
P-0'VOU přijal jako osobní dlužnicí na místě žalované Barbory F-ové a 
od J«ny P-ové úroky přijímal, s 'ni o dluhu jednal a jí pohledávku vy-. 
pověděl. Žalované Barboře F-ové nepodařilo se však prokázati, že ža
lobce, pokud se týče jeho předchLldce Anna R-ová přijali s převodem 
vlastnického práva k domu Janu P-ovou za osobní dlužnici. Ne
sporná skutečnost, že Jana P-ová převzala zažalovanou pohledávku 
proti žalované Barboře F-ové na srážku z _ kupní ceny, nic nezměnila 
na právním poměru žalova:né Barbory F-ové jako osobní dlužnice, za
lo,ženéncsporným ďlužním úpisem ze dne 4. června 1920, neboť žalo
va,ná ani netvrdí, že jako zcizitelka nemovitosti uóinila opatření podle 
§ 1408 obč. zák. k dosažení toho, by se nabyvatel nemovitosti stal na 
místě zcizitele osobním dlužníkem, totiž že po převodu vlastnictví k ne
movitosti písemně vybídla žalobce (jeho právního předchůdce Annu 
R-ovou), by za ni Ja,nu P-ovou přijali za osobního dlužníka, a nesporné 
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skutečnosti, z nichž žalovaná Barbora F-ová přijetí Jany P-ové žalob
cem za osobní dlužnici vyvozuje, že totiž od té doby, co se stala Jana 
P-ová vlastnicí domu, žalobce na žalovanou Barboru F-OV0'U o placení 
úroků se nikdy neobracel, pohledávku jí nevypověděl, a vždy jen s Janou 
P-ovou v této věci jednal a jí také pohledávku vypověděl, nejsou s to, 
by založily právuí poměr mezi žalobcem (jeho právní předchůdkyní a 
Janou P-ovou), žalovanou Barborou F-ovou tvrzený, neboť právě uve
denými nespornými skutečnostmi uplatňoval žalobce jen své právo pro 
něho z ustanovení § 466 obč. zák. plynoucí proti Janě P-ové jako vlast
nici hypoteky k úlevě žalované Barbory F-ové jako osobní dlužnice, 
a nelze z nich vyvozovati ani působení žalobce případně jeho právní. 
předchůdkyně ku převzetí tohoto dluhu Janou P-ovou ve smyslu § 1405 
obč. zák. V důsledku těchto věcných a právních skutečno'stí převzetím 
zažalované pohledávky Janou P-OVO'll na srážku kupní ceny založen byl 
toliko právní poměr převzetí dluhu podle §§ 1404 a 1408 obč. zák. mezi 
žalovanou Barborou F-ovou a Janou P-ovou, podle kterého tato ručí 
oné za to, že věřitel na ni nedokročí a jenž se práv žalobcových nijak 
nedotýká. Zůstává tedy žalovaná Barbora F-ová samojedinou osobní 
dlužnicí žalobcovou ve příčině zažalované pohledávky, a právem proto· 
žalobce, když splatnost zažalované pohledávky Kč 45.000,- pro ne
placení úroků jest nesporná, žaluje Barboru F-ovou podle práva jemu 
dle § 466 obč. zák. příslušejícího, jenž mu dává na vÍili, chce-Ii na
stupovati dříve proti osobnímu dlu~níku, a pak teprve domáhati se uspo
kojení ze zástavy. Nerozhodno jest, že žalobce nesporně nevypověděl 
zažalovanou pohledávku žalované Barboře F-0'Vé, nýbrž Janě P-ové jako 
vlastnici hypoteky, jak sám tvrdí, poněvadž vzhledem k nesporné splat
nosti zažalované pohledávky následkem neplacení úroků nebylo výpo
vědi pohledávky ani zapotřebí a vzhledem k po,stavení žalo'vané Bar
bory F-bvé jako dlužnice a k jejímu právnímu poměru k Janě P-ové 
ohledně pohledávky bylo věcí žalované Barbory F-ové, by se sama 
starala 0' to, by bylo v čas vyhověno závazkům, plynůucím z dlužního 
poměru. Od vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdii. D ů v o cl y: 
Odvolatelka vytýká, že prvý soud nesprávně vykládá ustanovení § 1408 
obč. zák., nepokládaje Janu P-ovou za osobní dlužnici. Výtka ta je zcela 
neopr~vněna.§ 1408 obč. zák. stanoví, že, převezme-Ii nabyvatel při 
ZCIzeni nemOVItostI zástavní právo na ni váznouCÍ) sluší tím v pochyb
nostech rozuměti převzetí dluhu. O pochybnosti se zde jednaíinemůže 
když jest prokázáno, že Jana P-ová převzala zaplacení zažalované po~ 
hledávky na srážku kupní ceny a tím je také skutečně převzetí dluhu 
prokázáno. Tímto převzetím dluhu vznikl však závazek jen mezi kupi-

. tdem a prodatelem s účínky § 1404 obč. zák. a nedotčen zůstal právní 
pql!lěr, osobního dlužníka ku věřiteli. Ku převzetí dluhu podle § 1405 
obc. zak. bylo by došlo jen tehdy, kdyby věřitel ku převzetí dluhu byl 
dal výslovné 'Svolení. Svolení toho však zde není. V druhé větě § 1408 
obč. zák. poskytuje se zciziteli nemovitosti jako osobnímu dlužníku 
n:~žnost, by. se s~rostil z osobního závazku. K tomu je 'zapotřebí, by 
ventel byl plsemne vyzván, by schválil převzetí dluhu za podmínek tam 
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uvedených. Těchto podmínek však tu není. Žalovaná ani netvrdila .. ~ 
věřitele písemně vyzvala, by za ni přijal Janu P-ovou za osobní dluŽl;i~i
tím méně prokázala, že věřitel k tomu svolil. Z okolnosti, že Jana p-ová 
byl~ jako os~bní ,dlužnice žalována, nelze ještě souditi, že jest osobní 
dluznlcl, ponevadz tano okolnost nemůže nahraditi výslovné svolení 
věřitelovo podle § 1405 obč. zák., pokud se týče vyzvání na věřitele 
p~5ne § 1408 obč. zák. Zůstává proto žalovaná osobní dlužnicí a právem 
ventelovym Jest, by své osobní právo v prvé řadě vymáhal na dlužnici 
a teprve potom plné uspokojení hledal v zastavené věci (§ 466 obč. 
zák. ). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Výklad § 1408 obč.zák. 'odvolacím soudem jest správný. Smluvními 
stra~amí v souzeném příp"dě při převzetí hypoteky, stejně 'jako při pře
vzeh dluhu (§ 1405 obě, zák.) jsou posavadní dlužník a přejímatelka, 
tedy stary vlastník nemovitosti (žalovaná jako osobní dlužnice), a'nový 
n~byvatel nemovitosti, tu Jana P-ová, jež má po případě vstoupiti na 
mlsto posavadního osobního dlužníka, Smlouvou touto nenastala však 
změna v poměru dřívějšího vlastníka k věřiteli, jak za to iná dovolatelka. 
§ 14,08,obč. zák. mluví o »převzetí dluhu« a nikoliv o »převzetí splnění«, 
Jak C1111 § 1404 obč. zák. a usnadňuje' důkaz, neboť se v pochybnostech 
111á za to, že převzetí hypotéky jest převzetím dluhu,. Avšak i tu se vy
žaduje další prohlášení věřitele ve, lhůtě zákonem ustanovené zda no
vého dlužníka nezamítá. Prohlášení toto má vyvolati posavaďní osobní 
(jlužní~ po, převodu vlastnictví na přejímatele písemnou výzvou k věři
tel! s hm, ze se, neodepřel-Ii věřítel do šesti měsíců přii etí nového dluž
níka na ;nísto posavadllího dlužníka, bude míti za to, že přivolení k tomu 
bylo udeleno. Pokud posavadní dlužník této výzvy neučinil nemůže na 
~orněru mezi, ním a věřitelem nic změniti okolnost, že věřitel přijímal 
~r5'k'y 00d nov;ho vla~tníka nebo že mu kapitál vypověděl. Vždyť k spro
ste,nl pUVOd111h? dluzní~~. z .osobního závazku jestnntno podle § 1408 
obc. zak., by Sam dal ventelt na jevo, že má posavadní poměr mezi nimi 
uhasnouti. Kdyby ksproštění posavadního dlužníka ze závazku stačilo' 
P?uhé přev~etí hypoteky, ,po případě přijetí úroků nebo splátky od no
veho. vlastnlka, byly by vety druhá a třetí § 1408 obč. zák. úplně bez.
významné, neboť by on,é výzvy s výslovným poukazem na následky pří
padného mlčení věřitele vůbec nebylo třeba. To by ovšem nemohlo zů
stati be: vlivu. n,: § 466 obč, zák., jenž třetí ",ov'elou nebyl ani změněn, 
am Z:llsen. a J~nz právě, ustanovuje, že věřitel může -své osobní právo 
uplatnoval! nejprve pral! dlužníku a pak své plné uspokojení pohledá
val! z; ::astavené věci. Z okolnosti, že snad žalobce původně Janu P-ovou 
spol~cne s ,dovolatelkoUl žaloval jako osobní dlužníky, nelze usuzovati 
n~ za;l1k pravníh~ poměru k dovolatelce, jelikož žalobce vzal žalobu protí 
111 zpet; s touto zalobou nelze se tudíž v žádném směru obírati. 
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čís. 7399. 

Exekučním titulem podle § 1 čís. 17 ex. ř. není notářský spis, jenž 
nezjišťuje dluh již trvajicí, nýbrž obsahuje pouze úmluvu o budoUCím po
skytnuti zápůjčky. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, R II 331/27.) 

S o u cl Jl l' V é s t o I i c e povolil exekuci na základě notářského 

spisu. Rek u l' sní s o u d exekuční návrh zamítl. 
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Podle § 3 no!. ř. jest jednou z náležitostí exekuoně vykonatelného 
notářského spisu, by byl ve spise zjištěn dluh. Zjištěn! dluhu předpo
kládá dluh již vzniklý, trvající. Podle odstavce L notářského spisu, 
o který tuto jde, nejedná se však o dluh již trvající, nýbrž Josef D., ny
nější vymáhající' věřitel, prohlašuje zde, že' vzhledem k nastávajícímu 
sňatku své dcery s Vilémem J-em p0'skytuje mu úvěr 140.000 Kč a že 
uvedený peníz J-ovi v den sňatku vyplatí. Podle toho notářský spis ne
zjišťuje dluh již trvající, nýbrž obsahuje úmluvu o budoucím poskytnutí 
zápůjčky a nemá tudíž náležitosti exekučně vykonatelného notářského 
spisu shora vytknuté. Jestliže se v odstavci 5. a 6. notářského spisu 
mluví o nároku Josefa D-a na vrácení Záptljčky, pokud se týče o závazku 
Viléma J-a k jejímu zaplacení a o zapůjčené částce, rozumí se tím zřejmě 

. zápůjčka, která podle odstavce 1. notářského spisu má býti, pokud se 
týče budé poskytnuta, a nelze v tom shledávati, jak za to má dovolací 
rekuren!, potvrzení dluhu již existentního. Notářský spis, o nějž se návrh 

. dovolacího rekmenta na povolení exekuce opírá, není pro nedostatek 
shora uvedené náležitosti notářským spisem podle § 3 no!. ř., není proto 
způsobilým exekučním titulem podle § 1 čís. 17 ex. ř. a rekurs ní soud 
z toho důvodu zamítl návrh na povolení exekuce práver.r. 

čís. 7400. 

Nejde o smlouvu nájemní, nýbrž o smlouvu svého druhu, blížící se 
smlouvě služebni, byl-Ii kdo přijat do bytu za to, že ll!onal w-člté práce, 
jichž rozsah a cena nebyly určeny. 

(Rozh. ze dne 13. října 1927, RII 335/27.) 

Proti žalobě majitele domu o odevzdání bytu vznesli žalovaní uži
vatelé bytu námitku nepřípustnosti pořadu práva. S o udp r v é s t o
l i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r s '11 í s o u d námitku 
zamítl. D ů vod y: Ze spisů jest patrno, že mezi stranami bylo ujed
náno, že žalobce přijme žalované do bytu proti tomu, že žalovaní musí 

Civilu! rozhodnutí IX. !OO 
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pro žalobce a pro jeho nemocnou manželku vykonávati práce, totiž práti, 
uklízeti, choditi na trávu a nositi oběd. Z toho vyplývá, že nejen nebyl 
smluven plat v penězích, nýbrž ani rozsah a cena prací, následkem če
hož jsou splněny podmínky smlouvy nájemní podle ustanovení § 1090 
obč. zák., jelikož schází stanovení určité ceny za byt. Není sice vylou
č-eno, že úplata za_ poskytování bytu může pozůstávati nejen v penězích, 
nýbrž i v jiných zastupitelných věcech, zejména v plodinách, přece však 
se vyžaduje, by cena těchto zastupitelných věcí byla určitě stanovena. 
V souzeném případě se tak nestalo, neboť nebylo ujednáno, které práce, 
v jakých rozměrech a v jaké ceně mají žalovaní pro žalobce vykonávati. 
I když se žalovaným jednalo hlavně 0' získání bytu, nelze přece to, co 
bylo mezi stranami ujednáno, po-važovati za smlouvu nájemní, nýbrž 
jedná se o smlouvu zvláštní, na niž nelze použíti ustanovení § 1090 obč. 
zák. a násl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vo d y: 

Stěžovatelé tvrdí, že úmyslem stran při ujednáváni sporné smlouvy 
a důvodem jejího uzavření bylo- převážně získání a poskytnutí užívání 
bytu, a poukazují ku svědecké výpovědi Bedřišky M-ové a Boženy B~ové, 
že zejména tato potvrdila, že ''na kónání práce jimi žalobcům ani tak 
mnoho nezáleželo, nýbrž k smlouvě že došlo pro-to, že byli tehda bez 
bytu, a že se zřetelem na tuto okolnost dlužno považovati spornou 
smlouvu za nájemní smlouvu, při niž nájemné bylo placeno pracemi. Stě
žovatelům nelze přisvědčiti. Práve(l1 po-soudil rekursní soud spornou 
smlouvu j«ko smlouvu svého druhu,_ čímž zřetelně projevil právní názor, 
že při smlouvě, při níž je místo nájemného ujednáno konání praci, která 
tedy je bližší služební, než nájemní smlouvě, obdoby nájemni smlouvy 
nemůže býti použito. Okolnost, že stěžovatelům více záleželo na bytu, 
poněvadž tehda byli bez bytu, než na konání prací, je ovšem s jejich 
hlediska zcela pochopitelná, není však na újmu správnosti právniho na
zírání rekursního soudu, že sporná smlouva není nájemní smlrouvou, a 
to z té příčiny, že nebylo ujednáno, které práce, v jakých rozměrech a 
v jaké ceně mají stěžovatelé pro žalobce vykonávati. Stěžovatelé sice 
míní, že tím, že povinností jejich bylo práti, uklízeti, nositi oběd, choditi 
na trávu a pracovati na polích, totiž na řepě ráno před jejich stálým za
městnáním, byl rozsah jejich prací určen postačitelně, a že také cena 
prací těchto byla určitelná, ale nelze schváliti ani tento jejich názor. 
činže sice (§ 1092 obč. zák. slova »nájemné a pachtovné zapravuje se 
jako kupní peníz, nebyla-Ii uc_iněna jiná úmluva«) nemusí záležeti vý
hradně v penězích, činží mŮže býti zajisté i určité množství naturálií, ale 
z ustanovení § 1103 obč. zák. je zjevnou hranice, položená zákonem -ob
dobnému používání předpisů o nájemní smlou-vě. Je-Ií po-vinností stěžo
Vatelů konati sice určité práce, ale bez určení jejich rozsahu a jejich 
ceny, jde o smlouvu svého druhu a převážně o služební smlou_vu (§ 1151 
obč. zák.), při které mzda byla vymíněna v poskytování bytu, nelze tedy 
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poclle § 7 občc,~ák. ,užíti 00 ní obc:oby ,předpisů, onájemni smlouvě, nýbrž 
sluší o ní pouzllI predplsu -o sluzebm smlouve. 

čís. 7401. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubn~ 187~, čís. 7? ! .. zák .. 
Změna společenstevní smlouvy zvýšením ~~vodmch po.?~~ Jest StC~ 

" tna av"sak dlužno se o ní usnésti kvaltltkovanou vetšmou valne prtpUS , ' " d' Z '" , . 
hromady nemají-Ii stanovy o této většině jineho pre pIS~. vysem za-
vodních ~odílů neváže člena, jenž byl si~e čt:nem ~polec~nstva v _,de!l 
usnesení valné hromady o zvýšení podilu, avsak sve podIly vypovroel 
'eště přede dnem, kdy usneseni valné hromady bylo zapsánO do spole-
I fu '''''''k čemtevn 'O reJ'U' u. , '- d ' 

Třebas byl člen společenstva vázá~ usnesenmt ~alne hroma. y o zv~-
šenÍ členských podílů, nemůže je spoleceootv0' na nem ':Ymáhatt po up,!~: 
nutí jeho doby rurební. Totéž platí i ohle~~ě dopl~tku podle ~ ?, třetí 
odstavec, nařízeni ze dne 21. března 1918, CIS. 105 r. zá!<" byl-h ~pade~ 
společenstva vyhlášen teprve po zániku člemtvl a ruceb01 povinnostI 
člena. 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rl 503/27.) 

Soud prvé stolice nevyhověl připomínkám členů spol~čenstva Č. 
proti výpočtu příspěvků sestavenému správcem úpadko:ve podstaty; 
Rek u r sn i s o u d vyhověl rekursu Jaroslava P-a, zmeml napadene 
usnesení a vyslovil, že zaniklo čle~st~í Ja,ros!a~a P~a ve. spo:ec-enstvu 
é. a že JaroslavP. nemá suplementarl11 a zarucm povmno-stl. D y vod y. 

- Pro posomení oprávněnosti stížnosh Jaroslava P-a Jest Je~me rozhod
nou okol-nost ta, zda jeho členství ve společenstvu, o nez Jde, zan~klo, 
"I' . c Podle § 9 stanov přestává býti členem druzstva, kdo dal vypo
Cl I ni . 'I t' I ť 'vního . věď na všecky své závodní podíly, a končí c ens, VI ul? yn~.lm,sl?ra , 
roku, byla-Ii dána výpověď na všechny závodn"1 podlly tn mes~ce pred 
ukončením správního roku. Po-něvadž dne 29. ~-~ezna 1?21 zap,sa~o, byl? 
v rejstříku společenstevním při družstvu, ? ~e~ Jde, ze"zaklad,a se na 
stanovách v §§ 4, 7, 14, 16,23,25 a 26 z,menenych, k!erezto zmeny byl~ 
usneseny na valné hromadě ze dne 2. brezna, 1921, )d.e o to, zda pre 
tím Jaroslav P. oznámil své vystoupení z druzstv.a, "clh nIc .. J~ros!av P. 
předložil průklep dopisu ze dne 1. března 1921, Jlm~ vyr;o~lda~vu] po
díl k 3í. prosinci 1921, tak že podle toho stala se vypov~d P?dll,: d,nem 
1. března 1921. V připomínkách uvádí sice Jaroslav P., ze vypo-ved dal 
dne 21. března 1921, to však prohlašuje Jaroslav P. za omyl, .ne?oť 
správně má býti dne 1. března 1921. V členské ,knize poz;?amena~ Jest 
v rubrice den výpovědi tužkou »17./). 1922 ,vsecky pO~llr' ,cozvy

- s-větluje Jaroslav P. tím, že se tak stalo aSI -n~sledkem ;Juver?eh? )e~o 
dopisu ze dne 13. ledna 1922, v němž se odvolaval na predchaz':'J1cl vy-
pavěd' z roku 1921. Podle toho všeho není pochybnosh o tom,. ze Jaro
slav P. vypověděl své podíly dnem 1. března 1921 a přestal dusled~em 
toho býti členem společnosti, o niž jde, dnem 31. prosrnce 1921. Zamklo 

lorr' 
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te~y člen~tví Jaroslava P-a cine 31. prosince 1921 a tím zanikl i jeho 
rucebm zavazek z jeho členství v družstvu, o něž tuto jde. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty. 

Důvody: 

Aby mohlo býti posouzeno, zda Jaroslava P-a postihuje vůbec zá
ruční povinnost podle § 75 zákona ze dne 9. dubna 1873, čis. 70 ř. zák. 
neb ;;nad je~. v míř.e obmezené, . nutno, řešiti tyto otázky: 1. zda bylo 
po zakonu pnpustne, by se valna hromada dne 2. března (správně 27. 
unora) 1921 usnesla na zvýšení závodnich podílů ze 200 Kč na 500 Kč 
2. Z?'" byl tímto usnesením vázán i Jaroslav P., 3. jaký vliv měla vý~ 
poveď na zákonnou a statutární ručební povinnost P-o,vu. Stanovení 
vY,se zá~odníh? podílu jest nezbytnou složkou společenstevní smlouvy 
(§ 5 zakona CIS. 70/11873: »Der Genossenschaftsvertrag m u s s ent
halt~r:«. a k ~omu čís. ~). § 9 a § 33, druhý odstavec, téhož zákona při
pousteJl zmenu spolecenstevní smlouvy (stanov) zcela všeobecně bez 
j~kého~oliv obn!eze?f na urč!té její součásti (§ 5), tedy také zvýšení 
zavodmch P?dllu. Pn tom ovsem § 33 druhý odstavec zákona vyžaduje, 
by.?yla zrnena usnesena kvalifikovanou většinou val'né hromady, ne
maJi-li stanovy o této většině jiného předpisu (Ramda, Ha:ndelsrecht, 
II. .~í1.str. 221 a Adler-~Iemens 2153 a 2169). Práv členů, kteří pro 
:vysellI nehlasova~, nel1l. s,e tím nijak dotčeno, neboť, přistoupivše za 
cleny, mus11I Sl uved'om1ÍI, ze podle § 27 družs!. zák. mohou vykonávati 
svá práva jen hlasováním ve valné hromadě, tudíž také počítati s· pří
pad,lOu z.měnou společenstevní smlOIwy jim snad nevyhovující. Usne
se111 valne hromady ze dne 27. února 1921 - a nikoli z 2. března 1921 
jak nesprávně již uvádí usnesení rejstříkiového soudu ze cine 29. březn~ 
1921 - jímž bll ,závodni podíl z~ýšen na 500 Kč, nevázalo však Jaro
sl,av,a P-~', kte!y te doby byl Slce clenem družstva, ale své podíly vypo
vedel J~ste p~ed 29. břemem 1921 (což připouští i stěžovatel), kdy 
,:snesem valne hr0r;'ady. bylo zapsáno do společenstevního rejstříku a 
ÍIm teprve stalo se učmnym (rozh. čís. 4798 sb. n. s.). Podle čl. 8 stanov 
přes,t~v~ býti členem družstva, kdo vypověděl všecky podíly. členství 
koncl vs~k v tomto případě teprve uplynutím správního roku, který se 
podle članku 28 stanov počítá od 1. ledna do 31. prosince. Přestal tudíž 
býti Jaroslav P. členem teprve uplynutím roku 1921. Podle čL 6 stanov 
ruč i člen pro případ úpadku nebo likvidacc družstva, pokud jmění druž
stva nestačí k vywvnání jeho závazků ve smyslu §§ 75 a 78 zák'Ona 
ze~noe . 9; ;Jubna ,,1873, ~ís. 70 ř. ziťk. mimo celým penízem upsaných 
POd1lu Jeste 1 dals1m pemzem jednonásobným a podle druhého odstavce 
čL 10 ,stano'v trvá ručení ještě p'O celý rok následující po onom, jímž za
niklo členství. Ručební povinnost Jaroslava P-a trvala tedy do konce 
r'Oku 1922 a vztahovala se podle § 78 zákona na všecky závazky druž
stva, které na se vzalo do dne vystoupení P-ova, tedy do 31. prosince 
1921. Společenstvo usneslo se na valné hromadě dne 4. června 1922 
na likvidaci a to jak z protokolu o v:alné hromadě vychází, za příčinou 
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sloučení s »výrobnim a prodej nim družstvem pro průmysl sklářský, za
psané společenstvo s ručením obmezeným v T.« a se »Slovenskou druž
stevní sklárnou, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Z.<<. Jak 
se likvidace vyvíjela, o tom nepodávají spisy vysvětlení, že však byl 
do konce roku 1 922 zjištěn schodek nekrytý jměním družstva a přikro
čeno k jeho repartici na jednotlivé členy, což u družstev s ručením 
obmezeným i za likvidace (tedy nej~n v případě úpadku) dlužno při
pustiti (srov. judikát býv. nejv. soudu videň. čís. 175 a rozh. čís. 4609 
sb. n. s;) nebylo tvrzeno. Úpadek byl však vyhlášen a tím zrušeno 
i družstvo (§ 36 čís. 3 družs!. zák.) teprve 31. prosince 1924, tedy 
d'ávno po zániku členství a ručebni povinnosti Jaroslava P-a. Podle 
§ 3, třetí odstavec, nařízeni ze dne 21. března 1918, čís. 105 ř. zák. jsou 
však k doplatkům po případě až d-o plné výše svého ručení (§ 76 družs!. 
zák.) zavázáni členové společenstva, jichž ručení v době zrušeni druž
stva ještě nepominulo. Nelze tedy vymáhati doplatky ty ani na Jaroslavu 
P-ovi. Ale ani zvýšené členské podily nemohlo společenstvo na něm 
vymáhati, i kdyby byl býval vázán usnesením valné hromady ze dne 
27. února 1921, neučinílo-li tak do uplynutí doby ručebni (sr. rozh. 
čis. 5057 sb. n; s.). Pominul-Ii tedy i tento závazek již koncem roku 
1922, nemohl oživnouti ani vyhlášením úpadku v roce 1924. 

čís. 7402, 

Den, kterého byla vyhláška o potvrzení nuceného narovnání vyvě
šena na soudní desce, nečítá se do rekursní lhůty, 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rl 638/27.) 

Usnesením ze dne 24. ledna 1927 potvrdil s o udp r v é s t o I i c e 
nucené narovnání. Do tohoto usneseni podala firma. A. rekurs, jejž s o u d 
p r v é s t o I i c" usnesením ze dne 1 O. března 1927 odmítl jako opoz
děný. Rek u r sní s o II d změnil usnesení prvého soudu ze dne 10. 
března 1927 v ten rozum, že přijal rekurs do usnesení ze dne 24. ledna 
1927 na soud jako včas podaný. D ů v o cl' y: Podle § 174 k. ř. nastávají 
účinky do,ručeni již veřejnou vyhláškou v připadě, když kromě veřejné 
vyhlášky nařízeno jest zvláštní doručeni účastnikům. Toto platí zejmé·na 
i ohledně nuceného vyrovnání § 152 konk. ř. a jde toliko o to, kterým 
dnem počíná běžeti lhůta rekurs ní, činící podle § 176 konk. ř. 14 dnů. 
Ježto ani § 174 ani § 176 konk. ř. v tom směru nic neustanovuje, platí 
podle § 172 konk. ř. podpůrné ustanovení § 125 c. ř. s., podle něhož při 
počítání lhůty, určené podle dnů, nečítá se den, do něhož spadá doba 
neb událost, podle níž se má říditi po,č'átek lhůty. Z toho následuje, že 
se 16. únor 1927 jakožto den, kdy vyhláška o potvrzení vyrovnání byla 
ll'Jeřejněna na soudní desce, nečítá do počátku lhůty rekursní, takže lhůta 
rekursní končila dne 2. března 1927, nikoliv dne 1. března 1927, jak za 
tfl má konkursní soud. Když tomu tak, jest rekurs daný na poštu dne 
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,~', bf,"tZnta I 927 podán podle § 89 org, zák, včas a nebylo důvodu k l'ello 
vUllll nu 1. . 

NeJ'vyšší soucl II h VI I evy ove C ovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

d Vý~~dy stěžov~tel~vy n~jsou s to, by otřásly správnými důvody na
\a ene o US'11,:se111, lez ~ovI,úplně z.<ikonu i stavu věci, 'Bylo proto stě
~o~a~le ~a ne odkazah" Ml11!~h stežovatel, že konečná lhůta čtrnácti 
kllU 'h le u~su v soUZe!~e111 pnpadě běží ode dne, kdy usneseni úpad-
O~\ o SOlU .u bylo vyveseno na soudní desce, jest 111U ovšem přisvědčiti 

avsa my nym Jest Jeho názor, že se tento den čítá do Ihů'y Od· ' 
~alo hy to přímo,u:tan~vení § 125 c, ř, s., platnému podle § '172 k~~~
r. I p.po upa~kove nzel11, podle něho'ž se nečítá do Ihúty den do něhoŽ 
sp~dad okal~z~k neb událost,. podle níž se má říditi počátek lhůty. Tou 
Jes. z, e prave den, kdy bylo usnesení úpadkového soudu vyvěšeno na 
~OU~'l11hd~S~~. Správnost názoru stěžovatelova nelze vyčísti z komentáře 

ar se - .0 ak II. str. 51, Jehož se stěžovatel dovolává' komentář 
Leh~nall'nuv ke konkursnímu řádu na str. 807 nota 10 pot~rzu' e s íše 
spravnost nazoru rekursního soudu. J p 

čís, 7403. 
Pozemková reforma. 

ma'~t~:Oda mezi Státní~ pozem~?~ffi' úřadem a vlastníkem zabraného 
v) tn o t?,", kterakJe~t nalozlti s přejímací cenou (jeji částí) jest 

!>r~?us , a a, J;:st n~ ~:mdc~, by se podle ní zachoval. Nebylo-Ii v d~hodě 
~~~f t?r,OCIC

v 
z preJl~acl ~':t.ty, nebyl soud oprávněn je přikázati. Při

, - 1 l~ p~ece oV urclté vySl a Státní pozemkový úřad si stěžoval 'efl 

~~ ddO VYáhse, urokku, rekur~ní. soud pak snížil výši úrokovou na miru JJ
o 

iž 
om . a v re ursu Statnl pozemko ' " d ' .. v vo ' míře proti Státnímu poz mk' ~y ura ~ m~1 JIZ pn této úrokJOvé 

maOetku' ' 'v e ov~mu uradu zustatt, vlastník zabraného 
J Pvak ?e. nt opravnen domáhati se obnoveni usneseni prve' hod 

co do vyse urokové. o s u u 
K tomu b "00 ík St'tn' .t. . ° h' Y ur , n a Iho pozemkového úřadu mohl platn" u"'-

Ut I navr za Státnl pozemk '" d " ~ ~. DOU plnou moci. ovy ura , se vyzaduJe, by se vykázal řád-

(Rozh. ze dne 14. října 1927, R I 921/27.) 

_ K?Zvrhuje. přejímací cenu za zabrané nemovitosti přikázal s o .. d 
P I ves t o II c e zbytek přejímací ceny s 5% úroky' ode dne }řevz~tí 
ve smyslu dohody mezi majitelem a Státním pozemkovým úřa1dem 
~:e,!?' hst?P~dU 1926vna z~jištění pensí pensistů a darů z milost; pok~~ 
slo~~~e uJ1nyc z;wpatrovaclch P?ži!ků s tím, že přikázaný peniz bude 
vinkulem Z~~ske .banky n~ .zvlastm depositní konto<majitele, opatřené 
st o; d ~e ulOky vyaavah budou majiteli velkostatku (jeho nác 

UpCUlll , o ud bude zaopatřovací požitky řádně platiti, a kapítál 
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vrácen bude majiteli (jeho nástupcům) po úmrtí oprávněných poživatelů, 
Rekursu Státního pozemkového úřadu. vyhověl rek u r sní s o u cl 
potud, že přikázal pouze 4% úroky místo 5% úroků a vylouč:i1 z usne
sení prvého soudu výrok o zpúsobu vyplacení těchto úroků a vrácení 
jistiny a vyhradil rozhodnutí o tom Státnímu pozemkovému úřadu. O ů
vod y: Pokud jde o výši úroků, které se mají platiti z 27.098 Kč 45 h 
jakožto hyperochy, platí ustanovení § 59 náhl'. zák. a nelze proto při
kázati úrok 5%, nýbrž pouze úroky 4%. Podle § 61 náhr. zákona jest 
vyhraženo Státnímu pozemkovému úřadu, by rozhodovalo způsobu vy
placení hyperochy podle ustanovení dohody a nepřísluší tu rozhodo-

vati soudu. Ne j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu majitele zrušil usnesení' 
obOll nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by, doplně řádně řizení, 
znovU rozhodl. 

Důvody: 

Podle protokolu ze dne 1. června 1927 přihlásil a tudíž navrhl Státní 
pozemkový úřad ,svým při roku přítomným zástupcem úředníkem pen
sijního odboru ve shodě se zástupcem vlastníka, by ve smyslu dohody 
mezi Státním pozemkovým úřadem a vlastníkem ze dne 15, listopadu 
Hi26 přikázáno bylo 400/0 přejímací ceny tak, jak potom prvý soudce 
v rozvrhovém usnesení, jež je nyní předmětem opra\"ného řízení, zbytek 
ceny té 27.098 Kč 45 h v těch 40% krytý přikázal, až na to, že prvý 
soudce přikázal i 5% úroky, o nichž v návrhu není řeči. Když se obě 
strany na věci súčastněné dohodly, jak se má se spornon částkou na
ložiti, tedy pOliěvadž taková dohoda jest podle § 47 náhr. zák. a § 214 
druhý odstavec ex. ř .. , ba lépe řečeno nehledě k těmto předpisům vůbec 
podle všeobecných zásad právních přípustna, a musí, když' se stala, 
:soudce rozvrh podle ní zaříditi - musel se soudce podle dohody za
chovati a nemohl potom Státní pozemkový úřad proti přikázání v jejím 
smyslu oprávněně se vzpirati. Netřeba tedy 3ni rozbírati vývody dovo
lací stížnosti a nutno již z tohoto důvodu každý pokus o jiné řešení od
mítnouti. Podle toho učinil prvý soudce chybn, přikázav také 50/0 úroky, 
kdežto v souhlas.ném návrhu stran o úrocích, jež by Státní pozemkový 
úřad spolu s kapitálem složiti měl, není vůbec řeči, a rovněž Státní po
zemkový úřad v rekursu proti rozvrhu uznal zbyteč:ně (nepovinně), že 
se přikázati mají (jen) 4% úroky (ne 5%), a konečně neprávem re
kursní soud vyloučil z rozhodnutí prvého soudce ustanovení o vyplá
ceni úroků, které u Zemské banky ze sumy přikázané narůstati budou, 
a výrok o tom, že a komu svého časU kapitál má býti vydán. Neboť 
nesejde na tom, zda jde o hyperochu čili nic - povaha sporného pe
r íze vzhledem k obsahu návrhu může býti velmisporna, ba i objektivně 
velmi pochybna a dala by se řešiti jen, kdyby dohoda ze dne 15, Iisto~ 
padu 1926, na niž se strany 'Odvolaly, byla předložena a měla jasný 
obsah __ nýbrž záleží jedině na obsahu souhlasného návrhu stran. 
Správně tedy nemělo v usnesení prvého soudce o úrocích, jež by Státní 
pozemkový úřad s kapitálem měl složiti, býti řeči, ale, když prvý soudce 
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přikázai přece 5%) Státní pozemkový úřad pak se domáhal jen snížení 
na 4% a rekursní soud mu v tom vyhověl, musí to proti Státnímu po
zemkovému úřadu při těchto 4% již zůstati, ale vlastník (stěžovatel) 
nemá práva domáhati se obnovy oněch 5% a proto je v tom směru 
stížnost jeho bezdůvodná. Za to v ostatn:ím je důvodna, jak už řečeno 
proto, že to vše, co rekursní soud vyloučil, bylo, oběma stranami sou
hlasně navrženo a musilo to tedy do usnesení pojato býti, ale je tu posud 
jedna závada, že totiž třeba, by bylo prokázáno, že za Státní pozemkový 
úřad stal se návrh platně, že tedy úředník pensijního odboru, jenž jej 
učinil, měl plnou moc jej učiniti. Neboť podle § 3 zák. o poz. úř. zastu
puje Státní pozemkový úřad jeho předseda nebo předsedův náměstek, 
nikoli však kterýkoli úředník. Ale plná moc onoho úředníka pensijního 
odboru u SpiSll není. Arci, pak-Ii dohoda ze dne 15. listopadu 1926, na 
niž se návrh odvolává, byla platně uzavřena Státním pozemkovým úřa
dem jako takovým a obsahuje vše to, co návrh, stačila by i jen tato do
hoda a nebylo by třeba oné plné moci, avšak ani tato dohoda není 
u spisů, nýbrž je v protokole pouze citována. 

čís. 7404. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z.a n.). 

K tomu, zda se na určitou skupinu zaměstnanců vztahuje zákon 
o osmihodinné pracovní době, dlužno přihlížeti z úřadu. 

Nemocenské pokladny jsou »Ústavem« ve smyslu § 1 čis. 2 zák. 
Uvolilo-li se úřednictvo a zřízeriectvo nemocenské pokladny soukró

mých úředníků a zřizenců při zásadním ponechání šestíhodinné pracovní 
doby pracovati v dobách návalu práce přes čas a nežádati za to zvláštoí 
odměny, zřekli se zaměstnanci nároku na odměnu za práci mimo pra
videlnou šestihodinovou pracovnl dobu a neměli právního nároku na 
zvláštní odměnu za práci přes čas ani tehdy, když skutečná pracovní 
doba přesahovala třeba osm hodin denně, avšak pouze teukráte, proká
zala-Ii nemocenská pokladna, že mohli vykonati veškeré jim uložené 
práce v úřední době po 8 hodinách denně (a 48 hodinách týdně). 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rv I 1956/26.) 

Žalobce, úředník nemocenské pokladny, domáhal se na ní mim'O jiné 
též odměny za práci přes Č'as. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. D ů
v o cl y: Námitkou odvolatelovou, že bylo povínností prvého soudu za
bývati se otázkou, zda byl žalobce vůbec povinen pracovati přes čas 
a zda byl 84 Kč za práci přes čas dostatečně odměněn, netřeba se šiřeji 
obírati. Stačí v tomto směru poukázati na to, že bylo dokázáno, že 5e 
uvolilo úřednictvo žalované firmy při zásadním ponechání 6hodinové 
doby pracovní pracovati v d'Obách návalu práce přes čas a nežádati za 

- Čís. 7404-
1577 

to zvláštní odměny a že žalovaná za to slíbila zvláště pilným úředníkům 
zvýšenou vánoční remuneraci. Dospěl-Ii první soudce k přesvědčení, že 
žalobci právě pro jeho zjištěnou sníženou služební kvalifikaci nepříslu
šela tato zvýšená remunerace, posoudil věc po stránce právní zcela 

správně. kb"" h dO 't'l' N e j v y Š š í s o II d zrušil POzsud y o ou ntZSIC sou tl a vra 1 vec 
soudu prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Prováděje dovolací důvod nesprávného posouzení po stránce právní, 
vytýká dovolatel odvolacímu soudu, že se nezabýval otázkou, zda ža
lobce byl p{)vinen pracovati přesčas, dále zda byl 84 Kč za práce přes 
čas dostatečně odměněn, a prohlašuje za mylný jeho názor, že žalobce 
pozbyl nároku na odměnu za vícepráce tím, že pracoval po'někud ne
přesně a povrchně. Podle zjištění odvolacího soudu uvolilo se úřednictvo 
žalované firmy při zásadním ponechání šestihodinové pracovní doby 
pracovati v dobách návalu práce přes čas a nežádati za to zvláštní od
měny. Žalovaná strana za tO' slíbila úředníkům zvláště pilným zvýšenou 
vánoční remuneraci. Z toho vyplývá, že se úřednictvo zřeklo nároku 
na odměnu za práci mimo pravidelnou šestihodin'llou dobu pracovní za 
to, že mu žalovaná strana v zásadě ponechala tuto kratší dobu pracovní 
(§ 1380 obč. zák.). Tím byla vzájemně ujednána bezúplatnost prací 
»přes čas« (§ 1152 obč. zák.) a důsledkem toho neměli by úředníci 
žalované strany - tedy ani žalobce - právního nároku na zvláštní od
měnu za práci »přes čas« ani tehdy, když skutečná doba pracovní pře-

. sahovala lřebas 8 hodin denně, před pokládajíc ovšem, že dohoda byla 
platně ujednána. Při tom nutno ovšem zdúrazniti, že žalobce 'Opíral svůj 
nárok o výslovný slib správcův, že dostane zvláštní odměnu za hodiny 

. konané mimo osmihodinnou pracovní dobu, že však podle zjištění niž
ších soudů žalobci za tuto práci žádná zvláštní odměna přislíbena ne
byla. Nárok 'na.tuto odměnu nelze tedy vyvoditi ze slibu, o který jej ža
lobce opírá, ale přes to jest uznati, že nižšími stolicemi nebyla věc po
souzena správně v tom směru, zda žalobce byl p'Ovinen konati bezplatně 
práce »přes ,čas«, pokud spadaly mimo osmihodinnou dobu pracovní. 
Ani žálohce ani nižší s'oudy nepřihlíželi ku předpisům zákona o osmi
hodinné době pracovní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sh. z. a n., ježto 
však tento zákon obsahuje před'pisy rázu velícího, k nimž jest hleděti 
také z moci úřadu,nutno v tomto sporu řešiti otázku, zda platí tento 
zákon i pro zaměstnance nemocenských pokladen. Soud dovolací od
povídá na ni z důvodů níže uvedených klad,ně. Nejvyšší soud, zabývaje 
se již ve svém rozhodnutí čÍs. 4173 sb. n. s. výkladem předpisů § 1 čís. I 
'a 2' tohoto zákona, dovodil, že se předpisy zákona o osmihodinné době 
pracovní vztahují nejen na práce rukou, nýbrž i na práce duševní, po
ukázal však zámveň na to, že sice zákon žádného· druhu duševních pra
covníků z dobrodiní svého nevylučuje, že však klade důraz na živno
stenskou povahu podniku. Nejvyšší soud připouští tamtéž, že by při 
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výkladu předpisu § I· čis. I pochybnosti byly možny, zdůrazňuje však, 
že zákon v témž paragrafu čís. 2, by jich nebyl'O, dodává hned, že předpis 
ten platí také pro podniky, závody a ústavy provozované státem, ve
řejnými nebo soukromými svazky, fondy, spolky a společnostmi, ať jsou 
rázu výdělečného, všeužitečného nebo dobročinného. Při svém výkladu, 
na který se 'Odkazuje, přihlížel nejvyšší soud jmenovitě k ustanovením 
čl. V. vyhl. pat. k živn. řádu a vývody jeho jsou také vsou:hlasu s pro
váděcím nařízením ze dne ll. ledna 1919, čís. II sb. z. a n., pokud se 
toto vztahuje na nemocnice, porodnice, ústavy pro choromyslné, trest
nice, donucovací pracovny a polepšovny (čl. IV. čís. 15, čl. V. čís. 9 a 
čl. VI. čís. 6). V souzeném případě nemůže býti pochybn'osti, že nemo
censké pokladny nelze zařaditi pod ustanovení § I čís. I, ježto nejsou 
ani podnikem živnostenskému řádu podrobeným ani podnikem p'O živ
nostensku provozovaným (srov. čl IV. a V. vyhl. pat. k živn. řádu). 
Ani výrazy »podnik« a »závod«, jichž bylo užito v § I čís. 2 zákona 
čís. 91/,1918, nehodí se na nemocenské pokladny. Jde tedy pouze o to, 
lze-li nemocenské pokladny zařaditi mezi »ústavy«, o nichž se tamtéž 
děje zmínka, a proto třeba zkoumati, v jakém smyslu bylo tohoto vý
razu v zákoně použit'O. Celá úprava § 1 tohoto zákona svědčí zřejmě 
o tom, že tvůrci jeho přihlíželi k ustanovením vyhlašovacího patentu 
k živnostenskému řadu, jmenovi,tě ke čl. IV. a V. Ustanovení tato mohou 
tudíž býti vhodnou pomůckou při výkladu pojmu »ústavy«. Vyhlašovací 
patent užívá tohoto slova v čl. V. na několika místech. Pro sporný vý
klad jest nejdůležitějším bod k), vněnaž jsou uvedeny podniky úvěrních 
ústavů, bank, zastaváren, pojišťoven, ústavů zaopatřovacích, důchodo
vých, spořitelen atd. Dovolací soud -jest sice toho názolU, že zákono
dárce, uváděje tyto podniky, mél v prvé řadě na zřeteli podniky a ústavy. 
provozované po živnostensku, které tudíž patří pod ustanovení § lčls. 1 
zákona čís. 91/1918, avšak, poněvadž podle § 1 čís. 2 zákona čís. 91/18 
tato náležíto·st u podniků, závodů a ústavů tam namačených není pod
statnou, ježto mezi ně patří í ty, jež nejsou provozovány podle zásad 
výdělečných a spekulačních, sluší zajisté mítí za to, že podle zřejmého 
úmyslu zákonodárcova jest pod ustanovení § I čís. 2 zařaditi i nem'O
censké pokladny jako ústavy rázu všeužitečného, které plní podobný 
úkol jako ústavy pojíšť'Ovací včl. V. vyhl. pat. k živn. řádu uvedené, byť 
i 'nebyly provozovány po živnostensku. Když tomu tak, vztahuje se zákon 
čís. 9Ij18 také na zaměstnance nemocenských pokladen a žalobci bylo 
by přiznati nárok na odměnu za práce mimo osmihodinnou dobu pra
covní v tom případě, že by strana žalovaná nedokázala, že mohl vy
konati veškeré jemu uložené práce v úřední době po 8 hodinách denně 
(a 48 hodinách týdně) počítané. Nárok ten má oporu v §§ 6 a 7 zákona 
čís. 911'1918, které jsou rázu velícího a nemohl zaníknouti dohodou sou
dem odvolacím zjištěnou, poněvadž úředníci nemocenské pokladny ne
mohli se tohoto nároku za trvání služebního poměru platně vzdáti, a 
jest onu dohodu, pokud se týká nároku na odměnu za práce v době' mimo 
osmihodinnou dobu pracovní, považovati za nicotnu (,§ 879 obč. zák.). 
Nižší soudy nezjistily, zcla m'Ohl žalobce práce jemu uložené vykonati 
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v osmihodinné době pracovní. Zjisti-li se opak, buue nutno zabývati se 
výší odměny, která žalobci přísluší za práce mimo osmihodinnou dobu 
pracovní. 

čís. 7405, 

V otázce, jakého práva jest použíti ve sporu o neplatnost manželství, 
nezáleží na tom, jaké státní příslušnosti jSou strany v době sporu o ne
platnost manželství, nýbrž jaké byly v době uzavření manželství. 

Třebas právo cizí země, podle něhož by bylo rozhodovati spor o ne
platnost manželství, znalo překážku různosti náboženství, nesmí česko
slovenský soud k ní hleděti. 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rv I 205/27.) 

žaloba manžela proti manželce o neplatnost manželství byla zamít
nuta s o u cl y vše c h tři s t'O I i c, N e j v y Š š ím s o ude m z těchto 

důvodů: 

Věc má se tak, že žalobce, jsa tehdáž vyznání mojžíšského a rus
kým státním příslušníkem, bydlištěm v Drážďanech, uzavřel dne 14. 
listopadu 1908 v londýnské čtvrti Whitechapelu cívilní sňatek se žalo
vanou, která tehdáž byla již vyznání římsko,-katolického a příslušná do 
Vídně nebo do Budapešti, bydlištěm však rovněž v Drážďanech, načež 
oba v roce 1913 přestoupili k církvi evangelicko-luterské, a v roce 1915 
'Obdržel žalobce přípověď domovského práva v Brně a na to výnosem 
mÍ'stodržitelství v Brně ze dne 26. ledna 1916 obdrželi oba rakouské 
státní občanství, takže, jak právoplatně ve správní cestě již rozhodnuto, 
nabylí oba převratem obč'anství· československého. Žalobce uplatňuje 
překážku § 64 obč. zák., rozdílnost vyznání, jimiž jsou vyzná:ní kře
sťanské a mimokřesťanské, tedy i mojžÍŠské v poměru ku křesťanskému. 
Prvý soud míní, .že věc posuzovati jest výhradně podle práva čsl., ježto 
strany jsou příslušníky zdejšími, takže § 37 obč. zák. v úvahu nepři
chází, a poněvadž překážka rů~nosti vyznání podle § 64 obč. zák. byla 
předpisem § 25 zák. rozl. zrušena, jest manželství platné a slušelo prý 
žalobu zamítnouti. Odvol·ací soud tento právní názor schválil, opřev se 
o § 4 obč. zák., podle něhož způsobilost str-an k sňatku při zdejších 
příslušnících dlužno posuzovati výhradně podle tuzemského práva, 'když 
sňatek má zde jeviti účinky. Na námitku žalobcovu, že v čase uzavření 
sňatku platila ještě překážka § 64 obč. zák. a, když podle § 5 obi:. zák. 
zákony, tedy právě ani § 25 zák. rozl. nepůsobí zpět, byl sňatek pro 
onu překážku neplatný, odpovídá odvolací soud, že § 5 obč. zák. ne
příjde tu v úvahu, protože v době sňatku ještě čsl. práva nebylo. Mimo 
to prý se žalobce překážky § 64 obč. zák. dovolávati nemůže proto, že 
o ní již v době sňatku věděl (§ 96 obč. zák.) a strany staly se již v roce 
1913 stejného vyznání a dnes tedy překážky § 64 obč. zák. již nen:Í. Vším 
právem napadá žalobce v dovolání tyto právní názory nižších stolic 
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jako právně mylné, dovozuje, že nejde o manželství mezi tuzemskými 
občany, nýbrž rQ manželství mezi cizinci v cizině) ježto v době sňatku 
oba byli cizínci a teprv potom zdejšího příslušenství nabyli, a sňatek 
byl uzavřen v Anglii, dále že názor, že § 5 obč. zák. nemá zde místa, 
je neudržitelný, naopak, že je panujícím míněním nauky, že platnost 
manželství musí býti posuzována podle práva platného v době uzavření 
sňatku (Krainz-Ehrenzweig, Syst. 1925 § 22 str. 80, 81, rozh. 6964 
Ol. U., patent z 20. dubna 1815, dv. dekr. z 22. listopadu 1815, zákon 
z 25. května 1868, čís. 47 ř. zák., čl. IV. vL nař. ze dne ll. března 1920, 
čís. 152 sb. z. a n., § 3 čís. 3), že věc nemůže posuzována býti podle 
práva zdejšího, zejména však podle nynějšího (podle § 25 zák. rozl., 
jenž překážku § 64 obč. zák. zmšil), nýbrž že podle § 37 obč. zák. přišlo 
by v prvé řadě v úvahu právo anglické, jež sice samo oné překážky 
manželství nezná, podle něhož však je rozhodným při sňatku cizinců 
v Anglií právo platné v trvalém bydlišti (permanent house) té které 
strany, v tomto případě tedy, když strany v době sňatku bydlili v Dráž
ďanech, právo říšskoněmecké, jež § 13 úv. zák. k obč. zák. odkazuje 
k národnímu právu stran, tedy ohledně žalobce,' jenž byl polským pří
slušníkem, k právu polskému, jež v čl. 190 zákona ze dne 25. června 
1836 prohlašuje za neplatný sňatek katolíka, jímž byla žalovaná, s jino
věrcem, jímž byl žalobce, což platí podle § 3 pol. obč. zák. i pro manžel
ství polského příslušníka v cizině, a ohledně žalované, jež byla přísluš
nící uherskou, podle práva uherského, jež má stejné ustanovení, dále, 
že i kdyby se věc posuzovala podle rakouského práva v době uzavřeni 
sňatku, byl sňatek neplatný (§ 64 obč. zák.), překážka, o niž jde, že je 
překážkou veřejnoprávní (,§ 94 obč. 'zák.), k níž se hledí z úřední povin
nosti, a nepřijde tedy na to, zda žalobce podle § 96 obč. zák. měl či ne~ 
měl právo, také sám se neplatnosti manželství domáhati. Tyto výklady 
dlužno opraviti potud, že není pravda, že § 13 úv. zák. k něm. obč. zák. 
odkazuje k národnimu právu stran, když obě strany jsou cizinci; bylo by 
teely zjistiti, zda anglické právo odkazuje na právo bydliště, načež by 
bylo užíti práva říšskoněmeckého, jež oné překážky nezná (§ 1303 
násL), ale na zjišťování to nedojde, neboť, jak se níže ukáže, nelze v čsl. 
republice k této překážce hleděti, třebaže podle cizozemského práva, 
jehož tu jest užíti, platila. Jinak však má dovolání proti nižším stolicím 
pravdu. . 

Právní stanovisko nižších stolic, že následkem nynější českosloven
ské státní příslušnosti stran dlužno případ posuzovati podle práva če
skoslovenského - a to prý výhradně, - jest naprosto neudržitelné. 
Lze stranou ponechati otázku, zda, kdyby čsl. právo tu místa mělo, pů
sobil by § 25 rozl. zák., jímž překážka § 64 obč. zák. zrušena, zpět, či 
zda má tll místo § 5 obč. zák., podle něhož zákony zpět nepůsobí, nebof 
to je otázka pro sebe, která, ač toho třeba není, přece k vůli souvislosti 
níže zvláště řešena bude (zjevno jest ovšem již zde, že důvod odvola
cího soudu, že § 5 obč. zák. proto nepřichází v úvahu, poněvadž v době 
sňatku čsl. státu a tedy čsl. práva nebylo, je mylný, ježto jde o obsah 
práva platného tehdáž v území nynější státní příslušnosti stran a ni-
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koli '0 jméno státu a tuelíž jméno práva), nechme teely tu otázku stranou 
a hleďme jen k otázce, má-li čsl. práva býti užito, l<dyž manželé nyní 
jsou čsl. přislušníky, aČ v čase sňatku v cizině uzavřeného byli cizinci. 
Praví-li prvý soudce, že § 37 obč. zák. nepřichází v úvahu, ježto strany 
jsou příslušníky zdejšími, dopouští se nedopatření, přehlížeje, že § 37, 
jako již §§ 33-36, a rovněž jíž § 4 obč. zák., zřejmě klade rozhodný 
dll raz na to, jakou příslušnost mají strany v Čase, kdy předseberou jed
nání (»předsebéře-li cizinec s cizincem právni jednání v cizině, jest je 
posuzovati podle zákonů místa, kde bylo uzavřeno, pokud při uzavření 
nebylo zřejmě jiné právo za základ položeno«), že tedy nezáleží na tom, 
jaké příslušnosti jsou strany v době sporu, nýbrž jen na tom, jaké byly 
v době právn,ího jednání. Týmž právním omylem trpí i názor odvola
cího soudu, jenž stanovisko prvního soudce schvalllje, opiraje je o § 4 
obč. zák., neboť i tento předpis, jak již řečeno, předpokládá nade vší 
pochybu jasně, že strana je v době jednání, z něhož se práva v procesu 
sporná vyvozují, tuzemským občanem (»státní občané zůstávají i v je~~ 
náních a věcech, jež v cizině předsebéřou« atd.: musí tedy JednaJlcl 
předsebráti jednání v době, kdy je státním občanem zdejším, má-li před
pis míti místo, a nestači, když v době právního jednání byl jednajícím 
cizincem a teprv potom, jako zde, zdejším občanem se stal). Poněvadž 
však strany v době sňatku čsl. státními občany nebyly, nemůže býti 
o užití § 4 obč. zák. a tudíž čsl. práva na jejich případ řeči, nýbrž musí 
býti na ně užito předpisů o cizincích. Tu především je na snadě § 37 obč. 
zák., podle něhož právní jednání cizinců v cizině posuzují se podle práva 
platného v místě uzavření, kterýmž místem byla Anglie, anebo, když 
v rozhodnutí 6787 sb. n. s. k § 4obč. zák. provedeno, že pod jeho po~ 
jrtlem »osob.ní způsobilosti« k uzavření právního jednání zahrnuty jsou, 
pokud jde o sňatek, všecky překážky manželství, což by pak platilo 
i pro § 34 obč. zák., jenž pojmu toho rovněž užívá, byl by na snadě také 
tento § 34, podle něhož způs'obilost tu, tedy překážky manželství, bylo 
by posuzovati podle práva platného v místě, kde strana měla v čase 
sňatku bydliště, pokud se tiče stální občanství, podle toho, které stano
visko v kontroversi mezi těmito oběma místy (v tom jest smysl § 34 
sporný, srv. Unger Syst. 1. str. 164--166 a starší literatura II něho v pozn. 
4. a Krainz-Ehrenzweig AIlg. T. I. 1925 str. 95, 96, a novou literaturu 
u něho v pom. 12) se zaujme*) 

*) Unger, str. 190-192, neužívá ohledně překážek manželství § 37 a tedy práva 
platného. v místě uzavření sňatku, nýbrž pnsuzuje překážky ty podle práva bydliště 
a to mužova, podle něhož prý se řídí v jistých zřetelech i způsobilost ženina (ne
věstína), staví tedy na § 34, při čemž kontroversu mezi bydlištěm a občanstvím 
rozhoduje ve prospěch bydliště. Jinak nová panující nauka ale jen vzhledem k dv. 
dekretu II Ehrenzweiga citovanému, s nímž se Unger v bystrých vývodech svých 
již, byl vypořádal. Haagská konvence (viz ji II Stubenraucha 8. vyd. str. -32) praví, 
že právo k uzavření manželství (tedy překážky manželství) řídí se podle »národ
ního« práva jednoho každého z manželů (tedy podle práva státu, jehož přísluš
níkem strana jest, opět tedy ne podle § 37 podle práva platného v místě uzavření 
sňatku), leda že by právo národní připouštělo užití práva bydliště neb místa sňatku. 
To je de lege lata ovšem nejlepší řešení a Ehrenzweig užívá pro rakouské právo 
h~agské konvence, ač nebyla ještě přijata. 

I 
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Ale nebude potřebí řešiti ani otázku, má-li užito býti § 37 anebo § 34, 
ani kontroversy tohoto § 34 (zda má místo právo bydliště či právo do
movského státu), protože věc v konci konců vyjde na stejno, ať se užíje 
kteréhokoli práva cizího, tedy anglického, německého, polského nebo 
uherského (maďarského), jež tu v úvahu podle hořejšího přicházejí, 
anebo třeba dřívějšího rakouského, jež v úvahu nepříchází, nebo ko
nečně nynějšího československého, jehož nižší stolice užily, ač neprá
vem. Netřeba tedy také vyšetřovati obsah oněch jmenovaných cizích 
práv, zda znají překážku, o niž jde, čili nic, neboť, i když ji 'znají, nesmí 
čsl. soud k ni hleděti, a to z těchto důvodů, v nichž vlastně spočívá tě
žisko právní otázky a rozhodnutí sporu. Podle § 81 čís. 4 ex. ř. musi 
exekuce na cizozemský exekuční titul přes to, že všecky formální zákonné 
podminky, jichž se vyžaduje (§ 79, 80), splněny js'ou, býti odepřena, 
pakli by se jí dostalo uznání právnímu poměru neb uskutečnění nároku, 
kterému tuzemský zákon z důvodů veřejného řáduneb mravnosti plat
nost (neb žalovatelnost) odpírá. Budiž doloženo, že v této normě obsa
žena jest již norma čís. 2 téhož § 81, podle níž odepříti jest exekuci cizo
zemskou k vynucení jednání podle tuzemského práva nedovoleného (neb 
nevynutitelného). Této normy dlužno užíti i ve sporech (ne pouze v exe
kucích), tedy i v souzeném případě, neboť je to norma hmotněprávní. 
Jest tedy otázkou, zda tuzemský zák'on odpírá nároku žalobcovu na ne
platnost manželství z důvodu veřejného řádu neb mravnosti, a na tu 
otázku dlužno přisvědčiti, neboť § 124 ústavní listiny prohlašuje vý
slovně, že všecka náboženská vyznání 4jSOU si před zákonem rovna, což 
je normou veřejného řádu, které by uznání nerovnosti 'Oněch dvou vy
znání, jimž manželé v čas sňatku přináleželi, zřejmě odporovalo. Jest 
tedy teprv z tohoto důvodu § 81 čís; 4 ex. ř. a § 124 ústavní listiny ža
lobu zamítnouti a bylo proto tak uznati, jak se stalo. 

,'o ' I 
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Uzavřel-Ii prodatel nemovitosti s kupitelem nájemní smlouvu s tím, 
že byt do určité doby vyklidí, jest tato vedlejší úmluva součástí hlavní 
smlouvy (kupo,í) a jest prodatel povinen vykliditi byt v umluvené lhůtě. 
Předpisu § 2 (3) zák. na ochranu nájemců ze dne 26. března 1925, čís. 
48 sb. z. a 11. m~lze tu užiti. 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rv I 1536/127.) 

žalovaní, prodávajíce dům čp. 211 žalobcům zavázali se, že byt, jejž 
obývali v prodaném domě, vyklidí nejpozději do 1. června 1927. Příkaz 
k vyklizení pro c e sní s o udp r v é s t <O I i c e k námitkám žalo
vaných zrušil. D ů vod y: Na souzený právní poměr vztahují se usta
novení § 2 (3) zákona čís. 48 z roku 1925, podle nichž nájemní smlouvy 
sjednané po 3. květnu 1920 na určitou dobu jest po dobu platnosti zá
kona o ochraně nájemníků pokládati za sjednané na neurčitou dobu. Toto 
ustanovení jest jus cagens, nemůže býti zrušeno vůlí stran, vypovídaná 
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strana má tudíž ochranu nájemníků a může vypovídající strana žádati 
zrušení nájemní smlouvy jen v nesporném řízení podle § 1 nebo ve spor
ném řízení podle § 3 zákona čís. 48 z roku 1925, pořad práva jest v tomto 
případě vyloučen. (Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 
1923, Rl 979jQ3, čís. 3303 sb. n. s.). O d vol a c í s o u d ponechal 
příkaz k vyklizení v platnosti. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Při rozboru věci po stránce právní jest především řešiti otázku, zda 
jde tu o smlouvu, nájemní, a, pak-li ano, zda hledíc ku předpisu § 2 (3) 
zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. jest pořad práva vy
loučen. V onom směru poukazuje dovolací soud na to, že sama strana 
žalující, činíc návrh na vydání soudniho příkazu na základě § 567 c. 
ř. s., vycházela z právního předpokladu, že tu jde o smlouvu nájemní. 
Strana žalovaná hájí důsledně názor týž. Změnila-li strana žalující za 
sporu své původní stanovisko a snaŽÍ-li se dolí6ti opak, zapomíná, že 
tím činí pokus, zvrátiti právní základ, na němž je vybudován příkaz k vy
klizení podle § 567 c. ř. s. Podle názoru dov01acího soudu jest vykládati 
odstavec Vll. kupní smlouvy ze dne ll. června 1926 tak, že žalovaní, 
prodávajíce dům č. p. 211, vyhradili si proti kupitelům právo, že budou 
na dále užívati bytu, jehož do té doby užívali jako vlastníci domu, za 
nájemné, jež platil nájemník Jose! F., při čemž se však zároveň zavázali 
rukou nedílnou, že tento byt nejpo-zději do roční lhůty od 1. června 1926 
počítané vyklidí a vyklizený žalobcům odevzdají. Ježto kupitelé s tím 
souhlasili, došlo mezi stranami v této příčině k dohodě, která má všechny 
náležitosti smlouvy nájemní podle § 1090 ohč. zák. Není to však smlouva 
samostatná, nýbrž úmluva vedlejší, která tvoři podstatnou součást 
smlouvy hlavní (kupní) a obě smluvní strany jsou povinny, by i závazky 
z této vedlejší úmluvy splnily tak přesně jako veškeré ostatní povinnosti 
z jednotné smlouvy. Strana žalující, kupujíc dům, činila tak ve zřejmém 
předpokladu, že jí strana prodávající byt, jehož dosud užívala, nejpo
.zději do 1. června 1927 uvolní, jak se k tomu bez výhrady a bezpodmí
neč-ně zavázala. -Žalovaní vzali tento závazek na Se v plném vědomí, že 
se zákona na ochranu nájemníků dovolávati nebudou a nemohou, a s tím 
počítali také žalující. Chtějí-Ii se nyní žalovaní z převzaté povinnosti 
vymknouti tím, že se dov01ávají p-ředpisu § 2 (3) zákona čís. 48/25 
pokoušejí se rozšířiti jednostranně výhradu ve vedlejší úmluvě ohsaže~ 
110U na úkor strany žalující, porušují vědomě ustanovení smluvní nejed
nají bezelstně ,a nemůže jim býti přiznána ochrana, na kterou n.e~ají ná
roku, to tím méně, ano přizn,"ní této ochrany bylo by křivdou na straně 
drqhé, která při smlouvě věrně a poctivě trvá. Ochrany, kterou předpis 
§ 2 (3) zákona čís. 48/25 nájemníkům poskytuje, nesmí býti zneužito 
k tomu, by žalovaným bylo umožněno pod rouškou zákona porušovati 
vědomě závazky kupní smlouvou bez výhrady převzaté. Když tomu tak, 
nebyla strana žalující povinna žádati za svolení k výpovědi podle § 2 

., 
'( 

1 
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odst. 2 zákona čís. 48/,25. Věc patři na pořad práva, čímž je vyvrácen 
opačný názor strany žalované. 

čís. 7407. 

Složíla-1i pO'jišťO'vna na sO'udě pO'jís,tný pemz, s.)ožíla ho nejen pro 
pO'jištěnéhO', nýbrž í prO' všechny jehO' věřitele a tO' předem prO' ně. 
UkázalO'-1i se napO'tO'm, že pO'jištěný neměl nároku na pO'jistný peníz, 
neměli naň nárO'kuani jehO' věřitelé a jest pojišťovna oprávněna, byl-li 
pojistný peníz již mezi věřitele rozdělen a jim vyplacen, dO'máhati se na 
nich vrácení (§ 1431 O'bč. zák.). 

(Rozh. ze dne 14. října 1927, Rv 11 138/27.) 

Antonín S. byl pojištěn proti požáru u žalující banky. Žalov",ná zá
ložna měla za Antonínem S-em pohledávku 18.500 Kč a vymohla si 
proti S-ov i exekuční titul a vedla exekuci oproti Antonínu S-ovi vnuce
ným zřízením zástavního práva na pojištěnou realitu a zabavením jeho 
nároku proti žalobkyni z pojišťovací smlouvy. Když pojištěná nemO'vi
tost vyhořela, složila žalující banka pojistný peníz na soudě, jenž ho 
rozdělil mezi věřitele a žalované záložně přikázal 23.103 Kč. Poněvadž, 
jak později vyšlo na jevo, pojištěný Antonín S. sám zapálil nemovitost 
a ,nároku na pojistnou sumu neměl, žádala banka na žalované záložně 
vráceni peníze, přikázaného žalované z' pojistné smlouvy. O b a niž š í 
s o u d y uznaly podle žaloby, shledavše splněnými podmínky nároku 
z bezdůvodného obohacení podle § 1431 obč. zák. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl' dovolání. 

Důvody: 

Odkazuje se na důvody rozhodnutí čís. 6086 sb. n. s., kde otázka po 
právní stránce podrobně probrána, a dodává se vzhledem k vývodům do
volání jen ještě tolik, že, míní-li dovolání, že jde o dvojí přechod' spor
ného peníze, jeden ze jmění žalobkyně do jmění S-ova a druhý ze jmění 
S-ova do jmění žalov",né, přehlíží, že je s tím v rozporu Se stavem věci, 
neboť ve skutečnosti S-ovi nic placeno (ze složených peněz vydáno) 
nebylo, do jeho jmění nic nepřešlo, nýbrž jde čiře o částku, již obdržela 
přímo žalovaná - teprve to je v souzeném případě placením ve smyslu 
§ 1431 ob;č. zák. - a již S. nikdy do svých rukou nedostal. Dovolání je 
na omylu, když v rozporu se skutečností vychází z předpokladu, že sporný 
pojistný peníz byl žalobkyní složen na soudě pro S-a, pokud se týče jen 
pro něho a že pak věřitelům vydány částky teprv z tohoto S~ova peníze: 
vždyť ve skutečnosti složila žalobkyně pojistnou sumu nejen pro S-a, 
Gýbrž i pro všecky jeho věřitele, kteří na sLlmu tu měli nějaký nárok, ať 
z jakéhokoli důvodu, jak k tomu podle § 1425 obč. zák. a § 307 ex. ř. 
byla oprávněna i povinna, neboť právě jen tyto nároky třetích osob byly 
příčinou, proč se k soudu skládati musilo, protože nebýti jich, nebylo 

- čís. 7408 --
1585 

·k t0111U příčiny, nýbrž suma přímo S-ovi byla by se musila vyplatiti. 
Jestliže tedy složeno k soudu k vůli těmto nárokům třetich osob, složeno 
vlastně a správně předkem pro ně a teprv to, co po uhr~,ení jich nároků 
vybyde, což však není věcí skládající strany, by to rozpočítávala, tedy 
t. zv. hyperocha, složena pro S-a. Ale hyperochy nebylo a tak skládka 
stala se, jak výsledek ukázal, v zájmu superkondicentů, jimž také soud 
složenou pojistnou sumu rozdělil a vyplatil. Když pak se ukázalo, že 
S-ovi nárok na pojistnou sumu nepříslušel, bylo tím také na jisto posta
veno, že ani superkondicenti jako jeho věřitelé na ni nároku neměli a 
že jim tedy vyplacena byla neprávem, že tedy obdrželi ne dluh, což se 
rozumí tak: ne že by vůbec pohledávky neměli - proti S-ovi měli, v po
měru k němu byl to tedy dluh - ale neměli nároku proti žalobkyni, tato. 
nic dlužna nebyla ani S-ovi a tedy také ani jim, v poměru k ní byl to 
ledy nedluh, žalobkyně nedluh ten z mylného do,časného domnění, že 
je to skutečný dlu;h, ze svého jmění uhradila tak, že ho složila pro ně 
k soudu a soud jim jej vyplatil, a má tedy právo podle § 1431 obč. zák. 
od nich jej zpět požadovati a ne tedy od S-a, jenž jej neobdržel. Jestliže 
tedy dovolatelka stále opakuje, že žalobkyně byla na svém majetku zkrá
cena bezdůvodně jen v poměru k S-ovi, nikoli však proti ní, tu že bez
důvodného zkrácení není, předstírá dvoji: jednak zkrácení v poměru 
k S-ovi, jež, jak právě ukázáno, vůbec nenastalo, ježto S. ze jmění ža
lobkyné nic neobdržel a nemá, a jednak důvodnost žalobkynina zkrácení 
proti superkondicentům, důvodnost jich a tím i svého obohacení, která 
zřejmě není dána, protože ona a ostatní superkondicenti žádného práv
ního důvodu - v tom právě taková důvodnost záležeti by musela -
proti žalobkyni neměli, ten měli právě jen proti S-ovi. Kdyby byla po-

. žární náhrada opravdu S-ovi náležela, byla by žalující ohledně ní v práv
nim poměru nejen proti S-ovi, nýbrž i proti superkondicentům, o tom 
přece nemŮže býti pochyby, protože, pokud by byla dlužnicí S-ovou, 

. byla by zároveň poddlužnicí superkondicentů (§ 294-319 ex. ř.), ale 
poněvadž S. na pojistnou sumu. ve skutečnosti nároku neměl, nebyla mu 
blobkyně nic dlužna a následkem toho nebyla dlužna ani superkondi
centům, kteří proti ní (jinak proti S-ovi) nárok míti nemohli, když ho 
neměl S., ale příjem placení omylem vykonanéhO' od někoho, proti ko
mu na ně není nároku, je právě přijmem bezdůvO'dným, obohacením na 
jeho úkor. 

čís. 7408. 

Chráněno-Ii jako známka pO'uze určité SIO'VO, lze ho bezzávadně uži
,vaH k označeni zbožl, i když jest též součásti lirmy, leč že by ho bylo 
použito způsobem, nasvědčujícím nepochybně tomu, že jde oDznačeni 
firmy. 

Pokud dlužno v používáni známky, chráníc! pouze jedno SlO'VO, s při
činěnlm dalšího souboru slov spatřO'vati neoprávněné užívání firmy. 

Civilní rozhodnuti IX. lOl 
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Poru~ení . n~~á~á teprv.e uveřejněním závadného znění lirm . _ 
sertu) , mkohv JIZ Jeho objednávkou Ka'd' tak' , " y (v m 
v úvahu při vyměření pokuty. . z e ove uvereJflení přichází 

(RazII. ze dne 15. října 1927, R I 552/127.) 

K aznámení firmy »Prvn" k' k' . 
tálské cukrovinky a č'Okal~d~esd~ a claV~SP?lečnast taváren na arien
st ř í k a v Ý s o u d f ' S flve . arsner, Praha« ulažil r e j-

" o' Irme » antosa, výroba lučebních "'. 
pnpravku Fr. Maršner«, pokutu 2.400 Kč a 3 000 K' . ,a vY,Zlv~y~h 
kazu rejstříkavého saudu ze dne 14 . i c prO' prekIacenl za
nevyhavěl rekursu veře'né b .' srpn,a 925. Rek u r sní s a u d 
Předlaženými výtisk čjasa a. ch~dl1l .spalecnastr »Santosa«. O Ů vad y: 
a) znění »Šumivé 60nbanPIsu ~e~ky SLloyd jest prakázáno, že inserát: 
uveřejněn v číslech ze dn/3~n~:::;'t~a ~~to~a Fr. Ma:šner Praha« ,byl 

a
ven6c6e, l.d~rl pna, 15. srpna, vesměs raku i 9~~v~,aČíSl. ~:rv4e~,c~'3155:7ce6r2-

a a e v rubnce " k' ) , , , 
k á v a, známka S a n t a ~':Z~ ~a ~~n:n':l pran:~ny.: b) znění »Ž i t n á 
a syrub, V i na hra d N' '. .;. ne r, zltna a ječná káva, sada 
svrchu podtržen" y', am. krale J~:I~a, 1573« byl uveřejněn (slova 
český L1ayd po~ ~s)a~vv dcas?p~su v~tlsten,~ tučným písmem) v číslech 
a 30 ". 3 7 e enyc a dale v clslech ze dne 2 9 23 26 

. ~an: " .,10., 14., 17.,21; a 24. října 1926 v čís 71" ., : 
86. Tlm JSou prokázána u "" . ,73, 77 az 
kovéha soudu vyjmenovaná v~~ekenl ,v :;apa?enýc,h. u:m:eseních rejstří
sení pod čÍs 1 az' 8 ta ' :o~e p~!padu uvereJnem v prvém Usne-

'. m naznacenych 'ť d I" 
pady uveřejnění též inserátu znění ' Jes e a~~l, tam _nezmíněné pří
ze dne 30. května 1926 vo 44 1 PISQ1. b) v clslech Ceského Lloydu 
1926, čís. 57, 1. srpna' ~~~6 ť:. . ~~(ve~ce 1926, čís. 53, 15. července 
zjištěna, že dědici Fr M .,' IS. . a 5'"srpna 1926, čís. 66. Bylo 
lečnosti Santasa tak i ac!snera jSO~ Jakk majlteh veřejné obchodní spa-

, . . ' asoplSu ces Ý Lloyd Podle t h d .. 
vercjna 'Obchodní společnost (veřc" I" . ) a o a povlda 
závodu veřejné abchodní ,jne . sp'O ecnrce za abchadní vedení 
též za inseráty shora od ;,olecbnostr, I Ja~a majitelka časopisu, a ručí 
společnast (v ' . . PI') a ) ~.~edene. Pakllld se veřejná obchO'dní 
věděl o uveř:':l~~n~ Sp? e:l1I,ce) .haJI ,t~rzenÍmJ že není prokázáno-, že 
okoln~sti nic pjrak~zf~~SIU;:6;~k ms:,.ra,tu, bnel~ pouhým popíráním této 
zuje k tOI11U, že ide 11 ni o ,'" pl.~V~ rQ ~a reku"rsu, kde se pouka
rozhadování až~ pra',;e' za tPI·np~~YI jlne'b nez byly predmětem dřívějšího 

muce em y při inse . b I d vo 

cI hybnost úejmo, že zkrácená firma je'st označení~cl hY'? ~a I e VSI po
sova »Znamka«, svědčí o tom že se II "''', "z OZl, Y o POUZltO 

rentky a úmyslně. Přihlédne-Ii 'se k b v~rejn~nr d:la S ,vědamím rcku-

:Ueč~é j~~~t~a~rna, ž~ d~datkem,~Z~~~k:«~o~~~I~v~~~jnzě~~~~~~rá~~ 
Podle zP;ávy s~rá~~~Plka:~f:eo P?~zl~anl oZl;aCen!. protokolované firmy, 
v Praze ze dne 5. dubna 1927 t ~ f.o chodlll a ~Ivnastenskoukomaru 
dne 7. února 1924 pod čís 24 9~~ ;nna.ma.zapsanu v tamním rejstříku 
a výživné přípravky. V in~eráiech s o:llI ~namku »Sant~sa« pro luč'ební 

,Ja zna01o, obchodnrcI a firmy uvá-
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ději abecenstvu ve známost své podniky a při tam nabízejí předměty 
svého podniku. Když tedy v inserátech a) a b) za slovem »známka« 
jsou připojeny slova »Santasa Fr. Maršner Praha«, resp. »Santosa Fr. 
Maršner« s vypočítáváním druhů zboží a s připojením dalších slov 
>>Vinohrady, Nám. krále Jiřího 1573«, jest zřejmo, že inseráty absahují 
doporučeni firmy Fr. Maršner v Praze, resp. Král. Vinahradech, Nám. 
krále Jiřího 1573, při čemž nepoužita správnéhO' a úplnéhO' 'označení 
firmy tak, jak jest protakolaváno. Tímto nesprávným paužíváním firmy 
byla jednánO proti předpisu čl. 26 obch. zák. a porušen zákaz daný usne
sením abchodního saudu v Praze ze dne 14. srpna 1925. Výmluva re
kurentky v rekursech na ustan'Oveni § 5 zák. ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 
ř. zák. jest chabá a nedastatečná, nebať podle zněni inserátů nešla 
pouze o ozna,čení zbOŽÍ, nýbrž o používání firmy v nesprávném a tedy 
nepřípustném znění (čl. 26 obch. zák.). I když by se spojovalo slava 
»Santosa« se slovem »Známka«, ač podle formy inserátů tak'ové spojení 
v inserátech těch na př. čárkami, uvozovkami, nepřicházÍ, zůstává nič[m 
neospravedlněné použití nesprávného znění firemního Fr. Maršner, které 
se očividně příčí zákazu v citavaném usnesení abchodníha soudu v Praze 
ze dne 14. srpna 1925 absaženému a opětnými pakusy rekurentky růz
nými způsoby přestupovanému. Tím, co řečeno, jsou případy uveřejnění 
v abau napadených usneseních vytknuté a pazastavené prokázány, ba, 
jak shO'ra uvedena, v číslech českého Lloydu ds. 44, 53, 57, 62 a 66 
jsau obsaženy vedle inserátů typu a) též inseráty typu bl. Proto jest 
stavem věci odůvodněna, když pro případy v napadených usneseních 
vypočtené; kde použila rekurentka opětně nesprávného znění firmy Fr. 
Maršner místo úplného znění tétO' firmy, byly tétO' veřejné abchodní spo
lečnasti podle čl. 26 obch. zák. uloženy pařádkové pokuty, jimíž bylo 
jí pohrozeno. Pokud se rekurentka odvolává na § 12 UVaz. zák. k obch. 
zák. v příčině tam uvedených nejvyšších částek pořádkových pokut a za
kládá na tam domnělau nepřípustnost jí uložených pokut 2.400 Kč a 
30000 Kč, není to správné, neboť podle znění § 12 uvoz. zák. k obch. 
zák. vztahuje se tam uvedená sazba na jednotlivé případy jednání, na 
př. prati ustanavenímčl. 26 obch. zák. Nesprávnast názoru rekurentky 
vysvitne i z té jednoduché úvahy, že kdyby rekurentka dle svého ná
zoru zaplatila jednou tam uvedenou nejvyšší pakutu 600 Kč, nemohla 
by již býti stihána pokutami a mohla by pak beztrestně a bez obmezení 
jednati i proti čl. 26 obch. zák. 

N e j v y Š š í s a u d nevyhavěl dovolacímu rekursu. 

DLlvody: 

Není sparno, že inserty »šumivé banbony známka Santosa Fr. Marš
ner, Praha« a »žitná káva, Známka »Santnsa« Fr. Maršner, žitná a 
ječná káva, soda a syrub, Vinahrady, Nám. krále Jiřího 1573« byly 
uveřejněny v časapise český Lloyd v číslech a způsobem, jak uvedeno 
v prvém odstavci napadenéhO' usnesení. Rekursní soud obírá se právem 
také otázkou zodpovědnO'sti firmy »Santosa«, výroba lučebních a výživ-

lOl " 
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ných _. přípravků, Fr.. Mar~ner«, po~ud, se týče veřejných společnic 
teto Í111,l1Y ~a uverep1enr onech lllsertu v casopise český Lloyd, nehoť má 
z~ spravn~ tvrz.e~1 do~olat:lky" že v I:ekursech, o nichž bylo rozhodo
v~no, l1~n! namltét110, ze vereJne spolecnice o uveřejnění inserátů nevě
dely. ,Za~ery r:"kur~ního s?udu oV tomto směru jsou zcela správné a stačí 
poukazalr k pnslusnym duvodum napadeneho usnesenÍ. Úsudek rekurs
ního soudu, že - rozumí se v souzeném případě - dodatkem »Známka« 
~ebylo nic změněno na skutečné podstatě nesprávného používání ozna
cenr protokolované firmy, jest úplně správný a rekurs ní soud jej také 
náležitě odůvodnil. Odvolává-li se stěžovatelka k opodstatnění svého 
odCh~I,~ého právního názoru 11a rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 
16. zan 19.25, Č. J. R I 461/25 (čís. 5273 sb. n. s.), činí tak neprávem. 
Rozhodnuti toto má především na zřeteli používání och ran n é 
zl;ámky, kde soudům nepřináleží, by zkoumaly, pokud nebo zda se 
vub;c ~ c ?, r ,a ~,n á z?ámka hodila k registraci a kde tedy nemohou 
zakaza,tr uZlva,nl ~ab~tc ochranné známky, pokud jest nade vši pochyb
nost zrejll1O, ze Jde ]Co 'O ochrannou známku a ne o zakázanou firmu. 
Mluví-li se v lomto rozhodnutf o souboru slov tvořícím slovní část 
zn,á,mky, jest tím. I;'íněna slov~í část známky o c' hra n n é. Má-li tedy 
stezovatelkachrancno Jako znamku Jen slovo »Santosa« což sama při
pouští, může bezzávadně užívali tohoto slova k označe~í zb'Oží, i když 
slovo to tvoří také součást její firmy (§ 5 zákona ze dne 6. ledna 1890 
Čí~. ,19 ř. z.), aniž může soud proti ní zakročiti podle čl. 26 obch. zák.: 
lec ze, by slo,va onoho bylo ,po.užito takovým způsobem, který hy nepo
chybne nasvedčoval tomu, ze Jde o označení f i r my. Naproti tomu při 
známc,e, pos!rádající ,';0 do ~vé úpr~vy veřejnoprávní ochrany zápisem 
do znamkoveho reJstnku, ma soud potud volnou ruku, že může uvažo
va~l, ~d~. a pokud zvolené znění slovní známky naplňuje obsah jejího 
urcel~l, CI, zda. ~leduJe ta~o »z~ámka« jiný účel, jmenovitě obcházení 
vehclch predplsu práva flremnlho. Zvolila-li tedy stěžovatelka aČ' má 
chráněno jako známku zboží Len slovo »Santo~a«, za známku pojednou 
w~bor slov »Santosa Fr. Marsner Praha«, neb'O »Santosa Fr. Maršner« 
coz ,ostatně ze znění insertů »šumivé bonbony známka Santosa Fr: 
Marsner Praha« a »žitná káva. Známka »Santosa« Fr. Maršner žitná 
a ječná káva, soda a syrub, ,!inohrady, Nám. král. Jiřího 151:k jak 
Jest~ b,ude dovozen'o, s nrčltosÍI naprosto neplyne, jest to zřejmé obchá
Z:11I z~ko,~a, k~erý nedovoluj,; užívati zkrácené firmy jako takové, po
ne~adz P;I pn:em typu prumerný zájemník bude vzhledem k zápisu ve 
znamkovem rejstříku a jeho publicitě (§§ 14 a 11 zákona ze dne 6. ledna 
1890, čís. 19 ř. zák.) a také podle pravidel 'Obecné mluvy vztahovati 
slovo »známka« jen ke slovu »Santosa« a dodatek »Fr. Maršner Praha« 
P'Okládati za označení majitele výrobku jménem neb firmou (čl. 15 a 16 
obch, zák.) s připojením jeh'O sídla, a jistě nikoho v této souvislosti 
nen~padne, že by známkou měl býti celý soubor slov »Santosa Fr. 
Marsner Praha«. Ještě nápadnějším jest to při druhém typu kde ze 
z~ění insertu »Žitná káva. Známka »Santosa« Fr. Maršner, žitná a ječná 
kava, soda a syrub, Vinohrady, Nám. krále Jiřího 1513« stěžovatelka 
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zcela lihovoln~ vytrhuje slova »Santosa« Fr. N\aršner«, uvádějíc, že prý 
jen k nim se pojí slovo »Známka<<- I tu bude průměrný pozorovatel 
z uvedených již důvodů slovo »Známka« řaditi k slovu »Santosa«, to 
tím spíše, když toto slovo jest v uvozovkách a silněji vytištěna jsou 
nejen slova »Santosa Fr. Maršner«, nýbrž i další osmé slovo »Vino-
hrady«. Dodatkem »Známka« není tudíž ani v těch ani v oněch přípa
dech jasně vyznačeno, že a pokud jde o známku a ne o firmu, nač právě 
byl položen důraz v rozhodnutí nejvyššího soudu, k němuž stěžovatelka 
poukazuje. PravícJi rekursní soud, že obchodníci a f i r m y uvádějí ve 
známost své podniky, nabízejíce při tom předměty svého podniku, má 
patrně na zřeteli právní podměty (obchodníky) provozující závod buď 
pod vlastním občanským jménem (třeba jako firmou) nebo pod zvlášt" 
ním zvoleným jménem obchodním (firmou). Jinak jest rozlišování t'O 
celkem bezvýznamné a pro posouzení správnosti právního názoru re
kursního soudu ve věci samé nerozhodné. Jest přisvědčiti stěžovatelce, 
že udání sídla p'odniku, vedeného pod určitou firmou, není nezbytnou 
součástkou firmy. Připojení jeho k určitému souboru slov může však 
v pochybnostech přispěti k vysvětlení významu toholo slovního sou
boru. A tu souhlasí nejvyšší soud, hledě k předchozí úvaze, s právním 
názorem rekursního soudu, že když _ v uvedených insertech za slovem 
»Známka« jsou připojena slova »Santosa Fr. Maršner Praha«, pokud 
se týče »Santosa Fr. Maršner« s vypočítáváním druhů zboží a s připo
jeniin dalších slov Vinohrady, Nám. krále JiříhO 1573«, nelze tomu roz
uměti jinak, než že insertyty obsahují doporučení f i r m y Fr. Maršner 
v Praze nebo na Král. Vinohradech, Nám. krále Jiřího 1573, při čemž 
nebylo použito správného a úplného označení firmy tak, jak jest proto
kolována. Tím, že obchodní soud nedal stěžovatelce možnost, by se 
vyjádřila o" oznámeních »První české akciové společ'nosti, továrna na 
orientálské cukrovinky a čokoládu dříve A. Maršner«, neprohřešil se proti 
iákonu. Nepotřeboval-li vysvětlení po stránce skutkové - a toho třeba 
nebylo - mohlo právní otázce rozhodnouti ihned. Rekursní soud po
soudil věc správně také potud, pokud potvrdil usnesení rejstříkového 
soudu CO clo výměry pokut sazbami podle § 12 uvoz. zák. k obch. zák. 
za každý jednotlivý případ porušení zákazu, daného usnesením obchod
ního soudu ze dne 14. srpna 1925. Porušeni to,to stalo se teprve uve
řejněním závadného insertu, nikoli jeho objednávkou, která mohla býti 
odvolána a sama o sobě ještě nic neznamenala. Nezáleží tedy na tom, 
co bylo objednáno, zda uveřejnění v jediném či v několika číslech ča
sopisu »český Lloyd«, nýbrž jde 'O to, co a kolikráte v určitých časo
vých obdobích bylo uveřejněno. Každé takové uveřejnění bylo pak po
rušením zákazu, za něž odpovídá stěžovatelka, jak již rekursní soud 
dovodil. 

čís. 7409, 

Odvolání na usnesení obeclÚho zastupitelstva v čechách musí býti 
obsaženo v kontextu plné moci a nestačí ani jeho dodatečné jlřipSáni 
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na plné moci již vydané, ani přiložený ověřený opis protokolu o schůzi 
obecního zastupitelstva. 

(Rozh. ze dne 15. řijna 1927, R I 617/27/,2.) 

Ve sporu obce N. v čechách proti manželům S-ovým vrátil Ne j
v y Š š í s o u d spisy odvolacimu soudu k doplnění s timto odůvod
něním: Plná moc žalující obce i po provedeném doplněni nevyhovuje 
předpisům, uvedeným ve zdejším výnosu ze dne 13. září 1927, R I 
617/27-1, podle nichž musí plná moc obsahovati odvolání na usnesení 
obecního zastupitelstva, jímž zmocněný advokát byl ustanoven právním 
zástupcem pro obec. [Ve výnosu R J 617/27/,1 bylo uvedeno: Plná moc 
žalující obce nevyhovuje předpisům §§ 55 a 34 bod 4 zákona ze dne 
16. dubna 1864, 6s. 7 z. zák. pro království české, jelikož neobsahuje 
odvoláni na usnesení 'Obecního zastupitelstva, jimž zmocněný advokát 
byl ustanoven právním zástupcem pro tuto věc (Zás. usn. nejvyššího 
správního soudu B'Oh. A. I-VlIl) J. Musí tudíž odvoláni na usnesení uve
deno býti v kontextu plné moci a nestačí ani jeho dodatečné připsání 
na plné moci již vydané, ani přiložený ověřený opis protokolu o schůzi 
městského zastupitelstva ze dne 2. července 1926. 

čís. 7410. 

Opatrovnický soud jest oprávněn odepříti vysvědčení podle § 65, 
odstavec čtvrtý, c. ř. 5., když a pokud mu nejsou známy majetkové po
měry opatrovance a osob, jež jsou podle zákona povinny ho živiti aniž 
jest povinen konati z moci úřední šetření o jejich majetkových pomě
rech, když mu nestačí vlastuí znalost. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, R I 885/,27.) 

Žádost op,atrovance, by mu bylo vydáno vysvědčení chudoby, op a
t r'O v nic k y s o u d zamítl, k jeho rozkladu mu pak potvrdil, že soudu 
nenl známo nějaké jmění opatrovance, Rek u r 8 n í s o u d stížnost 
navrhovatele zamítl jako bezpředmětnou vzhledem k tomu, že soud prvé 
stolIce vyhověl rozkladu, byť i usneseni prvého soudu neodpovídalo plně 
ustanovení § 15, čtvrtý odstavec, nařízeni min. fin. ze dne 21. prosince 
1916, čís. 380 ř. zák. . 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatele. 

Důvody: 

Podle § 15 čtvrtý odstavec ministerského nařízeni ze dne 21. pro
since 1915, čís. 380 ř. zák. může opatrovnický soud vydati vysvědčení 
podle § 65 čtvrtý odstavec c. ř. s" je-Ii s to, by potvrdil na základě své 
znalosti, poměrů, že majetkové poměry opatrovance a osob, jež jsou 
podle zakona povinny ho živiti, jsou nuzné, i když se nepředloží vy-
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plněný dotaznik. Z toho plyne, že opatrovnický, soud n~ůže odepříti. vy
svědčení, když a pokud mu poměry neJ,Sou zna:ny, a ze ~e.m povIl1en: 
z moci úřední konati šetření o majetkovych pomerech, kdyz jeho vlastlll 
znalost nestačí, by mohl potvrditi, že poměry jsou nuzné, neboť .opa
trovanci pokud se týče jeh'O zákonnému zástupCI jest volno, obratrtr se 
na přísl~šný obecní úřad, by mu bylo vydáno vysvědčeni pro ,dosaženi 
práva chudých, když tak nemůže učiniti opa,trovn~cký S?:rd. ~snese~1 
soudu prvé stolice a usnesení soudu rekursmho, J1111Z stIznos,} neby • .o 
vyhověno, nejsou tudíž zřejmě nezákonná. 

čís. 7411. 

Průtah exekuce, způsobený jejím odkladem, neni. ~ sobě důvodem, 
by byl odklad učiněn závislým na zřízeni jistoty dluzntkem. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, R I 894/27.) 

S o u d r r v é s t o I i c e povolil odklad, exe~~ce d~~žbou nemo.
vitosti. Rek u r sn í S'Ú U d k rekursu vymahajlclho ver;tele P?:,?hl 
odklad exekuce jen, když dlužník složí na soudě 10,000 K~ k z~jlstel1l 
nároku vymáhajíCího věřitele. D ů vod y: Jsou tu ,Sice zako!~n~ pod
mínky pro odklad exekuce, však jen tak, že povrnna strana ::n;JI podle 
§ 44 ex. ř. přiměřenou jistotu 10.000 Kč, jelikož.P?dle pom.eru, tohoto 
připadu, jmenovitě z průtahu exekuce, V~nIkaJlclh~ odlozemm, Jest 
vidno, že exekuční nárok vymáhající strany jest ohr;l'Z,e'l1. . 

N e j v y Š š í s o u cl k c1ovolaclmu rekursu dluzmka obnovil usne-

selu' prvélw soudu, 

Důvody: 

Rekursní soucl má za to, že z průtahu exekuce, vznikajícího o~lo
žením, jest vidno,' že exekuční ná:ok, vymá?ajíc~ho strany, Jest ,ohrozen. 
Než průtah exekuce jest samozřelmym, pOjmove nezbytnym nasledkem 
každého odkladu exekuce, nemŮže tedy býti důvodem, by v tom neb 
v onom případě odklad byl učiněn závis:ým na ';~ÍzenÍ ]lstoty. Tento 
důvod pro zřízení jistoty by Jopadal na vsechny pn~·ad7 ?dkladu a .ne~ 
může proto býti podnětem pro mimořádné opatrem, jllnz jest ~lozel1l 
jistoty. Předpokladem jejím jest, by o?klad ex~ku:ce mohl ohrozlÍl ~sp~
kojení vymáhajícího věřHele., Ohrože,l1l t? !nusI.~:ytr podle okolnosti pn
pad u zřejmé anebo musI by tl vymahajlcrm ventelem. tvrze~o ,a po~le 
potřeby osvědčeno. V souzeném případě nelze seznaÍl z prube~u vecr, 
že uspokojení nároku vymáhajícího věřitele, .by spoluvl~~tmdvl k spo
lečné nemovitosti bylo zrušeno veřejnou drazbou, Jest zadanym, odkla
dem dražby nějak ohroženo. Vymáhající věřite~ sám to ~e sv.em o vy
jádření ze dne 27, května 1927 o původním navrhu odpurcove vubec 
netvrdil a ve svém rekursu se možného nebezpeČÍ z odkladu exekuce 
dotýká jen zcela mimochodem otázkou, zda »má povolením odkladu 
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Sl:U! pOV~l1nl' S!I:an~, bý~i ul11o,žněno, by celý inventář prodala, když bylo 
uznano, ze Ivon pnslusenstvl nemovitosti J'ak j'iž dosud činila anl'z' b 'h ., , .. , , - y 
vym~ aj:c: s~r,ane bylo možno, nějak tomu zabrániti?« Tímto obratem 
vymaha]ICI ventel tvrdí jen, zcela povšechně, ale nijak nedoličuje urči
ty".'1 jednothvostml a skutecnostmi a tedy ani z daleka neosvědčuje že 
tu jest oh:oženf předpokládané v § 44 druhý odstavec ex. ř. Reku~sní 
s~ud ne.mel proto podle zákona příčiny, by povolený odklad exekuce 
l1,clnIl zavlslým na zřízení jistoty dlužníkem: 

čís .. 7412. 

Jde o j~dnate~sv~vív b,:z ,pří~azu, upotřebil-Ii otec výtěžků z matčiny 
poz~stalo~Í1 ku VY~lVe deÍl: a<:. nebyl s,?udem pověřen správou pozůsta
losb. !,ozus!~ost les} opravn~a domabati se na otci, by jí nahradil, 
c,? ~dňal z j~jiho Jmenl, na,"n~m pak )est, by prokázal, že náklad, Uči
neny za, pozustalost, byl uClnen nutne a účelně. Otázku tuto j,egt řešiti 
procesmmu ~oudu ve sporu o náhradu odňatých výtěžků a nelze žaloou 
pro • tentokr~te zamítn,?uti, ježto otázka ta nebyla dosud rozhodnúta 
pozustmostn,m a porucenským soudem v říZení nesporném. 

(Rozh. ze dne 15. října 19Q7, Rv I 1066/26.) 

... Po:,ůstalost po Karle H-ové domáha1a se na Antonínu H-o'vi mimo 
jIn.e náf1rady 344 K~ za šatstvo a zásoby maSa a vařiva, žalovaným prý 
zC1zene, a zaplacem 2;50,0 Kč,. ježto p~rý neprávem vybral činži. P ni
c e snl s o, udp rve s t 0,11 c e zamítl ohledně 344 Kč žalobu vů
bec, o.hl~~ne 2.50~ Kč ~ro tentokráte. O ci vol a c í s o u d nevyhověl 
d~volall1 zalobkyne. D u vod y: Zjistil-Ii prvý soudce, že sporné před
mety byly vlastm,ctvín; žal0.vaného, jest správný jeho závěr, že pozů
stalost n~ tyto predmety~aroku nemá a že žalovaný je ·zciziti mohl, 
~. ~roto zalobu Jako. ~eoduvodněnou zamítl. Pokud Se týče vybrané 
cmze, all1 tu se ZalUj1C1 straně křivda nečiní když se žaloba zamítá pro 
tentokráte z důvodu, že pozůstalostn! a 'O~atrovnický soud dosud ne
ro~hOdl,. zda žalovaný byl oprávněn použítí vybrané činže ku výživě 
s~ych ,dlt~k. Je, Slce pr~vda, že otec má v prvé řadé povinnost, by své 
d1:ky ZlVII, avsak" ]e~h nemajetný, přechází tato povinnost na matku 
(§§ 1~1 ,a 143 ok zak.). 1\ tu, tv~dí žalovaný, že vybrané činže použil 
ku vyzlve svy~h d!tek, ponevadz sam neměl příjmů ani jmění. Okolnost 
tu ~'Ot~rZl.l]e 1 sved~yně Milada H-ová. O otázce, zda byl žalovaný 
0p!"~~nen t~nt~ P~ll1Z, pocházející ze jmění matky dítek použíti k jich 
vyz1ve, .'opravnen.]est rozhodovati jedině nesporný soudce. A pokud jím 
tato otazka, ktera pro rozhodnutí tohoto sporu je důležitou rozhodnuta 
nebude, nelze se v tomto sporu O náhradě tohoto peníze 'do pozůsta
lostmho jmění vysloviti. 

, N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudl! a vrátil 
V"C soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

._- čís. 7413 ~ 
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D ů vod y: 

Dovolání nelze upříti oprávněnost, pokud napadá rozhodnutí o ná
hradě 344 Kč za věci, uvedené v rozsudku prvé stolice pod d), a za zá
soby masa a vařiva poci e), a o náhradě vybrané činže 2.500 Kč. Žalo
vaný se brání tím, že činži, vybranou z domů do pozůstalosti patřících, 
upotřebil na výživu dětí, poněvadž sám příjmů a jmění neměl, a že 
proto pozůstalost matky dětí byla podle § 143 obč. zák. v té době po
vinna nésti náklad na jejich výživu. Tomu-Ii tak, jednal žalovaný, ježto 
nebyl soudem pověřen správou pozůstalosti, za ni jako jednatel bez pří
kazu. Vzhledem k předpisu § 10.39 obč. zák. byla pozůstalost sice 
oprávněna, nikoliv však povinna, žádati na žalovaném, by složil účet, 
avšak byla i oprávněna podle § 10.35 obč. zák. domáhati se toh'O, by jí 
nahradil, co z jejího jmění odňal. Věcí žalovaného bylo, by prokázal, 
že náklad, jak tvrdí, za ní učiněný byl u6i'něn nutně a účelně. Otázka, 
zda a jak žalovaný vybrané činže užil v zájmu dětí a zda byl oprávněn 
ji použíti k jejich výživě, jest tudíž důležitou pro rozhodnutí sporu. Ne
lZe však přisvědčiti mínění nižších soudů, že o této otázce jest povolán 
rozhodnouti toliko' pozůstalostní a opatrovnický soud v řízení nespor
ném, a že žaloba jest předčasná, dokud se tak nestalo. Neboť soudce 
rozepře jest oprávněn rozhodovati o každé předurčující otázce, pokud 
v zákoně není ustanoveno jinak (§§ 190 a 191 c. ř. s.). Nižší soudy ne
uvádějí zákonného předpisu, který by v tomto případě nařizoval výjimku: 
a není ani takového předpisu. Odmítly tudíž neprávem, rozhodovatJ 
o zmíněných předurčujících otázkách a proto i neprávem zamítly ža
lobu pro tentokráte, to tím spíše, když pozůstalostní soud pravoplatně 
zmocnil opatrovníka pozůstalosti k podání žaloby. Co bylo řečeno o ná
hradě za vybranou činži, platí též o náhradě za šatstvo a prádlo uvedené 
v rozsudku prvé. stolice pod d) a o náhradě za vařivo a maso uvedené 
pod e). O těchto věcech tvrdil žalovaný též, že byly spotřebovány ve 
prospěch děti. Ošacení a stravování dětí patří však k jejich výživě. 
Byly-Ii tyto věci,· patřící do pozůstalosti, též upotřebeny na výživu 
dětí, bude mvněž rozhodnouti o tom, zda se tak stalo právem vzhledem 
k tomu, komu náležela povinnost, děti živiti. Bylo tudíž 'Ohledně 2.50,0 Kč 
~ 344 Kč s přís!. dovolání vyhověti, rozsudky obou nižších soudů zru
šiti (§§ 496 čís. 3, 513 c. ř. s.) a věc vrátiti soudu prvé stolice (§ 510 
c. ř. s.), by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhod!. 

čís. 7413. 

Pojišťovací smlouva. 
»Pojistný zájem« při škodovém pojištěni jest skutkovým vztahem 

majetkovým. Mohou tu přicházeti v úvahu pouze vztahy slo.užící úkoji 
majetkových potřeb, směřujících ku získání, držení, správě a zabezpe
čení majetku, nikoliv však nemajetko.vé vztahy sloužící jen úkoji im
m,ateiielnlch potřeb. Vlastntlst pojistníka jako. majitele pojištěného pod
niku tletlí tu sama o. sobě pramenem nebezpečenství, nýbrž jest jím v po-

" " 
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jiš~?va~i o smlouvě 07;načený ručebnÍ poměr, totiž přesně určený vztah 
p:Ojlstuíkuv ku podmku v~. sm!ouvě deklarovanému nebo jeho části a 
cmnost v podmku tom POjlstulkem provozovaná. 

Pojištění .. ~niká" přestane-Ii 'provoz podniku, jem byl pojištěn, tře
b~, byla _pOjl~t ~vacl smlouva Sjednána na delší dobu a třebas si pod_ 
nikatel pn stejnem provozu vystavěl novou provoZůvnu. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, Rv I 1534jQ6.) 

Městská elektrárna v K uzavřela se žalující pojíšťovnou pojišťovací 
smlouvu protI ~lásledkům. povinného. ručení a to, jak bylo v pojistce 
uv_eden?, ve sV,e vlastnostI pko podmkatelka elektrárny. Ježto žalovaná 
mcstska elektrarna nezaplatila premii splatnou dne 17. září 1925 žalo
~ala ji pojiš~ovna .. ?, zap!acení premie. Žalovaná namítla proti Žalobě, 
z~ na z~kl~de .~OJlslovacl smlouvy pojištěn byl proti následkům povin
neho rucem JeJ! podmk >>lm Klang« v K Tato elektrárna zastavila dne 
13. září 1925 provoz a následkem toho přestal tímto dnem pro žalova
nou stranu zájem na pojištění, takže podle § 63 pojišťovacího zákona 
ze dne 23. prosince 1917 ř. zák. čís. 501 tato pojišťovací smlouva za
mkla._ Názor žalujíc} strany, že se při nové elektrárně v L. jedná toliko 
o z;nen,u v podst~te a rozsahu provozu elektrárny »im Klang«, jest ne
spravnym. Elektrarna v L. Jest prý úplně novou provozovnou. Za úst
~ího j~.~I;ání ~avrhla žalující strana, by bylo podle § 236 c. ř. s. zjištěno, 
ze POjls(ovacl smlouva uzavřená mezi- stranami dne 18. října 1921 na 
základě pojistky čís. 73.295 na dobu od 17. září 1921 do 17. září 1931 
proti následkům povinného ručení dosud trvá, a že jest žalovaná strana 
povinna ji dodržeti. Procesní s'oud prvé stolice uznal prá
vem, 1. že se zjišťuje, že pojišťovací smlouva uzavřená dne 18. října 
1921 na základě pojistky čís. 73.295 na dobu od 17. září 1921 do 17. 
září 1931 proti povinnému ručení dnem 17. září 1926 zanikla, a že další 
žádání, aby zjištěno bylo, že žalovaná strana jest povinna dodržeti tuto 
smlouvu ještě také p'O dobu od 18. září 1926 do 17. září 19'31 se za
mítá, 2. ože žalovaná jest povinna, zaplatiti žalobkyni zažalova~ou pre
mli. D u vod y: Na základě pojišťovacího návrhu zjišťuje soud, že 
otázka, kde se pojištěný podnik nachází, zodpověděna byla »v Klangu 
u K«. Z toho vyvozuje soud, že úmysl žalovwné strany směřoval k to
mu, o~y na z~kladě jejího návrhu pojištěna byla elektrárna »im Klang«, 
a muz,e se nasledkem to~o také pojišťovací smlouva str":ll týkati toliko 
elek;rarny »Im Klang«. Ze v pOjistce je uvedeno, že žalovaná strana se 
POJlsťuJe voe své vlastnosti jako podnikatelka elektrárny, jest bezvý
znamno, Je:,to, pod~~ čl. 278 obch. zák., který zde přichází v úvahu, ježto' 
Jde podle cl. 271 CIS. 3 obch. zák. o obchod, je rozhodnou vůle smluv
níků. D1,užno proto obsah pojistky a obsah pojišťovacího návrhu při vý
I,ladu te_to pOJišťovací smlouvy vzíti v úvahu, a děje-Ii se tak, plyne 
z toho, ze v~:azu došedší vůle žalované strany při uzavření pojišťovací 
smlouvy smerovala tolIko k tomu, by byla pojištěna elektrárna »iOl 
Klang«, a musila žalující strana tento úmysl žalované strany z návrhu 
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na pojišťovací smlouvu jasně seznati. Ježto se tudíž podle přesvědčení 
soudu v souzeném případě jednalo toliko o pojištění elektrárny »im 
Klang« a ježto tento podnik již neexistuje a s novou elektrárnou žalo
vané strany není totožným, zanikla pojišťovací smlouva stran podle 
§ 63 pojišťovacího zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., 
ježto zájem na pojištění pro žalovanou stranu přestal. Podle § 63 cit. 
zákona přísluší však pojišťovateli premie až do konce pojišťovacího ob
dobí, ve kterém se dozvěděl o důvodu zániku. Soud zjišťuje, že žalující 
strana teprve dopisem žalované strany ze dne 5. listopadu 1925 o tom 
byla vyrozuměna, že elektrárna »im Klang« zastavila provoz. Vzhledem 
k tomu jest žalovaná strana povinna podle § 63 pojišťovacího zákona 
zaplatiti žalující straně dne 17. září 1925 splatnou pojišťovací premii 
9.225 Kč a musila proto k zaplacení této částky s úroky býti odSOUzena. 
Z toho, co shora uvedeno, plyne, že pojišťovací smlouva zanikne dnem 
17. září 1926, a musilo proto o mezitímním návrhu určovacím žalované 
strany tak uznáno býti, jak ve výroku uvedeno. O d vol a c í s o u d 
k odvolání žalobkyně, ponechav nedotčeným rozsudek prvého soudu,. 
pokud jím byla žalovwná uznána povinnou zaplatiti zažalovanou premii, 
změnil napadený r'ozsudek v tom směru, že zjistil) že pojišfovací smlouva 
o povinném ručení uzavřená mezi stranami 18. října 1921 podle pojistky 
čís. 73.295 na dobu od 17. září 1921 do 17. září 1931 trvala do 13. 
září 1925 a zamítl žádost, by bylo zjištěno, že pojišťovací smlouva do
sud trvá a že žalovaná strana jest povinna dodržeti ji do 17. září 1931. 
D ů vod y: Pokud byla žalovaná uznána povinnou zaplatiti žalobkyni 
9.225 Kč se 6% úroky od 15. října 1925 nebyl rozsLldek prvního soudu 
odvoláním napaden, a byl-o jej proto v této části ponechati nedotčeným 
(§ 462 prvý odstavec, 497 třetí odstavec c. ř. s.). Provádějíc uplatňo
vané důvody odvolací v souvislosti vytýká odvolatelka, že napadený 
rozsudek spočívá na zneuznání povahy odpovědnostního pojištění. Po
jištění takové že jest pojištěním proti nárokům na náhradu škod, jež 
mohou vzejíti z určitých pramenů nebezpečí, jež jsou u pojistníka, ať již 
provozuje určitý obchod neho průmyslový podnik nebo ne. Pokud trvají 
prameny nebezpečí, jež přináší sebou povolání pojistníkovo, jeho vlast
nost v návrhu pojišťovacím udaná, trvá také zájem pojistníkův na 
pojištění. Poukazujíc na znění § 1 všeobecných pojišťovacích podmí
nek, pak na to, že žalovaná v návrhu odpověděla na otázku, jaký pod
nik provomje, že provozuje elektrárnu, že uvedla dále, že má také 
v elektrárně dvě kola k obchodním účelům sloužící, pak l1a znění po
jistky, dovozuje odvolatelka, že je z toho všeho zřejmo, že se žalovaná 
dala pojistiti ve své vlastnosti jako podnikatelka elektrárny vůbec bez 
jakéhokoliv dalšího omezení a že pojistila se proti zodpovědností jed
nak z provozu, elektrárny samé, pak proti zodpovědnosti následkem 
držby budov, v nichž se elektrárna provozuje, a proti zodpovědnosti 
z držby dvou kol. Poněvadž pojištěná firma »Stadtisches Elektrizitats
werk in K.« dosud nezměněně dále trvá a také předmět jejího provozu 
v obchodním rejstříku nijak nebyl změněn, že není tu předpokladů pro 
zánik smlouvy ve smyslu § 63 zákona o pojišťovací smlouvě. Že V ná-
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vrhu pojišťovacím je uvedeno, že podnik leží »im Klang« bei K. a že 
žalovaná provozuje nyní svůj podnik v L., jest prý nerozhodno. Avšak 
v tomto směru není odvolání důvodné, třebaže jednotlivé theoretické 
vývody odvolatelčiny, pokud týkají se povahy odpovědnostního poji
štění, uznati jest za správné. Přihlíži-li se ke konkludentním okolnostem 
případu, jenž jest předmětem této rozepře, nelze shledati oprávněnou 
výtku, že rozsudek prvního soudu zneuznává povahu odpovědnostního 
pojištění. Rozhodným pro tento spor je řešení otázky, zda žalovaná po
jistila se u žalobkyně proti všem újmám hrozícím jí ze závazku náhrad
ního jako podnikatelce elektrárny vůbec, či zda se pojistila jen proti ne
bezpečí toho druhu z provozu určitého závodu, totiž elektrárny »im 
Klang«, totiž proti škodám z pramenů nebcezpečí spojených s provozem 
této elektrárny. Právem snažil se první soud, by dospěl ku správnému 
rozhodnutí, vystihnouti úmysl a vůli smluvních stran při uzavření 
smlouvy a se zřetelem k ustanovení § 2 všeobecných pojišťovacích pod
mínek přihlížel při tom správně nejen ke znění pojistky samé, nýbrž 
i k obsahu pojišťovacího návrhu. Nemůže se tedy žalobkyně s účinkem 
odvolávati na to, že v pojistce samé omezení uvedeno není a -že žalo
vaná, obdrževši pojistku, proti obsahu jejímu nečinila námitek. V ná
vrhu je však uvedeno: »I-liedurch wird in nachstehend naher bezeich
netem Umfange eine VersicherlťJ1g gegen diejenigen Schadenersatz-
anspriiche beantragt, welche ....... wahrend und infolge des unten-
bezeichneten Betriebes ...... erhoben werden.« Niže však uvedeno je 
jako jméno, finna a bydliště podnikatele provozu, jako předmět pode 
ni ku a jeho místo: Stadtisches Elektrizitatswerk K. Erzeugung, Leitung 
und Verkauf elektrischer Energie, Lolmdrusch, lnstalationsbetrieb. lm 
Klang bei K. Dále následují údaje týkající se rozsahu podniku, zařízení, 
přislušenství atd. vztahující se právě na elektrárnu »im Klang«. Nelze 
při svědčiti názoru odvolatelčinu, že označení místa podniku »im Klang« 
je pro řešení shora zmíněné zcela nerozhodné, že má význam jen čistě 
orientační a že odpověď na otázku v rubrice 3 ani nemohla dána býti 
jinak. Spíše dlužno usuzovati, že, kdyby podle úmyslu žalované mělo 
se pojištění vztahovati i na nebezpečí spojená s provozem jinakého zá
vodu toho druhu, byl by úmysl ten došel v návrhu náležitého výrazu, 
tím spíše, když, jak žalobkyně udává, žalovaná věděla, že za krátkou 
dobu zahájí provoz v nové elektrárně. Ok'Úlnost tato mluví tedy spíše 
pro tvrzení strany žalované. Že žalovaná uzavřela pojištění na 10 let, 
ač byly již tehdá v běhu přípravné práce pro elektrárnu v L., nemá 
vzhledem k ustanovení § 63 zák. o poj. smlouvě podstatného významu. 
Není ničím odůvodněno pokládati za rozhodll'ou jedině odpo·věd' na 
otázku v rubrice 2 a naproti tomu upírati veškerý význam odpovědi 
v rubrice 3. Spíše dlužno při výkladu smlouvy přihlížeti k oběma těmto 
odpověděm. Ani ostatní obsah pojišťovacího návrhu nesvědčí pro vý
klad, jejž dává smlouvě odvolatelka. Dospěl proto i soud odvolací ku 
přesvědčení, že nešlo tu o abstraktní pojištění žalované jako podnika
telky elektrárny vůbec, nýbrž jen <O pojištění proti n2.r·"~ům na náhradu 
škod, jež by jí mohly vzejíti z pramenů nebezpečí kutvících v provozu 
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elektrárny »im Klang« jakožto jediného závodu, jejž žalo~.~n,á provo~o
vala v době uzavření pojišťovací smlouvy. Jehkoz podle zjl stem prvmho 
soudu provoz elektrárny té byl dne 13. září 1925 úplně zastaven, po
minul zájem žalované na pojištění a tím .zanikla ,pojišťovací.,s~l?uva 
podle § 63 zák. o poj. smlouvě. Z jakého duvodu zaJem na pops!em od
padl, je nerozhodno, jelikož zákon ~ o~led~, tom n:ro~ezn~va: Ze elek
trárna v L. jest podnikem novým a ze pn )eJlm zaloz~m :n~.s.lo Jen ,o roz
šíření nebo přeložení staré elektrárny, oduvodl1ll spravne JIZ prvl11 soud. 
Tvrzení odvolatelčino, že se změnily nejvýše jen pmvozní poměry, roz
sah provozu a místo provozovárny, není správné. Vývody odvolatelčmy, 
že pojišťovací smlouva trvá alespoň pokud se týče odpovědnostního po
jištění z držby starých továrních budova z, držby dvou ob~hodnrch kol 
a že je žalovaná povinna smlouvu alesp?~ v techto ~lez!ch po c~lou 
smluvní dobu dodržeti, nemohou se rovnez setkatr s uspeche~. Pred
mětem pojištění byla nebezpečí spojená s provozem elektrarny >>lm 
Klang« jakožto celek. Tento provoz byl zákbdním ,a hlavním pramenem 
nebezpečí. Jestliže nebezpečí to úplným zastavenrm pr?vozu odpadlo; 
nelze z celého souboru risik pojištěním krytých vyhledavatr Jednothva 
risika významu tiplně podřadného a dovozo~ati oh~edně nic? dalš! 
trvání smlouvy. Nejde tu proto o případ § 31 zak. o ,poJ. smlouve . ."r.ake 
vývody, že § 63 zákona o pojišťovací Sl,nlouvě ,,~e,n0.u t~xtu pOJl~fo
vacího řádu čís. 343 z roku 1915 (na mlS to· »pojlsteny zaJem« »zalem 
na pojištění«) chtěl zánik pojišťovací smlo~v~ .stížiti, nejsou o~odst~t
něny materialiemi k novému zákonu. Odvol~nr Je Jen v to~, smeru. pn
svědčiti, že první soud, dospěv k závěru, ze ~~~o~va pOjlsťo.vacl. z~
nikla proto, že odpadl zájem žalované na. POJISte~l, m~l VyS~OVltr, ze 
smlouva zanikla tím dnem (- podle styhsace urcovaclho navrhu 
trvala jen do t'Úho dne), kdy provoz v elektrárně »im Klang« byl úplně 
zastaven, to jest 13. září 1925. Že žal<:~aná strana byla,5;dsouzena za
platiti ještě premiiza dobu od 17. zan 1925 do 17. za:~ 1926,. s,e na 
věci ničeho nemění, poněvadž povinnost ta neplyne z dalslho trval1l p<:
jišťovací smlouvy, nýbrž, z posi~iv.ního p~edpisu § 53 ~ák. O· pOJ. sml,ou,ve. 
Bylo proto v tomto smeru zmenrtr prvy odstavec nalezu, f?zsude.cneho 
a v důsledku toho pozměniti i odstavec další, jak sho·ra uvedeno. Ve 
změně té nelze spatřovati reformationem ,!~ peius, jeliko~,~ím nár~k 
strany žalující na premii Za dobu od 17. zan 1?25 do, !7. zan.l,925 zu
stává nedotčen naproti tomu dochází výrazu, ze pO]Istovatel ]Iz od 13. 
září 1925 ze' smlouvy pojišťovací (ipso jure za~iklé) neručí. p~
dotknouti jest, že žádání, že žalovaná stra;,a j~ povm~a smlo~vu P?jl
šťovací dodržeti, vymyká se již samo o sobe z ramce navrhu urcovaclho. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně. 

Důvody: 

Dovolatelka vytýká odvolacímu rozsudku nespráv~é. pO,~ouzení 
právní, které spatřuje v tom, že te~to roz~udek d~.vozuJe zal1l~. z~J~~ na 
rojištění především z okolnostI, ze se zalovana nedala p0"Jlstrlt Jako 

::'~ 



- čís. 7413-
1598 

podnikatelka elektrárny vůbec, nýbrž jenom proti odpovědnosti z pra
menů nebezpečenství spojených s provozem elektrárny »im Klang«. 
Míní, že poukaz napadeného rozsudku k obsahu pojišťovacího návrhu 
a obzvláště k jeho úvodu a k odpovědi na otázku čís. 3 jest nesprávný 
pokud se týče nerozhodný, že se pojištění vztahuje na nebezpečenské 
prameny, jsoucí u žalované v její vlastnosti v návrhu deklarované (§ 1 
všeobecných podmínek pojišťovacích), totiž ve vlastnosti její jako pod
nikatelky elektrárny a vedlejších provozů, v návrhu blíže označených 
při ~ernž se podnikání ustanovuje v návrhu jako »výroba, rozvádění ~ 
prodej elektrické energie a provoz instalační.« Míní, že odpověď na 
otázku, kde jest podnik, jest orientačního rázu, poněvadž nemá s »vlast
ností«, pokud se týče s navrhovatelčiným ppovozem nic společného, ne
boť se elektrická energie v Klangu ani nerozváděla, ani neprodávala, 
nýbrž jenom vyráběla, a také instalace nebyly konány v Klangu, nýbrž 
tam, kde jich bylo zapotřebí (v bytech, krámech, domech atd.), že tedy 
odpověď na otázku číslo 3. nemůže obmeziti odpověď na směrodatnou 
otázku Čísl·o 2. týkající se vlastností navrhovatelky, totiž podniku, jí 
provozovaného. Že otázka číslo 3. má kromě pojistitelovy orientace 
pouze význam jeho obeznámení, zda neskrývá poloha podniku v sobě 
zvláštní momenty nebezpečenské, což vyplývá také z dodatku k této 
otázce, totiž ze slov: »vzdálenost od obývacích budov, veřejných silnic 
a míst budiž udána.« Že podstata odpovědnostního pojištění nespočívá 
v ochraně určitého objektu nebo pnovozovárny, nýbrž spočívá v ochraně 
pojistníka proti určitým pramenům nebezpečenství, jsoucího tu v udané 
vlastnosti pojistníkově beze zřetele na to, kde leží provozovna, a že se 
v § 6 druhý odstavec všeobecných pOjišťovacích podmínek ustanovuje, 
že změny v podstatě a rozsahu provozu nemají v zápětí zánik pojišťo
vací smlouvy, nýbrž opravňují pojišťovnu buď ku zvýšení pojistného 
nebo k odstupu od smlouvy. Z toho dovolatelka dovozuje, že pojem od
povědnostního pojištění jako ochrany proti určitým pramenům nebez
pečenství beze zřetele na to, kde jest provozovárna, je vyjádřen kon
krétně v pojišťovacích podmínkách, a to jak v § 6 tak i v § 1 a že úvod 
pojišťovacího návrhu má význam jen podřadný a mimo to jiný, než jaký 
mu dává napadený rozsudek. Dále míní dovolatelka, že slova »v dole 
blíže uvedeném rozsahu« nevztahují se na orientační otázku čís. 3, po
kud se týče, na odpověď na tuto otázku, poněvadž rozsah pojištění vy
plývá jednak z vlastností navrhovatelky (otázka čís. 2.), jednak z nej
vyšších částek, na které bylo sjednáno pojištění (od:pověď na otázku 
17), jednak z doby, po kterou je navrhováno pojištění (v tomto případě 
10 roků), a pak z odpovědi na otázku 16., podle které se má pojištění 
vztahovati také na zodpovědnost za poškození cizích věcí, kdežto 
všechny otázky ostatní že jsou buď ryze orientaání, nebo mají jimi býti 
zjištěny podrobnosti provozu za tím účelem, by pojišťovnou převzaté 
risiko mohlo býti posouzeno, a mohla býti správně vypočtena premie, 
odpovídající tomuto risiku. Že slova »za a v důsledku dole uvedeného 
provozu;« sluší vykládati v souvislosti se směrodatným § 1 pojišťovacích 
podmínek, podle kterých se žalovaná pojistila proti zodpovědnosti, 
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která jí vzejde z její vlastnosti v návrhu deklarované, tedy že vyrábí, 
rozvádí a prodává elektrickou energii a že provádí instalace pro elek
trické osvětlení a elektrický proud, jak jest uvedeno v odpovědi na 
'otázku číslo 2., nelze však slova ta vykládati, jak činí napadený roz
sudek, jenž »provozem« rozumí provozováľl1U, nýbrž sluší jim rozuměti 
tak, že se pojištění vztahuje na zodpovědnost pojištěného, která ho 
stlhá, dokud vyrábí, rozvádí a provádí elektrickou eneraii a provádí in
stalace, a jakožto důsledek této činnosti a vlastnosti. '''oovolatelka po-

. ukazuje k tomu, že zodpovědnost při instalaci elektrického zařízení při 

rozvádění energie elektrické a jejím prodeji »v Klangu« vůbec nemůže 
povstati, nýbrž jenom tam, kde je provádl'na instalace, kde je rozvodná 
síť, kam je prodáván proud a světlo, tedy že kromě odpovědnosti po
cházející z výroby elektrického proudu, chybí jakýkoli vztah mezi po
vinným ručením a provozovárnou v Klangu. Míní, že úmyslem stran při 
sjednání pojišťovací smlouvy bylo, poskytnouti pojistníku ochranu 
v nejširším rozsahu, a hlavně bez zřetele na to, jak se utváří provozo
vací poměry, poněvadž pojištění bylo navrženo na deset roků, ačkoliv 
žalovaná věděla, že v této době bude provozovati elektrárenský podnik 
v nové provozovárně, totiž v nové elektrárně, ale přes to si nevymínila 
specielní podmínky (předposlední otázka návrhu) vztahující se ku 
změně provowvárny. Že žalovaná také věděla, že v nové elektrárně ne
zahájí jiný závod tohoto druhu, jak napadený rozsudek nazývá nesprávně 
novou elektrárnu, nýbrž že po vystavění nové elektrárny bude pokračo
vati v této nové provozovárně s novými stroji ve starém provozu úplně 
téhož druhu, pod touž firmou a jistě s týmž pers'Onálem. Dále poukazuje 
dovolatelka k tomu, že, ačkoliv žalovaná nevěděla ani, zda bude ještě 
pracovati ve staré c:lektrárně, a ač od 22. ledna 1924 do 8. srpna 1925 
tedy skoro 7 měsíců pracovala výlučně v nové elektrárně, nedala se 
dříve jinde pojistiti a nevypověděla u ní pojištění, nýbrž učinila tak te
pr;,e. na podzim roku ,1925, čímž projevila sama, že do sporného poji
stem je zahrnuta ta Ke zodpovědnost z nové provozovárny, poněvadž 
JInak byla by se dala již dříve pojistiti jinde a byla by sporné pojištění 
prohlásila za zaniklé. Poukazujíc k předpisu § 120 zákona ze dne 23. 
prosince 1917, čís. 501 ř. z. a k motivům tohoto, 'Odvozuje z nich dovo
latelka dvojí:. 1. že při odpovědnostním pojištění zjednává si pojistník 
ochranu protJ pramenům nebezpečenství, spojeným s určitou činností 

vla~tno.stí, be.z zřetele k tomu, kde jest činnos! vykonávána, že tedy za~ 
11Ika zajem jenom tehdy, když přestane deklanovaná činnost, nikoli 
však, je-li změněno jen místo a způsob činnosti. 2. že když má odpověd
nostní pojištění Initi určitý vztah místní, totiž vztah k určitému místu, 
k určité provozovárně, musí to býti zvláště ujednáno. Dovolatelka tvrdí, 
že se v tomto případě neuskutečnilo takové ujednání a že jeho uskuteč
nění nelze spatřovati v tom, že žalovaná odpověděla na otázku kde leží 
podnik, »il11 Klang«, v Klangu. Dále poukazuje dovolatelka k 'tomu že 
v pojistce není uvedeno, že pojištění má platiti jen potud, pokud ťude 
pro.~o~ovárna v Klangu v činnosti, nýbrž uvedeno tam, že žalovaná je 
pO]lstena jako podl1lkatelka elektrárny. Poukazujíc ke genesi zákona ze 

"!' 
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dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. z. k doslovu § 63 »Lias Interese an der 
Versicherung« ve srovnání s doslovem pojišťovacího řádu čís. 343/1915 
(slova »versichertes lnteresse«) jakož i k poradám justičního výboru 
poslanecké sněmovny z roku 1917 pří!. 826 posL sněm. str. 25 dovo
zuje z toho dovolatelka, že odpovědnostní pojištění jako osobní poji
štění za~iká jen tehda, zaniká-li pojištěné nebezpečenství, totiž za
mknou-lI prameny tohoto nebezpečenství, tedy přestane-li deklarovaná 
činnost pojistníkova. Posléze vytýká odvolacímu soudu, že se jeho vý
klad pojišťovací smlouvy příčí pravidlu § 914 obč. zák. »aby to odpoví
dalo, zvyklo;tem poctivého obchodu«, neboť této zásadě příčí se po_ 
kus zalovane, vyprostiti se ze smlouvy sjednané za 10 roků, ačkoliv ne
nastala změna v předmětu jejího' provozu a její a to týž podnik (elek
tráma) veden jest stále pod touž firmou, ačkoliv se nezměnilo nic na 
jej~ činnosti rozvádění elektrického proudu a instalačního závodu, ja
koz I prodeje elektnckého proudu a světla, a ačkoliv podnik pracuje se 
stejným personálem. Že nikdo nebude tvrditi, že by zaniklo hromadné 
úrazové pojištění dělnictva (§ 156 řečeného zákona), zaměstnaného 
v podniku žalované zahájením provozu v nové elektrárně, a že přece 
hromadné pojiStění úrazové rovná se pojištění proti odpovědnosti z ob
chodního podniku potud, pokud oba druhy pojištění jsou osobního a 
nikoli věcného rázu. 'Že když z#kon (v §§ 64, 68, 156 a 123) praví, že 
prodejem pojištěné věci, pokud se týče úmrtím jejího vlastníka atd. ne
zaniká pojištění, nýbrž trvá zásadně dále, dokud nebylo vypovězeno no
vým majitelem, a sužuje takto okruh případů, umožňujících vyslovení 
zániku pojišťovací smlouvy, nelze usuzovati, jak činí nižší sOudy, že se 
může podnikatel za trvání předmětJ,[ svého provozu v obchodním rej
stříku přihlášeného zbaviti dlouholeté smlouvy odpovědnostního poji
štění jen proto, že si při stejném provozu vystavěl novou provozovnu., 
Že pojišťovací smlouva jednak v § 6 (2), jednak v poznámce k otázce 
návrhu číslo 18 nebo 19 ustanovuje, že změny v rozsahu a v podstatě 
provozu mají v zápětf povinnost pojišťovny k náležité regulaCi - zvý
šení, nebo snížení premie, že tedy také s tohoto hlediska nelze říci, že 
by předmětná změna provozovárny představovala zánik zájmu na po
jištění. Že podle poznámky k otázce 14. byla zodpovědnost žalované 
jako maji.t,elky provozních budov zahrnuta do sporného pojištění, že 
dosud stoJI budovy v Klangu a že mohou býti příčinou pro povinné ru
čení žalované, na příklad, že hy někdo byl poraněn sřítivší se částí kry
tiny nebo 'Omítky budov, nebo, že by někdo na zanedbaných schodech 
v této budově klopýtl, neb uklouzl na chodníku, kteréžto nebezpečenství 
trvá dále a dosud. 

, Dovolací soud neshledal, že se sporné věci dostalo v napadeném 
rozsudku právního posouzení nesprávného. Napadený rozsudek před~ 
pokládá, že podle srovnalé vůle stran, projevené při sjednání pojišťo
vací smlouvy, nejde O' abstraktní pojištění žalované jako podnikatelky 
elektrárny vůbec, nýbrž že jde o pojištění proti nárokům na náhradu 
škod, mohoucích vzejíti z pramenů nebezpečenství, kotvících ve proc 
vozu elektrárny v návrhu individueln'ě označené, totiž elektrárny 

1601 

v Klangu, Sluší dbáti toho, že v tomto případě určen jest obsah poji
šťovací smlouvy' píSeml1)Tm návrhem p'ojišťovacím a na jeho základě 
vydanou a žalovanou přijatou pojistkou, že tedy jde v podstatě o vý
klad smlouv)', a o otázku, zda je tento výklad s hlediska § 914 obč. zák; 
správný. Zjištl~ní1l1 odvolacího soudu jest, že elektrárna v Klangu za
stavila dne 13. září 1925 úplně provoz, že elektrárna v L. je I>ovým pod
nikem, při jehož založení nešlo jen o rozšíření nebo přeložení staré 
elektrárny, že tedy nová elektrárna není totožnou se starou elektrárnou 
v Klangll. Snaží-li se dovolatelka dovoditi opak, zejména že ve provo
zovacím přeclmětu nenastala změna, a že týž podnik, jako byl v Klangu, 
je nyní veden v L, rozchází se s odvolacím zjištěním, pokud se týče, 
brojí nepřípustným způsobem proti němu, přehlížejíc, že nesprávné oce~ 
llení průvodů vůbec není důvoclem dovolacím a proto se dovolací soud 

. nemŮže jím obírati. Zjištěním odvolacího soudu je také - are i se 
zřetelem na to, co pověděno, pouze do jisté míry - závěr, že bylo pro
hlášeným úmyslem smluvních stran pojistiti žalovanou jenom proti ri
sikům prýštícím z podniku v návrhu přesně označeného, ležícího 
v Klangn. Leč i po právní stránce, totiž v otázce výkladu pojišťovací 
smlouvy, jest tento závěr správný. Pojem »pojistného zájmu« (srov. 
§§ 50, 53, 63, 162,69,77 (2) a 166 pojišť. zákona), pokud jde o právní 
význam jeho v zákoně upravený, náleží v popředí ryzím pojištěnim ško
dovým, nemaje vůbec místa v životním pojištění, vykazujícím abstraktní 
ráz, kdežto v úrazovém pojištění, pokud by nešlo o použití právní ob
doby, jen v dosahu § 63 pro ně v § 162 dovolaného. Ve smyslu zákona 
jest pojistný zájem skutkovým vztahem majetkovým. Svědčí jeho skut
kovému rázu doslov § 77 (2), jenž mluvi o »zájmu ohroženém pojistnou 
příhodou«, jakož i doslov § 50, podle nehož má pojistný zájem majet
kovou hodnotu, což o ryze subjektivním psychickém vztahu nelze říCI, 
a jenž operuje s hodnotou pojistného zájmu, vyjádřenou číselně. Z toho 
plyne, že tu mohou přicházeti v úvahu pouze vztahy (= zevnější vztahy) 
sloužící úkoji majetkových potřeb, směřujících ku získání, držení, 
správě a zabezpečení majetku, nikoli však nemajetkové vztahy sloužící 
jenom úkoji immaterielních (individuálních a ideálních) potřeb, jež do 
jisté míry uznány jsou za předmět pojištění pouze při pojištění nemo
cenském a pohřebnim. Mluví-li tedy v tomto případě § 1 všeob. pod
mínek pojišťovacích o »vlastnosti pojistníka«, jecli pojistníkem práv
nická osoba a musí-li býti pojistné risiko, jak dovolatelka citujíc mo
tivy ku § 120 dovozuje, zcela správnč, věcně obmezeno, ohraničeno 

bud' subjektivně, nebo objektivně, sluší tomu rozuměti jen tak, že vlast
nost pojistníkova (města K.) jako majitele žalované firmy - byť i byla 
·označena zdánlivě jako předmět pojištění, není sama o sobě pramenem 
nebezpečenství, nýbrž že jím jest ve smlouvě označený poměr ručební, 
totiž přesně určený vztahpojist'níkův ku podniku ve smlouvě deklaro
vanému nebo jeho části, a činnost v podniku tom pojistníkem provozo
vaná. Není tedy správným dovolatelčino tvrzení, že otázka čís. 3 má 
kromě pojistitelovy orientace pouze význam jeho obeznámení, zda ne
skrývá poloha podniku v sobě zvláštní momenty nebezpečenství a že to 
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vyplývá také z dodatku k této otázce, totiž ze slov: »vzdálenost od 
obývacích budov, .veřej~,ých silnic a míst budiž udána«, nýbrž řečenou 
ot~zko~ ve sP:ojenl s otazk~ml.1, 2, a také dalšími má býti přesně určen 
ru?e~m pom~r mezl.pojlstmkem v jeho vlastnosti jako podnikatele 
ur~lteho p~dl~lku a POjlsÍ!te~em, jak?ž. i .P!an:eny nebezpečenství. Kdyby 
neslo o urc!ty podn~k: nybrz o pOj lstem clste osobní, abstraktni, nebylo 
by Iz:, dobre ~ozume!l.u~tanovení § 123 (3) uv. zák., podle něhož, 1'0-
d?bne. pko pn pOllstem nemovitostí - pojištění při zcizeni podniku 
prechazl na ,~abyvatele, .. nevypoví-Ii do určité doby pojištění. Tu vy
~tu~uje patrn~ vztah pOJistníka k určitému v pojišťovací smlouvě OZlla

cenemu podl1lku jako předpoklad dalšího trvání pojišťovací smlouvy. 
Proto. n;lz; z §§ 64 až 68, 156 a 123 dovozovati, jak se dovolatelka 
dommva, ze se podnikatel nemůže za trvání p,ředmětu svého provozl~ 
v. obcho~ním r~j;t!í~u. přihlášeného, zbaviti dlouholeté smlouvy odpo~ 
vednostmho pOjlstem jen proto, že si při stejném provozu vystavěl no
vou" p.ro.voz~~nu, nýbrž l~e z předpisů těch vyvoditi jen správně, že 
popst;m . sdIlI o.sud podmku, že osoba podnikatele má' pro pojištěni 
p;avm. vyzn~~ je~.p.ot.ud, pokud je majitelem smluvně určeného pod
n~~u, ze tudlz pOjlstenl zamkne i tehdy, přestane-li podnik, pokud se 
tyce, jeh? pro,:?' existo~~ti' Sp;ávně tedy posoudil odvolací soud vý
zn~m otazky CI~. ~ POjl~tovaclho !'ávrhu a její souvislost s jinými 
o,taz~aml, .J..~v spravne take uznal, ze předmětem pojištění byl určit}' 
podnik, to liZ onen v Kbngu. Na tomto práv'ním stavu nemění nic okol
'll'?st, že. rozvádění a prodej elektrické ~nergie a instalace neděly se 
vyhradne v Klangu, tedy v místě podniku samotného, čemuž zdá se do
vola!e!b přikládati pro své stanovisk,o zvláštní význam. Předmětem 
p0'j1stem byly škodlivé příhody, které vzniknou za nebo následkem 
provO'Zll v podniku individuelně označeném, totiž v Klangu, a pojištění 
vzta~uj.e se 'na. z~dpovědnost pojistnika, která ho stihá, pokud vyrábí, 
r?z~a~1 a prodava elekt,;lc~oU energii a provádí instalace, ovšem samo
zrejn;e .v podl11ku" oznacenem v návrhu. Stane-li se pojistná příhoda při 
rozvadel1l proudu neb ll1stalacl elektrických zařízení mimo sídlo pod
n~kll, ~ož Je sa~ozřejmá činnost, kterou provoz podniku má v zá'pětí, 
pre~e Jenom vZl11kla za a následkem pf'OVOZW elektrárny v Klangu, zod
povednost za takovou příhodu tíží správu elektrárny v Klangu, a jenom 
tato Jest ~ryta sporným p~lištění~. Jest bez právního významu pro 
tuto rozepn okolnost, ze pOjlsťovacl smlouva byla sjednána na 10 rokl!. 
Stač'Í v t~IO příčině poukázati ku správným důvodům napadeného roz
su9ku. Predplsu § 63 dostalo se v pojišťovacím zákoně širšího obsahu, 
nez jaky vyplýval z § 63 pojišťovacího řádu, tím že slova toholo usta
~'?v:ní »pojištěný zájem« byla 'nahražena slovy' »zájem na pojištění«, 
Clmz se d?sah tohot'O předpisu rozšířil zejména v tom směru, že účin 
nsto;na pnznan b~l ve vytčeném smyslu nedostatku pominutí, pokud 
se tyče~edostaven.1 se nejen zájmu v užším smyslu, nýbrž také jiných 
P?dsta.tnych. podm,ll.,ek a stránek pojistného nebezpečenství, pokud se 
tyce. riSika:. Pro ~razku nstorna 0. sobě je nerozhodno, z jaké příčiny 
pommul zajel1l, predpls § 63 plal! I tenkráte, když pojistnik sám způ-

- čís. 7414-
1603 

sobil pominutí zájmu na pojištěni. Z toho však nelze pro dovolatelčinu 
věc po právní stránce pranic ~yt~žiti, zejl~élla n~má .~" t.?n: op~r~ ~o
volatelčih omylný názor právl11, ze odpovednostl11 popstem zal11ka jen 
tehda, zaniká-Ii pojištěné nebezpečenství, totiž za.niknou-li pra.meny 
tohoto nebezpečenství, tedy přestane-Ii deklarovana čmnost popstl11-
kova. Nebyly tedy dovolacími vývody vyvráceny v podstatě správné 
věci i zákonu vyhovující důvody napadeného rozsudku. 

čís. 7414. 

Právní za]em, by právní poměr byl co nejdříve na jisto postaven 
(§ 228 c. ř. s.), nemusí trvati již v době podání určovací žaloby, al~ 
musí býti v době vynesení rozsudku soudu prvé stolice, a kdyby ho uz 
nebylo v té době, třebas by tu byl býval v době podáni určovací žaloby, 
ale pak za rozepře pominul, musila by určovací žaloba býti zamítnuta. 

Obstarala-li před světovou válkou banka nákup akcií pro svého ko
mitenta v Anglii a ponechala tam akcie v úschově u svého bankovního 
spojení pod svým jménem a smíseny s ostatními svými cennými papíry, 
jež byly zástavou pro její dluh u bankovníbo spojení, ručí. komite~u za 
škodu, jež nastala tím, že její depot v Anglii bylo. ~~ vál~ k, navrh~ 
sekvestra veřejně prodáno za tím účelem, by bylo vytezku uzdo ku kryti 
dluhů banky, jejíž konto bylo v Anglii v době vypuknutí války pasivní. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, Rv I 2039/;26.) 

K přikazu tuzemce Julia H-a zakoupila roku 1913 předchůd'kyně ža~ 
lované tuzemské banky 20 akcií Steel Common Shares na Londýnske 

burse prostřednictvím firmy N. & Co v Lo.ndý_uě a po~ec?ala je u. to
hoto svého londýnského, spojení v úschove. Ze tak uClmla, nesdel!la 

.svému komitentu ihned, ale té-nto se o tom později dozvčděl. Před
chůdkyně žalované byla s firmou N. & Co v Londýně v obchodním 
spojení, které trvalo až do vypuknutí světové -:álky a. měla u této yrmy 
na jméno svého ústavu v úschově cenne papuy svych komitentu, ze
jména také 20 akcii Steel, o něž tu jde. Toto spojení vykazovalo před 
vypuknutím i při vypuknutí světové války pro předchůdkyni žalované 
debetní saldo. Firma P. N. & Co' v Londýně byla jako firma německá za 
války zrušena, byl jí ustanoven likvidátor a všechny papíry, které před
chůdkyně žalované měla u ní uložené, tedy také 20 akcll Steel bylo pro
dáno dne 18. května 1925 za e€ 209.4.4. Na dividendách do dne prodeje 
připsáno bylo e€ 4.9.10, takže celkem bylo se žalovanou bankou súčto
váno na tyto akcie i\; 213.14.2. žalobkyně, universální dědič~a JUI:a 
H-a domáhala se žalobou proti žalovane bance 1. by bylo urceno, ze 
ž~l;bkyni proti žalované přísluší nárok na vydání 20 akcií Stee! Com
mon Shares se všemi příslušnými dividendami a přírů;stky, kteréžto 
akcie byly předchůdkyní žalova,né k přikazu Julia H-a dne! 1. .července 
1913 zakoupeny na londýnské burse, 2. by bylo určen:o, ze zalobky~1 
oproti žalované straně přísluší bud' nárok na vydání JIných 20 akcll, 

102'" 
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S~:e} COlllJl1011 Sh,ares, tedy, 20 akcií ~éhož druhu a téže hodnoty se všemi 
pnrustky nebo narok na nahradu veskeré škody, která žalobky.ni vzešla 
a vzejde nevydáním původně Juliem H-em zakoupených 20 akcíí Steel 
Comm~n Shares se všemi příslušnými dividendami a' přírůstky. Pro
c e s II I S o U cl P r v é s t o I i c e žalobu ad 1. zamítl žalobě ad ? 

v~hov,ě1. D ú ,v o cl y:. P?kud se žaloba domáhá určení: že žalobky~i 
pnsl~,s1 pralI zalovane narok na vydání 20 akcií Steel zakoupených dne 
11. cervence }913, na londýnské burse k příkazu Julia H-a, bylo jí za-
111Itn.oulI, po~,evadz tyto akcie za války v Londýně byly prodány a žalo
vana a111 JeJ! londýnské spojení nemá je již v držení (§ 366 obč. zák.). 
Ostatně musela by býti zamítnuta, i kdyby žalovaná (její londýnské 
spoJ~ní) . těchto 2~ ~kcií dnes měla, poněvadž by se žalobkyně mohla 
,,~n:ahaÍ1 n~ stra~,e zalované vydání těchto akcii bez předchoziho určo
va~1 sP'?r,neho mroku. Tam, kde možno žalovati ihned o vydání, jest 
urcovacl zaloba podle § 228 c. ř. s. nepřípustnou. Pokud se však žaloba 
domáhá určení, že právní nárok žalobkyně buď na vydání jiných 20 
akCIÍ Steel se všemi přírůstky nebo na náhradu škody, způsobené ne
vydáním koupených 20 akcií Steel je důvodem po právu, bylo jí vyho
veh, neboť předchtldkynč žalované jako schovatelka, nechavši cenné 
papíry svého komitenta v úschově svého londýnského spojení a nesta
raJíc se o to, aby její konto u tqhoto obchodního spojení londýnského 
nestalo .s~ nrkdy debetní~l, zavinila prodej sporných cenností za války 
v Londyne. Opomenula vec do úschovy jí dan'Ou resp. v její úschově po
nechanou ~odle p~vinnosti své opatrovati (§ 964 obč. zák.) a jest h-
10bkYl11 prava ze skody takto vzniklé. žalovaná sice tvrdí že sekve
straci těchto akcíí a prodej jich dlužno, proto, poněvadŽ k prodeji 
i k sekvestraci došlo v důsledku válečných poměrů, pokládati za vyšŠí 
moc, za níž žalovaná banka jako uschovatel neručí, ale přehlíží, že tuto 
náhodu a vyšší moc sama zavinila (§ 1311 obč. zák.), nechavši cizí 
a~cie, .věc clo ús<;hovy jí danou, jako z:>stavu pro c1luh svůj u svého lon
dynskeho spoJenL Povmnost dbalo'sti (čl. 282 obch. zák.) jí přikazovala, 
b~ ,nepust~la . se zřetele, že věřitel, když dlužník s plawním prodlévá, 
muze se uClmÍ1 zaplacena ihned ze zástavy. O d vol a c í s o u d k od
vol~ní žalované obanky napadený rozsudek potvrdiL D ů vod y: Soud 
prve stohce V duvodech správně posuzuje úkol předchůdkyně žalované 
banky pko schovatelky a odpovídá názor ten i zjištěným skutkovým 
o~ol,noste:", ž.e Jul~us H. vě~ěl. o u~ožení 20 akcií Steel u firmy N. v Lon
?yne. ZJ!~tel1l11~1 tem! prokaza?o 1 to, že akCIe byly uloženy na jméno 
ustav.u,.pred~hud,kyI~e zal ovane strany, v depotu u londýnské firmy. Jest 
pI'okazano, ze JIZ pred válkou obdržela předchůdkyně žalované konto
korent ~odpočet) od londýnského svého spojení (od firmy N. & Co.), 
podle nehoz bylo saldo pm tuto předchůdkyni debetním, a že bylo saldo 
:0 rozhodně debetním, a, že c,;lé de?etní. saldo předchůdkyně bylo uhra
zeno celym depOSItem predchudkyne II frrmy N. & Co., mezi ním i oněmi 
dvaceh akciemi Steel. Tím však dále prokázáno, že žalovaná (její před
c~ůdkyně), J'0~echávajÍc sporné akcie v depotu u firmy N. & Co., ne
uCl1111a opatrem (jako na př. má čL 313 druhý odstavec ob ch. zák.), by 
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akcie byly v uschování Ll zmíněné firmy pro a ku v}11učné disposici Julia 
H-a takovÝI1l způsobem, ahy pro případné nároky této firmy proti před
chůdkyní žalované banky nemohlo býti sáhnuto též na tyto akcie, zvlá
ště, aby též nebylo 111o~no použíti retenčního práva v odvolání uvede
ného, a by tedy práva Julía [-i-a k akciím byla chráněna. Když tedy 
předchůdkyně žalované ponechala akcie v depotu firmy N. & Co. V Lon
dýně na své jméno, zanedbala péče řádného kupce a stala se tím zod
povědnou za to, že s celým jejím depositem i sporných 20 akcií Stee! 
v něm mohlo býti a bylo také použito k uhražení její debetního salda. 
Ježto, jak též dopisem firmy N. & Co. ze dne 8. června 1914 jest zjištěno, 
bylo sporných 20 akcií smíseno s ostatními akciemi Steel na její jméno 
u této fírmy uloženými a žalobkyni čísla a serie akcií níkdy nebyly dru-' 
hou stranou sděleny a ani prováděcí 'Oznámení ze dne 11. a 12. července 
1913 těchto údajů neobsahují, c10stala se prodejem akcíí druhá strana 
clo analogicky poclobného stavu, jako jest obsažen v §§ 959 a 983 obč. 
zák. ve příčině upotřebení zastupitelných věcí schovatelem a zápůjčky. 
Poněvadž následkem prodeje oněch 20 akcií není žalované bance možno 
těchto 20 akcií původně koupených žalobkyni vydati, jest podle citova
nj'ch zákonných ustannvení a podle čl. 282 obch. zák. ,odl~vodněno, 
když žalobkyně žádala určení v napadeném rozsudku obsazeno alterna
tivní povinnosti žalované strany. Zavinční žalované banky (její před
chůdkyně) jest tu, poněvadž opatření ve směrech svrchu uvedených ne
učinila, a nemůže se tedy omlouvati ani náhodou, poněvadž sama již 
předem sv)!m opomenutím uhraženÍ svého debetního salda sv}'m depo
tem a mezi ním i oněmi 20 akciemi umožnila. Lze-li tedy vůbec o nějaké 
náhodě při uhražení tom mluviti, nastala v osobě žalované banky (její 
předchůdkyné) a také může stihati jen ji (§ 1311 'Ůbč. zák.). Poku cl se 
v napadeném rozsudku mluví O tom, že žalovaná (přeclchůdkyně) za
vinila prodej cenností za války,nestarajíc se o to, by JeJI konto u lrrmy 
·N. & Co. se nestalo nikdy debetním, vyslovuje, ovšem způsobem užším, 
myšlenku již svrchu rozvinutou, že se p~ředchůdkyně. měla sta;ati o ta
kové opatření depotu Julia H,a, by na neJ nemohlo bylI pro JeJI zavazky 
sáhnuto. Jest ovšem správné, že se nestalo v napadeném rozsudku ZJI

štění skutkových okolností o tom, že druhá strana nechala cizí akcie 
jako zástavu pw svůj dluh, avšak i tu v dotyčném místě rozsudku, zmi
iíujícím se o zástavě, lze jen shledávati nepřesné vyjádření myšlellky 
svrchu vyložené, že druhá strana neučinila opatření, by nebylo možno 
použíti též sporných 20 akcií k úhradě debetního salda druhé strany. 
Zbývá ještě pouze otázka přípustno'sti žaloby určovací podle bodu 2. 
napadeného rozsudku. Soud prvé stolice v tomto směru se v~slovně ne
vYjádřil, avšak z toh'O, že žalobě v bodu 2 .. ;ozsudku. vyhovel:.lze sou
chtí, že žalobu v tom směru í podle § 228 c. r. s. poklada za pnpustnou. 
Podle § 228 c. ř. s. mŮže býti žalováno na určení, že tu jest nebo není 
jistý právní poměr neb právo, když má žalobce právní zájem n~.tom, hy 
bylo íhned o onom právním poměru neb právu rozh?dn.ut<; .. Dalslch pod
mínek zákon nestanoví a jest proto otazka, zd_a prav111 Z3]em takovy tu 
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~es.t, v"ěcí s.?udc~v:kého ~vážení. V dalším do-spěl odvolací soud k ná
ZOIU, ze uroovacI zaloba lest tu přípustnou. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolánÍ. 

o ů vod y: 

~ Oovol~telka opí;á. dovolání o dovolací důvody podle čís. 2, 3 a 4 
§ ,,?3 ~. r. s:, p;ovadl ]e sice společně, ale přece jen poznatelně, takže 
nem duv.odn~ vyt~.:' dovolací. 'Odpovědi: že jednotlivé důvody dovolad 
nejsou presne 'ozhseny. Spatru]e nespravné posouzení právní především 
v tom, ze odvolacl .soud uzna!, že žaloba je podle § 228 c. ř. s. přípust
nou pko určovacl zal oba, a ze nedbal, že žalobkyně mohla ihned žalo
v~tr o vydání ji~ých akcii téhož druhu a téže hodnoty Se všemi při
r~stky, ane,bo n~hradu škody, která jí vzešla nebo vzejde nevydáním 
techto akc:I se vs.elol\! příslušnými dividendami a přírůstky, tedy že mo
hla ,I~ned zalovatr o plnění, kterážto možnost vyluč11'je přípustnost určo
V~CI zaloby. Poněvadž zamítavé rozhodnutí v odstavci 1. rozsudečného 
vyroku sOU,du yrvé stolice nabylo už právní moci, sejde jenom na od
~tavcI 2. tC,hoz výroku, jímž bylo vyřčeno, že žalobkyni přísluší proti 
zalovan~ ~ar?k na vydál?E jiných 20 akcií Steel CommO'n Shares, tedy 
2? akcu te~oz ?r~hu a teze ?0.dn9ty se všemi přírůstky, nebo nárok na 
nahr~du veskere skody, ktera zalobkyní vzešla a vzejde nevydá'ním pů
v?dne Juhem H-em zakoupených 20 akcií Stee! Common Shares se 
v~eml přísluš!lými dividendan;i a přírůstky. Oovolatelka vytýká odvola
clm~ .soudu, ze nedbal toho, ze pro posouzení otázky přípustnosti určo
vac~ zaloby Je rozhodujícím právní a skutkový stav v de'n jejího podání, 
tohz v (~~? 8. pro_S1~ce 1925, a že žalobkyně dozvěděla se z dopisu ze 
?ne 2v2. fI]n,a ~ 9~b, zve spomé ,akc!~ byly d:ne 18. května 1915 prodány, 
~edy ze tak~ ~ed~la, ze proti ni muze uplatnovati pouze nárok na vydání 
!,nych akcn ,tehoz dm?" a téže hodnoty nebo nárok na náhradu škody. 
Lec odvolacl soud pravem poukázal k tomu, že jeclnotlivé projevy do
vo~at:lčlUy" pokud Se týče její předchůdkYf,ě byly takového rázu, že ko
necne. n!ustly. b~dlÍ1 užal?bkyně nedůvěru, právem poukázal zejména 
k d?plsu11l, J11~11Z byly na zalobkyni požadovány deposit.ní poplatky po 
? Kc za ,sporne akcie. a byly udělovány výpisy z účtů, a že předchůdkyně 
zal~vane ban~y Jeste dopisem ze dne 21. srpna 1922 stvrzovala zapla
cel11 dep~sltnlho poplatku ~ Kč val. 23. srpna 1922 a pak dopisem ze 
dne 22v' flJ:,a 19.25 !v!"hla, ze ~porné akcie byly prodány již 18. května 
1915, ze dale, ac J~ste z.doplsu,ze dne 30, května 1921, ze cine 29. pro
s1I1,;e 1922 Jde na Je~o, ze druha strana obstarávala podle svého tvrzení 
za zalobkY111 v Angin desekvestraci, a v dopisu z 22. říj'Ha 1925 příloha 
T ong, tvrdila zase, že žalobkyně měla do 5. února 1919 podati žádost 
o desekvestraci, a že po této době je taková žádost vyloučena, a že 
~noh?u Jen v dOpl~U.~It. T účtovanou částku súčto'vati s dědici JUlia H-a, 
ze vsak, poku~ vytezek prodeje nebyl sekvestrem súč;tován jinÝm způ
sobem, nelze Jim volně dísponovati. Za tohoto zjištěného stavu musilo 
i sdělení obsažené v dopisu příloha T vzbuditi v žalobkyni důvodné po-
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chybnosti, nebot' musila jednáni dovolatelčino (její předchúdkyně) po
suzovati jako celek a nemohla jej posuzovatí podle jednoho dopisu, 
z čehož právě zřetelně vyvěral její právní zájem, by sporný poměr právní 
byl co nejdříve na jísto postaven soudním rozhodnutím, k čemuž správně 
připomíná odvolací soud, že v případě, kdyby se ukázalo, že žalobkyni 
přísluší pouze nárok na náhradu šk'Ody, hrozilo jí nebezpečenství pro
mlčenÍ. Tvrdí-Ii nyní dovolatelka, že žalobkyně mohla v den podání ža
loby se zřetelem na dopis příl. T znáti už výši škody, která prý záležela 
v hodnotě akcií, jakou by tyto měly pro ni, kdyby bylo nedošlo k jejich 
prodeji, že mohla tuto šwodu snadnozjistití, a že jí také nehrozilo pro
mlčení, nedbá zjištěného stavu nejistoty, jejím vlastním jednáním způ
sobeného, a tím sama poráží svou výtku, že nelze mluviti O neinformo
vanosti žalobkyně, když se o osudu deposita dozvěděla z jejího dopisu 
ze dne 22, říj-na 1925. Odvolací soud právem také přihlížel k okolnostem 
teprve v řízení prvého soudu najevo vyšlým a zjištěným. Právní zájem, 
aby právní poměr byl co nejdříve na jisto postaven, nemusí trvati už 
v době podání určovací žaloby, ale musí býti v d'obě vynesení rozsudku 
soudu prvé stolice (§ 406 c. ř. s.), a kdyby ho, už nebylo v té době, třebas 
by tu byl býval'v době podání určovací žaloby, ale pak za rozepře byl 
pominnl, musila by určovací žaloba býti zamítnuta. Objevilo-Ii se tedy 
teprve za rozepře, že sporné akcie byly dne 18, květua 1915 nejen pro
dány, nýbrž že jejich výtěžku bylo použito ku súčtování na závazky 
druhé strany, nelze z toho odvo,ZQvati, že spor byl veden jedině za úče
lem opatření si informace, nýbrž je z toho jasně zjevným právní zájem 
žalobkyně, by sporný poměr právní byl soudním rozhodnutím co nej
dříve najisto po·staven. Nelze posléze uznati, že žaloba a rozs11'dek ne
slóuží potřebám praktického života. Rozsudek prvého soudu má pro do
plnění žaloby v odstavci 2. v podstatě význam rozsudku mezitímního 
toho obsahu, že žalobní nárok proti žalované straně na vydání jin,ých 20 
akcií Steel CommonShares nebo na náhradu veškeré škody, která ža
lobkyni vzešla a vzejde nevydáním původně Juliem H-em zakoupených 
akcií Steel Common Shares s dividendami a přírůstky jest důvodem po 
právu, takže v této příčině právní moc rozsudku podle § 411 c. ř. s. se 
vztahuje již na tento výrok a, dojde-li k dalšímu sporu, bude po případě 
rozhodnouti jen 'O výši nároku na náhradu škody, 

Ani ve hlavní věci 'nebyla sporná věc po právní stránce posouzena 
nesprávně. Oovolatelka mín.í, že. odvolací soud, ačkoH pokládá schovací 
smlouvu za právní a skutkový základ sporného nároku, přece v rozporu 
se zjištěnim prvého soudn a se svým vlastním stanoviskem neposuzuje 
spor podle předpisů o schovad smlouvě (§§ 958, 961, 964 a 965 obč. 
.zák.), nýbrž podle předpisů o půjčce a zápůjčce (§ 983 obč. zák.), při-
7mávaje žalobkyni nárok na jiné akcie Steel Common Shares, tedy 20 
akcií téhož druhu a téže hodnoty se všemi přírůstky, přes to, že nárok 
na vydání náhradních akcií není odůvodněn předpisy o schovací smlouvě. 
Odvolací soud, zjistiv, že dovolatelčina předchůdkyně ponechala akcie 
v depotu firmy N. & comp, v Londýně na své jméno a že sp'Orných 20 
akcii bylo smíseno s ostatními akciemi Stee!, na její jméno u této firmy 
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uloženými, uvádí, že se druhá strana dostala prodejem akcií k uhra
žení svého debetniho salda do analogicky podobného stavu, jako jest 
obsažen v §§ 959 a 983 obč. zák. ve příčině upotřebení zastupitelni'ch 
věci schovatelem a zápůjčky. Z toho nelze souditi, že se chtěl odvolací 
soud odvolávati na obdobu (§ 7 obč. zák.) předpisli o zápújčce neb 
o plijčce. a, praví-li dovolatelka, že zákon přiznává skladateli proti 
schovateli z důvodů nesplnění povinností, jemu §§ 958 a 961 a násl. 
obč. zák. uložených, pouze a jedině nárok na náhradu škody (§§ 964 
a 965 obč. zák.) nečinč rozdílu, zda jsou předmětem smlouvy zastupi
telné věci, leč by šlo podle § 958 obč. zák. o záplijčku neb o půjčku, 
sluší uvésti, že podle § 1323 obč. zák., aby byla nahrazena způsobená 
škoda) musí býti vše uvedeno v předešlý stav nebo) není-li to možno, 
nahrazena odhadní cena. I když jde o zas'tupitelnou věc, jest poskytnouti 
nMuadu především in natura. Odporuje sice spisům tvrzení napadeného 
rozsudku, že dlužno pokládati za prokázáno, že žalovaná žalobkyni ni
kdy neoznámila čísla a serie, poněvadž tomu neodporovala - žalovaná 
popřela všechna skutková tvrzení žalobkyně výslovně - ale není tím 
opodstatněn podle čís. 3 § 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovo,lací, neboť 
napadeni' předpoklad skutkový nebyl položen odvolacímu rozsudku za 
základ v .ieho podstatné části. Nebylo také zapotřebí prováděti důkaz 
znalci z oboru bankovnictví o tOI11,)c až do vydání zákona ze dne 10. 
října 1924, čis. 239 sb. z. a n. bylo všeobecně obvyklým ukládati akcie 
komitentů bank do kumulativního deposita, nebylo-Ii komitentem vi'
slovně žádáno zvláštní depositum, a to tlez označování čísel a serH, 
které má význam pouze II slosovatelných papírů) jimiž nejsou akcie) a 
že akcie, v cizině koupené a uložené, zůstaly uloženy na jméno bail1ky, 
nebo,ť pTn rozhodnutí této rozepře prostačí nenapaclené zjištění o smísení 
sporných akcií, kdežto 01<oln08ti, o níchž je dovolatelkou postrádán zna
lecký důkaz, jsou pm rozsouzení rozepře nep'odstatny, tedy není opod
statněn po této stránce dovolací důvod podletís. 2 § 503 c. ř. s. Dovo
latelka, tvrdíc, že svých povinností k Juliu J-l~ovi a žalobkyni neporušila, 
uloživši sporné akcie za vědomí a s'ouhlasu Julia H-a 11a své jméno, spa
třuje dovolací důvod podle čís. 3 § 503 c. ř. s. v tom, že se odvolací 
soud, obíraje se otázkou jejího zavinění, opírá o okolnosti žalobkyní 
vllbee netvrzené, o kterých nebyly připuštěny důkazy a které také ne
byly zjištěny. Není tím uplatněný dirvod dovolací opodstatněn. Žalob
kyně přednesla v řízení prvého soudu, že dovolatelčina pfedchůdkyně' 
smísila akcie Julia H-a s ostatnimi papíry svých komitentů, že jich po
užila jako zástavy k částečnému krytí svých závazků, že v době vypuk
nutí války bylo její konto s Anglií pasivní, že z těchto důvodů došlo 
k prodeji papírů Julia J-l-a, zejména také proto, že druhá strana vyka
zovala z jiných obchodů debetní saldo, že po dobu sekvestrace dochá
zelo v Anglii ku prodejům pouze, když deponent měl v Anglii dluhy, 
k jichž krytí byl použil výtěžek papírů. Odvolací soud zjistiv tyto okol
nosti, správně shledal po právní stránce v tom, že žalovaná, ponechavši 
'akcie v depolu u firmy N. & comp. a neučinívší opatření, by papíry byly 
tak uschovány pro výlučmu disposici a k výlučné disposici Julia J-l-a, 
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by pro připadllé nároky řečené firmy proti předchůc\kyni ža}ované I:~~ 
, hlo by' ti sáhnuto na tyto akcie, a zvláště aby nebylo mozno pOUZltl 

11.0 , k k" t~ b I I' zadržovacího práva, tedy aby práva Julia H-:.~v. ~a Cllm cm v, ya c 1fa~ 
\ a clovolatelčino zavinění a není v této pncInť opodstatnen dovolacl 

nel1 ) J , v • dl' I' k 
důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s. Nespatru]e t~dy o v~o aCI. SOUC,]~ se 
dovolatelka snaží dovoditi, její zavinění v~ ~seobecne pry obv~klen:: a 
běžném způsobu ukládání akcií před vydanlln zakona o,,~ar:ka:h c". 
239/24, a také udánlivá, opozděná disposice Juha ~J-l-a .v pnc1l1e p~revodu 

. akcií z Londýna do Vídně je bez vyznan;u, ny~rz ~pra".em povazuJe., za 
dovolatelčino zavinění konkrétní zanedbal1l pece radneho obchodl1lKa. 

Rovněž bezdůvodná je dovolatelčina výtka, že odvolaCÍ soud nedbal 
toho, že nemožnost vydá,ní původních akcií b~la ~působena n~h,odou a 
mimořádnou mocí - vypuknutím války, -- a ze Ťlm byla spro.stena~od
povčdnosti podle §§ 964 a 965 obč. zák. Podle § 9?~. obč. zak., l":"-Ir 
schovatel uložené věci, nemůže namítati nahodu a pn'::lta se mu posko
zenÍ. Okolnost, že se prý dovolatelčina předchůdkyne zachovala podl~ 
všeobecné zvyklosti, u!oživši akcie v kUl11ulaŤlvmm. depo~lt~ l~a sve 
iméno, nesprošťuje ji v § 965 obč: zák. uvedené~ P?Vll1'~O~tl, Kdyz byl~ 
zjiště'llO, že celé své kUll1ulattvm depOSItum, ~y nen2~y.prave b~~y, sporn~ 
akcie ponechala zatíženo sv)/m dluhem. Z teze pncllly nemUze se al11 
odvolávati na vyššÍ moc. Dovolatelčiny názor~ o výši škody, pokud, se 
tS,če o polovíční ceně sporných akcií jako akc.ll dese~vestroVa!ly.ch, 1s0u 

předčasny a právně bezv}!znamny. Neboť nejde zatlI1l o pInem. 

čís. 7415. 

Ujednání, podle něhož pivovar, poskytuje ~os~inském~ zápůjčk?, 
zavázal si ho, že bude pro svou živnost odeblrah piV?, po r~du let VYv-, 
hradně od něho za nonnálních podmínek, a že, pro pnpad, ze nedodrzl 
toto ujednáni, zaplatí pivovaru pokutu, není neplatn&m. 

(Rozh. ze cine 15. října 1927, Rv 1115/27.) 

Podle dlužniho únisu ze cine 12. prosince 1922 zapůjčil žalující ak
ciový pivovar žalova'né hostinské 20.000 Kč a žalovaná za,:,ázala sehe, 
i své právní nástupce v držení usedlosti na dobu 10 let ode?lf:ctJ v ]epc!, 
hostinci k výčepu určené pivo jedině od žal~bee za norlllal~,~h podm1~ 
nek a zavázala se dále, pro případ, že nedodrzl tohoto ulednan." z:cplatJtJ 
žalobci pokutu 12.000 Kč. Ježto žalov~ná nedostál~ ~ tomuto _ zavazku, 
odebírajíc pivo od jiného pivovaru, domahal se na m zalobc,: zaplacem 
12.000 Kč. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I [ C e zalmtl ~zalobu pro 
tentokráte, o d vol a c í s o u d odvolání žalobce nevyhovel, k odvo
lání žalovaného zamítl žalobu nadobro. 

N e i v y š š í s o u cl zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu, by ve věci dále jednal a rozhodl.' 
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DLlvocly: 

Odů~mlněno jest dovolání z důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s., pokud se 
odvolaclInu soudu vytýká, že nesprávně posoudil ujednání stran ze dne 
12. prosll1~e !9?2. Podle odstavce V. dlužního úpisu ze dne 12. prosince 
1,9?2, v. nemz zalovaná potvrzuje příjem zápůjčky 20.000 Kč od žalu
]lc!ho, PlVo~~ru, se žalovaná zavázala odebírati po dobu 10 let pívo 
u;cene k v'ycepu pro svou kavárnu výhradně od žalobkycně za nonnál
mch podnlInek a, pro případ, že nedodrží toto ujednání, zaplatiti žalob
kym pokutu 12.00~ Kč. Odvolací soud povazuje toto ujednání za ne
platne )ednak z duvodu nemožnosti podle § 878 obč. zák., jednak 
proto: ze s~ :ako~é ujednání příčí dobrým mravům (§ 879 obč. zák.). 
K ?~uvodnenl s;:eho názoru se dovolává odvolací soud rozhodnutí nej
v~sslho soudu CIS. sb. 1039 a 5084 a aplikuje v obou směrech právní 
nazory tan'., vyslovené na souzený případ: Prvé rozhodnutí se však vůbec 
na tellt~.pr~pad n~ho'?í, jeli~ož má za základ jíný skutkový stav i jiné 
hospo?arske a pravm pomery. Pokud se druhého, odvolacím soudem 
dovolavaneho. rozhodnutí tkne, šlo v tomto rozhodnutí čís. 5084 
o s,?louvu, Jez zavazoval~ žalo.va,:ou, ž~ musí po 20 roků odebírati pivo 
ze zaloboov~ pl~o'~aru) zaroven vsak vyslo,vně vylučovala povinnost pi
vovaru, dodavah p~vo do hostinc,e žalované, a přes to ji ukládala smluvní 
pokutu: kdyby.o:dJlnud piVO odebrala. Taková smlouva Ovšem byla ne
mravna, Jehko,zy b~!a vy:dál1a žalovaná strana na pospas libovůli p;vo
var~. V souzenem xnpade, pl~ovar svou povinnost k dodávce piva žalo
v~l1e nev~loučI!, pnJ3v JeJI zavazek k odebírání piva za normálních pod
mmek, a Jest nespomo, že žalující pivovar žalované pivo také dodával 
p'os~yl~uv jí dokonce značnou zápůjčku (20.000 Kč) na investice v její 
h~arne. B>:lo tedy v jeho vlastnín~ zájmu, by dodával co největší množ
stVl piva jlZ, prot:o" by I?vestovameho nákladu využil k docílení většího 
zlslm ze vzrustajl~1 dodav,ky plYa! a tak~ .k?J1kurenční ohledy ho nutily 
k to,?u,' by ~ do?e, kdy vyroba piva nem JIZ omezena jako v letech 1"0-
valecnych, SI zajistIl odbyt pIva. Smlouva o závazném odběru piva po 
urČI!?~ dob~ za t~kovťch ?k,olnosti, jak byly v tomto případě zjištěny, 
nepncI se zakonnym predplsum, nevykořisťuje se jí tíseň druhé smluvní 
strany a nepříčí se ani dobrým mravům (§ 879 obč. zák). 

čís. 7416, 

• Při, urče,!!, h~noty pře~ětu sporu podle § 502, třetí odstavec, c. 
r. s., pblti predp.1si § 54, druhy odstavec, j. n., podle něhož se při výpočtu 
~odnoty p~~etu sporu nehledl k úrokům, kterých se žalobce domáhá 
Jako vedlelslho nároku. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, Rv I 246/>27.) 

. N e J' v y Š Š I' S o I d 'tl dl' , d u loml Ovo am o srovnalých rozsudků obou 
nižších soudů. 
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Dúvody: 

Žalobce domáhá se výroku, že žalovaní js'ou povinni mu zaplatiti 
1. za sprostředkování .prodeje domu v červenci 1922 zbytek provise 
1900 Kč, k němuž připočítává 6% úroky od ll. července 1922 do 12. 
února 1926 částkou 408 Kč 81 h, tedy celkem 2308 Kč 81 h se 6% 
úroky od 13. února 1926, 2. 100 Kč odměny za tó, že na žádost žalova
ných prohlédl vilu, kterou žalovaní hodlali koupiti, 3. 150 Kč odměny 
za to, že na jejich žádost vyjednával s Františkem M-em o koupi jeho 
domu. Podle seznání žalobce při jeho výslechu jako strany vznikla po
hledávka pod 2.v roce 1925 a pohledávka pod 3. v roce 1926. Žalobce 
uplatňuje tedy tři různé, na sobě nijak nezávislé nároky, které přesto, 
že podle § 227 c. ř. s, byly formálně sloučeny v jedné žalobě a že o nich . 
bylo společně jednáno a rozhodnuto, nepozbyly po stránce hmotné své 
samostatnosti. Z toho plyne především nepřípustnost dovoláni co do 
nároků pocl 2. a 3., neboť tu jde o věci nepatrné po rozumu § 448 c. ř. s., 
v nichž podle § 502 druhý odstavec c. ř. s. není proti rozhodnutí odvo
lacího soudu opravný prostředek připuštěn. Ohledně přípustnosti dovo
lání co do nároku pod 1., přichází v úvahu odstavec třetí § 502 c. ř, s., 
podle něhož není přípustným dovolání proti potvrzujícímu rozsudku od
volacího soudu, když sporný předmět, o němž odvolací soud rozhodl, 
na penězích nebo peněžité hodnotě nepřevyšuje 2.000 Kč. Zbytek pro
vise, který žalobce tu požaduje a o němž rozhodl odvolací soud, činí 
pouze 1900 Kč. Žalobce dospívá k částce převyšující 2.000 Kč jen tím 
způsobem, že přípočítává k jistině 1900 Kč zákonné úroky z prodlení 
vzešlé z něho do 12. února 1926. Při určení ho'dnoty předmětu sporu 
podle § 502 třetíod,stavec c. ř. s. platí však, ježto zákon jiného neusta
novuje, tM předpis § 54 druhý odstavec j. n., podle něhož se při výpočtu 
hodnoty předmětu sporu nehledí k úrokům, kterých se kdo domáhá jako 
nároku vedlejšího. Zákonné úroky z prodlení, které žalobce připočítává 
k jistině, nejsou samostatnou pohledávkou, nýbrž jen příslušenstvím ji
stiny 1.900 Kč. Nelze je tedy započísti pří výpočtu hodnoty předmětu 
sporu. Tímto jest jen pohledávka 1.900 Kč, tedy pohledávka 2.000 Kč 
nepřevyšující. Jelikož odvolací soud potvrdil co do této pohledávky roz
sudek soudu prvé stolice, jest dovolání též co do nároku pod 1. nepří
pustným. Bylo tudíž dovolání. celé podle §§ 471 čís. 2, 474 druhý od
stavec a 513 c. ř. s. odmítnouti. 

čís. 7417. 

K úpisu válečné půjčky a s nim spojenému uzavření zápůjčky nezle
tncem vyžaduje se svoleni zákonného zástupce (otcovského opatrovníka) 
i chráněnského soudu. Llwstejno,že matka nezletilcova byla pti úpisu 
válečné půjčky přítomna a nečinila námitek. 

Pokud nelze v projevu zletilosti nabyvšího upisovatele spatřovati 
uznáni dluhu. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, Rv I 353/27.) 
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Žalovaná, narozená roku 1917, upsala roku 1917 bez scl1\'álcní otcov
ského opatrovníka a opatrovnického soudu Ll žalující banky válečnou 
půjčku a uzavřela zápůjčku na lombare! válečné půjčky. Žaloba banky 
o zaplacení zápůjčky byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodú: 

K právnímu posouzení věci postačilo skutkové zjištění, že úpis vá
lečné půjčky a s ním sp'Djcné sjednáni zápůjčky nebyly schváleny po 
dobu, po klerou žalovaná byla nezletilá, ani jejím otcem jako zákon
ným zástupcem ani chráněnským soudem. Dovolatelka, vytýkajíc ne
správné právní posouzení, dovozuje, že otec žalované schválil uvedené· 
právní jednání mlčky svou manželkou. V tom jest lla omylu, ježto výkorr 
moci otcovské nemůže býti přenesen na jinou osohu, jsa nerozluóně· 
spojen s osobou otcovou. Další vývody byly by oprávněny jen tehdy,. 
kdyby bylo možno dáti zjištěným skutečnostem opačný smysl, než z nich 
vyplývá při logickém jich posouzení. 

Není třeba blíže vyvrátiti názor dovolatelčin, že k sjednání zápújčky 
potřebné k úpisu válečné pújčky nebylo třeba svolení zákonného zá
stupce i chráněnského soudu. Nešlo jedině o úpis válečné pújč'ky, o ulo
žení kapitálu, nýbrž o sjednání zápújčky, vzhledem k níž žalovaná stala 
se dlužnicí. Spor tento jest nejlepším dokladem toho, jaký závazek žalo
vaná při tom převzala. Není vadou řízení, že nebyly přečteny listiny 
předložené stranou a uz<nané odpůrcem ~za pravé a správné a přiložené
ke spisům, neboť tím stal se obsah listin těch nesporným přednesem 
stran. Dodatné uznání závazkn žalova~ou mohlo se státi jen projevem 
jejím vyhovujícím náležitostem §§ 863 a 869 obč. zák., z něhož by se 
dal podle § 914 obč. zák. dovoditi úmysl žalované· uznati závazek, 
o němž jí bylo známo, že nevznikl platně pro nedostalek věku i přivolení 
jejího zákonného zástupce i chráněnského soudu. Projev takový 1110hla 
žalovaná učiniti teprve po dosažené zletilosti, t. j. po dni 10. října 1919. 
Dovolatelka p-oukazuje na pří!. D (uznání výpisu z běžného účtu), e!ále 
dopisy E a I, dále sku,tečnost patrnou z dopisu berní správy, podle ně
hož žalovaná přihlásila k soupisu jmění i dluhopisy válečných pújČ'ek 
a pohledávku žalující banky na nich váznoucí. Projevy tyto nevyhovují 
náležitostem shora uvedeným. Ze žádného z nich nelze dovoditi úmysl 
žalované uznati nebo splniti závazek dosud neplatný, naopak jsou to 
projevy osoby nevědoucí si dobře rady s pohledávkou proti ní uplatňo
vanou, což pociťuje jako bezpráví spáchané na ní úředníkem žalující 
banky, při tom odpírá placení, ovšem aspoň s poukazem na nemajetnost; 
podobný smysl má dopis l. Dopis D jest uznáním správnosti účtu co do 
výše jeho, ne uznáním dluhu dosud neplatného, neboť žalující banka 
neupozornila na to, že pokládá nyní závazek žalova.né za platn)r dosa
ženou zletilostí; jinak jest dopis ten jen obranou proti počítání úrokové 
výše, což opakuje se i v dopise E, takže slova: »meine Lombardschuid« 
nejsou uznáním dluhu, nýbrž jen vysvětlením, čeho se dopis ten tí,kal. 

\ 
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Nedošlo tudíž k dodatnél1lu uznání závazku, jenž zůstal neplatným a 
ncmúže b),ti úspěšně vymáhán žalobou. 

čís. 7418. 
-\'~-<~'f''';~l 

škoda ukladatele pro porušení schovací smlouvy hradí se nejprve 
tím zpúsobem, že se zřídí předešlý stav, a teprve, není-li to uskutečni
telilo, nahradí se odhadní cena věcí. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, Rv I 354/27.) 

Žaloba objednatele proti dodavateli o náhradu škody byla zamítnuta· 
s o Ll cl Y vše c h tří s tol i C, N e j v y Š š í 111 S o II dem z těchto 

dúvodů: 

Žalobce zakládá svÍtj nárok na tom, že objednal v roce 1920 20.000 
bedniček, neodebranou část jejich zaplatil až na malý zbytek, převzal 
je do vlastnictví, dal je pojistiti a po·nechal u žalovaného v úschově ke 
své disposici a že žalovaný tím, že ~schované. bedničky odp'rod~l a do
dal jinam, porušil svou smluvni povl11nost a ]e povll1en nahrad!Í1 cenu 
bedniček. Při tom napadá názor prvého soudu, že nároku na náhradu 
nemá proto, že mu nevz'nikla škoda, a názor odvolacího soudu, že se po
zději spokojil s tím, že bedničky odebere. SprávnD'stí těc,hto názorů "a 
také předpoklady, na nichž jsou zbudovány, netřeba se obrraÍ1 proto, z~ 
žalobce nemá nároku na zaplacení bedniček ani ze smlouvy schovac!, 
o niž jedině v dovolání svúj nárok opírá. Ze smlouvy schovací má ukla
datel podlé § 961 obč.zák. nárok na vrácení věci nebo nárok na náhradu 
škody pro porušení smlouvy (§ 1295, 964 a 961 obč. zák.). Ale uklada
telova škoda pro porušení smlouvy hradí se podle zásady § 1323 obč. 
zák. nejprv tím zpllsobem, že se zřídí předešlý stav a teprv, není-li to 
uskutečni"telno, nahradí se cena odhadni. Nárok na náhradu ~eny měl by 
žalobce jen, kdyby zřízení předešlého stavu dodáním bedmček nebylo 
nskute6nitel'no. Ježto není o tom sporu, že bedničky byly věcmi zastu
pitelnými, bylo zřízení stavu předešlého mozným a uskuteónitelným tím, 
že by se znova zhotovily, a proto žalobcc i v tom případě, že jeho nárok 
na náhradu škody jest odůvodněn, měl by zase jenom nárok na dodání 
stejného poNu a druhu bedniček. Náhradu v penězích mohl by žádati, 
kdyby zhotovení stejných bedniček nebylo uskutečnitelno (srov. nález 
čís. 2454 sb. n. s.). Nezáleží tedy na tom, zda žalobce žalovanému ne
udělil disposic, zda zakázal opětné zhotovení, zda neprohlásil ochotu 
k přijetí více bedniček než tisíc, zda došlo pak k nové dohodě O dodání 
jiných bedniček místo oněch žalovaným prodaných, zda byly bedničky 
"ové dne 29. září 1926 již hotovy a zda přišlo pozdě oz'námení žalob
covo, aby již nebyly zhotovovány. Rovněž nesejde na tom, zda bedničky 
jsou zbožím sezonním. žalobce ani neopíral v prvé stolici sVllj nárok 
o tvrzení, že šlo o obchod fixní, a pro nárok ze smlouvy schovací, o niž 
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jedině svůj nárok opírá, nesejde na tom, zda jde o zboží sezonní, když 
žalobce netvrdil, že bedničky prodlením žalovaného s jejich nevydáním 
vůbec pozbyly ceny. Ostatně by žalobce neměl nárok na náhradu ceny 
ani kdyby šlo o náhradu pro nesplnění původní smlouvy a to z týchž 
důvodů. . 

čís. 7419. 

Odsuzující rozsudek, jímž byla zodpovědnému redaktoru uložena 
náhrada podle § 21 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., 
jest exekučním titulem i proti vydavateli a vlastníku periodického časo
pisu, třebaže nejsou jmenováni v exekučním titulu. Pro povoleni exe
kuce proti nim se však vyžaduje, by jejich osobní vztah k rozsudku byl 
doložen listinou podle § 9 ex. ř. Nedostatek tohoto průkazu nelze od
činiti podle §§ 85 c. ř. s. a 78 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, R II 220/27.) 

Rozsudkem krajského, jako tiskového soudu v M. ze dne 13. listopadu 
1926 byl Antonín S. jako zodpovědný redaktor periodického časopisu 
»M~ské noviny« uznán vinným přestupkem podle § 6 zákona ze dne 30. 
května 1924, čís. 124 sb. z. a n. a odsouzen též, by nahradil útraty trest
niho řízení, zejména by zaplatil soukromému obžalobci útraty právního 
zastoupení. Ježto Antonín S. soukromému obžalobcí útraty nezaplatil, 
vedl obžalobce k jich vydobytí exekucí proti nynějšímu vydavateli časo
písu »M-ské noviny«, Antonínu P-ov.. S o udp r v é s tol i c e exe
kuci povolil, rek u r s 11 í s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Podle § 21 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. mohou 
hýti náklady trestního dzení uložené zodpovědnému redaktoru, jenž 
hyl uznán vinným přestupkem zanedbání povinné péče podle tohoto 
zákona, dobývácny na vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu, 
kteří za ně ručí rukou spoleiSnol! a nerozdílnou. Vzhledem k tomuto 
zákonnému předpisu byla navržená exekuce napadeným usnesením po
volena. Toto zákonné ustanovení nestačí však v projednávaném případě 
k povolení exekuce. Podle § 7 ex. ř. smí exekuce jen tehdy býti povo
lena, lze-li z exekuč,ního titulu seznati kromě osoby toho, kdo jest opráv
něn a kdo jest zavázán, také předmět, způsob, objem a čas dlužného 
plnění neb opominutí. Exekuční řád nebyl nijak dotčen zákonem ze dne 
30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. V exekuč,ním titull! není vyřčeno, 
že vydavatel periodíckého tiskopisu rud rukou společnou a nerozdíl
nou vedle odpovědného redaktora za ,náklady trestního řízení, a nelze 
tudíž z exekučního titulu seznati, že vydavatel periodického tiskopisu 
jest povinen zaplatiti útraty trestního řízení, zejména útraty právního 
zastoupení soukromého žalobce. Ježto nejsou splněny zákonné pod
mínky § 7 ex. ř. pro povolení exekuce, byla navržená exekuce neprávem 
povolena. 

N e j vy.š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

RekursnÍ soud má pravdu v tOI11) že -podle § 7 ex. ř. smí exekuce 
jen tehdy býti povolena, lze-li z exekučního titulu seznati kromě osoby 
toho, kdo jest oprávněn a kdo jest zavázán, také předmět, způs'ob, objem 
a čas dlužného plnění neb opominutí; dále, že v souzeném případě 
v exekučním titulu není vyřčeno, že vydavatel periodického tiskopísu 
ručí rukou spoleónou a nerozdílnou vedle odpovědného redaktora za 
náklady trestního řízení; posléze, že nelze tudíž z exekučního titulu 
seznati, že vydavatel periodického tiskopisu jest povinen, zaplatiti útraty 
trestního řízení, zejména útraty právního zastoupení soukromého ža
lobce Josefa N-a 700 Kč. Než vše to není na závadu, by podle trestního 
rozsudku, jímž byl vinným uznán zodpovědný redaktor trestnýmč'inem 
uvedeným v § 1 zákona z 30. května 1924, čís. 124 sb. z. á n. nebo 
přestupkem zanedbání povinné péče podle tohoto zákona, nemohla býti 
povolena exekuce k vydobytí částek v § 21 téhož zákona vyjmenova
ných a zodpovědnému redaktoru uložených, přímo proti vydavateli a 
vlastníku periodického tiskopisu. Jejich osobu nelze ovšem z předlože
ného exekučního titulu seznati. Než toho není nezbytně třeba, neboť 
obdobné výjimky ze všeobecného předpisu § 7 ex. ř. zná již exekuční 
řád sám, na příkl. v §§ 9 a ll. Zákon čís. 124/,24 stanoví v § 21 právě 
jen další takovou výjimku, dovoluje, by podle rozsudku, vydaného proti 
zodpovědnému redaktoru, byla vedena exekuce i proti vydavateli a vlast
níku periodického tiskopisu. Závazek těchto osob jest stanoven již zá
konem samým, vzniká ipso jure jako následek redaktorova odsouzení 
a nenJ ani nezbytně nutným, třebaže by bylo mnohdy velmi účelným, 
by byl vydán 'O tom výslovný nález, označující povinné osoby podíe 
jména neb álespoň podle jejich vlastnosti v poměru k tiskopisu (srv. 
Edmund Prochaska v Juristenzeitung z r. 1924, Č'ís. 18, str. 139). Mohlo 
by smd spíše býti pochybno, zda rozsudek podle § 21 zákona ze dne 
30. kvčtna 1924, čís. 124 sb. z. a n. jest vůbec exekučním titulem, zda 
totiž v § 21 není vyslovgna jen zásadní povinnost vydavatele a vlast
níka, ručiti za částky v něm uvedené, že by však bylo povinnost tu 
teprve ve zvláštním řízení uplatniti. Než ani tyto pochybnosti nejsou 
důvodné. Zákon praví, že vydavatel a vlastník za ony částky ».ruČí« a 
že na ních mohou býti »dobývány<<- Tomu lze rozuměti jen tak, že vy
slovuje zároveň se stanovením povinnosti i její vykonatelnost. Správ
no.sti tohoto výkladu ,nasvědčuje také výraz, že mohou býti »dob}'
vány«, jímž se v právnickém názvosloví zpravidla jen naznačuje vnu
cené vymáhání (vydobytí) nároků. Nasvědčuje tomu též ~úvaha, že by 
bylO' krajně neúčelné, by tresty na penězích, za něž vydavatel a vlastník 
podle § 21 ručí, musily býti vymáhány novou žalobou a exekucí podle 
rozsudku teprve zvláště vyvolaného. Nasvědčuje tomu posléze zejména 
i doslov zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 80 sb. z. a n. (novely k zá
konu o válečné lich~ě), tudíž zákona časově zákonu čís. 124;:24 velmi 
blízkého, podle jehož § 24 a) »pokuty a tresty na penězích buďtež na 
majetníku podniku dobývány podle ustanovení platných o trestech pe-
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nc:žit):ch«. Tel1t,u ,doslov vylučuje nezvratně všechny pochybnosti) že 
by, vyraz »dobrvan'y~ 311Oh1 znamenati něco jiného než »exekucí vy
mahany«. Jde Jen ]Cste o to, koho zákon míní slovy »vydavatek a 
»~lastmk« časOI;ISU. Zda míní osoby, které jimi byly v čase spácha
lle~o ,trestneho .cmu,. č: ty, kdož jimi byly v čase toho kterého proce
sualmho obdobI, zejlllena v době prohlášení rozsudku prvého soudu 
~~ konečně ty, kdož jsou jimi v čase exekučního návrhu. Doslov zákon~ 
CIS. 124/24 v § 21 neni v té příčině jasný. Než jeho výklad vede přece 
Jen k bezpeó1ému pO,zná:ní, ž~, m~n! ony osoby, jež byly vydavatelem 
a~ebo vlast111kem v case VyjltI clanku, tedy v čase trestného činu. 
Pred~ě p!'aví v té příčině zpráva »k § 21« tisku 1884 k usnesení posla
necke snen;ovny (tIsk 1856) o zákonu čís, 124/24, že »solidární ručení 
podle druheho odstavce § 21, jež jde dále než podle občanského zákona 
Je spln~:,ím mra~n~ho, požadavku, ~eboť náyak, o nějž jde v případ~ 
§ 5, pUJde p~ v~ts111e, se st;any leeh, kdoz JSou s vydavatelstvem a 
vlastmkem v uzk~ch za)1"ovych ,~~ycích<<. Z ·to~o plyne, že ručení vy
davatel~" a vlastmka ma svou pnc111u v pravdepodobnosti jistého ná
tlaku techto čInItelů na uveřejnění článku. Takový nátlak mllže však 
zaJ~sté vycházeti jen od vydavatele nebo vlastníka, jenž jím byl v době 
spachaneho Č1l111, a jen se zřetelem k Bim může se splniti onen zákono
dárcem zdůrazňovaný mravní o požadavek odvety. Kromě toho nelze 
seznati, proč by zákon, j,mž, mluvě o zodpovědném redaktoru - ať již 
redakvo:uhlavnu11 aneb o, r~daktoru některého oddílu, - zpravidla (srv. 
§ 9), mmI redakt?ra, Jen~ ]1111 byl,v den, kdy vyšel periodický tiskopís 
se, zavadn'0u zp1:aV?U, m;1111, mluve '0 vydavateli nebo vlastníku, osoby, 
J~z JIm! byly v, JI~e dobe. Kdyby byl mínil tyto osoby, byl by to jist" 
zretelne vyslOVIl. Sloť v § 21 o zavedení bezpodmíněného ručení za cizí 
zavinění! be,z ~aviněnÍ ::lastnÍ?o: ;edy 'Ú zavedení právního .opatřenÍ' 
dosavad111 pravm soustave doslI clZlho a proto vyžadujícího po stránce 
formální, nejphesnější zá~onné, úpravy a po stránce hmotné přísného 
O?meZe111 na uzk~, Jasne vytyčený okruh osob. Tomuto předpokladu 
vsak vyhOVUJe tohko ten výklad zákona, že "ručí vydavatel a vl<tstník 
ze snadno určitelné doby vyjiti zprávy, již má zákon též na jiných mí
stech na ;"y8h, ale nevyhovuje mu výklad, podle něhož by ručili _ 
a111 v dobe cmu a111 v době rozsudku neurčitelní a v zákoně nikde nena
značení -:- vydavatelé. a vlastníci z kterékoli doby pozdější, v níž se 
sou~romy o?za,lobce 11~ovolně odhodlá k exekuci. Výkladu zde zastá
vanemu, ne111 ,zavado~, ze v ~ 13:;-15, pokud jednají o uveřejnění roz
sudkoveho vy:oku, zakonu zreJme tane na mysli toliko redaktor a vy
d~vatel v dObe,. kdy se ,má státi uveřejnění. Výjimka ta 'plyne z povahy 
V~~1 a ze S'0U~1S10Sh zakona. Jsouť jen tyto osoby s to, by soudnímu 
pnkazu vyhovely a rozhodnuti uveřejnily. To však neplatí o redaktoru 
vydava,teh a vlastníku, o nichž mluví §§ 21 až 24. Tu nasvědčuje po~ 
vaha veCI a SOUVIslost zákona zase právě tomu, že Jsou míněni redaktor, 
vyd,ava!:l a vlastník z, doby vyjití článku, neboť jen u těchto osob lze 
d?SIC,I ucel~, sledov~~eh~ ustanovením § 23 o obeslání k hlavnímu pře
lícem, o ucash na nzem ve všech stolicích a - obdobou s § 15 _ 
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též O doručení rozsudku. Nelze si dobře mysleti, jak by bylo lze tyto 
předpisy úspěšně provésti II jiných osob než právě II těch, jež jsou inc\i
vidualisovány dobou vyjití článku, a jaký účel by předpisy ty měly 
u jiných osob, než právě u nich. Nutno také míti na paměti, že usta
novení § 21 má obdobu v § 12 cis. nař. ze dne 24. března 1917, Č'ís. 131 
ř. zák. o válečné lichvě, kele majetkové ručení podnikatele za peněžité 
pokuty jeho zaměstnanců došlo poprvé jasného výrazu v rakouském 
zákonodárství. O tomto ručení nebylo pochyby, že, nepředpokládajíc 
viny, není ,sice trestem, ale že je jak)rnlsi veřejnoprávním zajišťovacím 
prostředkem, který má (prevenci) zabrániti budoucímu porušení práv
ního řádu, hrozíc podnikateli majetkovou újmou pro případ zavinění 
zaměstnanců, podléhajících jeho vlivu, že toto nazírání na ručení pod- . 
nikatele vylučuje, by ručení bylo rozšiřováno na Fné osoby, než na ty, 
jež byly podnikatelem v době činu, netřeba doHčbvatí, protože to plyne 
z pojmu prevence. Názor, že ručební závazek na nového podnikatele 
(singulárního sukcesora) nepřechází, byl nad to, pokud jde o cis. nař. 
čís. 131/1917, vysloven i v písemnictvi (,sr. Pietsch v Gerichtszeitung 
z r. 1917 čís. 35 str. 365 a nepřímo též Rojíc tamtéž čís. 22 str. 234). 
Rozhodnost doby, kdy byl spáchán trestný číu, pro vznik závazků podle 
§ 21 zák. čís. 124/24 vyslovuje též rozhodnutí čís. 2575 tr. sb. n. s. 
Obavám, že by obmezení ručení na činitele z doby spáchaného trest
ného činu mohlo nadržovati snahám o zmaření účelu zákona, takže 
by povinný z té doby mohl, by uše! ručení, vydavatelství n"bo vlast
nictví časopisu odstoupiti osobě jíné, která by již neručila, lze čeliti 
jednak úvahou, že podle názorLl tu zastávaného původně povinný ručí 
i, když se vydavatelství nebo vlastníctví časopísu vzdal, jednak úva
hou, že soukromému obžalobci není zabráněno, by se nedomáhal na 
právním nástupci ručení podle § 1409 obč. zák. Snad bylo by lze proti 
výkladu zde hájenému něco namítati z doslovu § 13 (2), podle něhož 
jest uložiti redaktoru a vydavateli povinnost, by uveřejnili bezplatně 
výrok rozsudkový (osvobozující podle § 4, 5, 6 (4) a nahradili útraty, 
neboť mohlo by se zdáti, že redaktor a vyclavatel musí býti z téže doby, 
a to podle povinnosti k uveřejnění - ovšem jen z doby uveřejnění. 
Než z § 20 lze jasně seznati, že zákon rozeznává mezi těmito povin
nostmi. Pokud jde o povinnost k uveřej'nění, je uložena redaktoru a 
vydavateli v době uveřejnění, neboť jen proti nim má smysl, zastaviti 
vydávání časopisu, by se uveřejnění stalo. Pokud však jde o zaplacení 
útrat, nelze tohoto prostředku podle § 20 již použíti, což nasvědčuje 
tomu, že tato povinnost se netýká řečení,ch činitelů z doby, kdy má 
býti plněno, totiž uveřejněno, nýbrž z doby, kdy čin byl spáchán. Do
volací soud má proto za to, že odsuzující mzsudek, jímž byly zodpo
vědnému redaktoru uloženy čá:stky v § 21 naznačené, je způsobilým 
exekučním titulem i proti vydavateli a vlastníku periodického časopisu, 
třebaže v něm jmenováni nejsou. Ovšem bude pro povolení exekuce 
proti nim třeba, aby jejich osobní vztah k rozsudku byl doložen listinou 
podle § 9 ex. ř, V souzeném případě není tu průkazu ani o tom, kdo 
v rozhodné době vyjití článku (spáchaného činu) vydavatelem nebo 
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vlastníkem časopisu byl, am o tom, že a Jak Jeho závazek přešel na 
povinného Antonína P-a. Průkaz ten se nestal zbytečným ani prohlá
šením povinného ve stížnosti k rekursllÍmu soudu, že je vydavatelem 
»teprve nyní«, protože jeho prohlášení tll nebylo v době rozhodnutí 
prvého soudu pro právní posouzení stavu věci jedině rozhodné. Nedo
statek průkazu podle velícího předpisu § 9 ex. ř. nebylo lze odčiniti 
podle §§ 85 c. ř. s. a 78 ex. ř., neboť nejde o vadu toliko formální 
nýbrž jde o otázku .pasivní legitimace k exekuci, tedy o nezbytný před~ 
pokla~. pro p'0volení exekuce, jehož navrhovatel netvrdil a jejž se ani 
nesnazIl dohcltL Proto byl návrh na povolení exekuce rekursním so,,
dem zamítnut právem, třebaže důvody napadeného usnesení nevyho
vU'jí zákon u. 

čís. 7420. 

v p'0jal-li soud prvé stolice usneseni, jimž nebyla změna žaloby při
pustena, do rozsudku a napadl-Ii žalobce pouze toto rozhodnutí re
kur~ni soud pak považoval změnu žaloby za přípustnou, bylo usn~eni 
prveho soudu změniti v ten způsob, že se změna žaloby připouští a 
důsledkem toho zrušiti rozsudek prvého soudu. ' 

Nejde o změnu žaloby, doplnil-Ii žalobce žalobu o zaplacení kupní 
ceny za odebrané zboží podie účtů tím, že zboží prodal žalovanému 
prostřednktvim svého komisionáře a že tento mu postoupil svou po
hledávku z kupní smlouvy proti žalovan,ému. 

(Rozh. ze dne 15. října 1.927, R II 327/27.) 

Žalobce domáhal se v žalobě zaplacení kupní ceny podle účtů. Za 
ústního jednání přednesl, že prodal zboží žalovanému prostřednictvím 
komisionáře a že mu komisionář postoupil svou pohledávku proti ža
lov~néml1 z kupní smlou? S o udp r v é s t o I i c e usnesením, po
jatym do rozsudku" zamltl 'návrh na změnu žaloby. žalobce napadl 
pouze rozhodnutí o změně žaloby. Rek u r sní s o u d zrušil napa
dené usnesení a vrátil věc prvému soudu, hy, vyčkaje pravomoci, dále 
o věci jednal. D ů vod y: Jde o pravou změnu žaloby, neboť žalobni 
důvod se změňuje. To, co bylo původně podle žalobního návrhu žá
dáno z právního důvodu kupu, žádá se nyní z důvodu postupu. Změna 
žaloby je ovšem nepřípustna, když následkem změny lze se obávati 
značného stížení nebo protahování sporu (§ 235 c. ř. s.). Při tom roz
hodují ohledy na procesní postavení žalované strany; obhajoba žalo
v~néh~ nemá býti podstatně stížena. Žalovaný nesmí zmčnou žaloby 
byh náhle postaven před úplně novon situaci, avšak ne každé nepohodlí 
stačí k zamítnutí takového návrhu. Zákon jasně předpokládá značné 
zatížení strany žalované, zejména když změna žalohy vyžaduje zvlášt
'l1Ích příprav mimořádných na straně žalované. Takové situací:! tu nent 
Dle navržené změny žaloby tvrdí žalobce pouze, že jeho komisionář 
dodal vlastním jménem žalované straně sporné zbOŽÍ, a že zmíněná 
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firma tuto pohledávku postoupila žalující straně. Nenastává tím žádné 

značné stížení sporu. :1 'k 
N

.' , < , o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu, op.ravl vsa 
e j v y s S I S 'ť ' 'loby a že se 

napadené usnesení ~ t.en rozum, že se, připous I zmena za 
důsledkem toho zrusuje rozsudek prveho soudu. 

. , 
D ů vo d y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnělH~st, neboť ~e vlt~ec nC
. edná o změnu žaloby ve smyslu § 235 c. ř. s. Zalobce v zalobe r,0uze 
jUdal, že Žalovaná mu dluží za odebrané zbo~í dle účt? ze dne 4. brezl~a 

28
' . 1926 částku 599 Kč 76 h. Kdyz potom zalobce doplml ne-

a . cervna . I " ď' v podal 
dostatečný tento skutkový děj při ústním .lecn~,11I u "amm, ze ·r _ 
žalované zboží prostřednictvím svého komlslOnare a. ze tent? mU po 
stoupil svoji pohledávku příslušející mu proh žalovane z kupnl sr;'louvy, 
nezměnil žalobce žalobní důvod, nýbrž dOj'111I1. pouze skutk~ve okfl~ 

t
. ~ I b' udane' což však podle § 235 ctvrty odstavec c. r. s. ne ze 

nos 1 v za oe, 'd ., v v va 
)okládati za změnu žaloby. Usnesení prvmho SOtl u, jlmz zme~a :: -
lObY nebyla připuštěna, bylo ovšem pojato do rozsu~k,U" Poněv~dz vsak 
žalobce rozsudek ten nenapadl, nýbrž po~ze dotrcne usnesem" pova~ 
žoval právem rekursní soud jeho opravny prostredek. za rekurs. Ja~ 
však z odůvodnění napadeného usnesení vrplývá, považul.e rekursm 
soud navrženou změnu za přípustnou a nemel tedy us~esenl p::,e s!o: 
lice zrušiti, nýbrž změniti V ten způsob, že, se změna ,zaloby, pnpoustL 
Důsledkem toho musí ovšem rozsudek prve stolIce byh zrusen. 

číSI. 7421. 

K povolení prozatimnlho op~t~ení podl~ § 932 a) obě. v z~. ~~ ne-
. vyžaduje, by byly splněny P?d~tnky, vrza~ovanév e~ekucmm radem 

k povolení prozatimního opatřem. Prozattmn! opatře?, podle §, 932 a) 
obě. zák. jest povoliti, jakmile podle skutkoveho a praynlho st~\ u spo~ 
a podle obsahu p.rovedeného již ohledám zvlřete nen, alespon pravde
podobno, že by soud nařídil nové ohledání zviřete. 

(Rozh. ze dne 15. října 1927, R II 333/127.) 

Mezi Ottou H-em a Ludvíkem S-cm byl spor C V 1551/126 o zru
šení kupní smlouvy pf'O vadu koně. Rozsudkem prvé~o s,oudu ze dn~ 
27. února 1927 byl Ludvík S. uznán povinným, by vratll zalobel kup~1 
cenu, by si současně odebral koně. Do tohoto ;ozsudku podal, ~LldvlK 
S: odvolání, ale odvolací řízení bylo přerušeno nasledkem poda11l z~loby 
'O obnovu C ll! 655/27. Za řízení o žalobě o obnovu navrhl ,LudVIk, S. 
prozatimní opatření podle § 932 a) obč. zák. p.rod':jem, ~one a .. uloze
ním výtěžku na soudě, a odův?d'I;il te1;to n~vrh tl11:, ze kun by~ jl~ ohle~ 
dán takže ho není již zapotrebl, a ze ma platIl! na zaopatre11l kon~ 
25 Kč denně. S o udp r v é st ó I i c e návrh zamítl, rek u r S nI 
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~ o II Ll l1~vrhu, vyllOV?!. D ů V'O II y: Procesní soud zamítl návrh proto, 
ze pr.o~leJ 11e111 uč.el11ym, :'11 rozsudek ve sporu C V 1561/26 o vrácení 
kUPIlI, ceny a o 11a~:adu skally není dosud právoplatným a v řízení 'Od
volacn11 bude po pnpadč nutno koně opětně prohlédnouti. Důvod tento 
však k ~amitnutí návrhu nestačí. Předpokladem § 932 a) obč. zák. jest 
pou,:e, ze 01~I:dá111 koně neni již zapotřebi, kterážto podmínka jest 
splne~a, ,atl kun za sporu C V 1551/26 byl dvěma znalci ohledán, a není 
zap?trebl" by spor byl právoplatně rozhodnut, zejména když odvolatel 
v ,z~klad111m sporu opětnou prohlidku koně ani nenavrhl. Konečně k po
da111 navrhu není zapotřebí podmínek prozatimního opatření ve smyslu 
§ 378 ex. ř. ' 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

~áz~r dovolatelův, že § 932 a) obč. zák. má na mysli prozatimní 
opatr~111 podle ~xekučního řádu a že tudíž jest třeba, by pvo jeho po
vole11i byly splneny podmínky exekučním řádem stanovené, nemá 'Opory 
a111 v doslovu zákona ani ve vysvětlivkách k zákonu (Věstník c, k. mi
nIsterstva spravedlnosti ve Vídni z r. 1916 str. 115). Zákon stanoví 
v § 9}2,a) jen tři předpoklady povolení: že je v běhu právní rozepře 
o zrusem smlouvy pr'0 vadu dobytka, že byl podán tou ""eb onou stra
nou návl~h a že ji~ '~ení tř,;ba ohledání zvířete. Jen posléz řečený před
poylad, ze ohledam pro učely sporu nehí již třeba, zdůrazňují i vy
s~etllvky, nepoukazujíce k dalším předpokladům, najmě k předpokla
du::, exekuční~,o řádu, a podotýkají, že před'pisem, by soudní prodej 
z~lfete byl nanzen prozaÍ1mním opatřením, je také řečeno, že o tako
vych usneseních platí předpisy exekučního řádu o zatimních opatřeních 
co do příslušnosti a co clo výkonu, jakož i co do o,statního procesuálního 
postupu; Neplatí .proto exekuční předpisy ani, pokud jcle o předpoklady 
povole111, neboť Jinak by to byl zákon výslovně uvedl. Podle povahy 
věci jde tu zřejmě o zatimní opatřertí na předpisech exekučniho řádn 
nezávislé, jak je znají i jiné zákony, na př, § 108, 117, 1101 obč. zák., 

. § 456 c. ř. s. a pod. Názoru tutO' hájenému nasvědčuje též, že předpis 
§ 932 a) byl podle vysvětlivek zaveden podlc vzoru § 489 něm. obč. 
zák., 'll němž ve vedoucí literatuře (srov. komen!. vydání od Plancka, 
Busch-Seyffartha a St<cudingra) není pochyby, že povolení zatimního 
o'Patře~í pr.?dej~m sp'orného zví!ete, nevyžaduje splnění jiných před
pOk,ladu nez ?nech, tn shora vytoenych. Neprávem dovmuje stěžovatel 
spravnost sveho nazom z domnělého účelu zákona zabrániti škodám 
kt::é m!~hou vzniknouti z nebezpečí, že značně 'Poklesne cena zvířete: 
ZV1re pOjde a pod, Podle zmíněných vysvětlivek byl předpis § 932 a) 
zaveden, protože se jím zabrání často nepoměrně vysokým nákladům 
na výživu zvířete, protože se jím dobytčí spory, do doby jeho zavedení 
mn?h?y zhoubné, podstatně zlevní a zjednoduší a protože se jím zne
m:O~l11 spory O vyzlvovací náklady a užitky zvířete namítané k súčto
va111. Tyto výhody zatimního opatření pokládal zákonodárce patrně 
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-údy - jak tomu též v souzenÉm případě - za opodstatnl~l1é, tak;':c 
nezáleží na tom, zda je tu také ještě nebezpečí, jež stěžovatel má za 
jeho nezbytný předpQklad. Stěžovatel nemá pravdu ani v tom, že při 
povolení prodeje musí býti již jisto, že nebude již zapotřebí prohlídky 
sporného zvířete ve sporu. Za sporu nebude této jistoty takřka nikdy, 
neboť nikdy nelze vyloučiti možnost, že procesní soud podle §§ 362 
c. ř. s, neb odvQlací soud podle § 488 c. ř. s. nařídí doplnění neb opa
kování důkazu ohledáním zvířete, a totéž se mllže státi i při zrušení 
nižších rozsudků soudem dovolacím (§ 510 c. ř. s.). Podle toho by po
užití § 932 a) obč. zák. nebylo' pro nedostatek žádané jistoty vůbec ni
kdy možné. Nutno proto povoliti je, když podle skutkového a právního 
stavu sporu a podle obsahu pmvedeného již ohledání alespoň nen'í 
pravděpodobno, že by soud nařídil nové ohledání zvířete. Zda tomu tak, 
o tom rozhoduje procesní soud a v opravném řízení i soudy vyšších 
stolic podle volného uváženÍ. V souzeném případě není oné pravděpo
dobnosti, neboť jednak není napadán nález a posudek znalců, najmě 
odvoláním z rozsudku o zrušení smlouvy a mimo to by bylo opětné 
ohledání sporného koně k zjištění jeho vad v době kupu nyní zřejmě 
neúč'C/né a bezv'ýsledné, neboť kup se stal 18, září 1926 a jde o vadu, 
o níž znalec prohlásil, že může nastati i náhle a že není nevyléčitelná. 
Rekursní soud povolil proto soudní prodej sporného koně právem. 

ČiSi, 7422. 

Smlouva, jíž bytové družstvo přidělilo svému členu byt v družstev
nim domě, jest v podstatě smlouv'Ou nájemnl. K tomu, by nájemní po
měr mohl býti zrušen výpovědí, se nevyžaduje, by nájemník byl d01lud 
členem družstva. 

(Rozh. ze cine 15. října 1927, Rv II 617/;27.) 

Výpověď, již dalo stavební družstvo žal'0vanému z družstevního 
domku pro c e s 'll í s o udp r v é s t o I i c e k námitkám žalovaného 
zrušil. D ů v, o cl y: Vypovídající strana sama uvádí, že odpůrce hyl 
členem obecně prospěšného družstva, že domk\.l používal jako člen druž
stvana základě smlouvy nájemní a že byl členství v družstvu zbaven. 
Vypovídající strana ,opírá výpověď o § 52 vládního nařízení ze dne 19. 
července 1923, čís. 160 sb. z, a n. a contr., ježto prý odpůrce neplní zá
vazky z nájemního poměru a členské povinno'sti, předepsané stanovami. 
Toto ustanovení však předpokládá, že v době výpovědi jest odpůrce 
ještě členem obecně prospěŠ'ného družstva, jak je patrn,o z dQslovu po
slední věty »pokud plní ..... členské povinn'Osti«. V § 49 cit. vl. nař. 
jest vý'slovně předepsáno: »Jde-Ii 'O pronájem bytů v d,omech obecně 
prospěšných stavebnÍCh sdružení, musí se osoby státi členy sdružení«. 
Nelze tedy pochybovati o tom, že soukromoprávní smlouva o používání 
domku nebo bytu uzavřená mezí ,obecně prospěšným družstvem a uží
vatelem bytu, i když jest smlouvou nájemní, jest podmínéna co clo 
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vzniku a uhas'nutí členstvím v družstvu a že ustanovení občanského zá
kona o smlouvč nájemní jsou pozměněna tímto předpisem povahy ve""': 
řejnoprávní. Poněvadž odpůrce byl podle vlastního tvrzení vypovídající 
strany členství v družstvu zbaven, a pronájem jest povolen pouze na 
členy - jak také jest patrno z nesporného obsahu stanov vypovídají
cího družstva a to § 18 (členové mají právo žádati, aby jim byl dán 
v užívání nebo v nájem byt ..... ), nadpisu § 19 (Budování ..... pro 
členy) a § 20 (,Témuž členu nesmí se ..... ) - odpadl předpoklad, za 
kterého nájemní smlouva může býti uzavřena a jeviti na dále právní 
účinky. Dovolává-Ii se vypovídající strana sama vyloučení odpůrcova 
z člen'ství družstva, a tím skrytě zániku nájemní smlouvy, nemltže uplat
ňovati jsoucnost nájemní smlouvy a nemůže proto také dáti soudní vý
pověď podle předpisů §§ 560 násl. c. ř. s., předpokládajících smlouvu 
nájemní. Nebrání-li tomu snad jiný obligační důvod, mohla by se vypo
vídající strana domáhati odevzdání předmětu jedině vyklizovací žalo
bou, nikoliv výpovědí. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil, poukázav k jeho důvodům. 

N e j vy Š š í S o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
věc prvému soudu s příkazem, by o věci dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Názor nižších soudů, že smlouva) jíž bytové družstvo přidělilo své
mu členu byt v družstevním domě, jest v podstatě smlouvou nájemní, 
jest celkem správný (srv. rozh. čís. 4584, 6506 sb. n. s.). Ale právem 
vytýká dovolání nižším soudům nespráyno'st (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) ná·
zoru, že tato nájemní smlouva je podmíněna co do vzniku a uhasnutí 
členstvím v družstvu, takže předpokladem zrušení tohoto nájemního po
měru výpovědí jest, by v čase výpovědi vypovídaný byl ještě členem 
družstva. Zvláštního zákonného předpisu o tak těsné souvislosti mezi 
jsoucností nájemní smlouvy a družstevním členstvím není. Platí proto 
O zániku i nájemních smluv, o jichž druh tu jde, všeobecná ustanovení 
o rozvázání nájemních smluv obsažená v §§ 1112-1121 obč,. zák. Mezi 
nimi není předpisu o zániku nájemní smlouvy ztrátou členství nájemníka 
v nějakém sdmžení. Názor nižších soudů nelze opříti ani o Í!stanovení 
nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 sb. z. a n., jichž se dovolá
vají nižší soudy. Praví-Ii poslední věta jeho § 49, že »jde-li o pronájem 
bytů v domech obecně prospěšných stavebních sdružení, musí se osoby 
ty státi členy sdružení« praví tím zcela zřetelně, že nájemník bytu se 
nájmem ještě nestává a není členem družstva, nýbrž že se jím teprve 
musí státi, že byt může býti pronajat osobě, jež ještě není členem, jež 
však musí na sebe vzíti mimo jÍné i závazek, jím se státi. Není tudíž 
vznik nájemní smlouvy a tudíž ani její trvání závislé np členství. Ještě 
jasněji to plyne z předcházející věty téhož §, p'odle něho·ž zemský poli
tický úřad označí vlastníku domu jménem osoby, s kterými vlastník 
musí o určité části domu při prvém pronájmu bytů nájemní smlouvu 
sjednati, jsa povinen podati zprávu, zda tak učinil. Jsou to osoby, jichž 
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pobyt jest v obci ve veřejném záJmu ,n~tl1ý·m. Řečcn~ p.ř~dpis ~e~tanoví, 
že povinnost vlastníka domu k sJedna111 smlouvy s l1l111.l Jest zavlslou na 
družstevním členství oněch osob, nýbrž ukládá mu povmnost tu bezpod
mínečně, ukládaje ovšem zároveň osobám, s nimiž se smlouva stala, že 
se členy státi musí. Uskutečnění této povinnosti setkává se - podle 
výkladů Dr. Hynka Kubišty k zákonům o podpoře stavebního ruchu, 
ll. díl, 1924, str. 158 - v praksi mnohdy s obtížemi, jde-Ii o družstva 
rázu čistě stavovského nebo politického, jichž členem se podle stanov 
může státi jen příslušník určitého' stavu neb určité politické strany, 
takže stanovami odůvodněná nemožnost) splniti právě zmíněnou pod
mínku, může býti v konkretním případě pře~~~kou udělení stát~I ~od
pory na jejím spiJ;ění závislé~~., O těcht? ?bhZ,lch b~ nemohlo byh reSI; 
kdyby byl správnym nazor 111ZS,ICh so~du, ze H,ajemlll s}~louvy be~ druz
stevního členství jsou nemož'ne. Spravnost nazoru 111ZSlCh soudu nelz~ 
odvozovati ani z § 52 řeč. nařízení. Stanoví-li, že vlastlllk domu nesnl1 
dáti výpověd' nájemníkům, pokud plní závazky z nájemního poměru, a, 
jde-li o obecně prospěšn,á stave~ní ~druž~ní, členské povinno,sti pře~:
psané stanovamI, pravl hm Jen, ze naJernnvlC~ v do.me~h ob~~ne prO~pt~
ných sdružení jsou pocl, násled,ky :,~pove,~1 ~ovmIH, plmtI krome za
vazkú z nájemního pomeru take je~te zvlast111 pO~lnJ:OSÍ1 ,podl~ stan,:v 
družstva, jehož členy se musIlI statl. Ale ,nepra;,I,. ze, najeml11 ?om"r 
může býti výpovědí rozvázán jen, pokud najeml11k je c1enem, a ze vy
pověd' jest nemožnou, když členst~í zani~lo: Ostat?ě lz,; též ~ nájen;
níku, jenž přestal býti členem druzstva, nCI zajlste pIny~lpravem, ~e 
neplní členské povinnosti, takže doslov, § 5~ dok~nc" SV:'\!cI, pr,:h na
zoru nižších soudů a pro přípustnost vy povedl tez byvalym c1enum, to 

. jest nečlenům. Opírají-li nižší s'DudY,svůj p;ávní n~zor i o zněl;í rŮZ'llých 
míst stanóv žalujícího družstva, ktera ml~vl jen o c1e,nech, nel11,a111 ten;o 
jejich úsudek správný. Stanovy upravuJI v p,odstate J;n pon,'ery druz

. stva ku svým členům a proto mluví na naznacenych ~TI1s:ech j~n '0 11ICh. 
Z toho však nelze ještě souditi, že členem sjednana najem1l1 smlouva 
zaniká již zánikem jeho členství a nemůže trvati dál,e s nečlenem . .od
poruje t0111U přímo pátý odstavec § 20 stanov, jenz, ~pravl1je ohzku 
výpovědi, mluví o »držiteli bytu«, jenž plní ?>smluven; P?Vl~r:l:?Sh« a 
ne o »členu«, jenž plní »členské povinllosti«. Du~od, z neh?'z mZ,sl '~o,~'dy 
zrušily výpověd', tudíž neobstojí. Pro rozhodnut} o os.~a!m,ch namltkach 
není v napadených rozsudcích nutného skutkoveho zjlstenl. 

čís. 7423. 

. žádáno--Ii v žalobě o vydání upomínacího platebního příkazu a Sioud 
vydal platební příkaz, ač ze žaloby bylo patrno, že se doruče?l má s!átl 
v obvodu cizího sborového soudu, jest přehlédnutí toto bezvyznamnym, 
byl-li proti platebnímu příkazu p~án vč~ ,odpor. .. OOv v 

. Nebyla-Ii dohoda o pnslušnosh prokazana soudu ltsÍlnou IlZ v za
lobě a žalobce pouze uvedl, že obchQd1lf podminky,.obsahujici proro-, 
gačni doložku, předllňi při eventuelním roku v prvOplSU, soud procesnt 
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však neodmítl žalobu bez dalšího jednání, nýbrž po odporu nařídil rok 
k ústnímu jednání o žalobě, nemůže při ústnim jednání žalobu odmít
nouti z moci úřední proto, že nebyla již v žalobě prokázána prorogační 
úmluva listinou, nýbrž mohl by tak učiniti jen, kdyby žalovaný namUal 
v tomto směru nepříslušnost soudu. Nestačí však, že žalovaný provedl 
námitku nepříslušnosti jen potud, že bydlí v obvodě cizího sborového 
soudu, a že, ježto jde o platební rozkaz, .jest odmítuouti i žalobu vzhle
dem k § 3 zákona ze dne 27. dubna 1873, čís. 67 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 20. října 1927, R. I 853/27.) 

Žalobce navrhl v žalobě proti firmě Jakub K. a jejím veřejn,ým spo
lečníkům Arturu K-ovi a Mořici A-ovi, bydlícím v F. na Moravě, na 
okresním soudě v Praze vydání platebního rozkazu upomínaciho na 
3.002 Kč. S o udp r v é s t o I i c e odmítl žalobu pro nepříslušnost 
soudu. D Ů vod y: Nesporným a nepopřeným jest, že všichni žalovaní, 
protokolovaná firma Jakub K. a její veřejní společníci Artur K. a Morilz 
A. bydlí v F. na Moravě a že strana žalu~íci navrhla proti žalované 
straně vydání platebního rozkazu na 3.002 Kč s přísl. Podle zákona ze 
dne 27. dubna 1873, čís. 67 ř. zák. upravujícího řízení upornínací, na 
jehož základě platební rozkaz mel býti vydán (§ 2 v souvislosti s § 63 
j. n.), jest příslušným k vydání platebního rozkazu okresní soud, u ně
hož žalovaný má svůj obecný soud. J,likož všichni žalnvaní, jak ne
sporno, bydlí v F. na Moravě a nikoliv v Praze, není dovolaný soud 
k vydání platebního rozkazu př.íslušnÝlJ1 a bylo žalobu pro nepříslušnost 
soudu odmítnouti. Rek u r sní s o n d zrušil napadené usnesení a 
uložil prvému soudu, by dále ve věci jednal. D ů vod y: článkem V. 
novely ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. změněn byl § 2 zákon~ 
ze dne 27. dubua 1873, čís. 67 ř. zák. a podle nyní platného § 2 jsou 
příslušny vydati podmínečný platební mzkaz okresní soudy obecné i ob
chodní a podle druhého odstavce tohoto § řídí se místní příslušnost 
ustanoveními jurísdikční normy o místní příslušnosti ve sporných vě
cech. Již v žalobě uvedla žalující strana, že příslušnost prvého soudu 
odůvodněna jest obchodními podmínkami žalující strany, podle nichž 
se žalovaná strana výslovně podvolila příslušností pražských soudů 
(čís. 9 všeobecuých obchodnícH podmínek), jež žalující strana předlo
žila se stížno'stí a z nichž se zjišťuje okolnost žalobkyní tvrzená. Platí 
tedy ustauovení § 65 a násl. j. n. Když pak v dopisu ze dne 1. 'července 
1926 rovněž předloženém výslovně žalovaná strana souhlasila s pří
slušností pražských soudú, jeví se místní příslušnost dovolaného prvého 
soudu odůvodněnou. Pokud jde o věcnou přísluŠ'nost jsou zde předpo
klady § 52 j.n. - žalující strana jest zapsána v obchodním rejstříku 
a jeduání právní na straně žalující jest obchodem (čl. 271, 273 obch. 
zák.). Jest sice žalováno vÍCe osob; ohledně této 'okolnosti platí však 
ustanovení § 93 j. n. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dúvody: 

RekursnÍ soud správně uvádí, že novelou ze dne ~; června 1914, čís. 
118 ř. z. a později novel on ze dne 1. dubua :921, cls .. 161 sb. z. a n. 
změnčn byl § 2 zákona ze dne 27. dubna !873: ClS. 67 L,zak. v ten ro~um: 
že se místní příslušnost řídí ustanovem1111 JUTlSdlkčnl normy o Ilustm 
~říslušnosti ve sporných. věcech. Stěž~~atelé se _ domnívají, že rek~rsn! 
soud přehlédl ustanovem § 3 zakona ClS. 67 ~ lOku 1873, podle. n~ho" 
nemůže býti podmíněuý platební rozkaz ~ydan prol! oso,ba~l, Jl.n1Z. by 
bylo rozkaz dodati mimo 'Obvod sborove~o soudu, v nemz ma"sldl? 
okresní soud, jemuž přísluší vydati plateb11l rozkaz. Ale v tomto pnpade 
nejde o pouhou žádost o vydání podmíněného platebního rozkazu; 
nýbrž je tu případ § 19. Věřítel (žalující banh) žádal? vydání plateb~ 
ního rozkazu v žal'Obě, kterou se domaha sve, pohledavky.Soud prve 
stolice, vyřizuje toto podání, měl tedy předevšlln p~. rOZ~"};l § 41 j. n. 
zkoumati, zda jest jak k vyřízení žaloby, tak 1 k vy:lZe11l zado,st~? vy~ 
d · . 1)latebního rozkazu místl1ě příslušný, a měl dale ohledne zadosl! 

al11 d t' d' k za vydání rozkazu platebního dbáti ještě toho, z a u JSou P'~ mm. Y 
§§ 3 a 19 čtvrtý'odstavec zákona čís. 67, z ro]<,u 1873. SOU? prve stol!ce 
však vydal beze všeho platební rozkaz, ac ze zad osl! o vyd~11l platebu!ho 
rozkazu bylo patrno, že doručení má se, stát~ v obvodu clZlho. sboroveho 
soudu. Přehlédnutí předpísu § 3 a 19 ctv,:ty ,odstav~c CIt. zak. stalo se 
však pro další řízení bezvýznamným tím, ze, zalova11l. poda~l včas odpo; 
proti platebnímu rozkazu. Právem proto_ obnal se, ~ekurs11l soud P,ouzc 
'otázkou místní příslušno,sti pro žalobu. Zaloba oplra se o smluvene sll: 
diště, ale nebyla dohoda o příslušnosti prokázána soudu l!st:no~ jlZ 
v žalobě, jak v § 104 prvý odstavec věta ctr;,ha j .. n. Je;t vysl~vue prede
psáno. tálobkyně v žalobě pouze uvedla, ze obcho.d11l podmmky,. obsa
.hující prorogační doložku, předloží při eventuel11lm roku v prv,oplse. 
Soud ppocesní přehlédl onen předp's a neo~:l11tl podle~ 41,j. n.zalob,,! 
bez dalšího jednáni, nýbrž po odporunandll ,rok k ustmmu Jedlla~, 
o žalobě. Účelem § 104 prvý odstav~c dru?~ vet,: J. n. Jest m!mo Jl;,e, 
by nebylo svévolně tvrzeuo smluveue ,s~dlste v predpok!a,du, z~ se ,za
lovaný k tomuto' soudu mnohdy macue od Jeho ?ydll!ste ~zdalenemu 
n~bude moci dostaviti a musí dopustItI, by byl vydan pral! nemu 10ZSU
dek pro zmeškánÍ. Účel tohoto předpísu jest tedy nadobro zmařen, ne
řídí-Ií se jím soudce, zkoušeje příslušnost p,oclle,§ 41 I· n. Z tO?O p'l~ne, 
že v případě takovéhoto přehlédnutí n;muze JlZ soud pro:esl1l p,:, ust
ním jednání z moci úřední žalobu odnlltn?u:, Jen z toho duvodu, .ze ,ne
byla již v žalobě prorogační úmluva pr?k~zana l!~tll10u: tomu vadl pfl;d
pis § 43 j. n. Věc lze napraviti jen, kdyz :zalovany naml~a v tomto ;,me,:u 
nepříslušr,ost dovolaného soudu. talova.l1l. vznesl! SIce !,all1!tku~~pnslus~ 
nosti, avšak při ústním jednání provedl! Jl Je? potud, ze vSlc,hm zalovam 
bydlí mimo Prahu a že, ježto jde o platebm rozkaz; Jest 1 zalobu samu 
vzhledem k § 3 cit. zitk. zamítnouti (správně řečeno: odmítnoutI). Ne
uplatňovali tedy žalovauí nic více, ne~ že předp!s § 3 zákon,: Č. 67 z roku 
1873 stačí pro odmítnutí žaloby, a prehledl! predpls § 19 ctvrty odsta-
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vec téhož zákona, podle nčhož soud, shledá-li, že žádost za vydání 
plat,;bního rozkazu jest nepřípustná, má ji, t. j. žádost O vydání pla
tebmho rozkazu odmítnouti a naříditi hned stání k řádnému řízení o ža
lobě, s níž byla v jednom podání spojena žádost o vydání platebního 
rozkazu. Jež,to tedy nepříslušnost z toho důvodu, že sudiště podle § 104 
J. n. tu nem, nebyla vůbec namítána, jde při nejmenšim o preklusivní 
prorogacl podle § 104 poslední odstavec j. n. 

čís. 7424. 

Vládní nařízení ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. a n. má na 
my_sl~ je~ině spisy a listiny, zřízené v rakouském státě, které byly exe
kuc~lm tttule~ podle § 1 ex. ř. ve znění tohoto § v den vyhlášeni naří
zem, nevztahuje se však na usnesení odúčtovaclho úřadu ve Vídní jímž 
byla přiznána účinnost exekučního titulu teprve rakouským zákonem 
č1s. 393/1921. 

(Rozh. ze dne 20. října 1927, R II 272/<27.) 

Okresní soud pro vnitřní město Vídeň I. povolil usnesením ze dne 
26. d,!bna 1927 exekuci a požádalo její výkon okresní soud v K. na 
Moravě. O k r e sní s o u d v K. usnesením ze dne 12, května 1927 
vý~on exekuce povolil, rek u r s li í s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D u vod y: Podle vládního nařízení ze dne 19. března 1919, čís. 143 
sb. z. a n. 111ůže býti povolena exekuce v československu na základě 
všech v rak_o~ském státě zřízených spisci a listin, které podle § 1 ex. ř. 
JSou exeku~lllm litulem, a mohou ra~ouské soudy bud'to o povolení 
exekuce v Ceskoslovensku zažádati nebo mohou samy povolití exekucí 
a o výkon její žádati přímo soud exekučnÍ. Tak se stalo i v tomto pří
padě, kdy exekuci povolil okresní soucl pro vnitřní město Vídeň 1., w;ue
sem111 ze dne 26. dubna 1927 a o výkon požádal 'Okresní soud v K. 
který právem povolil výkon této exekuce, poněvadž podle shora uve~ 
deného nařízení neplatí ustanovení §§ 81 čis. 1 a 83 ex. ř., a exekuční 
soud ~:ohl by odepříti výkon jen tehdy, kdyby zde byly podmínky podle 
~ 81 CIS; 2 a.3 ,;,x. ř. Tyto podmínky vš~k zde nejsou, a jest vyhověno 
I ostatl11m nalezltostem, neboť povolelll exekuce stalo se na základě 
usne,sení odúčtovacího úřadu ve Vidni ze dne 1. března 1926, Č. 4968/4, 
ktere Jest podle § 30 rak. zák. čÍs. 393/1921 exekučním titulem. 

Ne j vy Š š í s o u d změnou usnesení obou nižších soudů odepřel 
výkon exekuce. 

Dllvody: 

Povinný, pmhlásív obsah svého rekursu ze dne 19. května 1927 za 
podstatný obsah dovolacího rekursu, popřel právem účín exekučního 
titulu uplatněného proti němu. Vládní nařízení ze dne 19. března 1919, 
ČIS. 145 sb. z. a n. má na myslí jedině spisy a listiny zřízené v rakou
ském státě, které jsou exekučním titulem podle § 1 ex. ř. ve zněni to
hoto § ze dne vyhlášení nařízení, t. j. dne 26. března 1919. Nevztahuje 
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se proto na usnesení odúčtovacíhro úřadu ve Vídni, jimž byla rakou
ským zákonem čís. 393/21, tudiž teprve po 26. březnu 1919, příznána 
účinnost exekučního titulu, ježto je nelze zahrnoutí pod § 1 exek. řádu 
ve smyslu vlácln. nař. čís. 145/19. Neměl proto okresní soucl v K. vy
hověti žádosti o výkon exekuce, ježto nebylo tu náležitostí vytčených 
vl. nařízením čís. 145/19, nýbrž měl odepříti výkon exekuce. Bylo proto 
změniti v tomto smyslu usnesení jeho nařizující výkon exekuce. 

čís. 7425. 

Podrobily-Ii se strany podle nájemní smlouvy ve všech sporech 
této smlouvy příslušnosti určitého soudu, nevztahuje se tato úmluva. 
na spor o vrácení přeplatku nájemného. 

(Rozll. ze dne 20. října 1927, R II 329/27.) 

Žalobu o vrácení přeplatku nájemného 2.600 Kč zaclal žalobce na 
okresním soudě v J. K námítce místní nepříslušnosti s o u cl p r v é 
s t o I i c e žalob\! odmítl, ježto stmny umluvily pro spory z nájemní 
smlouvy příslušnost okresního soudu vB., rek u r sní s o u cl ná
mitku zamítl. D ů vod y: Podle odstavce XV. smlouvy ze dne 25. srpna 
1920 podrobíly se smlouvající strany ve všech sporech, zakládajících 
se na této smlouvě, příslušnosti okresního soudu v B. Že se tu jedná 
'O spor ze smlouvy, o tom nelze pochybovati, protože se žádá zpětná
jenlllé, na základě této smlouvy zaplacené. Přes to jest rekurs oprávněn. 
Nebof, jak stěžovatelé právem uplatňují, není ani ze smlouvy zřejmo 
a nebylo ani žalovanou stranou tvrzeno, že ujednané sudíště podle vůle 

. stran mělo býti sudištěm výlučným. Jak již vysvítá ze zařazení ujedna
ného sudiště mezi sudištěm _na výběr, mínil zákonodárce ustanovením 
§ 104 j, n. ujednanésudiště učí nití sudištěm na výběr, opačný úmysl 
dran musel by býti zvlášť dokázán a, protože se tak nestalo, jest ná
mitka místní nepříslušnosti okresního souclu v l., zakládající se vý
hradně 'na ustanoveni § 104j. ,11., neo,spravedlněná. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů v o cl y: 

Žalovaná vznesla v prvé stolici námítku místní nepříslušnosti dovo
lávaného soudu z důvodu, že podle nájemní smlouvy ze dne 25. srpna 
1920 podrobily se strany ve všech sporech, »vyplývajících z této ná
jemní smlouvy« (podle odst. XV. písemné smlouvy, správně »zaklá
dajicíchse na této smlouvě) příslušnosti okresního soudu v B. Námitka 
n'epříslušnosti byla rekursním soudem právem shledána neopodstatně
nóu) třebaže s -odůvodněním napadeného usnesen.í nelze ve všem snu
hlasiti. Jak Nejvyšší soud vyslovil jíž ve svém rozhodnutí čís, 3558 
sb. n. s., nejde pří žalobě na vrácení přeplatku nájemného o spor z ná
jemní smlouvy, Neboť žalohním důvodem není nájemní smlouva, nýbrž 
skutečnost, tvrzená žalobci, že nájemné přeplatíli o 2.600 Kč. Se sta-
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noviska žalobcll tato částka není nájemným a právním důvodem, z ně
hož tento nárok uplatňují p'rDti žalované, není nájemní smlouva, nýbrž 
jednak okolnost, že žalovaná obdržela prý od žalobclt O 2.600 Kč více, 
než jí jako nájemné příslušelo (bezdúvodné obohacení), jednak zá
sady vyplývající z ustanovení § 1431 a násl. obč. zák. o placení toho, 
co není dluhováno, ve spojení s předpisem § 20 (3) zákona o ochraně 
nájemníků. Podle toho nejde o spor zakládající se na nájemní smlouvě 
a Uf,tanovení smlouvy o soudní příslušnosti nepřicházi proto vúhec 
V úvahu. 

čís. 7426. 

V otázce nezbytnosti výměnku ve smyslu § 330 ex. ř. jest vziti 
v úvahu nejen případnou nemajetnost dlužníkovu, nýbrž i jeho schop
nos,t výdělečnou, tuto nejen po stránce subjektivní, nýbrž i objektivní, 
v tom směru, zda dlužník může či mohl by svou výdělečnou schopnost 
využitkovati, kdyby chtěl. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, R I 591/27) 

Vymáhajícímu věřiteli byla usnesením ze dne 13. března 1925 k vy
dobytí peněžité pohledávky povolena exekuce zabavením a vnuceným 
zřízením nadzástavního práva a usnesením ze dne 25. dubna 1925 po
známka vykonatelnosti při onom zástavním právu. Návrh dlužníka, by 
exekuce povolená oněmi usneseními byla obmezena co do své právní 
účinnosti tím, že pro dlužnika musí zůstati volným ročních 4.000 Kč, 
s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u' d obmezi! exe
kuci povolenou, řečenými usneseními tak, že dlužníku musí zltstati vol
ným úhrnný roční požitek 3700 Kč: jeho denních dávek. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
vě'řilele. 

Důvody: 

V otázce nezbytnosti výměnku ve smyslu § 330 ex. ř. jest ovšem 
vzíti v úvahu nejen dlužníkovu nemajetnost, nýbrž i jeho schopnost 
výdělečnou, leč tuto nejen po stránce subjektivní, nýbrž i objektivni, 
tedy i v tom směru, zda dlužnik může či mohl by svou výdělečnou schop
nost využitkovati, kdyby chtěl. Není-Ii tedy, jak slyšení důvěrníci po
tvrdili, a okresní ústředni ústav pro bezplatné zprostředkován'í práce 
a služby sdělil, možno při dnešních poměrech umistiti starce, wzeného 
v roce 1868, ani při hospodářství, tím méně tedy jinde, je jeho lysická 
způsobilost k výdělečné práci toho času bezvýznamná. Ani jinak nejsou 
vývody stěžovate].ovy s to, by vyvrátily správnost napadeného usnesení 
rekursního soudu. Otázku, zda a v jaké miře jest výměnek dlužníka 
pro něho nezbytným, dlužno posuzovati podle poměrů a okolnosti, jaké 
toho času v určitém připadě tu skutečně jsou, nikoli jaké by se mohly 
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v\-,skytnouti, kdyby byl_, jako v tomto případě, povinni' neuzav!el s Mar~~ 
J~OVOll, trhovou smlouvu ohl;(111ě dOl1lUČ.,p. 26 v !? a neprenechal Jl 
l1ístllOSti v domě k provozovant hostlllske zlvnosÍ1, ac se podle smlouvy 
~l~rie J-ová, provdaná I-'Ová/ ~aváz~la p,ře!:echati. povi'!:nému míst-nosti, 
jichž jest třeba k provozoval1l hostmske Zlvnostr," k~'yz o tom, zda se 
to vše snad stalo jednáním odporovatelným, odpurcl spor nebyl pro
veden. Případně také zdůraznil již rekursní, s?ud, že pro .tuto v~c jest 
lhostejno zda přenechání provozu hostrnske zlvnostr Mam J-ove, pro
vdané I-~vé odpovídá živnostenskému ,řádu. Není ničím doloženo tvrzení 
stěžovatelky, že pozdější úmluva, podle niž dlužnik přenechal místnosti 
k provozování hostinské živnosti Marii J-ové provdané l-,ov,é, j.e toliko 
předstírána, naopak vychází opak toho z okolnostr dos~,edcene D-em, 
že tento od 1. května 1924 až do konce roku 1925 pnmo od Mane 
J-ové, provdané l-ové, měl hostinec pa,cht?ván, jakož i z, p~ípisu 
četnictva z 28. prosince 1926, podle nehoz povmny pomaha Jen 
Marii l-ové při hostinské živnosti, patrně za stravu... Dále ni
čím nedoložila dovolatelka tvrzení, že l-ová poskytuje povinnému za 
přenechání hostinské koncese celé živobytI a ž~ mu dokonce ještě z~ 
jeho činnost při provozu hostinských praCI plat!. Naopak Mane J-ova 
pravd. l-ová udala, byvši slyšena, že povinnému nic za to neplatí. 

čís. 7427. 

Císařský patent ze dne 5. července 1853, čís. 130 ř. zák. 
Právo služebnosti jízdy v cizím lese nelze vydržeti ani tehdy, jde-Ii 

o polní sb,tžebnost určenou pohodlnějšímu a prospěšnějšímu užívání 
hospodářského pozemku, nikoliv ku pronášení plodů lesn! půdy. Také 
jízdní cesta mUže býti půdou věnovaoou lesní kultuře, COž lze zjistiti 
spolehlivým způsobem pouze na základě posudku znalce z oboru les
nictví. 

(Rozh. ze cine 21. října 1927, R I 862/27.) 

žalobě o zjištění, že žalovaným nepřísluší služebnost jízdy po po
zemku žalobclt čkat. 579/,3 les ve prospěch pozemkll žalovaných čkat. 
579/2 a 581/2 a že žalovaní jsou povinni zdržeti se výlmnu jízdy po 
pozemku čkat. 579}3, pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. 
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vráti! věc prvému 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízeni dopl'nil a znovu rozhodl. D ů
vod y: V napadeném nyní rozsudku zjišťuje soud prvé stolice, že les, 
jenž byl dříve na pozemcích č. kat. 570/1 a 579/3, nesahal přímo až 
k hranicím pozemků č. kat. 579/1 a 579}2, nýbrž že tam byla volná 
část v šíři 2 až 3 metrů travou porostlá, po níž žalovaní přes 30 let 
jezdili, že les ten byl v létech 1922 a 1923 úplně vykácen, že půda jeho 
byla změněna na role a ona vol'ná část rozorána, takže zanikla. Toto 
zjištění prvého soudu stačí k spolehlivému úsudku, že tato volná část, 
o niž právě v tomto sporu běží, nemúže býti pokládána za les ani za 
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půdu pro lesní kulturu určenou. Tomu nevadí, že jde pouze o část par
cely č. kat.. 579/3, kt:rá je dosud v pozemkové knize vyznačena jako 
~e~ ~ skuteene byla az do let 1922 a 1923 lesem, když je jinak ze zji
st:nl prveho .~o~d~c patrno, ,,~e, ona volná č-ást zl11í.l1ěl~é parcely měla 
urcem zcela ]Ine, JSouc pouzlva-na za cestu a porostla pouze travou 
a tomuto jejímu určení nemŮže býti na úkor, že na ni byly kořeny sou~ 
sedních lesních stromů. Okolnost, zda vlastnil< bývalého lesa mohl 
podle své libosti na volné části sázeti stromy, jest otázkou určitého pří
padu, pro jehož řešení není v tomto sporu předpokladů. Odvolací soud 
odchylně od názoru procesního soudu pokládá onu volnou část za způ
sobdou, by na ní mohla býti vydržena služebnost jízdy tvrzená žalo
vanými, nemůže" však ro,zhodnouti ve věci samé, pOl;ěvadž zjištění 
p~veho sou?u zustalo kuse (§ 496 čís. 3 c. ř. s.), neobÍrajíc se blíže 
nanutkaml zalovaných, že žalovaní po oné volné části uvedené parcely 
Jezdlh, J3k toho právě bylo třeba, zcela veřejně a že její majitelé jim 
v ~om nebránili, a dále tvrwnÍm žalobců, že jde o přejíždky, k nimž 
doslo bez vědomí a bez souhlasu předchůdců žalobců ve vlastnictvÍ, 
t"kže prý o vydržení práva jízdy nelze mluviti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Dllvody: 

Dlužno sice při svědčiti stěžovatelům, že mylným jest právní názor 
odvolacího soudu, že není vyloučena možnost vydržeti právo. služeh
nosti jízdy v cizím lese, když jde o pOlní služebnost určenou pohodlněj
šímu a prospěšnějšímu užív!1ní hospodářského pozemku, avšak nikoliv 
ku pronášení produktů lesní půdy. Císařský patent ze dne 5. července 
z roku 1853, čís. 130 ř. zák. v tomto směru nerozeznává a z ustanovení 
§ 1 čís. 3 a) tohoto palentu vychází zcela zřejmě, že mu podléhají 
veškeré polní služebnosti, kleré nejsou již uvedeny v' odstavci prvém 
a druhém a u nichž jest služebným statkem les, pokud se týče půda 
věnovaná lesní kultuře. V tomto případě jest především rozhodné, zda 
pozemek, jenž jest spo.rnou cestou zasažen, je lesem anebo půdou lesní 
kultuře věnovanou, čili nic. Otázku tuto řešil odvolacÍ soud v ten smysl, 
že jde o kraj lesní parcely, který byl používán za cestu, a že tudíž 
tato část pozemku nemůže býti pokládána za les ani za půdu pľo lesní 
kulturu určenou. Názoru tomuto nelze přisvědčiti, neboť také jízdní 
cesta může býti půdou lesní kultuře věnovanou, zdali však tomu tak, 
lze zjistiti spolehlivým způsobem pouze na základě posudku znalce 
z obort! lesnictví. Bude tudíž především zapotřebí, by procesní soud 
prvé stolice provedl tento znalecký důkaz. Teprve po doplnění řízení 
v tomto směru bude lze řešiti rozhodnou otázku, zda vydržení služeb
nosti bylo vzhledem k ustanovení § 43 cis. pat. vůbec m01no. Bude-Ii 
otázka tato zodpověděna kladně, bude potom ovšem zapotřebí obírati 
se s ostatními okolnostmi uvedenými v napadeném usnesení a proto 
nelze rekursu přiznati oprávnění. 
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čís. 7428. 

Hostinský, jenž pro. svůj zisk pořádá ve svýeh živnostenských míst
nostech taneční zábavy a přivodí tím četnější shromáždění lidi, má 
dbáti podle §§ 1297, 1299 obč. zák. zvýšené pozornosti. Předpisy zá
kona ze dne 27. března 1887, čís. 27 z. zák. pro čechy nemohou tn 
plně přijíti v úvahu, přichází tu však v úvahu § 121 stavebního řádu 
pro čechy ze dne 8. ledna 1889, čís. 5 z. zák. pro čechy. Předpisu to
muto jest vyhověno tím, že klíč od nouzového východu visel na řetěze 
na dveřích východu. 

Rozpoutání se rvačky v taneční místnosti není událostí, s níž by. 
pořadatel taneční zábavy musel v ten způsob pačítati, by. shromáždění 
lidé mahli Ee vzdáliti v nepatrné, na vteřiny čítané době. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, Rv 11882/;26.) 

žalobkyně navštívila taneční zábavu v hostinci žalovaného. Míst
nost, v níž se zábava konala, měla nouzové východy, které však byly 
uzavřeny na klíč, visící na řetěze II dveří nouzového východu. Za taneční 
zábavy došlo ku rvačce a nastala panika, za níž žalobkyně vyskočila 
otevřeným oknem a se poranila. Žaloba o náhradu škody proti hostin
skému Rudolfu P-ovi byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
Ne j v y Š š í m s o u d.e m z těchto 

důvodů: 

. Jde o to, zda k vyloučení viny Rudolfa P-a staólo, že klíč od nouzových 
dveří viser na řetěze na, nich připevněném. Při svědčiti jest dovoIate:ce, 
že hostinský, jenž pro zisk pořádá ve svých živnostenských místnostech 
(anečnÍ zábavy a přivodí tímč'etnější shromáždění lidí, má podle § 1297 
a 1299 obč. zák. dbáti zvýšené pozornosti, jak dovozeno v rozhodnu,
tich čís. 4696 a 4793 sb. n. s. Předpisy zákona ze dne 27. března 1887 
čís. 27 z. zák. pro Čechy nemohou tu plně přijíti v úvahu; zákon tent~ 
Jedna v §§ 1-39 o tom, jak se mají stavěti nová divadla tudíž obsa
huje p!:dpi~y pro budovy, kde třeba zvláštní péče o be~pečn()st lídí 
shro~azdenych; v § 40 dovoluje obdobné použití předchozích předpis" 
na pre?st~~ení ~ľas~jezdcvů, ohňostrůjců, provazolezců a na jiná před
stavem, pn kte.~ych Jest treb~ podobných zařízení pro hlediště jako při 
dlv.adle. Nepatn sem tedy sal pro pouhý tanec. Za to mohl by přijíti 
v u~ahu pře.dpls § 121 stavebního, řádu ze dne 8. ledna 1889, čís. 5 
z .. zak. pro Cechy, podle něhož při budovách určených k tomu, aby se 
v ~H::h-,scházcl0 vě!ši m~~žstV'í lidí, může stavební úřad v mezích zájl11Lt 
~er:Jnych a ohledu pOhCIC požárové učiniti opatření výjimečné v pří
cl11.e. JIch zařízení, a má býti zvláště hleděno k tomu, by při nebezpečí 
P?zaru ~ylo každému možno se rychle zachránili a jest dbáti policejních 
prcdplsu v tomto ohledu. V souzeném případě žalobkyně netvrdila, že 
JSou v ObCl S. zvláštní policejní předpisy pro taneční zábavy. Všeobec-
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némLl předpisu § 121 stavehního řádu jest) jak soudové nižších stolic 
správně dovodili, vyhověno tím, že klíč od nouzového v)'choc1u visel 
na řetězena dveřích těchto připevněném. Dovolatelka klade důraz na 
lO, že za paniky, kterou zpLlsobilo vÍCe rváčů házením sklenic, zname
nala při tlačenici velkého množství v sále shromážděných lidí každá 
vteřina, které bylo k otevření takových dveří nutno, ztrátu na čase; 
proto prý měly býti dvéře otevřeny. Ale počítati s panikou, při které 
jedna jediná vteřina rozhoduje, není a nemllže býti uloženo ani tomu, 
kdo má dbáti zvýšené opatrnosti podle §§ 1297 a 1299 obč. zák. Není 
ani technicky možno, by v době na vteřiny počítané se místnost vy
prázdnila, nastane-li panika. Dokonce i zákon ze dne 27. března 1887, 
čís. 27 z. zák. pro čechy, jednající o stavbě divadel, tedy budov, kde 
jest dbáti zvlaštní péče o bezpečnost lidí v hledišti stěsnaných, nařizuje 
v § 22, že východů z hlediště musí býti tolik, by zcela obsazené hle
diště za obyčejných poměrů nejvýše ve 4 minutách mohlo býti vyprázd
něno. Rozpoutání se takové rvačky, k níž v tomto případě došlo a při 
níž dle tvrzení dova.latelčina záleželo na vteřině, není událostí, s níž 
by pořadatel taneční zábavy musil v ten způsob počítati, by shromáž
dění lidé mohli Se vzdáliti v nepatrné na vteřiny čítané době. Že žalob
kyně sama s mOžností takové zcela mimořádné události nepočítala, jest 
patrno z toho, že sama zábav.u navštívila. Nelze tedy Rudolfu P-ovi 
přičítati vinu na tom, že žalobkyně utrpěla úraz tím, že v panice rváči 
způsobené vyskočila z okna. 

čís. 7429. 

Ochrana uájemcJ;t (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a u.). 
Historický vývoj § 18 zákonů o ochraně nájemců. 
"Postoupením bytu« rozumí zákOt1J úmluvu mezi dosavadním uá

jemníkem nebo užívatelem bytu a uchazečem o byt tobo obsahu, že ná
jemnik nebo užívatel ustoupí, ale jen pod podmmkou, že uchazeč koupí 
zařízení bytu. Rozsah vzájemné povinnosti suan k obnově dřívějšího 
stavu. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, Rv 1 30/27.) 

Žalobkyně, by docílila uprázdnění bytu žalovaného (dosavadního 
nájemníka), koupila od něho nábytek za 17.000 Kč, žalo'vaný s ní došel 
k vlastníku domu a žalobkyně od něho byt najala. Žalobu o vrácení 
oněch 17.000 Kč o b a niž š í s o u d y zamítly, o d v 0,1 a c í s o u d 
z těchto d ů vo cl ů: Nesprávně prý posoudil soud prvé stolice věc po 
stránce právní, maje za to, že tu není předpokladů § 18 zákona o ochraně 
nájemníků proto, že nebyl byt žalobkyni pronajat žalovaným, nýb'IŽ 
majitelem domu. Zákonné toto ustanoven:í zakazuje nejen pronájem, 
nýbrž i postoupení bytu s podmínkou koupě nábytku. Že byt byl žalo
vaným pod podmínkou koupě nábytku žalobkyni postoupen, vychází 
prý z vlastního přednesu žalovaného. Odvolání nelze přiznati opráv-
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nčnOS!. Podle § 18 zákona o ochraně náj emn~ků pronájem nebo po~tou
peni bytu s podminkou, že nájemnik ko~pí za:lZel1l bytu, Jest zapoveze,n: 
Aby o postoupení bytu podle toh?to zak?nneh:o ust~novel1l m?hla by tl 
řeč, bylo by třeba, by o bytu samem, o naleml11ch pravec~ k nem~ mezI 
nájemníkem a třetí osobou l1zavř~na byla sm.l?~va) ktera Jes,t z~~lsl~u 
na poclmínce koupě nábytku. MUSIlo by tedy JlÍ! _? ·odstou~el1l prav n~
i"mních, při němž přejimatel bytu vstupuJe v pnmy, pomer k prona]I
;nateli a k novému nájemníku a mUSIl by z uJedn<tne smlouvy s dosa
vadním -nájemníkem proti němu vzniknouti nár?k n~. ode~zdání by!u) 
takže, schválil-li pronajímatel dohodu clos~vadl1lho n.~]em,:,ka s n?vym 
náiemníkem o postoupení bytu, vst~upI! hm no.;y naJel~IHk do naJe~n~ 
níllo poměru s pronajímat~!em a muže s~ n~ llel~ ~om~.hatl odevz~al~l 
bytu. Tomu v souzeném pnpadu tak nenl. Vypovedl maJItele domu Jest 
prokázáno, že pronajal žalobkyni byt sám a že žalov~ný. neměl na pro
nájem vlivu. Podle výpovědi žalobkyně platnost koupe ~avlsela na pod~ 
mínce pronájmu bytu žalobky!" maJItelem d~mu, pro~aJImatelem .. Kioupl 
nábytku měl b.ýti byt uvolnen, by SI Jej zalobkyne mohla n~Jmou~l. 
U.)rázclnění bytu bylo pohnutkou ku koupI nabytku, byt, (pIava na: 
je;,mí) nebyl vsak žalovaným žalobk~ni post?Upe;, s podmlTI~ou koupe 
nábytku. Uvádí-li žalovaný .v žalobTII odpove_dl: z,:. ozn.amll z~l~b~y~lI, 
že by koupi nábytku byt sam byl volny, coz I pn. ~vem n:pn~e:ne~n 
vysl echu jako strana potvrdil, a mluví-II vpotvrzel1lch o. preclanl na
h~tku a bytu, jde jen o faktické odevzdání bytu. jeho vykhzel1l, n~kohv 
vŠak'Ú postoupení bytu, práv nájemních k němu, ve smyslu § 18 zakon,a 
o ochraně nájemníků. Jaká jest cena nábytku, Jest pro spor perozhodn~, 
neboť žalobkyně nedomáhá se zrušení kupní smlouvy z duvodu zkra
cení nad polovici. Zkrácení nad po~ovici ku~ní ceny tu také, jak sezn~
níl1l znake jest prokázáno, nenÍ. ~alobkyne tvr91la ~,ce ve. sporu, -:e 
jele o. cenu lichvářskou, neuvedla vsak naprosto zadnych Jll1ych_ skutec~ 
ností, z nichž by se na trestní čin lichevní dalo soudItI. Z vyse kupl1l 
ceny tak jedině dovo'zovati nelze. . __ . o .._ 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou I1Izslch soudu a vratI! vec 
prvému soudu, by doplně říiení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud zastává názor, že předpis § 18 zák. o ochr. náj., 
I pokud jedná o postoupení bytu s podmínkou, že nájemník koupí za
řízení bytu, předpokládá, že mezi d'Osavadním nájemníkem a třetí oso
bou byla uzavřena smlouva o bytu samém, tedy o nájemních právech 

. k bytu tak, by přejímatel bytu vstoupil v přimý poměr k dosavadnímu 
·nájemníkovi, který byt postupuje, a měl proti němu ze smlouvy nárok 
na oclevzdání bytu; že v souzeném případě měl býti koupí nábytku byt 
jen uvolněn, by si jej žalobkyně mohla najati ocl vlastníka domu, a že 
šlo jen o faktické odevzdání a vyklizení bytu, nikoliv o ]lDstoupení 
práv nájemních k němu. Také první soud, zjistiv, že si vlastník domu 
vyhradil volnost byt pronajati, že sám žalobkyni byt pronajal a že ža-
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lovanSr toliko prohlásil) že muze byt jen tehdy vykliditi, prodá-li ná
bytek, došel k úsudku, že nelze mluviti o tOI11, že žalovaný učinil zá
vislSnn na koupi zařízení pronájem nebo postoupení bytu. Právem v\'
týká dovolání tOl11uto názoru nižších SOUdll nesprávné právní pOSOll

zcní věci. Při tak úzkém výkladu § 18 zák. o ochr. náj. byl by tento 
předpis obmezen jen na případy, ve kterých by buď sám vlastník domu 
pronajímal byt s podmínkou, že nájemník koupí zařízEní bytu, nebo 
ve kterých by s touto podmínkou postoupil byt sice dosavadní nájemník 
nebo jiný užívatel, který by však sám byl k dalšímu pronájmu oprávněn, 
což by byl zase jen »pronájem«, takže by slova »postoupení bytu« 
v § 18 zák. o ochr. náj. zůstala bez významu a zákon by neplatil právě 
pro nejčetnějšÍ případy, ve kterých ustupuje dosavadní nájemník pod 
podmínkou, že nový nájemník koupí zařízení bytu. Nutno tll míti na 
mysli účel zákona a vývoj, jímž došlo k nynějšímu doslovu § 18 zák. 
o ochr. náj. Účelem tohoro předpisu (právě tak jako předpisů §§ 19 
a 20 zák. o ochr. náj.) bylo čelíti bytové IÍchve a zameziti, by proná
jemce nebo dosavadní užívatel bytu nevykořisťovali bytové tísně jiného 
k tomu, že by mu vnutili za cenu vÍCe méně přemrštěnO'u kO'upi zaří~ 
zení bytu, jehož by snad nový nájemník ani nep'Otřeboval a jež by koupil 
jen proto, by získal byt. Zákon chtěl v té příčině odňati jakoukoliv při
ležitost k vykořisťování a proto zakázal takové smlouvy naprosto. Po
prvé stalo. se tak již v § 12 zákdna ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. 
z, a n" kter,Ý zní: »Pronájem bytu s podmínkou, že nájemník koupí za~ 
řízení bytu, jest zapovězen«. Za tehdejšího práva byl by ovšem měl 
odvO'lací sO'ud se svým názO'rem pravdu, ale není v právu podle ny
nějšího práva. Právě proto, že se ukáfalo, že tento úzký zákaz nestačí 
na případy, v nichž nešlo o pronájem, ustanovil již záko'n ze dne 27, 
dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. v § 18 doslovně: "Pl'Onájem nebo po
stoupení bytu s podmínkou, že" nájemník koupí zařízení bytu, jest za
povězen.« Tento předpis přešel pak do § 18 zák. ze dne 26. dubna 
1923, čís. 85 sb. z. a n. s dodatkem: "Co bylo z tohoto důvodu plněno, 
může hýti požadováno zpět se zákonnými úroky.« Po té pak přešel 
tento předpis již nezmě-nčně do dalších zákonů čís. 85/1924 a čís. 
48/1925. Slovy »nebo postoupení bytu« měly býti zachyceny právě 
případy, v nichž dosavadní nájemník nebo jil1)r uŽÍvatel nepronajímá 
sám byt jinému, :nýbrž v nichž pod podmínkou, že ona třetí osoba koupí 
zařízení l)Ytu, postupuje jej t. j. sám z bytu ustupuie, aby jej jiný 
mohl najati. Samozřejmě jest k novému nájmu třeba svolení pronají
matele, ale prvním předpokladem pro nový nájem jest ustoupení dří
\rějšího 'nájemníka a tím odstranění překážky nového nájemního poměru. 
PrO'to užívá zákO'n slov »že nájemník koupí zařízení bytu«, ačkoli v době 
postoupení bytu uchazeč ještě nájemníkem býti nemusí, ale zákon před
pokládá, že p'O ustoupení dosavadního nájemníka dojde s uchazečem 
k novému nájemnímu poměru. Nutno tedy dobře rozlišovati jednak ujed
nání o ppstoupení bytu mezi dosavadním nájemníkem nebo jiným uží
vatelem bytu a uchazečem, jednak ujednání a nájem mezi uchazečem 
o byt a pronajímatelem. V tom směru právě nižší soudy nerozlišovaly. 
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. I '~Josuci uvedeno v'yY)!~·vá. že v souzeném případě žalob ní Z jo lU, co 1 ,1 1 ~' ". "v t 't ~. t· 
':, k . 'st c!l","odell1 po IJrávu a že k tomu stacl JIZ o, co Jes meZI s la
IldlO le. ' '" , .... ! II 'eho v)"I) 1 . . . ) 'nO Zalovaný sám pnznal a 111ZS1 souLy poc e J ' (-
n~i1!lt nest

P
I': ž~ I,ři úmluvě se žalobkyní dne 1. listopadu 1923 (tecly 

,([.ZjlSl), .. , ,.,. I I §18) 
. I !' kl' )Iatil zákon čís. 85/1923 j'z v nynťjs.tl1 cos ovu , 

\ COle, cy I . '. . k .' 1'1 ",,' '''t 
řekl žal'obkvni, že by se jeho byt koup. bnabyt u uPdl~zcTm t~' ze

d
' jes 

, b t t"ak dlouho I,oc!ržeti, dokUcl n;' ytek nepro a. o ez 1 e na 
nucen Y , "I' "I" 
'cvo i z potvrzenek žalovaného, ve kterých vyslovne l~l.U~l o pre( anr 
:"ibytku a bytu. žalovaný byl tedy ochoten byt postoUp.tl jen, pod poc;
mínkou, že žalobkyně koupí nábytek. Nesporno jest dale, ze" za!obkync; 
by uprázdnění bytu docílila, nábytek za 17.000 koupIla, ze zalovany 
s ní došel k vlastníku domu a že žalobkyně pak od to~oto byt naj~I!" 
Tím jsou splněny všechny předpoklady § 18 zak. o oe r. naj. a.muze 
, ll) kyně j'iž z tohoho důvodu p-ožadovati zpět zapla,cenou kupm cenu 
za' ) , . I'" r d 
za nábytek, takže netřeba se obírati druhY'I" "upatn.e~'YT cuv~ fl~kn.
cotnosti smlouvy, totiž nicO'tnosti pro CIV! nepravm l~ lVU naS e em 
nepomě ru mezi skuteč'lloll cenou nábytku a meZI cenoU Ujednanou (§ .87~ 
čís. 4 obč. zák.). Z jakého podnětu žalovaný l;ábytek prodal a z jake 
příčiny se žalob'kyně vrácení kupní ceny, domaha, Jest lho.ste]llO" P,10~ 

t 
'e ákon - j'ai< I'iž řečeno -, takove smlouvy zakaZUje naplosto. oz z, ) -- , I ' 

Rozhodnutí čís. j. Rv I 1340/25 (č. 5244 sb. n. s .. ' '~~ nez z~, ovany 
v dovolací odpovědi O'dkazuje, nemá pro souze~.y .pnpa~ vY:l1amu" 
protože má za podklad docela jiný děj. Přes :0, ze te~t narok zalobt1l 
na vrácení kupní ceny odůvodněn, nelze Je~te ~e V~Cl roz~odnoutl. a 
nelze toho času odsouditi žalovaného ku vracet1t cele kupm ceny, jak 
dovolatelka navrhuje. Smlouva o koupi nábytku jako podmínce pos~ou: 
pení bytu jest podle § 18 zák. o och;. náj. zapovězena, podle § 28 teho~ 
zákona trestna a poclle § 879 obc. zak. meotna. Jako takova ,,~,e!n: 
práv"ích účinků, takže mohou· strany ~ádati, by byl, obnoven dnv~Jsl 

. stav a vráceno bylo vše, co bylo v duslec1ku lllcotne smlouvy plnen"o 
a to tak, by p'Odle zásad §§ 877, 921, 1431, 1435, 1~37 a 1447 obc. 
zák. jedna strana ze škody cirnhé strany !,emela pro:pech,~' C~ do .• oz~ 
sahu této obnovy předešlého stavu platt v souze~~m pnpade, zasacly 
§§ 335, 1437 a 1447 obč. zák., neboť nutno "ob,: pnjem~e p.okladatt z~ 
obmyslné držitele, protože věděli ne?o aspo~l ved~tJ meli, ze u,z~~1laJ1 
smlouvu nicotnou a že může pro ne nastatr pO'vmnost) by vratth, co 
obdrželi. že může žalobkyně požadovatí zpět zaplacenou kupn"Í cenu 
se zákonnými úroky, jak jest v žalohě uplatněno, vyslOVUje. jl: § J~ 
zák. o ochr. náj. Ale s druhé strany jest i ona povtllna obnovltt pred"sly 
stav. V tom směru projevila sice žalobkyně ji~ v žalo?" :oc~otu ~ratlÍl 
nábytek, ale žalovaný nechce se s tim spokoj1Íl, ~amltaje,,,ze nabytek 
jest ve stavu opotřebeném, že žalobkyně z jeho nabytku. tezrla, dav~J1~ 
jednu světnici, opatřenou koupeným nábytkem, do podnaJfl1u z,a zna~ne 
pod-nájemné, a že sama užívala ostatniho nábytku v osta~l1lch ~lst
nostech a že jest povinna dáti žalovanému za tento pros pech z jeho 
nábytku vytěžený náhradu, kterou jako vzájemnou svou pohledavku 
v částkách 6.000 'Kč a 6.000 Kč k započtení uplatnil. Nižší soudy se pro 
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svťtj yrávní názor, že se žalobkynč nernuze vLlbee domáhati vrácení 
kupm cel;y, neobíraly těmit? ,otázka~íi a pokud ,se jimí obíraly, neuči
mly nutn'ych skutkovyc~ z]lstem, coz platl zejmena O tom, jaká částka 
z ,celkoveho podnajelll~eho ~ypadala na užívání nábytku v bytu, v ja
k~m stavu nabytek puvodne byl a v jaké míře byl opotřeben. Podle 
zas~d svrchu uvedených jest totiž žalobkyně povinna nahraditi žalo
van~l11u nejen to, oč byl nábytek v mezičasÍ užíváním znehodnocen, ale 
take to" co na(~ toto, znehodnocení ,vytěžila z nábytku podnájmem. Bu
de-Ir llllla opotrebe~", stanov"na urCltou kvotou z ceny nábytku, nebude 
se lze vyhnonÍ! z]lstem, jaWOU cenu nábytek skutečně měl. Za tohoto 
stavu věci ~elze, toho ,čas~ rozhodnouti, kolik srní si žalovaný z kupní 
ceny na sve vzajemne naroky srazlÍl a kolrk jest povinen žalobkyni 
vyplatiti. 

čís. 7430. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
:r~, posouzení, zda jde o nedovolenou úplatu podle § 20 (2) zák. 

rn;z~lezl na tom, kdo uzavírá s pmnajímatelem zapovězené právní jed
n~~1t a kd(} úplatu poskytuje nel)o slibuje, aniž z jakého podnětu se tal{ 
~eJe. Náleží sem i případ, slibuje-Ii dosavadní nájemník pmnajímateli 
uplatu za to, žepronajme obchod kupci téhož druhu, aby tak mohl (do
savadllí nájemník) dobře zpeněžiti zai\ízení i zboží. 

(Rozh. ze dne 21. října,] 927, Rv I 154/27.) 

žalobce domáhal se na žalovaném (nyní na jeho pozůstalosti) za
placení 3.000 Kč, tvrdě, že žalovaný na podzim 1924 po úmrtí svého 
syna, j.~n~ ,měl ~ žalobcově domě najaty místnosti, v nichž provozoval 
drogenr, zadal ,~alo?'~e, bt tyto místnosti pronajal zase drogistovi, že 
~y pak mohl zanzem I zbozl drogene dobře zpeněžiti, a že při tom slíbil 
zalobcl 3.000 ~č, když místnosti drogistovi pronajme, že žalobce s tím 
s~uhlasIl a ;",stno;ti skutečně pronajal drogistovi, kterého žalovaný 
~nvedl, ale, ze nym nechce po dobrém 3.000 Kč zaplatiti, ačkoliv je'" 
hmto pronajmem mohl dobře zboží v drogerii zpeněžiti. Pro c e sní 
s o u cl, p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal 
podle zaloby. 

N e j v y Š .š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

C?ba nižší soudy zjistily, že úmluva žalobcem tvrzená se stala, ale 
prv~1 soud pokládal ji za neplatnou podle § 20 (2) zák. o ochr. náj., 
kdezto odvolací soud, doplniv průvodní řízení výslechem stran a zjistiv 
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. "t'. 11"1e že žalovaní' slibil žalobci odmčnu jen proto, by docílil vý-
les e ,. ., b bij "'1 I I '1 j ~'Y'110 zl,elle'zY ení zařízení i zboží V ,celku, než y y eOC1I1 v (1'0)-
lOCllt'JSl ~ "v' v,' , /' 

, (1051,čl k úsudku ze nelze tu p-oUZlÍ! § 20 (2) zak. o ochr. lMj., 
nem, ' , "k h' '\ ,. 
protože stranám nešlo o to, by byl obchazen ::a 0'l1 o ac

v 
lane na]em-

niků, nýbrž šlo jim o t?, by ža!obce :~?~tal od111el:~ ;',1 to, ze SV~U oCh?-
· tou d'opomohl žalovane!1l~ k vyh~dne]s~m~ ~rodej!. zalobce k temto I~U
vodům v dovolací odpovedl jeste dOdava,. ze rry podle § 20. (2) ,zak. 
o ochr. náj. jest neplatné pouze t~, co slibUje ten, kdo ;e ma.najemnlken; 
státi (slova »mimo nájemné«), ze tedy nen}.a tot? ZakOi;l1.e u

v

stanOVe!l1 
na mysli úplaty, které, slibuj.e ten:kd~ najem,nrk~m ?yh 'prestal; ze 
účelem zákona jest chrall11Íl na]emmky pred vychramD1, ze vsak v tomto 
případě nový nájemník nic, neplatil ~ k žádné úplatě .~e, nezav~z~l; že 
zákon o ochraně nájemníku nechralll toho, kdo shbll ]Ine osobe upl!:~~ 
za to že mu dopomohla k zisku; že motivem dohody bylo vyhodne]Sl 
zpen~žcni zbnží a že ~al~van,ém~. nešlo IQ ~ájem v n~jel11n,íkův, nýbrž 
o zcela rozdílný a prohchudny zajem vlastm. S temlto nazory odvo~ 
lacího soudu a žalobce nelze souhlasiti. Nehledíc k tomu, že odvolacl 
soud - mluvě o odměně ze zi.sku žalovaného a o tom, že odměna závi
sela na vyhodnčjším zpeněžení zboží v drogerii - nezjistil: ::da sku~ 
tečně bylo takto zboží výhodněji zpeněženo (prot? mluvl zalo,:any 
v dovolání o »domnělém« zisku), přehlíží podstatu veCl a klade duraz 
na okolnosti vedlejší, na pod'nět ke slibu odměny a na pramen, z něhož 
měla býti uhrazena. Podstata věci záleží v tom, že žalobce, jako pro
najímatel dal si od žalovaného slíbiti zažalovanou čás,tku ,za to,. že i,i
nému drogistovi jako nájemníkovi pronajme obchodlll, mlstnosÍ! a ze 
§ 20 (2) věta druhá zákona ze dne 25. dubna 1924, Č1S. 85 sb. z, a n; 

· (který v době uzavření smlouvy platil a v témže doslovu dosud take 
podle zákona čís. 48/1925 platí) zapovídá veškerá právní jednání, kte
rými si dává pronajímatel slibovati mimo nájemné něco za to, že pro-

· najímá byt. Co platí o byt~c?, platí podle § 30 zák. o ochr.náj~ také 
o místnostech obchodních. Ucelem zakona bylo čel,h bytove hchve, t. j. 
bezdůvodnému těžení z bytové tísně jakýmkoli způsobem. Zákonodárci 
byli na to připraveni, že, kdo si dá poskytnouti nebo slíbiti zakázanou 
úplatu, vždy si najde nějaký důvod, jímž by se ospravedlnil, a proto 
zakázali jakékoli úplaty mimo nájemné pod následky §§ 20 a 28 zák. 
o ochr. n'áj. napl:o.stv. Doslov zákona je přesný a jasný. Zákon nero
zezI1ává a rozeznávati nechtěl, kdo uzavírá s pronajímatelem zapovězené 
právní jednání a kdo úplatu poskytuje nebo slibuje, zejména zda jest 
to uchazeč o byt sám, či někdo jiný; nerozeznává, z jakého podnětu se 
tak děje, zejména, zda jen ze snahy získati byt, či z důvodu jiného, 
zda -v zájmu cizím, či v zájmu vlastním, a nerozeznává, zda spolusmluv
ník chce poskytnutý nebo slibený prospěch nésti bez náhrady, či zda 
si jej chce vynahraditi na jiné straně. Jedině jest rozhodno" že prona
jimatel dává si něco poskytnouti nebo slibovati za to, že pronajímá 
byt, což se v souzeném případě stalo. Úmluva stran 'odporovala zákon
nému zákazu, byla podle § 879 prvý odstavec obč. zák. nicotna a bez 
právních účinldl a nelze se jejího splnění. žalobou domáhati. 
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čís. 7431. 

Ošetření, )eho.ž pot~ebuj~ n~mlá!!,ě rodička v době šestinedělí, jest 
zah~nu~o, nejd.e-h o mlmořadny pnpad, vyžadující zvláštních úkoO!l 
~!,o!enych s vylohami, v nákladech na výživu po dohu šestinedělí. Dal
Slml v~lohaml nutnými následkem porodu míněny jsou jen výlohy jež 
porod jako lakový měl bezprostředně vzápětí. ' 

(Rozll. ze dne 21. října 1927. Rv I 508/,27.) 

Žalobě nemanželské matky proti otci o zaplacení výloh slehnutí bylo 
s o Ll d Y ':..š e.c h tří s t o I i c částečně vyhověno potud, že byla ža
lobkym pnznana náhrada výloh za slehnutí 540 Kč a na nákladech 
výživy po dobu šestinedělí 750 Kč. 

Ne j vy Š š í s o u d odvětil k dovolání žalobkyně 

to to: 

Podle § 167 obč. zák. přísluší žalobkyni proti žalovanému jakožto 
sploditeli jejího nemanželského dítěte nárok na náhradu útrat slehnutí 
ja~ož i útr~t výživy za dobu š!,stinedělí a eventuelních dalších výlOh: 
Lez slehn,utull povstaly. Rozsudky nižších soudů byla žalobkyni při
:knuta nahrada výloh za slehnutí částkou 540 Kč a na nákladech vý
ZlVy po dobu šestinedělí částka 25 KG denně, úhrnem 1.050 Kč. Oše
tření: jehož rodička v době šestinedělí normálně potřebuje, spadá, 11e
J,cle-Iro o 111li11'Ořádný' přípacl, vyžaclujíoí zvláštních s výlohami spojených 
:'konu, zprav1dla J1Ž v pojem této výživy (§ 672 obč. zák.). Byla-Ii 
zalobkY111 z tohoto důvoclu přiřknuta částka 25 Kč clen ně 750 Kč mě
síčně" je,st ~řelm~, .že z čásy,y této mohlo býti snadno o;Jatřeno i ono 
normal111 oscotre,lll zalobkyne, pokud ho po dobu šestinedělí zcela pra
v1delne~~ prubehu potřebovala, tím spíše, když žalobkyni bylo kromě 
toho.pnrknuto na výlohách za lékařské ošetření a za ošetření porod:1i 
bab,ckou 540 Kč a když žalobkyně krom toh'O, že jako mladá nezkušená 
dívka ošetření potřebovala, jinak ve sporu neuvedla, tím méně proká
z~I.~, okolností, které by mohly oduvodniti potřebu zvláštního a nákla(l
neJs~ho .ošetření. Dalšími výlohami, následkem porodu snad nutnými 
m:neny JSou ~ § 1,67 obč. zák. jen takové výlohy, jež porod jako takový 
mel bezprostreclne v zápč!í. (Viz rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 170 
sb. n. s.) Již proto jest odůvodněno zamítnutí této části žalobního ná
rokn, aniž bylo třeba dále zkoumati, zda by tento nárok žalobkyně 
v tom ~PŮ,SO?u a v té výši, jak byl uplatněn, mohl býti i jinak uznán 
za opr3vneny. 

• 
čís. 7432. 

o .Odn;ě.na, jíž se dostalo zmncněnei za sprostředkováni smlouvy, ne
muze byít zmocnitelem požadována zpět jedině z. toho důvodu, že zmoc-
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_ 'ednal při prováděni příkazu proti zájmům zmocnitele, takže by 
nenec j , . o 00

001 db' mravu'm 
se podrženi odměny zmocnencem pne. o o rym· . 

(Rozh. ze cine 21. října 1927, Rv I 741/27.) 

žal-UVall)" sprostředkoval pro žalující firmu pr?u~j zvboží d~ Rus~a 
, '1 S', za to !Jevnou I,rovisi žalobkyně, tvrd1c, ze zalovany nab1dl a vyr111m , . v d 'I I " 

, .' I Ob I'LISL'l111 čímž pry' utrlJěla velkou skodu, OIna 1a a se na nem 
S\' C s liZ y"\. ) ". bl" 1 'r 
kromě jiného též vrácení provise 250.000 Kc, kterou Sl y.za ?van) 
srazil z kupní ccny, odůvodňujíc žalobní ~árok tím, že. ~o"d~·zeTI1 pro
vise žalovaným příčilo by se dobrým mravulll . .." ?,-b a 11 1 Z S} S o Ll d'y 
uznaly v tomto bodě podle žaloby, Ne j v y s S 1 S o U d zalobu pro 

tentokráte zamítl. 

Důvody: 

žalobkynč uplatnila nárok na zaplacení 250.000 Kč jedinč z důvodu, 
že žalovaný porušil hrubým způsobem svou povmnost pko obch?dn1 
spolupracovník: a že by bylo proti d?brým mravlrm~ by za toto pDS~O
zení strany, pro kterou pracoval,. mel dostatI ~dmenL1, "kte:'ou Sl sam 
vvbral. Na tomto právním stanov1sku setrvala zalobkyne az. do konce 
dzení, soud prvé stolice odůvodnil prvý OdSLlzUjí"CÍ r~~svu~ekJ :za~ za 
prokázáno jednání žalovaného, příčící se smlouvej zJlstent111, ze

v 
zalo

vaný nabídl své služby Rusům, že žalobkyně utrpěla tím velkou skodu, 
a že by bylo proti dobrým mravům a obchodním zvyklostem, ~y j~ko 
takový měl dostati ještě provisi. I odvolací soud vycházel z presve,d
čení, že" jednání žalovaného příčilo se dobrým mravLtI11 a obchodntm 
zvyklostem, a že proto nel~ůže Od~lvodniti pr~:is'~,~ ~dměnu), při ton: 
-však vyslovil další názor,. ze odme.na ta neprtSlUsl zalovanemu take 
z .důvodu že nedošlo k realisaci smlouvy ze dne 4. října 1920. Tento 
žalobní dÍrvod nebyl uplatně1i žalobkyní, nejvyšší soud však neměl již 
tehdy důvodu, by k tomu p-řihlédl ve svém zrušovaCÍm usne;ení, ne?oť 
především bylo nutno doplniti jednání připa,dn~m výsleche1~ zalovaneh?, 
což mohlo míti za následek změnu skutkove zakladny, takze nebylo du
vodu k úvaze o právním posouzení. V napadeném rozsudku opakuje 
odvolací soud týž názor, přibíraje jako nový důvod, že žalovaný jest 
povinen k náhradě škody podle předpisu § 1009 obč. zák. a že jest 
proto povinen uvésti vše d'O předešlého stavu. Nelze však přehlédnouti 
skutečný důvod žaloby. žalobkyně p'Ožaduje 250.000 Kč vyplacentch 
žalovanému jako provisi jedině proto, že ponechání Sl teto provlse za

'Iovaným příČilo by se dobrým mravům. To jest jediný důvod, pro kte:ý 
bdepírá žalovanému nárok na provisi jako odměnu. Není vyloučeno, ze 
úmyslně neuvedla jiného důvodu, kladouc důraz jedině na nehodnost 
žalovaného jako svého zmocnčnce. Právě tento důvod však nestačÍ, ne
boť není zákonného předpisu, jenž by žalobkyni jako mandantku oprav
ňoval k požadování vyplacené již odmčny zpět jedině proto, že jednání 
žalovaného při provádění příkazu odpor'Ovalo dobrým mravlr11l a obchod-
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ním zvyklostem. Pro nedostatek právního dOvodu bylo žalobu co do 
této částky zamítnouti, ježto však žalobkyuě nevzdala se výslovuě dal
ších důvodů dosud neuplatněných (na př. náhrady škodydo výše zaža
lované částky 250.000 Kč), a není vyloučeno, že se bude domáhati 
této částky z jiného důvodu, byla žaloba zamítnnta pro tentokráte. 

čís. 7433. 

v § 13 zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n. před
pokládá se výpověď ve smyslu § 1116 obč. zák. Třebas byl byt, z něhož 
dal státní zaměstnanec výpověď, zajištěn pro jiného státního zaměst
nance, nebyl vypověděvší nájemník sproštěn povinnosti odevzdati byt 
pronajímateli. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, Rv 11140/27.) 

Majitelky domu domáhaly sena žalovaném odevzdání bytu, z něhož 
dal žalovaný (státní zaměstnanec) sice výpověď, ale od něhož ne
odevzdal žalobkyním klíče. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i e e ža
lobu zamítl, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud se týče toho, že ža
lovaný dal k 1. říjnu 1926 okamžjtou výpověď, sluší uvésti, že byt byl 
ve smyslu zákona ze due 11. červeuce 1922, čís. 225 sb. z. a n. za
jištěn pro jiného státního zaměstnance a že tudíž výpověď má jen ome
zený účinek. § 13 cit. zák. stanoví tři podmínky zajištění, by byt byl 
obýván státním zaměstnancem, by k uprázdnění bytu došlo služebním 
přeložením zaměstnance do jiné obce, ,a by nájemní poměr nebyl roz
vázán k výpovědi nájemníka dříve, než vlastníkn domu bylo doručeno 
zajišťo~ací opatření. Všechny tyto tři podmínky byly splněny. Nejvyšší 
spravm soud SIce v rozhodnutí ze dne 2 .. října 1926, čís. 15.587/26 
uvádí, že třetí podmínky zde nebylo, ale sám podotýká, že rozhodnutí 
o tom závisí 'na rozhodnutí o předběžné otázce, zda smrtí požívatelky 
právní nárok žalovaného na byt přestal, a že tato otázka jest otázkou 
soukromoprávní a že tudíž ji může řešiti pouze jako otázku předběžnou 
ve smyslu § 6 zákona o správním soudě. Nemá proto rozhodnutí o této 
otázce pro tento spor závaznosti a soud má povinnost zkoumati i třetí 
podmínku zcela samostatně. Poněvadž podle těchže spisů hyl byt zaii
štěn politickým úřadem a zajištění bylo zástupci žalobkyň doručeilO 
před 1. říjnem 1926, bylo vyhověno i třetí podmínce § 13 zák. 225/22 
a na výpověď danou žalovaným z rozkazu ministerstva spravedlnosti 
dlužno hleděti jako na čin, kterým se měla zrušiti posavadní nájemní 
smlouva mezi žalovaným a žalobkyněmi ve smyslu poslední věty prvního 
odstavce § 13 zákona čís. 225/,22. Proto ani výpovědí tou nebyl roz
vázán nájemní poměr mezi žalobkyněmi a žalovaným, a žaloba postrádá 
zákonné opory. O d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil a 
uvedl ku konci cl ů vod ů: Pokud se týče druhé rozhodné okolnosti, 
zda byl poměr nájemní zrušen výpovědí k 1. říjnu 1926, jak se snaží 
odvolatelky dovoditi, nebyly v řízení v prvé stolici uvedeny skutkové 
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Dovolání nelze upříti oprávně,ní, neboť .odvolací soud '" nepos~udH 
věc po stránce právní správně. Lze ponechatI stranou, zda zalovany po 
úmrtí požívatelky domu Josefy K-ové, jež zemř,;la ,dne 18. le~na, 1926. 
užíval bytu, jejž měl od ní najatý, dále bezpravne, ponevadz u111rt1l11 
Josefy K-ové zaniklo její právo požívaCÍ a tím také prá,vo nájem~,í žalo
vaného či zda dovolatelky jako maJItelky domu uzavrely po te novou 
nájemní smlouvu se žalovaným prostřednictvím správce .domu Františk;'l 
š-a. Odvolací soud má za zjištěno, že žalovaný dal dopIsem ze dne 25. 
září 1925 výpověd' z bytu k 1. říjnu 1926. Nejpozději tímto okamžikem 
zaniklo právo žalovaného, dále užívati najatého bytu a podle § 1109 
obč. zák. byl žalovaný povinen odevzdati dovolatelkám byt. Nelze při
svědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že dlužno rozeznávati mezi 
výpovědí podle § 1116 obč. zák. a výpovědí podle § 13 (.1) zákana ze 
dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n.~ ve znění zákona čís. 87/1923, 
neboť zákon v tomto směru nijak nerozeznává a předpokládá v § 13 
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právě ví'pověd' ve smyslu § 1116 obč. zák. Také okolnosi, že byt ža
lovaného byl zajištěn ve smyslu § 13 cit. zák. pro jiného státního za
městnance, nesprošťuje žalovaného zákonité povinnosti, odevzdati byt 
dovolatelkám, neboť zajištěním bytu byly tyto podle citovaného usta
novení obmezeny ve svém právu vlastnickém pouze potud, že lllUSÍ byt 
jJr~JI1ajati státnímu zaměstnanci, kterého úřad označÍ, jinak však zů
staly neobmezenými vlastníky domu a obzvláště nepozbyly práva žádati, 
by jim byt byl odevzdán, když nájemné právo žalovaného zaniklo. 
Okólnost, že žalovaný odevzdal klíče ocl bytu na poukaz ministerstva 
spravedlnosti zemské politické správě v Praze, jest nerozhodnou. 

čís. 7434. 

Cizozemská pojišťovna, .iež se zavázala před státním převratem za
platiti pojistný peníz v bývalých rak.-uh. korunách, jest povinna za
platiti ho tuzemci v Kč, třebas podle pojistky byla plništěm Vídeň. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, Rv 1 1365/27.) 

Na základě pojistky z roku 1898 domáhal se žalobce na žal'ované 
říšskoněmecké pojišťovně vyplacení pojistného peníze v Kč. O b a 
niž š í s o u li y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto 

cl Ů vod ll: Pokud se odvolatelka brání proti t'Omu, že byla odsouzena 
ku placení v československé měně, nene odvolání odůvodnčno. Návrhem 
a pojistkou jest prokázáno, že Vaterlandische Versichemngs-Aktien
Oesellschaft zu Elberfeld, s níž byla pojišťovací smlouva původně uz~
vřena, byla cizozemsk'ou pojišťovnou, říšskoněmeckou, dále, že v ně
kdejším Rakousku měla generální representaci (čl. IV. a VII. cís.nař. 
ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., §§ I a 2 zákona ze dne 29. 
března 1873, čís. 42 ř. zák.) ve Vídni a agenturu v Praze a že, - ač 
placení společll1osti mohlo se dle § 9 všeob. poj. podmínek díti bud' 
u hlavní pokladny v Elberfeldu neb u pokladny vídeňské representace, 
- byla pojistka vystavena na tuzemskou rakousko-uherskou tehdy v Ra
kousku platnou měnu. Po rozpadnutí se Rakouska nastoupila v území 
Československé republiky, kdež žalobce již v čase uzavření smlouvy 
měl a má i ještě nyní v Praze bydliště, na místo rakousko-uherské měny 
měna v korunách československých jakožto zákonná měna (§ 6 zákona 
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.) v poměru 1 K rak.-uh. == 
1 Kč. Z právě uvedeného vychází na jevo, že pojišťovna sloužila zájmům 
pojištěncll, že. za účelem pojišťování je vyhledávala i mimo německou 
říši v zemích k tehdejšímu Rakousku patřících a při tom pojištěnce dle 
jejich zájmL1 v tuzemské, tehdy platné měně pojišťovala. Z toho patrno, 
že, když podle zákona na místo dosavadní platné měny nastoupila v tu
zemsku československá měna, tato zákonná tuzemská měna nastoupila 
podle pravé vůle ObOll stran pojistkou projevené (§ 914 obč. zák.) též 
ve příčině pojištěné sumy (vide též čl. VII. cís. nař. čís. 127/1865 
ř. zák.). Proto posoudil soud prvé stolice věc po, stránce právní správně, 
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odSOL1di\' žalovanou společnost, která dle doclatkL: ze ~!llC 15. b~ezn~ 
1907 vstoupila na místo shora uvedené spol,ečno.~!l ~a yrevzala v;skera 
. "1'1' l'l'a'\'a a l)ovinl1osti na sebe, ku placem pOjlstenc sumy v cesko-
I C " k . I I t 'I slovenské měl1t'. Okolnost, zela žalovaná :polečnost, te?'~ d e v ,as ,11l1'O 
1rednesu měla již před převratem a v case_ rozluky t,ez geneľa~m ľe~ 
:,rescntaci ve Vídni, měla v nynějším úzet;1í esl. republtky zast~P!telstvt 
nebo jednatelstvÍ, jest pro poso"uzem vvecl. bez vyzl~amu, pr~ve, pko 
otázka zda převedení reserv na csl. menu Jest vylouceno. ZaJlste bylo 
věcí o{)ati'nosti cizozemské pojišťovny, by, když v bývalém Rak'Ousku 
rozšiřovala svou činnost na jednotlivé korunní zeml: Rakouska, již ve 
vlastním zájmu dle poměru svých pojištěnců na jednotlivé země při
padajících tO!1lU přiměřené reservy své s přihlížením na ukládací hod-' 
notv zemí těch, které též ve Vídni platily, ukládala. Neučinila-Ii tak, 
mu;í nésti důsledky sama (§ 1311 obč. zák. L neboť pojištěnci neměl! 
vlivu na způs·ob ukládání toho. Též jest lhostejno, proč pojišťovna, ac 
přijímala v území nynější čsl. republiky pojištěnce, neměla tu ani za
stupitelství neb odbočky, nýbrž - jak tvrdí - pouze dohazovače na 
provisi. Nařízení vlády ze dne 24. června 1920, čís. 402 sb. z. a n. ne
může se odvolaťelka s úspěchem dovolávati, neboť jde o poměr po
jistný, který došel již dávno před tím, t. j. dne 1. dubna 1919 svého 
zakončenÍ. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovoláui. 

Důvody: 

Po právní stránce nezáleží na t0111) zda žalovaná Seo1eč.J10st ll1ěl~ 
. před státním převratem na území nynější republiky Ceskoslovenske 

stálé a náležitě vybav-cné jednatelství, neboť postačí, že žalovaná stran~) 
. 1. j. její právní předchůdkyně, měla generální ,za~tupitelstv,i ve Vích;!. 
Také nezáleží na tom, že žalobce platil pOJlstne vzdy Jeu prImo vtdeu
skému závodu. Nemůže proto býti řeči 'O neúplnosti řízení podle § 503 
čís. 2 c. ř. S,.' tím méně pak o rozpo'i'll se spisy podle § 503 čís. 3, ježto 
skutkový předpoklad dovolatelkou vytčený nemá významu pro rozhod
nutí sporu. Po práv:ní stránce zabýval se nejvyšší soud spornou 'otázkou 
již ve svých rozhodnutích čís. 952 a 1037 sb. n. s., v nichž otázka ta 
byla probrána a zodpověděua pro všecky příští případy ve prospěch 
zdejších pojištěnců. Dovolatelka odkazuje se především na obě tato roz
hodnutí, v nichž nalezne vyřízení největší části svých výv'odů. Jest za
jisté pravd2., že i pojišťovna mčla na mysli především svůj vlastní ho s
jlodářský újem, ale není správný závor, jejž z toho dovozuje. Jest rozdíl 
inezi pojišťovnou, jež pracuje, jak dovolatelka sama praví, .na základě 
co nejširším, a pojištěncem, jenž 'Odkázán jest co do výplaty, t. j. příjmu 
pojištěné částky jedině na p-ojiŠťovnu. Tato mL1že a má pomýšleti na 
všecky případy, jež mohou nastati co do výplaty pojištěných částek, 
a podle toho zaříditi výši pojistného, výši záloh a pod. K tomu má mož
nost celkem neomezenoU. linak jest na tom pojištěnec, jenž č'eká, ie 
se mu dostane v určené době jistiny smluvené s pojišťovnou, jenž platil 
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pojistné \' hodnotné l11čn0, pInl' tím smlouvu skutečně tak) jak ji stran:." 
sjednaly. Pojištěnec nemttže na ostatní pojištěnce přesunouti nebo roz
vrhnouti škodu, jež by mu nastala výplatou pojištěné částky v znehod
nocené měn~J nemčl také při sjednání smlouvy příležitost opatřiti se 
proti podobným událostem, jakou byla změna valuty, nelze proto na 
něm slušně Údati, by nesl škodu z toho vzniklou, kdežto pojišťovna 
by měla jen prospěch, záležející v tom, že by přijímala pojistné v hod
notné měně, ale vyplatila pojištěnou částku ve měně znehodnocené. Ne
záleží na tom, že plništěm byla podle pojistky Vídeií, k místu tomu při
hlížely strany jedině jako k hlavnímu městu bývalého mocnářství rakou
ského, v němž pojišťovna tehdy provozovala své obchody a pojištěnec 
bydlil. Rozpadnutím se státu rakouského a utvořením se nových státú 
nastala změna, že na místo Vídně nastoupila jiná hlavní města, jež nyní 
stala se plniště111 místo Vídně, která přestala býti plništěm pro občany 
našeho státu tím, že přestala pro ně býti hlavním městem státu, Dalším 
důsledkem t'Oho jest, že na místo tehdejší měny rakouské nastoupila 
nynější měna československá, ježto pohledávka stala se splatnou v území 
našeho státu. Náhled, že by k úhradě pojištěných částek měl slouží ti 
jedině vídeňský fond, není oprávněn ani smlouvou ani zákonem. Je proto 
hlobní nárok oprávněn, a to i podle čl. 336· obch. zák. a § 905 'Obč. 
zák. Vládní nařízení čís. 402/20 s.b, z. a n. se nevztahuje na tento případ. 

čís. 7435. 

Stačí, označen-Ii vydatel na směnce občanským neb obchodním 
jménem právního podmětu, a nezáleží na tom, zda označený právní 
podmět také skutečně existuje nebo sl<utečně tohoto jména nebo této 
firmy užívá. U firmy dostačí pouhá objektivní možnost, není třeba sku
tečné existence, tím méně zápisu dO' rejstříku. 

I u akciových společnosti jest přípustua fim1a osobní, jde-li o firmu 
starou. Pro označeni představenstva akciové společnosti jest také ob
vyklým název })ředitelství«. 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, Rv I 1386/27,) 

Na zažalovaných směnkách byl uveden jako vydatel: »Ústřední ře
ditelství f-ských statků a průmyslových podniků«. Proti směnečným 
platebním příkazům namítli žalovaní přijatelé směnek, že sménky ne
mají podpisu vyclatele, neboť domnělý podpis vydatele, t. j. »Ústřední 
ředitelství f-ských statků a průmyslových podniků« není podpisem vy
datele, nejsa ani jeho jménem ani jeho firmou. P r'O c e_s 11 í S o II d 
P r v é s t O I i c e smčnečný platební příkaz zrušil, o d vol a c í s o II LI 
napadený rozsudek potvrdil. D li vod y: Především nutno vytknouti, 
že jest naprosto nerozhodným, zda bylo či nebylo žalováno z podpisu 
vydatele, neboť jde o to, zda směnky žalobni vznikly čili nic a zda mají 
veškeré náležitosti čl. 4 sm. ř, Ostatně není žalován vydatel a netřeba 
luštiti otázku, zda vydatel jako takový jest zavázán, Naproti tomu jest 
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však zodpověděti otázku, zcla mají žalobl,'; ~111ěnkJ podpis, vydatele élli 
nic. K platnosti směnky vyžaduje se pO~le cl. 4 c. ,5 sm. r. P?dflS ~y
datele ieho jménem nebo jeho firmou: ~alob,n~ sI:lenky, na 111,lste U1ce~ 

; "'0 110dpis v}'ciatele mají slova »Ustred111 redltelstvl f-skych statkl.l 
ncm pl , ., S h R T to slova .' lov'y'cll podniků« a J'sou podepsany ]lneny c. a . a , a plumys. .' kd ,. k' 
,~ k Zl firmu ve smyslu zákona pokládatI nelze, 1 yz JS'ou 111~11 
~)~~Sá~;a jména osob, podepsavších se za ředitelství, neboť ,sl~va ta 
1ejsou ani jmé.nem a.ni firmou vydatele. Samo sebou se rozuml, ze ,vY
~Iatelem směnky múže býti toliko ~rá~ní p~dmět, o .ten. však z?e ne)de~ 
neboť ona slova zřejmě naznačujI, ze nejde o p;avl11 eo~met,. nybl~ 
o určitý orgán právního podmětu, který vede ~pr,avu .u:clk maJ;tkove 
pocistaty, aniž by byl sám jejím .n;ajitelem. u~tredl11 redlt~ls,tvl lako 

takové není právnickou osobou a JIZ z tohot'0 duvodu postrada zpuso
bilosti ku směnkám, neboť směnečně způsobilým jest pouze teno' kdo ~e 
múže smlouvou zavazovati. »Ústřední ředitelství f"ských statku a pru
myslových podniků« není firmou, ne'boť není mezi stranami ,sporu .I? ~Oln, 
že takováto firma není protokolována, a n~bylo by, take Iz", JI pko 
firmu podle platných předpisů pro!okolo~atJ ~e zneJ1l na smen~e vY.
tištěném a nelze proto tvrdltl, ze zal'obl11 smenky byly podepsa~y fI
remně. O podpisu firmy nelze tudíž mluviti. Za těchto okolnostI pa~ 
dají však samy sebou veškeré závěry odvolání, z,~e Jde o. ?bjCktIvn: 
možnost existence vydatele, neboť vydatel na smence schazL Nen; 
správné, že vydatel jest na směnce uveden svým jménem,n,e~oť, f-sky 
není f., adjektivem f-ský vyjadřuje se, Jak z kontextu~ vyplyv~, ze Jde 
o statky a průmyslové podniky patřící F-OVI, tedy vypdruJe s,: tIm pouze 
vlastnický poměr majitele těchto statkli k nIm. O ln'm,u zde v,ub,e,c nejde, 

. neboť označení, jak na směnkách příchází, není vubec reJstnko~aJ1~. 
Tím padají veškeré závěry, jež odvozuje odvolatel~a z okolnústI, ze 

. směnky p'Odepsány jsou firemně; ~ »d; ta,cto« fIrn;e, za )~kou, o~v?
latelka prohlašuje 'Ono označeníustrecll11h? redltels,tv\n;muze, byh reCl, 
neboť p'Ojem de facto fIrma Jest obchod'l11mu I smenecnemu zakon;, ne~ 
známý a jsou proto vratké závěry, jež odvolatelka z této skute::,no~h 
odvozuje. Vývody odvolání, jimiž se snaží, odvolatelka dovodItI P:I
pustnost označení »Ředitelství f-ských statku a prumyslovych podl11ku« 
isou pro tuto věc bezvýznamnými, poněvadž nejde o firmu protokol'0va
ilOU a padají proto veškeré závěry, které z tohoto předpokladu se snaží 
odvo,latelka odvoditi. Tvrzení odvolatelky, že p'Odplsy Sch-a a R-a Jest 
v daném případě posuzovati jako podpisy vydatele, nebyly přineseny 
v prvé stolici, jde o novotu v odvolacím řízení podle § 482 c. ř, s, ne
přípustnou a nelze proto vzíti na ni zř,eteL Z, toho, C? řečeno" vyplývá, 
že »Ústřední ředitelství f-ských statku a prumyslovych podl11ku«nel11 
právnickou osobou a není ani firmou určitého právního podmětu a ne
mohlo se proto ředitelství směnečně zavazovati, nejsouc vůbec právním 
podmětem, Není tu tedy v projednávaném případě vydatele, žalobní 
směnky postrádají ]J'odpisu vydatele, jímž by mohl býti jedině majitel 
podniků Max f" jenž by byl musel směnky vlastnoručně podepsati nebo 
dáti svými zmocněnci podepsati. Že osoby, podepsavší směnky, jednaiy 
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,-"'c vlastnosti zmocněnce, prokázáno nebylo. jde tedy o směnky, jež ne
mají veškerých náležitostí podle čl. 4 Slll. ř. a nevzešel proto z nich 
směneční závazek, čl. 7 SIl1. L, směnky jsou neplatné a nemohou proto 
by ti podkladem platebního příkazn. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrátil 
včc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti oprávnění, neboť soudy nižších stolic nepo
soudily věc po stránce právní správně, dospěvše k závěru, že zažalo
vané směnky json neplatné, nevykazujíce prý podpis vydatele. Tomuto 
právnímu názoru nelze však přisvědčiti. Podle ustanovení čÍs. 5 čl. 4 
směncč,ného řádu musí směnka vykazovati podpis vydatele jménem neb 
firmou. Na zažalovanych směnkách je podepsáno jako vydatel »Ústřední 
ředitelství f-ských statků a průmyslových podniků« a dlužno tudíž 
zkoumati, zda podpis tent·o vyhovuje zákonnému předpisu. Při řešení 
této otázky nutno si uvědomiti, že jde pouze o otázku formální plat
nosti směnky a nikoli o otázku, zda údaje obsahu jejího jsou pravdivy 
čili nic. Ve směru formálním však stačí objektivní možnost, že 'Označení 
·,·ydatele na směnce může b}Tti oqčansk.ým neb obchodním jménem práv
ního podmětu, a nezáleží na ·tóm, zda označený právní podmět také 
skutečně existuje nebo skutečně tohoto jména nebo této firmy užívá. 
U firmy dostačí pouze objektivní 1110ŽnO$t, není třeba skutečné existence~ 
tím méně zápisu v rejstř.íku (srov. Staub-Stanz, komentář str. 48 a 57, 

GrUnhut, Wechselrecht str. 319 a 346, Hermann Otavský, Čsl. právo 
smcnečné § 6, Vll, Šikl, Právo směnečné § 9 čís. 3 a) a rozhodnutí nej
vyššího soudu sb. 6270). Dlužno přisvědčiti dovolateli, že sporný pod
pis může býti označení představenstva akciové společnosti firmou »F-ské 
statky a průmysl'0vé závody«. Že by firma taková byla vyloučena podle 
zákonných předpisů, nelze tvrditi. Podle ·čl. 18 obch. zák. musi sice 
tirma akciové společnosti zpravidla býti označena podle předmětu pod
niku a jméno společníka. nebo jiných osob nesmí býti pojato do firmy, 
avšak výjimky jsou přípustné se svolením rejstříkového, po případě 
správního úřadu. Nehledíc k tomu, jest přípustna i iirma osobní, jde-ii 
o firmu starou (srov. Švamberk Právo firemní § 40). Okolnost, že se 
ve sporném označení vyskytuje jméno F., nemůže tudíž by ti překážkou, 
by nebylo použ.íván-o za jmé.no akciové společnosti. Podle čl. 229 druhý 
odstavec ohch. zák. děje se však podpisování akciové společnosti tím 
způsobem, že podpisující připojí své podpisy k firmě společnosti nebo 
k pojmenování představenstva. Pro označení představenstva akciové 
sp-olečnosti jest také obvyklým název »ředitelství« (srov. Stallb-Pisko 
komentář čl. 227 a Švamberk právo firemní § 41). Nelze tudíž poklá
dati za vyloučeno, že sporný podpis jest podpisem představenstva ak
ciové společnosti. Zda tato akciová společnost skutečně existuje nebo 
zda je zapsána v obchodním rejstříku, nepřichází v úvahu při řešení for
mální otázky platnosti směnky, jak již byl'o podotčeno. S tohoto hlediska 
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dlužno tudíž míti za to, že zažalované srněnky vykazují podpis vydatele 
ve slllyslu čís. 5 čl. 4 slllčnečnéh? ř~(ltl a, poněvadž se, soudy nižš.~c~ 
stolic, vycházející z opačného pravvl.l1~O l1~z~ru) neza?y.valy ostat11l1111 
námitkami žaloVan\ICh, bylo vyhovetl c!ovolal1l a uznati,. Jak se stalo. 

čís. 7436. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís, 51 
sb. z. a 11.). 

Byl-li dovolací rekurs ohledně odkladu exekuce vyklizením podán 
ještě před uplynutím lhůty odkladu, jest o něm rozhodnouti, třebas se. 
tak stalo až po uplynutí této lhůty. 

Předpisem §3 čís. 6 zákona ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. z. 
a n. jsou vyloučeny z dobrodiní tohoto zákona jen ony domy a objekty, 
iež byly vyloučeny z ochrany nájemniků předpisem § 31 zákona ze dne 
26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. Z dobrodiní zákona čís. 51/1925 ne
jsou vyloučeny ani pachty zemMělských pod.niků, 

(Rozh. ze dne 21. října 1927, R II 309/27.) 

K návrhu dlužníka povolil s o udp r v é s tol i c e -odklad exe
kuce vyklizením, rek u r sní s O u d návrh zamítl. ,D ů vod y: Po
clle exekučního titulu má v tomto případě pachtýř zemědělské us.cdlostí 
odevzdati usedlost s příslušenstvím a to byt v domě čís. 7 v B. do 31. 
prosince 1926 vlastníku usedlosti. Podle pachtovní smlouvy jde tu 
-o pacht zemědělského dvoru. Jako pachtovné bylo umluveno 11.720 Kč. 
Návrhem ze dne 4. července 1927 žádá dlužník za odklad exekuce podle 
§ 1 zákoná ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. z. a n. Neprávem vyhověl 
soud prvé stolice napadeným· usnesením tomuto návrhu, ·neboť podle 
§ 3 čís. 6 zákona. o odkladu exekuce nclze odklad exekuce povoliti 
ohledně domů a objektu, na něž· se zákon o 'Och ranč nájemníků nevzta
huje. Zákon o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. 
a n. vztahuje se však pouze na nájmy a na ony pachtovní smlouvy, jež 
mají za účel provozování živnosti v najatých místnostech (§ 7 (1) zák. 
o ochr. náj.). Na pachty zemědclských podniků zákon 'O ochraně ná
jemníků se nevztahuje. V tomto případě jde o vyklizení ryze pachtov~ 
ního ·podniku. Pachtovné bylo umluveno jednotně. Nelze proto tvrditi, 
že základní smlouva ze dne 26. ledna 1920 obsahuje nejen pachtovní 
smlouvu, nýbrž i samostatn'ou nájemní smlouvu (srovn. Kubišta, Ko
mentář k zákonu o ochr. náj., str. 3). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Ačkoliv usnesením okresního soudu ze dne 9. července 1927 povo
lená třetí a tedy poslední lhůta pro odklad vyklizení obytných místností 
povinným užívaných vypršela dnem 4. října 1927, takže se tím dovolací 
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l"ekurs stal ve věci samé bezpředl11ětnýl11~ bylo přece o něm rozhodnouti, 
protože byl podán ještě před uplynutím této lhůty a směrodatným pro 
rozhodnutí jest stav věci v době podání dovolacího rekursu. Dovolací 
rekurs jest odůvodněn. Rekursní soud zamítl návrh povinného na od
klad exekučního vyklizení obytných místností v domě čís. 7 v B. jím 
užívaných z dúvodu, že se prý zákon o ochraně nájemníků nevztahuje 
na pachty zemědělských podniků, takže ani zákona ze dne 31. března 
1925, čís. 51 sb. z. a n. nelze použíti na tento případ (§ 3 (6) cit. zák.). 
Tento názor rekursního soudu jest pochybeným. Ustanovení § I zákona 
ze dne 31. března 1925, čís. 51 sb. z. a n. neplatí jen ohledně Oi,ěch 
domů a objektů, jež byly vyloučeny z ochrany nájemníků ustanovením 
obsaženým v zákoně o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 
48 sb. z. a n. (§ 31 čís. 1-6). § 3 čís. 6 zákona o odkladu exekučního 
vyklizení hledí pouze k ustanovení § 31 zákona o ochraně nájemníků, 
Dbsahuje však jinak samostatná ustal1!oven'Í, nepředpokládající ani po
měr nájemní ani pachtovní, neboť poskytuje v § 1, 2 a 3 čís. 2 odklad 
exekučního vyklizení každému užívateli obytných místností, i těm, u nichž 
poměr nájemní nebo pachtovní nepochybně vůbec nepřichází v úvahu. 
Že ostatně ani pachty zemědělských podníků nejsou vyloučeny, vyplývá 
z § 3 čís. 4, jenž se výslovně vztahuje na takDvé pachty. Jelikož povinný 
místn'ostí v domě čís. 7 v B, skutečně užívá a ostatní přeclpoklady § 1 
odst. (4) cit. zák. jsou splněny, mohl býti povolen další, arci poslední 
Ddklad do 4. října 1927. 

čís. 7437. 

Byla-Ii věc prodána s výhradou vlastnického práva až do úplného 
zaplaceni kupni ceny, nemůže kupítel, - domáhá-li se proctatel vydání 
věcí, nikoliv však ustoupení od smlouvy, požadovati, by mu bylo vrá
ceno,co již zaplatil ná kupní cenu, a nemůže z toooto důvodu zadržo
vati vydání věci. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, R I 899/27,) 

Smlouvou ze dne 22. září 1922 prodala žalující firma žalovanému 
pásmovou pilu a soubor ku kolářskému soustruhu. Co do platebních 
podmínek bylo ve smlouvě stanoveno toto: "Právo vlastnické na doda
ných předmětech vyhražuje si prodávající; právo to připadne objed
natelI teprve po hotovém zaplacení poslední částky kupní ceny a výloh 
za montáži. Nedodržení platebních lhůt oprávňuje prodávající stranu 
odS~OUPltr od smlou~~, každopádně vzíti zpět dodané předměty bez vý
povedl a bez soudl1l zalobl'. Za tím účelem jest povolen žalující straně, 
plnomocníkům a dělníkům přístup do místnosti, kde předměty se nalézají. 
V talmvém případě vrátí žalující strana obdržené obnosy po srážce ná
kladů za dopravu tam i zpět a jiných výloh za poškození při dopravě 
V1l10U kupce, nebo třetích osob povstalé, jakož i nejméně 1 % fakturního 
Dbnosu za týden znehodnocení.« Tvrdíc, že žalovaný nezapravil splátky 
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kupní ceny. domáhala se na něm žalobkyně vydáni pásmové pily. P r o
e e sní s Q udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í 
s o u d zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by, vyčkaje pravo
moci, řízení doplnil a znovu rozhodl. D ů vod y: Právní jednání stran 
iest obchodem podle čl. 273 obch. zák. a jsou proto předpisy zákona 
splátkového ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř, zák. podle § 10 vyloučeny, 
Poněvadž jest nesporno, že žalovaný jako kupitelnezapravil úplně kupní 
cenu za pásmovou pilu, přísluší žalující straně vyhražené právo od 
smlouvy ustoupiti a vzíti si prodaný předmět, pásmovou pilu zpět, jest 
však povinna vrátiti splátky žalovaným zapravené, po vyhražených 
srážkách. žalovaný tvrdil, že na pásmovou pilu zaplatil hotově 1950 Kč. 
že si odpracoval u žalující firmy 2207 Kč, takže celkem na pilu zaplatil 
4.157 Kč, že mu však žalobkyně tento peníz nevyúčtovala a proto ode
přel vrácení pily. Prvý soudce nepřihlížel k tomuto tvrzení žalovaného 
a ku povinnosti žalobkyně jako prodatele vrátiti splátky po příslušných 
srážkách, míně, že žalobkyně, "na si právo vlastnické vyhradila a žalo
vaný veškeré splátky nedodržel, jak nes parno, jest podle dodacích pod
mínek oprávněna ihned dodaný předmět, pásmovou pilu, sí vzíti zpět, 
P'o případě její vrácení vymáhati a že není povinna se žalovaným splátky 
vyúčtovati před podáním žaloby. Soud odvolací však, uvažuje doslov 
onoho ustanovení ve smluvních podmínkách na zakázce ze dne 22. září 
1922 o placení, o výhradě vlastnického práva, o ustoupení od smlouvy 
a o povinnosti vrátiti splátky po příslušných srážkách, má za to, že ža
lobkyně, jež vykonává své právo touto žalobou a domáhá se vrácení do
daného předmětu zpět, musí také současně splniti svou smluvní povin
nost, totiž vrátiti zbytek splátek po srážkách, pokud se týče aspoň na
bídnouti jich vrácení, což předpokládá po případě vyúčtování se žalova
ným. Když se tak nestalo dříve, před podáním žaloby, musí žalobkyně 
aspoň v žalobě výslovně projeviti ochotu vrátiti zbytek splátek žalova
nému a tento asp0r1 přibližně číselně vypočítati, poněvadž zásadou při 
úplatných smlouvách jest, že ten, kdo žádá plnění, musí také sám svůj 
závazek splniti. anebo býti hotov jej splniti (čl. 1, 278 obch. zák. a 
§ 1052 obč. zák.). Tuto smluvní povinnost podle podmínek uzavřeného 
obchodu žalující strana nesplnila ani před žalobou ani v žalobě samé 
neprojevila ochotu ku vrácení zbytku splátek, jejž by vypočítala a také 
rři ústním jedn,"ní o tvrzeních žalovaného, kolik na pilu zaplatil, jak 
z jednacího protokolu ze dne 31. května 1927 patrno, ani slovem se ne
vyjádřila, Tvrzení žalující strany v odvolacím sdělení, že vyúčtování 
jest před vrácením věci přímo vyloučeno, poněvadž výše náhrady se dá 
zjistiti teprve po vrácení dodané pily, není v tomto případě správným, 
.poněvadž v podmínkách uvedeno, mnoho-Ii prodávající jest oprávněn 
,žádati za znehodnocení, prodávající si vyhradiia přístup do místnosti, 
kde' předmět uložen, takže mohla rozsah znehodnocení zjistiti a vypočí
tati a rovněž i výlohy vzešlé dopravou tam i zpět. Náwr prodávající, že 
lalovaný kupitel smí žádati vyúčtov;iní teprve po vrácení pásmové pily, 
odporuje smluveným platebním podmínkám, podle nichž nutno právní 
poměr v tomto směru posuzovati; ta okolnost, že žalovaný splátky no-

Civilní rozhodnuti IX. 105 
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zapravil a že proto vlastnické pJávo žalující firmy trvá, zakládá sice ná
rok žalobkyně na vrácení prodaného předmětu, pásmové pily, ale zá
roveň vzniká také závazek žalobkyně vrátiti splátky, tedy právo i záva
zek vzniká z téhož skutkového základu a proto jenom obé může býti 
současně uplatňováno. Jest tedy žalující strana oprávněna žádati vrá
cení pásmové pily jen proti tOlnu, že současnĚ nabídne vrácení splátek 
žalovanému, pokud se týče jejich zbytek podle smluvených podmínek 
vypočítaný, což výslovně musí býti v žalobě uvedeno. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
CÍmu soudu k novému rozhodnutí. 

D II vod y: 

S názorem odvolacího soudu, že rozhodnutí o žalobním nároku na 
vrácení pily, prodané žalovanému s výhradou práva vlastnického až do 
úplného zaplacení kupní ceny, závisí na rozřešení otázky, zda a kolik 
jest žalující firma povinna vrátiti ze splátek na kupní cenu, poněvadž 
žalovaný může býti odsouzen jenom k plnění z ruky do ruky; bylo by 
lze souhlasiti jenom tehdy, kdyby kupní smlouva byla již zrušena. Pak 
ovšem platila by zásada, vyslove~á v §§ 1052 a 1062 'Obč. zák. sice jen 
pro směnné a kupní smlouvy, alé platná pro všechny obligační poměry. 
že nikdo nemůže požadovati plnění, dokud sám nesplnil nebo není hotov 
sám také plniti, a pravidlo § 471 obč. ~ák., že, kdo jest povinen vydati 
věc, má právo ji zadrž.avati ku zajištění své splatné pohledávky na ná
kladech pr'O ni učiněných s tím účink~m, že může býti odsouzen ji vy
dati jenom proti zaplacení své pohledávky z ruky do ruky. K nákladům 
»pro věc« učiněným náležejí, jak plyne zcela nepochybně z materialií 
ku třetí dílčí novele, také výlohy nabytí věci, tedy zajisté i zaplacená již 
část kupní ceny. žalující firma má podle § 918 obč. zák. právo odstou
piti od smlouvy, neboť žalovaný nedodržel smluvených platebních lhůt, 
nepoužila však dosud toh'Oto práva. Žalobou lIplatnila jenom právo 
vlastnické, jež si k prodané pásmové pile vyhradila až do úplného za
placení kupni ceny. Že uplatněni tohoto práva nezahrnuje v sobě již také 
ustoupení od smlouvy, plyne z posledního odstavce smluvních podmi
nek, kde se obě práva, právo vlastnické a právo 'Odstoupiti od smlouvy, 
rozeznávají. Kupní smlouva zůstává přes žalobu v platnosti, žalující fir
ma jest dále ještě povinna předati prodanou pásmovou pilu po úplném 
zaplacení kupní ceny žalovanému do vlastnietví, žalovaný však dosud 
povinen zaplatiti žalující firmě celou kupní cenu s příslušenstvím. Když 
t0111U tak, nemůže žalovaný požadovati, by mu bylo vráceno, po případě 
na daÍší nároky žalující firmy vyúčtováno, co zaplatil již na kupní cenu, 
a nemůže z tohoto důvodu zadržovati vydání pily. Podle smlouvy jest 
jejím vlastnikem žalující firma, firma dodala ji sice žalovanému před 
úplným zaplacením, ale jenom k užívání, a vymínila si, že ji žalovanému 
zase odebere, nebudou-Ii platební lhůty dodrženy. Toto právo uplatňuje 
nyní žalobou, žalovanému nelze proti tomuto právu namítati žádný ná:" 
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.. • 111e'111' Doplnění ]"ednání. jež rekursní soud nařídil, vy-
-ok na vzajel11'ne p. . -. I I I t' - k 
I .' .. 'ho pI'a-vního názoru není třeba, 1 by o roz lOC 11011 1, ja. chaze]e z Jl11e , . 
se stalo. 

čís. 7438. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 

sb, z, ~ ~i') ~anželova žádost o rozluku podle § 16 rozl. zák. původně 
~Y ata• • datel odkázán na pořad práva, ježto manželka nesouhla-

Zal11ltnu a za . ., hl' '1" uhlas' s do . lukou za sporu pak obamanzele pro aSI I, ze so I . -
sda slroz luk' OU načež manžel vzal žalobu o rozluku zpět, není ne
brovo uou roz , • I luk na závadu souhlas manželky S napotomní žádostí manze ovou o roz u· 
povolení rozluky. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, R I 909/27.) 

"d t • lov a by byla povolena rozluka manželství, rozvede-Za os manze , , v ' " v r ' 

néh'O od stolu a lože dne 21. února 1922, byla o b e 111 a n I z s I m I 
j zamítnuta ježto manželka s rozlukou nesouhlaSila... . 

s o ~ c/ v y š š i s ~ II d zrušil usnesení nižších soudů a ulozIl prvemu 
soudu, by pomina důvod, z něhož zamítl žádost navrhovatele za rozluku, 
po případném doplnění znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Prav{ja, že nmsí souhlas s rozlukou podle § 16 zák. rozl; dán býti, 
má-Ii býti účinným, teprv se žádostí za • .:?zluku ne~o ~? J.e]1m poda~l1, 
avšak to se zde stalo a neprávem to mzsl stohce prehlIze]1. Usnesemm 
ze dne 7. listopadu 1925 zamí,tl prvý soud žádost n~vrhova!elovu ::a 
rozluku pro ten-tokráte a odkáz~1 _žadatele n~ pořad prava z duv,odu, ze 
manželka s POzltikou nesouhlas!. Zadatel porad prava nastoupIl zalobou 
o rozluku podanou dne 30. března 1927, a došlo při )edná,ní o ní k~ 
smíru ze dne 7. května 1927, v němž obě strany prohlaslly, ze souhlasl 
s dobrovolnou rozlukou, tedy s rozlqkou, která prvé pro nedostatek man
želčina souhlasu byla 'Odepřena, a žadatel vzal p~k žalobu za souhlas? 
manželky zpět. Na to navrhovatel podal dne 11. cervna 1927 pro]edna
vanou žádost za rozluku, kterou dokonce, ač toho nebylo třeba, zás~upce 
mai1Želky spolu podepsal, a na to při ro~u dne 20. č.ervna 1927 I~anzelka 
přece zase prohlašovala, že nesouhlas!. Tak nesml se ]edn.at,_;o neod

-povídá loyalitě povinné k odpůrci, toho b~z~,jst~ost nestrp!. Zadost za 
-rozluku byla již je,dnou podán~ a po p~d~ll1 )e]1;l1 byl udele~ souhl~s. 
Nevadi, že byl udelen nejen az po podall1, nybrz ~okonc~.~z po ]eEm 

zamítnutí, nýbrž rozhodno je jen, ~e n~byl uděl~n. P!~dem: jlZ pred ]eJln1 
podáním. Zákon chce souhlas udeleny po podall1 zadosh ]e~ proto, b~ 
nebyl udělen nerozvážně, by potom strana nelItovala po!de, ale .. k.dy:; 
žádost již byla projednávána a musilo pro nesouhlas manzelky dO]1Í1 az 

105"" 
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k žalobě a nyní v jednání o žalobě souhlas udělen, musila manželka do
bře vědětí, co činí, a neměla souhlas udělovati než po důkladném roz
myšlení, neboť manžel měl všecko právo, nyní na její slovo spoléhatí 
zvláště když narovnání se stalo a souhlas tedy dán proto, by spor o roz~ 
luku byl ukončen, pročež žadatel vzal žalobu právě také zpět. Neuznati 
nyní tento souhlas za účinný, bylo by manželku v jejím počínání, kterým 
důvěru druhé strany v její dané slovo zklamala, podporovati, což soud 
jako strážce bezelstnosti v právním styku nikdy nesmÍ. 

čís. 7439. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. kvHna 1919, čÍs. 320 
sb. z. a n.). 

I manžel, jenž byl uznán v rozsudku,· vyslovujícím rozvod manžel
ství od stolu a lože, vinným na rozvodu, jest oprávněn domáhati se roz
luky podle §§ 15 a 16 zák. 

Předpisu § 17 zák., že výrok o vině jest převzíti do usnesení povo
lujícího rozluku manželství z rozsudk!u, vydaného ve sporu o rozvod té
hož manželství, dlužno použiti obdobně i v případě rozluky podle § 16 
zák. Třebas bezúspěšná (dovolací) stížnost do usnesení, povolujícího 
rozluku navrhovala pouze zamítnutí žádosti za rozluku, dlužno z úřadu 
převzíti výrok o vině do usnesení, pov.olujiclho rozluku. 

(Rozh. ze dne 22. října,j927, Rl 924/,27.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil k žádosti manžela rozluku man
želství, rozvedeného od stolu a lože rozsudkem ze dne I. března 19\0. 
D ů vod y: Manželství bylo před 13. červnem 19-19 soudem za rOzve
dené prohlášeno; není tudíž nutno zjišťovati nepřekonatelný odpor. Od 
rozvodu uplynula již více než tři léta, aniž strany obnovily manželské 
spolužítí, což zjíštěno obsahem rozvodových spisů a výslechem stran. 
Z tohoto důvodu nebylo třeba zvláště zjišťovati ani vzájemný nepřeko
natelný odpor ani rozvážnost činu (§§ 15 a 16 zákona ze dne 22. května 
1919, čís. 320 sb. z. a n.). Manželka síce prohlásila, že s rozlukou man
želství nesouhlasí, avšak vzhledem k tomu, že v tomto případě od roz
vodu uplynula více než tři léta, není k rozluce třeba souhlasu druhého 
manžela a nebylo proto k prohlášení tomu přihliženo (§ 15 písm. a) 
druhý odstavec cit. zák.). Rek u r sní s o u d napadené usnesen'; po
tvrdil. D ů vod y: Pokud jde 'O výtku stěžovatelčinu, že neměla býti 
rozluka povolena pro·ti vůli manželky, protože rozvod manželství by! 
vysloven z viny manželovy, nebo, že měla býti aspoň okolnost ta v usne
sení vý'slovně vytčena, nelze s názorem tím souhlasiti a stačí ve směru 
tom 'odkázati na rozhodnuti nejvyššího soudu sb. n. s. čís. 579 a jeho 
odůvodnění, kdež dotyčná otázka byla rozhodnuta. 
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Ne j v y Š š i s o II cl k dovolacímu rekursu manželky změnil pokUD 
se týče doplnil rozhodnutí nižších soudlt potud, že vyslovil, že vina na 
rozluce stihá manžela. 

Důvody: 

Odpírati manželi, jenž byl .uznán v rozsudku vyslovujícím r02\1,:)(j 

vinným na rozvodu, právo n~ rozluku podle § 15 ne.b 16 r?zl. zák., neni 
možno a nelze se tu odvolavah na predpls § 17 tehoz zakona a rozh. 
čís. 51'89 sb. n. s., podle něhož v případě § 17 nemá na rozluku nárok 
manžel na rozvodu vinný, mají-Ii se věci tak, že by to bylo proti dobrým 
mravltm povoliti rozluku jemu. Neboť v případě § 15 a 16 jest strana 
druhá dostatečně chráněna předpisem zákona, že k rozluce je třeba je
jího souhlasu, kdežto ,v § 17 souhl~,su t~ho se nevyhledáú ~ r.ozluka 
provádí se proti její :,uh, t<;dy po pnp~de I proh JeJlm opra.~nen~m za
jmům, najmě hm.otnyn;. VYJ1mkou nenl s~uhlas,u toho ~ pnpade § 16 
třeba, když manzelstvl bylo rozve?e'20 pred pusobnosÍ1.,zakona rozlu
kového a uplynula od rozvodu uz tn leta, ale tento pnpad pro svou 
zvláštní povahu a zvláštní důvody jeho exempce v úvahu nepřicházÍ. 
Dlužno tedy navrhovateli právo na rozluku přiznati, třeba že byl rozvo
dem vinen a nemá v té příčinč dovolací stížnost pravdu, když mu právo 
to upírá. 

Jiná je otázka viny na rozluce. I když se na základě rozsudku povo
lujícího vinu jednoho manžela žádá za rozluku podle § 16 (a nikoli 17) 
zák. rozl., jsou tu tytéž důvody pro to, by se výrok o vině převzal dv 
usnesení rozluku vyslovujícího, jako v § 17 zák. rozl., a proto ustano
vení tohoto § o převzetí výroku o vině dlužno užíti v případě § 16 ob
dobně. Rozhodnutí čís. 579 sb. n. s. není tomu na odpor, naopak, neboi' 
pcraví, že není záko,nného ustanovení, že výrok o vině obsažený v roz
sudku rozvodovém pozbývá platnosti, a jen míní, že prý bude třeba usta
novení § 1266 obč. zák. přizpůsobiti novému zákonu, a poukazuje na 
§ 19. rozl. zák., který však jedná jen 'O majetkových nárocích (najmi: 
tedy o výživném), nikoli však o vině. Jest jen otázkou, když dovolací 
st5žnost žádá za zamítnutí žádosti za rozluku, po případě za zrušení 
rozhodnutí a doplnění řízení, zda lze stížnosti té vyhověti aspoň tak, že 
se převezme do výroku o rozluce výrok o vině z rozsudku rozvodového. 
K tomu dlužno nejen odkázati na návrh první stížnosti, kde výslovně 
žádáno za doložku, že »rozlukou se nemění nároky manželčiny na po
skytování výživy proti manželi, z jehož viny manželství bylo rozve
deno,« ale hlavně na předpis § 17 I'ozl. zákona, kde převzetí výroku 
o vině do povolení rozluky předepsáno jest kategoricky, takže musí 

. soudce výrok ten převzíti ex offo a nečekati teprv na návrh, takže když 
v tomto případě tohoto předpisu užíti jest obdobně, musí ho užito býti 
l'ovněž ex offo a výrok nižších stolic býti tedy doplněn, jakmile věc 
k stolici clostala se přípustným a včas podaným opravným prostředkem. 
I jinde stojí zákon na stanovisku, že otázka víny je oficiosní (§ 5 a 1 I 
říz. ve věcech manž.). 
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čís. 7440. 

(Mezinárodní) doprava železniční. 
železnice neručí za správnost informace poskytnuté jejím zřízencem 

o obsahu tarifu a směřovacích předpisů. 

(Rozll. ze dne 22. října 1927, Rv I 92/27.) 

žalující erár domáhal se na žal'ované liberecké firmě doplatku do
vozného 1.202·09 šilinků, t. j. 5.902 Kč a odůvodnil žalobní žá.dost takto: 
Dne 19. března 1925 podala žalovaná ve stanici Liberec dvě vozové zá
silky starých strojních součástek k dopravě do Floridsdorfu u Vídně. 
V nákladních listech byla předepsána dopravní cesta přes Velký Osek, 
Jihlavu, české Budějovice, Horní Dvořiště s celním odbavením tam
též. Podle svazové sazby zaplatila žalovaná za prvý vůz 10.072 Kč 20 h, 
za druhý vůz 1.407 Kč 50 h. Dodateč,ně bylo zjištěno, že svazová sazba 
neplatí pro předepsanou cestu, ježto podle směřovacích předpisů jest 
přechodní stanice Břeclava, pročež žalovaná musí zaplatiti zvláště do
pravné jak pro dopravu v česlwslovensku, tak pro dopravu na rak. dra
hách. Následkem neplatného použití sazby bylo zaplatiti za trať Libee 

rec-Horní Dvořiště za oba vozy 8.459 Kč 70 h a za trať Horní Dvo
řiště-Floridsdorf 1.804·08 šilinků. Počítá-Ii se šilink 4 Kč 91 h a uváží-Ii 
se, že žalovaná přeplatila 2.263 Kč 20 h, zbývá 1.202·09 šilinků, které 
podle kursu 4 Kč 91 h rovnají se zažalbvané sumě. Žalovaná firma na
mítla, že dopravné vypočítal jí inspektor liberecké stanice Karel H., a 
namítla započtením nárok na náhradu' škody pro nesprávnou informaci 
Karla H-a. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Na základě 
nákladních listů se zjišťuje, že v jejich rubrice .Označení tarifů, jichž 
má býti použito k navržení cesty přepravní« bylo žalo'vanou stranou do 
předu připsáno: čsl.-rakouského tarifu jest použíti J1ro trať Scha!tau, 
Unter Retzbach-Horní Dvořiště. Podle přednesu žalobkyně byl ná
kladní poplatek také skutečně propočítán a žalovaným' zaplacen podle 
sazby svazového tarifu, platného pro dopravu mezi republikou česko
slovenskou a republikou Rakouskou. Podle přednesu žalující strany a 
podle předpisů pro dopravu zboží a uhlí mezi republikou českosloven
skou a Rakouskou, mělo nákladní zboží za účelem použití svazového ta
rífu býti dopravováno přes hraniční stanicí Břeclava. Nákladní zboží 
bylo odesláno přes Budějovice, Horní Dvořiště. Soud první sto líce zji
stil, že se Emil F., úředník žalované firmy ohledně zásilky ptal úředně 
kalkulanta H-a po přechodní stanicí do Rakouska, by si vymohl použití 
rakousko-československého svazového tarifu a že mu H. jmenoval Horní 
Dvořiště jako přechodní stanici, kteráž byla pak stranou žalovanou za
psána do nákladních listl!. Na základě svědecké výpovědi Karla H-a 
zjišťuje se dále, že týž byl jako kalkulant téměř denně stranami dotac 
zován o radu, kterého tarifu (správně dopravní cesty) má býti použito, 
a že jim také dává vysvětlení, že fest jako kalkulant zavázán, aby při 
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. . 'Odlll'cll zásilkách zkoumal zda cesta při dopravě z jedné země meZ1I1al ' '" v , • b t . 
do druhé stranou určená jest správná, -ze ,vsak nen.l povl11en, vY ~ ra-nam 

. ou cestu vysvětloval, nýbrž že Jeho povll1nost spoclva pouz.e 
spravn .' " ., I sYl a p'rl : t že IJředloží straně tarif (spravne smerovacI prec P', v , -
\ om, 'kl d' I' tl' d , I' když pozná že směr stranou v na a mm lS II uvec eny nco po-
pac e, ' . o .. I' t k' d 'd'h ','d' tarifu (směřovacím předplsum), naplse na lS e J ze ~ ana r~ a 
VI ~ spra' v'na' -ze zb.oŽí se pak neodesílá a že v případě, ze cesta jest nem, " j' . Z .. 

. 'uda'na předá se zboží dle svazoveho tanfu k expec ICl. e Zjl-spravne J V' 'v • • d ' , . v 

't' 'ch okolností plyne že kalkulant H. pn uredl11m je nal11, jez mu seny , ,., h ' 'd' . , 
ohledně nákladního listu .příslušelo, byl zrejme to ,o presv,: ~el11, ze 

" b' tl' podle směřovacího IJředpisu řízeny pres hramcm stamcI vozy map y ..,,, 11 
Horní Dvořiště, nikoli přes Břeclavu do FI'or!dsdorf,u, jez.to ]lna~ po~ e 
'eho vlastní výpovědi by musil dopravu Z~?Z1 ,o~mltn?ut:. Pakhz~ pres \0 odevzdal nákladní list pro expedICI k smerovan: ~oz~ p~es Horm J?,~o
řiště) nemůže železniČ!ní erár od žalované ~trany z~datJ ~ahľa~~ ,vys~lch 
útrat, ježto žalovaný žádal v nákladních hstech vy~lovne pouzlÍ1 ce,sKo
slovensko-rakouského svazového tanfu a clopravl11 sazbu :.~ }O pnpa-

I·" . t ke' zaplati,1 a j' ežto řízení vozů přes Horní Dvonste, cestou 
c a]lcI a , , . k I t t 
o mnoho kilometrl! delší, nastalo pouze prehlednuÍ1m kal u an a s rany 

zalujícL , .... 
Ne j V Y š š í S'0 U d vyhověl žalobě a uznal právem, ze .vzajelllna 

pohledávka žalované firmy, namítaná započtením, není po pravu. 

Důvody: 

Kdyby nákladní listy byly bývaly ža~ovanou firmou vyplne"y ~adně 
z vlastního nedopatření, nemohlo by byh P?c~ybn~s!, o ~er~v,nenosÍ1 
zažalovaného nároku. Podle čL 6 písm. I) mezlllarodm zelezmcnl umluvy, 
jež byla podle poznámky otištěné ;13. nákladní~ listu p;ávním základe:" 
smlouvy, byla dráha pov""na dodrzeh dopravlll cestu predeps_~nou, v na
kladním listu tedy přes Horní Dvořiště, a nemohla proto pOUZltl naklad
ního tarifu 'československého a rakouského železničního svazu, Jenž 
předpokládá, že se přeprava z Liberce do Vídně provede přes Břec!avu. 
Nepříznivé následky rozporu mezi předepsanou doprav111 cestou a prede
psaným tarífem nese podle čl. 7 M. Ú. Ž. odesílatel. Jelikož dráh~ se ne~ 
směla odchýliti od předepsané. př:pravn~,cesty, ale pro, tuto p~epravnJ 
cestu směla podle čl. 11 M. U. Z. pouzlh pouze tanfu, platn~ch pro 
místní dopravu v obou státech, mělo býti dovozné již v LI~er~l, vyP?
čítáno a od odesílatele vvbráno podle v111trozemskych tanfu sucastne
i1ých drah. Když se tak n~stalo, nýbrž dovozné bylo omylem vypočítáno 
a vybráno podle svazového tarifu, přísluší železnici podle čl. 12 (4) M. 
Ú. Ž. nárok na doplacení rozdílu mezi vybranýma správným dovozným 
v uznané výši 5.902 Kč 60 h. Námitka, že zásilky byly by býv~ly z Li~ 
berce odeslány přes Horní Dvořiště také v tOI11 případě, kdyby zalovana 
firma byla v nákladním listě nepředepsala .žádn0u, pře~rav~l. cestu, n,e~ 
obstojí již proto, že omyl kalkulanta na LIbereckem nadrazl 1110hl byh 
cestou vysvětlen a napraven. Kdyby nebyl býval napraven, musila by 
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se v takovém případě dráha ovšem podle čl. 6 M. Ú. Ž. spokojiti s do
vozným, odpovídajícim svazovému tarifu, poněvadž by se mohla hOliti 
leda na svém zaměstnanci, dOPllstivším se nedopatření. Ale v souzeném 
případě byla nesprávná přepravní cesta- předepsána v nákladním listu 
a odesílatelem, proto musí on sám nésti následky nesprávného přede
psání. Mylným jest závěr odvolacího soudu ze svědecké výpovědi kal
kulantaKarla H-a, že měl přepravu zboží odmítnouti pro nesprávné 
předepsání přepravní cesty a že, když tak neučiníl, jde nesprávné řízení 
zásilek přes Horní Dvořiště na vrub železnice. Aby svědkova výpověď, 
že se při nesprávném udání přepravní cesty zboží neodesílá, měla právní 
význam, musila by býti doložena zákonnými nebo tarifními předpisy, jež 
však nebyly udány. S vytčenými již předpisy čl. 6 a 7 M. Ú. Ž. a se čl. ') 
M. Ú. Ž. nelze závěr odvolacího soudu srovnati. Správně vystihl soud 
procesní, že rozhodnutí sporu závisí toHko na rozřešení otázky, zda že
lez-nice ručí za nesprávnost informace, udělené kalkulantem H-em před 
podáním zásilek žalované straně v ten rozum, že podle svazového tarifu 
jest pro nákladní dopravu mezi Libercem a Vídní pohraniční stanici 
Horní Dvořiště, použil však pro řešení této otázky nikoliv zvláštnich 
předpisů železničního práva, jak měl učiniti, nýbrž všeobecných práv
ních předpisů, a došel proto k -nesprávnému výsledku. Ustanovení § 1 9 
železničního provozovacího řádů ze 16. listopadu 1851, čís. 1/!1852 ř. 
zák., jehož se žalovaná strana dovolává, nemluví pro ni, nýbrž v její ne
prospěch, poněvadž všeobecná právní pravidla o povinnosti k náhradě 
šk,ody jsou jím prohlášena za právo jenom podpůrné, nastupující teprve, 
kd.y~ předpi~y o. ručení železnic nemají zvláštního ustanovení. Takovým 
zvlastmm predplsem není pro souzený případ ovšem nařízení minister
stva obchodu ze dne 15. prosince 1891, čís. 183 ř. zák. o organisaci že
lezniční správy, třebas v § 28 čís. 19 přikazuje do oboru působnosti že
lezničních provozovacích ředitelství poskytování informací stranám ve 
věcec,h, tadfních,. neboť informace udíl~né ředitelstvími nemohou bi'ti 
ztotoznovany s l11torrnaCel111, udílenýmI jednotlivými železničními za
měs:nan,:; .. Příslušným zákonným předpisem jest pro souzený případ, 
ponevatlz Jde v něm o dopravu mezinárodní, čl. 29 M. Ú. Ž. Železnice 
ručí podle něho za své lidi a jiné osoby, jichž používá při provádění 
př:pr~vy. Ručení toto jest úplné, rovnajíc se svým obsahem římskému 
r~ce111 ex. r~cepto, ale rozsah jeho jest obmezený. Vztahuje se toliko na 
preprav111 ukony v užším smyslu slova a počíná teprve převzetím pře
pravy, ujednáním nákladní smlouvy, převzetím zboží a nákladního listu. 
Na informace, udčlené jednotlivými železničními zaměstnanci před pře
vzetím zboží a nákladního listu, nelze tento předpis rozšiřovati. Dú
sl,edně ustanovuj~ československý nákladní tarif díl l. odsl. A v prová
decJ1n ustanovelll IX. k § 56 ž. d. ř., že, vyplňují-li železniční zřízenci 
výjin;ečně nákladní listy na návrh odesílatelův sami, platí za zmocněnce -
odeSIlatelovy. Toto odmítnutí jakéhokoliv ručení za přehlédnutí a omyly 
vlas!~ích zříze~ců při, vyplnění oněch částí nákladního listu, jež vyplniti 
naJezl podle ZeleZl11Cl1lh'o dopravního řádu i mezinárodní želez'ničnÍ 
úmlu~y odesílateli, platí i pro udílení informací za účelem správného 
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vyplnění nákladního listu. V souzeném případě nepotřebovala ~alovaná 
lirma polile dopravních předpisů v nákladním listu vůbec udatI pohra
niční a celní stanici. Když jí z důvodů ve sporu neuvedených záleželo na 
tom, by ji předem zvěděla a zapsala clo náklad'ního listu, a když dala 
přednost ústnímu dotaz~ u ná,draž;,ího ~alk~lanta .před přímýl~' l1,:hléd
nutím do směřovacích prec1plsu, jez za Ílm ucelem Jl byly na n~drazl po
hotově, učinila tak na své nebezpečí a na svlij vrub právě tak, jako 1'0-
c1le čl. 7 M. Ú. Ž. jde na její vrub každá nesprávnost, neúplnost a nejas
nost záznamů v nákladním listě. Správnost této úvahy plyne také ze čl. 
12 odsl. 4 M. Ú. Ž., ustanovujícího, by, stala-li se chyba při počitání do
vozného neb'O poplatků nebo při použítí tarifu, bylo doplaceno, oč méně 
vybráno a vráceno, co bylo přeplaceno. Nesprávný výklad tarifu nebo 
přehlédnutí při jeho použití železničním zřízencem nemá býti na škodu 
straně, ale ani dráze. Dráha neujednává jako jiný obchodník nákladni 
smlouvy za podmínek zvláště smluvených pro každý jednotlivý případ, 
nýbrž přiměřeně svému monopolnímu postavení a své všeobecné do
pravní povinnosti, jak jest na každém nákladnim listu otištěno, podle 
předem do nejm,enších podrobností stanovených podmínek tarifních, jel: 
předepsaným uveřejněním staly se závaznými pro obě strany. Pro jed
notlivý případ jsou tyto podmínky d'Oplněny toliko záznamy odesílate
lovými v nákladním listu, pokud je zákon připouští. Zřízenec dráhy po
věřený přijetím zboží a nákladního listu, čímž jest náklad'ní smlouva ho
tova, nemŮže na takto stanovených podmínkách smlouvy nic změniti, 
ani jeho výklad tarifu, ani jeho nedopatření při jeho použití nemají pro 
obsah nákladní smlouvy významu. Smlouva musí býti splněna podle ob
sahu nákladního listu (čl. 18 M. Ú. Ž.) a uveřejněných tarifů. Právě tak, 
jako neměl pro obsah nákladní smlouvy významu omyl kalkulanta H-a 
o ustanoveních svazového tarifu a jejcioplňujících směřovacích před
pisů, nemá pro něj významu aIii nesprávnost informace, kterou dal před 
ujednáním nákladní smlouvy žalované firmě. Nárok dráhy jest odůvod
něn obsahem nákladního listu a tarifními předpisy, žalovaná firma ne
může s úspěchem ani se mu brániti ani namítati započtením nárok na 
náhradu škody, způsobené jí nesprávnou informací zřízence dráhy. 

čís. 7441. 

Bylo-li kupiteH odevzdáno motorové kolo bez potvrzení o úředním 
vyzkoušení a schválellÍ kola, nelze považovati kupní smlouvu za řádn'~ 
splněnou. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv I 287/27.) 

žalobce koupil od žalovaných motorové kol'o, za něž jim zaplatil 
12.300 Kč. Při převzetí kola žalobcem bylo ujednáno, že žalovaní do
dají žalobci typové osvědčení (popisný líst). Při ohlášení kola žalobcem 
u 'okresní politické správy se ukázalo, že typové osvědčení dodané ža
lovanými jest nepravé. Ježto žalovaní nevyhověli v dodatečné lhůtě udě 
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lcné jim žalobcem jeho žádosti, by mu dodali pravé, typové osvědčeni 
žalovalo vrácení kupní ceny proti tomu, že jim současně vrátí motorové 
kolo. P r·o c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle žaloby. D ú
v o cl y~ Sou~ má za prokázáno, že pro motorové kolo, o něž jde, ne
bylo vubec llIkomu uděleno označení ve smyslu § 28 nař. ze dne 28. 
dubna 1910, čís. 81 ř. zák., poněvadž nebylo zde zákonného certífikátu 
(zákonem požadovaného potvrzení 'O schválení typu) tohoto motorového 
kola a v popisném listu přiloženém k procesním spisům nelze spatřovati 
úřední prúkaz. Soud má tudíž za to, že ohledně kola certifikát ve smyslu 
§ 18 cit. nařízení žalobci jako kupiteli nebyl prodateli předán. Žalovaní 
nesplmlI povmnost, uložer;ou prodatelce motorového kola § 18 cit. nař. 
pro předání certifikátu, poněvadž pro datelem žalobci jako kupiteli mo
torového kola nebyl certifikát předán, nýbrž jen popisný list, který však 
podle přípisu okresní politické správy nemŮže býti považován za certi
flkat ve smyslu § 18 cit.nař. a vůbec za žádný úřední průkaz. Pro cla
telk_a, pokud se týče žal-ovaní, nesplnili podstatnou povinnost ke kupiteli, 
ulozenou prodatelI, závazek, který nutno p'Ovažovati za podstatnou sou
~ást S!lllo~vy, bez jejíhož splnění nemá předání motorového kola pro 
zal'Obce vubec ceny, zvláště když žalobce bez certifikátu nemůže do
sáh~'0uti _úředního lIdělení označení předepsaného podle § 28 cit. naří
z:D1, Jakz plyne z přípisu okrestií politické správy a z ustanovení §§ 14 
az31 mcl. CIt. nař. v jejich souvislosti, z kterýchžto předpisů také vy
plyvá, že žalobci nepředáním certifikátu bylo ",bráněno také v dalším 
zcizení motorového kola. Jelikož tedý nemohlo nastati řádné splnění 
smlouvy se strany pro datele bez podání certifikátll, a toto předání v sou
zeném případě, jak plyne z § 18 cit. n'ař. a § 904 obč. zák. mělo se státi 
ihned při předání motorového kola žalobci v roce 1922 a a~i ještě v roce 
1924 se nestal'O, byl žalobce podle § 918 obč. zák. oprávněn z toholo 
důvodu ohlásiti odstoupení od smlouvy, když byl dal ještě pliměřenou 
lhůtu k doplnění. To také v dopise svého zástupce na žalované ze dne 
22. srpna 1924 učinil, cOž procesní soud zjistil na základě kopie tohoto 
~OPISU, Jež souhlasí, jak sami žalovaní přiznávají, s originálem. Jelikož 
zaloval1l al1l v dodatečné lhůtě nesplnili povinnost k předání certifikátu, 
Jest ž~lobce o~~ávněn od kupní smlouvy ve smyslu § 918 obč. zák. oc!
~tOUpltI a vznasl nasledkem toho právem podle § 921 '0bč. zák. touto 
zalobou ?árok ~roti žalovaným na _navrácení v předešlý stav vrácením 
z~placene kupnl ceny 12.300 Kč. Zalovaným namítané promlčení toho 
naroku .nen~stalo? jelikož_ se zde jedná o nárok odúvodněný v §§ 918 " 
921 obc. zak., nIkoliv vsak o nárok ze správy, na nějž podle názoru 
soudu J:st pohlížeti jako na nárok ve smyslu §§ 922-930 obč. zák. pro 
~adu. vezlcí na úplatně přenechané věci. Na žalobní nárok nelze pohli
zeti ]~ko na :ak?výto nárok. Soud pokládá tudíž žalobní nárok, pokud 
se tyce sohdarnlho p,lacení 12.300 Kč ode dne podání žaloby za záko
ne~ odůvodn_ěný, nárok na úroky za odůvodněný podle §§ 1333, 1334 
obc. zak. a cl. 287 obch. zák., s'Olidární závazek žalovaných k těmto 
plněním za odůvodně'ný v čl. 280 obch. zák. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. D ů v'0 d y: Věc byla prvým soudem správně 
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posouzena. žalobou, se lleupla~ňuJe. nárok ze ~právy, pr,o zjevn~ ;leb O~ly
čejně předpokládane vlastnostI veCI, naopak zal?bl1l n~rok opna se_ o to, 
že prodej nebyl pr?datelem proveden smluv:~yl11 ZI;usobem .•. P~ne~adz 
podle § 14 nařízel1I zedne 2_~. dubna 1910, CIS; 81 r. zak pn JIzde p~ 
veřejných silnicích sml se llZlvatl toliko takovych sllostroJu, tedy take 
motorových kol, které byly úředně vyzkoušeny a schváleny, a žádati za 
schválení typu přísluší výrobci nebo jeho zástupci, nebylo třeba žádné 
výslovné dohody mezi žalobcem jakokupitelem a firmou H. jako proda
telkou, že tato opatří schválení a že koupě platí za řádně splněnou pouze 
v případě, když bude propůjčeno povolení a když žalobci od prodatelky 
při odevzdání bude vydán opis úředního potvrzení s předepsanými pří-. 
lohami (§ 18 cit. nař.). Na tyto předpoklady náležitého splnění Ioupní 
smlouvy nutno pohlížeti s ohledem na platné zákonné předpisy jako na 
mlčky sjednané. Že si prodávajíci byla vědoma této dohody, dokazuje, 
že ubezpečovala žalobce, že nemůže bez dalšího přihlásiti kolo k jízdě, 
poněvadž už od ní u okresní politické správy bylo ohlášeno, poněvadž 
později vydala žalobci typové osvěd6ení, které se ukázalo nepravým. 
Jest tudíž jisto, že prodatelka nesplnila smlouvu ujednaným způsobem, 
a náleží žalobci práva upravená v § 918 obč. zák., jež uplatňuje žaloba 
potud, pokud jí bylo vyhověno. Promlčení p'Odle § 933 obč. zák. nepři
chází při tomto žalobním žádáni v úvahu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Dovolávají se oba žalovaní, oba uplatňlljíce pouze dovolací důvod 
nesprávnébo posouzení právního, který spatřují srovnale v tom, že ani 
odvolací soud neuznal, že jde v tomto případě 'O nárok ze správy, nýbrž 
o nárok, majíci důvod v tom, že' smlouva nebyla plněna ujednaným způ
'sobem, .že tedy dopadá v tomto případě předpis § 918 obč. zák., nikoliv 
§ 922 obč. zák., a že proto předpisu o promlčení, správně preklusi po
dle § 933 obč. zák. nemohlo býti použito. Dovolatelé uvádějí, že šlo 
o prodej určité věci (species) a že, třebas žalobní nárok byl ogírán 
sVým právním důvodem o nepořádné plnění, nilooli o správu, může jíti 
pouze o nárok ze správy, která spočívá v tom, že převodce p'Odle § 922 
obč.zák. odpovídá za to, že věc má vlastnosti výslovně vymíněné nebo 
takové, které ,lze u ní předpokládati, a že lze jí užívati a upotřebiti podle 
povahy jednání n,ebo podle úmluvy. Že správa má při úplatných smlou
vách na mysli případy, v nichž jde o nedostatek vlastností, kdežto před
pis § 9,18 obč. zák. má na mysli úplné nesplnění celé smlouvy. Že z dů
vodů napadeného rozslldku lze odvozovati, ·že v tomto případě jde spíše 
o'právní nedostatky, neboť jenom tyto brání řádnému uŽ.Ívání úplatně 
převedené věci. Dovolací soud neshledal, že se sporné věci dostalo v na
padeném rozsudku právního posouzení nesprávného. Především jest zá
važno, že bylo, jak patrno z vývodů žalobních, žalováno z právního dů
vodu podle § 918 obč. zák., že úplatná smlouva nebyla splněna vymíně
ným způsobem. Odvolací soud právem uznal, že nebylo plněno tímto 
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vym,Ínenylll způsobem, Právem poukazuje k tomu, že podle § 14 auto
mobílového řádu policejního ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. smí 
býtí při jízdě po veřejných silnicích používáno toliko takových motoro
vých kol, jež byly úředně vyzkoušeny a schváleny, a že za schválení 
typu lze žádati výrobci, nebo jeho zástupci. Právem odvozuje z toho, že 
za tohoto stavu nebylo zapotřebí výslovné dohody mezi žalobcem jako 
kupitelem a firmou H. jako prodatelkou, že tato opatří schválení, a že 
koupě platí za řádně splněnou pouze v případě, když bude dáno příslušné 
povolení úřední a když podle § 18 cit. nařízení bude prodatelkou vydán 
žalobci při odevzdání prodaného kola opis úředního potvrzení s přede
psanými příl'Ůhami. žalobce zajisté koupil kolo za tím účelem, by na 
něm mohl jezditi, tedy ho mohl používati řádným způsobem, nikoli pro 
pouhou podívanou. OdVOlací soud přesvědčivě a správně dovodil, že 
bez odevzdání řečeného potvrzení nelze považovati smlouvu za řádně 
splněnou. Správně předpokládá, by věc, která má býti dodána, skutečně 
byla dodána. To nedopadá v tomto případě, v němž bylo dodáno sice 
motorové kolo, ale bez úředního potvrzení, tedy nikoli věc, jež byla 
předmětem kupu, neboť předpisem § 18 odstavec třetí automobilovéh>o 
řádu policejního ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák., tedy zákonem, 
stal se úřední certífikát podstatnou částí trhové smlouvy prodaného mo
torového kola, pokud se týče.> předmětu koupě. Právem poukazuje od
volací soud i k tomu, že si prodatelka byla dobře toho vědoma, ubezpe
čujíc žalobce, že může beze všeho příhlásiti kolo k jízdě, poněvadž jí již 
bylo k jízdě přihlášeno u okresní politické správy, a vydavší později ža
lobci typové osvědčení, které však se ukázalo nepravým. Měl-li úřední 
certifikát dodán býti s kolem jako jeho součást, nelz.e považovati jeho ne
dodání za nedostatek smluvené vlasúlOsti, nýbrž sluší usuzovati, že nebylo 
dodáno, poněvadž nebyla dodána podstatná součást koupené věci. Věc 
vyjasní se ještě pronikavěji úvahou, že žalobce mohl se domáhati zru
šení smlouvy z důvodu podstatného omylu, týkajícího se hlavní věci po
dle § 871 obč. zák., z kteréhož důvodu právního nebylo však žalován'o. 

čís. 7442. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Bullet v divadle není »místností« ve smyslu § 30 zák. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv I 325/,27.) 

Žalobkyně najala od ředitelství městského divadla ve V. buffet 
v městském divadle. Žalobkyně dostala k 31. prosinci 1923 výpověd' 
z buffetu. Ježto počínajíc prvým lednem 1924 bylo žalobkyni zabráněno 
vykládati zboží v boÍfetu, domáhala se náhrady škody na divadelním 
družstvu a. na tom, jemuž byl buffet pronajat od 1. ledna 1924, tvrdíc, 
že nájemní smlouva o buffetu podléhala zákonu o ochra,ně nájemců. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e částečně žalobě vyhověl, o d
vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Soud první stolice zjistil, že 
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... ditclství městského divadla sdělil·o žalobkyni dopisem ze dne 19. čer
::nce 1920, že jí pronajímá od 1. ~rpna 192~ buffet v ~~ěst:kém divadle 

měsíčních 100 Kč s tím, že ma buffet veslI pko radna obchodl1lce 
::k, by odpovídal významu městsk?h~ divadla" že)e z,odpovědna za ja~ 
kost zboží a za přiměřené ceny, a ze redltelstvl ma pravo o tom kdykolI 

lJřesvědčiti. Podle dalšího zjištění napadeného rozsudku tv'Ůří buffet 
se I ('I) ·t· . . divadle část divadelního foyeru, v níž postaven pu t stu S VI rman11 
~ dva postranní, obecenstvu nepřípustné výklenky ve foyeru, tak z~ané 
výčepy. Soud prvé stolice dospěl k úsudku, že tyto prostory JSou pre?
mětem smlouvy mezi žalobkyní a ředitelstvím městského dIvadla, ze 
žalobkyni přenechán>o bylo použ~vání divadelní~o, buffetu 7~ měs!č~i 
poplatek 100 Kč, po:.~ěji 3D? Ke,ku provoz?,val1l ]e]1~o vyse zmme
ného obchodu, na ne]Z obdrzela zlvnostensky lIst, a ze smlouva do
tyčná je smlouvou nájemní, na niž se ,vztahuje z~kon ? ochraně nájem
níků. S úsudkem tímto soucl .odvolacl nesouhlas!. Nejen z obsahu do
pisu z 19. července 1920, nýbrž í z pov~hy věci samé jde jasn~ na jevo, 
že žalobkyni pronajat byl buffet v mestskem dIvadle; o mlstn?stech 
v dopisu, jenž qbsahuje smlouvu nájemní o .vý~epech ve sklep", nel11 
ani zl11ínky, zejména nelze z něho dovozovatI, ,ze. pronajat byl zal ob
kyni foyer neho jeh? část, výčepy ~ sklep. N.~z, I kdyby se 7 d'oplsu 
dalo vyčísti, že se zalobkym pronaj1ma ona cast ~oyeru, ktere k pro~ 
vozované živnosti její jest potřebí, byla by předmetem sml?uvy ~Ikoh 
místnost (lokál, lokalita), již má na mysli § 30 tehdy platneho zakona 
o ochr. náj. ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 s~. z. a n., n~brž to,Jjk~yro,
stor místo proti ostatním částem foyeru I11Jak znatelne neohranlOene. 
Místo to n~stalo se místností tím, že na něm stojí pult, náležející di

> vadlu, a že na něm žalobkyně vykládá a prodává zhoží. Vzhledem 
k ustanovení § 6 obč. zák., podle něhož nesmí býti zákonu rozuměno 
jinak, než jak' to vyplývá z vrastního výwam.~ jeho, slov v i!ch ~ou
vislostí a z jasného úmyslu zákonodárcova, dluzno mlÍ1 za to, ze zakon 
po>skytuje ochranu nikoli místLi, prostoru, na němž živnost se provo
zuje, nýbrž toliko místnosti,tomulo účelu sloužící. žalohkyně ani ne
tvrdí, Že jí byl pronajat foyer, což jest ostatně samozřejmé; ne~,í pro
kázáno, že s »buffetem« najala také výklenky a sklep. Oha vyklenky 
jsou také pouze místem, nikoli místností a ve sklepě, byť i za místnost 
považován býti mohl, žalobkyně »buffetu« neprovozovala a nebyl sklep 
předmětem smlouvy nájemní ve smyslu § 30 zákon". Užívala-li žalob_ 
kyně výklenku i sklepu, nemůže, není-li prokázáno, že jí byly prona· 
jaty, dovolávati se pro ně ochrany, kterou zákon poskytuje nájemníkům. 
»Buffetu«, jenž byl žalobkyni pronajat, nelze přiznati povahu místnosti. 

> Buffetem je skříň na jídelní náčiní, talíře a sklenice, kredenc, také stůl, 
kde se prodává občerstvení, ale není tu místnosti, na niž by mohlo býti 
použito předpisů zákona, pročež žalované družstvo bylo oprávněno 
smlouvu, jejímž předmětem bylo přenechá'ní práva k prodeji v divadle, 
a která má povahu spíše smlouvy pachtovní, vypověděti bez svolení 
soudu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

Dovolatelka vytýká odvolacímu řízení neúplnost a odvolaCÍmu roz
sudku nesprávné posouzení právní. Tvrdí, že, když napadený rozsudek 
sám uvádí) že je sporná smlouva spíše pachtovní smlouvou, znamená 
prý to tolik, že, i když jde o nepojmenovanou závaznost, dlužno ji po
suzovati podle ustanovení smlouvy, jíž se blíží nejvíce, tudíž v tomto 
případě podle ustanovení pachtovní smlouvy. Míní, že, když se podle 
§ 7 zákona o ochraně nájemníkú předchozí ustanovení vztahují také 
na pachtovní smlouvy o provozování živností v najatých místnostech, 
dlužno sporné smlouvě přiznati ochranu nájemníkú. Že předmětem 
smlouvy jest místnost loyeru kromě dvou výklenků a sklepa, že pro
nájem pultu (bulletu) neměl by sám -o sobě pro ni významu bez spoluc 
užívání foyeru, že její živnost jest na používání foyeru přímo vázána, 
jako závod kteréhokoliv živnostníka na prodejní místnosti, že vedle 
toho k pronajatým objektům náležej i mimo foyer také dva výklenky 
obecenstvu nepřístupné, tedy výhradně k jejímu užívání určené, a sklep, 
na její klíč uzavíraný, tedy jejímu výhradnému užívání sloužící, že tedy 
jde '0 nájemní nebo pachtovní smlouvu neb O smlouvu svého druhu, 
těmto oběma smlouvám velmi blízkou, již dlužno posuzovati podle 
ustanovení, na tyto smlouvy se vztahujících. Ale že, i kdyby tu nebylo 
místností (sklep, loyer a dva výklenky), které jsou předmětem ná
jemní smlouvy, nýhrž jenom místo, prostor) o němž mluví napadený 
rozsudek, zákon O ochraně nájemníků nemluví nikde, že pronajatým 
objektem musí býti nezbytně místnost ohraničená čtyřmi stěnami a stro
pem, či toliko prostor, nýbrž že pod!'e důvodové zprávy je předpokladem 
ochrany zákona, by pronajaté objékty byly součástí budovy. Dovolací 
soud neshledal, že se sporné věci dostalo v odvolacím rozsudku práv
ního posouzení nesprávného. Podle § 30 zákona o ochr. náj. vztahují 
se ust"novení o bytech v tomto zákoně, pokud není ustanoveno jinak, 
také na jednotlivé části bytu a jakékoliv jiné 01 í s t n o s t i, které jsou 
předmětem nájemní nebo podnájemní smlouvy. Podle § 1090 obč. zák. 
mohou býti předmětem nájemní (pachtovni) smlouvy pouze »nespo
třebitelné věci« a mohou podle § 1092 obč. zák. takové smlouvy býti 
sjednány o týchž věcech a týmž způsobem jako trhová smlouva. Mohou 
tedy předmětem nájmu (pachtu) býti i nesamostatné části věci, tedy 
ovšem i buffet ve foyeru divadla určité prostory, výklenky, sklep. Podle 
§ 109·1 obč. zák., jsou-Ii jedinou smlouvou dány do nájmu (pachtu) věci, 
jež mohou býtí uživány bez dalšího obdělávání, s věcmi, jichž může 
býti používáno jen vynaložením píle a námahy, posuzuje se smlouva 
podie povahy hlavní věci. Zákon však nepřiznává všem těmto nájemním 
(pachtovním) smlouvám ochranu, nýbrž omezuje tuto ochranu způso
bem uvedeným v předpisu § 30. Bylo zjištěno odvolacím soudem, že 
předmětem pachtovní smlouvy byl buffet v městském divadle, nikoli 
foyer nebo jeho část, výčepy a sklep. Z t-oho uzavirá soud druhé sto
lice plným právem, že předmětem pachtovní smlouvy není místnost, 
jakou má na mysli § 30 uv. zákona, nýbrž toliko prostor, místo proti 
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ostatllll1l částem foyeru nijak znatelně neohraničené, a že místo toto 
nestalo se místností tím, že na něm stojí pult náležející divadlu, na 
němž dovolatelka vykládá a prodává zboží. Tvrdí-Ii dovolatelka, že 
předmětem smlouvy jest mistnost foyeru kromě dvou výklenků a sklepa, 
že pronájem pultu (buffetu) neměl by sám o sobě pro ni významu bez 
spoluužívání foyeru, rozchází se tímto tvrzením s odvolacím zjištěním, 
neprovádí uplatněný důvod dovolací po zákonu, a, pokud jde o otázku 
právního posouzení, nevyvrací tímto vývodem správné, věci i zákonu 
vyhovující a s ustálenou judikaturou tohoto nejvyššího soudu se sho-· 
dující odůvodněni napadeného rozsudku. Právem uvádí odvolací soucL 
jenž zjistil, že výklenky a sklep nebyly dovolatelce propachtovány, že 
buffet je skřiní na jídelní náčiní, taliře a sklenice, kredenc, také stůl; 
kde je prodáváno občerstvení, ale že není »místností«. Nesejde na tom, 
že ani definice »místnosti« ani definice »buffetu« není obsažena v zá
koně, vždyť jde o pojmy běžné obecnému živ·otu. Ani na t0111 nesejde, 
že odvolací soud přiznává sklepu, že je mistností, když bylo zjištěno, 
že se nestal předmětem pachtovní smlouvy, dlužno tedy jeho poUži
vám dovolatelkou pokládati za pouhou výprosu, při které podle § 974 
obč. zák. pújčitel může půjčenou věc podle libosti žádati zpět. Za tohoto 
stavu nebylo zapotřebí obírati se dovolacím dúvodem, týkajícím se 
výše náhrady škody. 

čís, 7443. 

Odpírá-Ii svedená žena provdati se za svůdce, nemuze se na něm 
domáhati náhrady škody podle § 1328 obč. zák. Lhostejno, zda sve

. dená odplrá provdati se důvodně či bezdůvodně, leč že by svůdce byl 
sám vědomě vyvolal j-ejí odpor ku sňatku, by se vyhnul splněni man· 
želského slibu. . 

(Rozh. ze dne 22. řijna 1927, Rv I 332/27.) 

Žaloba svedené ženy proti svúdci o zaplacení odškodněni 10.000 Kč 
byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š Š í 111 S o u
dem z těchto 

důvodů: 

Dovolání 'oplfa se o dovolací důvod nesprávného posouzení práv
niho a shledává je v tom, že nižší soudy neuznaly opodstatněnost n'l
roku na náhradu škody proto, že žalovaný nemohl splniti slib -man
želský, poněvadž žalobkyně odepřela se za něho provdati, a odvolací 
s'lluclnezkoumal, zda to odepřela důvodní". Při tom c1ovolatelka hájí 
nazor, že jí náhrada příslUŠÍ, i když žalovaný ji chce za choť pOjmout-i, 
ale ona to odpírá důvodně. Dovolatelce však nelze přísvědč'iti. Pro ne
plnění slibu manželského stanoví občanský zákonik dvoji náhradní 1'0-
~rnl~os.t, Jedna~ v § 46 náhradu skutečné škody pro neodúvodněné zru
sem zasnub vubec, Jednak v § 1328 na plnou náhradu škody, když po-



iI 
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~kozel:á bylc..".svedena k souloži bezdůvodně nesplněným slibem 1l1an
zelstvl, tedy cmem trestným podle § 506 tr. zák. Prvý důvod žalobkyně 
~euplatnib. Náhrada škody podle § 1328 obč. zák. však předpokládá 
ze" sveden~ nas~alo trestným činem, lstí, pohrůžkou nebo zneužitím p'O~ 
moru Od~ISlostl. Tento důvod žalobkyně v dovoHní již neuplatňuje a 
nenapada odvolacl rozsudek pro nesprávné právní posouzení v tomto 
~měru, ~ýbrž hájí jen názor, že tu jest svedení trestným činem, i kdYL 
zalov~ny Je 'Ochoten vzíti si ji za manželku, ale ona k tomu důvodně 
svolitI nechce. Nelze ovšem s-ouhlasiti s názorem 'nižších soudů, že k za
mítnutí žaloby stačí, že žalovaný byl trestním rozsudkem osvobozen 
od obžaloby pro přestupek podle § 506 h. zák. Civilní soud není podle 
§ 268 c. ř. s. vázán osvobozujícím rozsudkem. Proto nutno ve sporu 
sam.ostatně uvažov~ti, ,zda v jednání žalovaného je trestný čin. Tu pak 
nem o tom sporu, ze zalobkyně odpírá se provdati za žalovaného. Mí
ní-Ii, Že žalovaný je přes to povinen k náhradě škody podle § 1328 obi'. 
zák.,. přeh}íží, že záko.n pokládá svedení k souloži za čin nedovoleni' 
Jen, Je-It Clnem treslnym. K trestnosti svedeni se podle § 506 tr. zák. 
vyžaduje, by slib manželství nebyl splněn bezdůvodně. Odpírá-Ii však 
sama

o 
svedená žalobkyně provdati se za žalovaného, schází požadavek 

bezduvodnosh nesplnění slibu manželského, ježto žalovaný slib bez 
svolení žalobkyně k sňatku splniti nemůže. Odpírá-Ii žalobkyně dů
vodné čí bezduvodně, na věci ničeho nemění. Názor dovolatelky, že ža
lovany Je povmen k náhradě, protože zmařil sňatek tím, že na ni podai 
trestní oznámení pro krádeže a že by se mohl každý tím, že svedené 
ženě způsobil bezpráví, vyhnouti náhradě pro svedení, byl by jen tehdy 
správný, kdyby žalovaný sám její odpor vědomě vyvolal, by se splnění 
vyhnul, tedy pokud by v jeho chování bylo lze shledati zpronevěru na 
slibu manželství, bezdůvodné jeho nesplnění. Něco takového však ža
lobkyně o žalovaném ani netvrdila a ze spisů to rovněž nevychází. 

čís. 7444. 

Obecní zaměstnanci. 
Usneslo-Ii se obecni zastupitelstvo, že se obecním zaměstnancům 

uzn~vají a ~,řiz",ávají služební požitky, práva a nároky, jaké mají státní 
zamestnanct stejné nebo rovnocenné kategorie, a že přeřazeni obecnich 
zaměstnanců má se provésti podle zákona o propočítání služební dohy 
státnffit zaměstnam:ům (zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. 
a n.), mají obecní zaměstnanci též nárok na výhody plynoucí z vlád
ního nařízení ze dne 30. května 1922, čís. 165 sb. z. a n. o započítáni 
válečné služby vojenské. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv I 396/27.) 

O?ecn!.zan~ěstnanec domáh~l se proti obci L. v čechách zjištění, že 
mu pnslusl pravo na započtem vojenské služby válečné v trvání 3 let 
7 měsíců a 13 dnů do celkové služební doby započítatelné pro postup 
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a že žalovaná obec jest povinna: vydati žalobci jmenovací listinu podle 
§ 8 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 z roku 1920 sb. z. a n., 
obsahující ustanovení, že zvyšuje se celková služební doba započíta
telná do postupu připočtením vojenské válečné služby v trvání 3 let 
7 měsíců a 13 dnů o 3 léta, 7 měsíců a 13 dnů. Pro c e sní s o II d 
p r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v .o I a c í s o u d uznal podle ža
loby. D ů vod y: Jest prokáZáno, že se obecní zastupitelstv.o žalovanÉ 
obce, by vyhovělo ustanovení § 3 zákona ze dne 21. prosince 1921, 
čís. 495 sb. z. a n., v řádném zasedání ze dne 13. září 1923 jednomyslně 
usneslo, výslovně uznati, že se městští úředníci, zřízenci a zaměstnanci 
co clo požitků, práva nároků staví na roveň požitkům, právům a ná
rokům státních úředníků a zřízenců s dodatkem, že oněm městskýin 
zaměstnancům, kteří dostávají deputát, cena těchto požitků a užitků, 
vypočtená přiměřeně tehdejší hodnotě a ceně, má se odečísti od celko
vých požitků, to vše rovněž s výhradou přezkoumání. Jest dále proká
záno, že žalobci vzhledem na toto usnesení v sezení obecního zastu
pitelstva žalované obce ze dne 29. října 1924 byla přiznána služební 
doba k 31. pro~inci 1922: 2 léta a 9 měsíců. Jest nesporno, že žaiobce 
byl ustanoven revírním hajným u žalované obce dne 19. dubna 1920 
a že žalovaná obec s poukazem na § 17 prováděcího nařízení ze dne 
22. prosince 1920, čís. 666 sb. z. a n. -odepřela mu započítati pro po
stup do vyšších požitků vojenskou válečnou službu z dúvodu, že před 
1. zářím 1919 nebyl ustanoven. Poněvadž žalovaná obec svým zřízen
cům a zaměstnancům usnesením ze dne 13. září 1923 přiznala co clo 
jich po,žitkú, práva nároků táž práva, jaká příslušejí státním zřízencům 
a zaměstnancům, tedy obecní zřízence a zaměstnance ve směru tOtr 
státním zřízencům a zaměstnancům na roveň postavila, slUŠÍ v souzeném 
případě použíti vládního nařízení ze dne 30. května 1922, čís. 165 sb. 
z. a n. Právnímu názoru žalované obce,_ že toto prováděci nařízení nem~i. 
platnosti, jelikož prý odporuje zákonu ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 
sb. z. a n., nelze přisvědčiti. Zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. 
z. a n. v § 2 jedná o propočítání celkové služební doby státních za
městnanců, kteří nejsou zařaděni do hodnostních tříd, a nestanoví, jako 
v § 1, že propočítání to má se státi jen u zaměstnanců, kteří byli usta
noveni před úč,inností zákona čís. 541 (19. Podle § 4 zákona čís. 222(20 
stanoví se nařízen,ím, pokud Se započítávají léta ztrávená ve vojensk<é 
službě. Prováděcí nařízení ze dne 22. prosince 1920,Čís. 666 sb. z. a n 
vydané na základě § 4 zákona čís. 222(20, ustanovuje v § 12, že se 
VOjenská služba válečná plně započítá, a v § 17 se praví, že pmpo
čítání celkové služby jest provésti jen u státních zaměstnanců kteří 

'byli ustanoveni do 1. září 1919. Podle prováděcího nařízení ze dne 30. 
května 1922, čís. 165 sb. z. a n. vydaného na základě § 4 zákona čís. 
222(120, sluší státním zaměstn"ncům započístí válečnou službu vojen
skou pro postup do, vyšších požítků i při novém neb opětném ustan.o
vení, tedy i když po 1. září 1919 byli ustanoveni (§ 1 cit. nař.), ovšem 
Jen do nejvyšši výměry čtyř let (§ 2 cit. nařízení). Toto prováděcí na
řízení mění, vlastně doplňuje jen nařízení čís. 666(,20 sb. z. a n.,ne-

CiviJni rozh'ldnJtI lX. 105 
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odpo~uje však zákonu ,o propočítání ci'oby služební čís. 222/20 sb. z. 
a ~. Zalobce, jak pl:okazano, jako záložní pěšák konal válečnou službu 
vOjenskou ,od, I? br,ezna 1915 do 28. října 1918. Má proto nárok, b': 
m,u tato ,~alecna sluzba vojenská pro postup clo vyšších požitků podl~' 
zakona CIS. 222/20 sb; z, a n. a podle prováděcího nařízení čís. 165/22 
sb . ., z; a n. byla zapoo~ena a jmenovací listí na (dekret) tomu Odp~ví. 
daJlcl byl podle § 8 zakona ze dne 17. prosince 1919 čís. 16 z roh 
1920 sb. z. a n. vydán. '. , 

Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

, Dovoláni vyt~ká napadenému rozsudku. ž·, nesprávně posoudil právllí 
vyz~am usn:~~m }astupl,telstva žalovanÉ obce ze dne 13. září 1923, 
sn,a::e se, dohclÍ!, ,z:' kdyz SI zastupItelstvo ve svém usnesení vyhradiL, 
Jeste »prez~?:umaTIl«,. nestalo se jeho usnesení závazně, nýbrž že j2 
n:ohlo p'oz~ep kdykoh opraviti nebo změniti. Dovolacím vývodům nelze 
v~~~ pnsvedčlt:. V prot.okole o schůzi zastupitelstva obce ze dne 13, 
zan, 192,3, Je~oz ,slravnY"obsah byl procesnim soudem zjištěn, byl zře
telne ozdur~~nen, ucel, ~snasení, totiž nová úprava platů obecních zaměst
nancu, ,,~anzena vehclm ustanovením '§ 3 zákona ze dne 21. prosince 
1921, CIS, 495 sb. :: a n. a doplňujíci je předpisem § 19 zákona ze dn" 
20~pr?srnce 1922 CIS. ,394 sb. z, a n., t j, v podstatě snížení služebníc:l 
pozIt.ku obecmch zamestnanců na stej1)ou základnu se státními zaměst .. 
na-nCl; z ?dstavce druhého konečného usneseni lze zřetelně seznati že 
se ~a~tUPlt~ls,tvo u~!les,Io ,všemi hlasy, že městským zaměstnancům 'vS-
sl~\ D,e UZD~va a ~nzn,av,a služební požitky, práva a nároky, jaké maií 
statm ,zamest~ancl st;Jne, nebo rovnocenné kategorie, a že se přeřazeř,í 
obecmc~ z~mestna~cu ma. provésti podle zákona o propočítání služebn! 
doby statmm zamestnancum (prvý odstavec usnesení), L j. podle zá
k?na ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a n. Ustanovením § 4 zákona 
ČIS. 2~2 ,z .ro~u ~920 byla vyhrazena úprava započtení let ztrávených 
ve" sluzbe JIne nez statm, nebo ve službě vojenské zvláštnímu nařízení 
coz se stalo nej:'11 vl~dním nařízením ze dne 22. prosince 1920, čís. 666 
~?,. z: a ll., Jehoz se zalovaná obec přímo dovolává, nýbrž i vládním na
nze,mm ~e dne 30, května J 922, čís. 165 sb, z. a n., doplňujícím naří
ze~1 prve: zejména ve příčině započtení vojenské služby s:átních za
mestnancu pro postup do vyšších služebních požitků; obě tato nařízení 
JSou v po,~s~atě d?plňkem předpisu § 4 zákona čís. 222 z roku 1920. 
Byl'?~h zpsteno, ze obecní zastupitelstvo žalované městské obce ve 
sChu,ZI ze d~e 13. září 19?3 přiznalo usnesením formálně platným svým 
za~e~tnaI:c~m ste]n~ poz1tkY1 práva i nároky, jaké mají zaměstnanci 
sta!~I, steJne, kat~gone, a !e při to~ mělo na zřeteli i předpisy o pro
pocltanl sluzebmch let, pnznal pravem odvolací soud žalobci též vý
h?dJ:: ~lyn02'cí z vládn~ho nařízení čís, 165 z roku 1922 o iapočítání 
vale,~ne sluzby, vOje~ske (§ 2 tohoto nařízení). Dovolání mamě se pu
kOUSl dohčlÍl, ze pry SI obecní zastupitelstvo ve schůzi ze dne 13. záři 

- čís. 7445-
1667 

1923 vyhradilo přezkoumání svého uSl~eSeJ.lí, Pvo přípa:lě vi je.ho změl:u. 
bof z nesporného obsahu protokolu lze Jasne seznatt, ze Sl vyhradIlo ne v D. " h' . 

pouze přezkum propočtení II jedno!livých zaJ11~S~naI~cu, Jez ~e s~ U~l 
bylo jen hromadnou tabulkou dolozeno, a st~Jny, vFna~, :n~la I vy
hrada přezkoumání v druhém odstaVCI ,u~nes~~I" Jez zre]m,e tlka sťv:-'lsoe 
jen přezkllmu propočte:,é,,~eny deputatu a jl1~ych natura:l1Ic~ pozltku, 
Výhrady tyto nepnpousteJl }edy vyklad, ktery Jim l11yln~,dava dovo
latelka. Ostatně i z obsahu zalobcova dekretu ze dne 30. r!Jna 1924 lze 
zřetelně seznati, že propočtení služební doby bylo mu provedeno na 
základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 13. září 1923, a ozna
čuje se tedy i v dekretu toto ~sne:eni jako usn;sen; žalobc~)~~ prá,va 
zakládající, takže vlastní propoctem, Jak bylo urceno v pozdejsl sehu.zl 
zastupitelstva ze dne 29. října 1924, jest povÚ"ovati jen za provedení 
zásadního usnesení ze dne 13. září 1923, jak již správně dolíčil odvo
lací soud. žalobce nabyl proto práv z tohoto usnesení v jeho prospěc1: 
plynoucíCh, tudíž i práva na započtení zjištěné válečné služby 3 rokl: 
7 měsíců a 13 dnů pro postup do vyšších požítků podle ustanovelll 
druhého odstavce II 2 vl. nař. ze dne 30. května 1922, čís. 165 sb. z. a n., 
platícího pro státního zaměstnance a provádějícího jen § 4 zákom 
čís. 220 z roku 1920, ana vzpomenutým usnesením obecního zastupl
,elstva byla mu zaručena stejná práva a nároky, jako mají státní z~
městnanci stejné nebo rovnocenné kateg-one. NeseJde al1l na tom, Zi.:: 

ve schůzi zastupitelstva dne 13. září 1923 nebylo zvláště jednáno 
o úpravě platu žalobcova. Stačí, že byla závazně, přiJata }ásada pro 
městské zaměstnance o způsobu a rozsahu zapoctenl sluzebm doby. 
Bylo-Ii její provedení, vyžadující podrobné pr?~očty jedn'Dtliv:~, ~dl~
ženo na dobu pozdější, nemohlo se provedem Jlz uchyhtl od ~npte }a
sady úplné parity ve služebních požitcí~h,. právec~ } nár?clch me~~
ských zaměstnanců se zaměstnanCI statnU11I, Dovolam broJI Jen nenfl
pustně proti skutkovému zjišt~ní nižších so:rdů, doličujíe: ž,e ::ásada p~
ritní ve schůzi dne 13, září 1923 nebyla pnpta, neprovadl vsak po za
konu dovolacího důvodu podle čís. 4 § 503 c. ř, s. Odvolacím soudem 
byla věc posouzena s právního hlediska ,bezvadně a dovolací vývody 
nejsou s to, by vyvrátily správné dův'ody jeho rozhodnutí. 

čís. 7445. 

Byla-li po úplném rozbourání najatých místností provedena stavba 
nová zanikla nájemní smlouva podle § 1112 obč. zák. 

iákony o ochraně nájemců nebylo dotčeno rozvázáni nájemní 
smlouvy zánikem věci podle § 1112 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv 1 1180/;17.) 

Žalobce měl v domě žalovaného najaty hostinské místnosti. Vzhle
dem k přestavbě domu žalobce najaté místnosti vyklidiL Když pak dum 
žalovaného hyl znovU vystavěn, domáhal se na něm žalobce dodržení 

lC6'" 
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nájemní smlouvy a odevzdání hostinsk}rch místností. Pro c es' 
d ' I . n I 

so~ pr.ve sto !ce žal'Dbě vyhověl, odvolací soud žalobu 
zanutl. D u v () dy: zalo~ce St; vystěhoval z dosav"dních mÍ'stností, jež 
na I:atlak okresm pohtlcke spravy musely b,ýti přestavěny a nově upra
v~v~ny, ,ob~ strany, nejc,dnajíce výslovně o zrušení smlouvy, byly toho 
nunem, ze zalobce v nove postavených místnostech bude živn'Dst hostin
skou d~I,e p:ovozova!i a o, nájemném že se strany dohodn·ou. Tento vý
sledek nzem, o ktery prvy soud opřel své rozhodnutí a který za řízení 
odv?lacího změny ned'Dznal, osvojuje si i odvolací soud podle lIstano .. 
vem § 498 c. ř. s. a bere jej za základ svého rozhodnutí, Právní názor 
k něl21už dospěl prvý soud, že totiž 'dosavadní nájemní poměr zrušen ne~ 
byl, ze ~e ~ tOI,nU nenesla vúle. žádn~ ze stran, že naopak bylo jich úmy
~Ie~, naJate mlstnOSŤl,1 P,o Jejich ~restavbě ponechati žalobci v nájmu, 
ze slo Jen o, stavbu u.zlt~cn'Du a otazka zvýšení a úpravy činže že tomu 
nebyla na zava(~u, Jehkoz Se mohl domáhati zvýšení činže na soudě pro
n,a]ln;atel, pokladá odvolací soud za mylný. Původní smlouva nájemní 
tlm, z:.se }alobce z dosavadních místností vystěhoval dobrovolně, třeba 
v n,adep, ,ze bude v ~ájmu pokračováno, do jiného bytu, kde také pro
zatJmne zlvnost hostInskou dále provozoval, ve skutečnosti zanikla a 
s~alo se ,tak d~hodou obou stran. Předmět nájemní zanikl zbouráním 
vsech mlstnosŤl, . dosavadn! nájel;nn,é, přestal žalobce žalovaným s jich 
~.o~hlasem a na Jich podnet odvadeh a vystavěny byly místnosti zcela 
]lne, c? do u!ní~tění a roz.měrů, od pú~odních odchylné a počtem větší. 
Dos~vade mel zalobce najatu senkovnu, kuchyň a pokoj, v nových bu
dovach bylo místností více o sál, poko'j a šatnu a byly nové mÍ'stnosti 
v~tší, než staré! z dřívějšího pokojeudělilna kuchyň, ze staré šenkovny 
zustala pouze jedna zeď a sál byl úplně nový, Jednalo se tedy o pře
sta~bu spoj:nou se zvět~ením, dosa:adních místností a zvýšením jejich 
p~du. S,tara smlouva naJemm zamkla tedy 1'Ozb'Duráním dosavadních 
ITIi'stnosŤ1 a dobr.o~olným vystěhováním se žalobce sama sebou, aniž by 
? tom n;uselo ,byh výslovn.ě mluveno, zanikla tím, že žalobce na výzvu 
zalovaneho mlstnosŤ1 vykltdIl, a stalo se tak ve skutečnosti dohodou 
stran. úč~l, pr?č se tak ,stalo, je PTo posouzení věci lhostejný, Ochrana 
do'savad;l1ho I;ajmu, nemela by take ,významu a smyslu. Účelem ochrany 
P?dle ~ajen:n~ho zakon~ jest, by najemce chráněn byl před bezdůvod
nyml ,vy~oved ml ~ron~jl~l1atele a na druhé straně vlastník, jenž má pod
stalny duvod k vypoveJl, domáhá se povolení výpovědi soudem proto, 
by naby:l Ť1tulu. k ex~kučnímu vyklizení místností. V souzeném případě 
r?·vole111 takove nemelo· by vůbec významu, když se žalovaný z hostince 
jl'. d~brovolně vystěhoval a donucování jeho k tomu stalo se bezpřed
~etn.ym. ,. Strany ovšem, způsobivše vyklizení dosavadních místno'sŤ!, 
jed?aly, pn tom,v pevné naději a víře, že po výstavbč místností bude 
v 111cb zalobce zlv-nost dále provozovati. To předpokládalo arci uzavřeni 
sm!9~~Y ,nové, z~jména vzhledem ke změněnému objektu stanovením 
vyssl Clnze, Vzdyt smlouva nájemní předpokládá podle § 1090 obč. zák. 
d?hodu o předmětu, n~jmu a o úplatě a dokud se '0 obou těchto podmín
kach nestalo ujednall1, nelze o smlouvě nájemní mluviti. Že stará činže 
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800 Kč nemohla zů~tati po vS/stavbě hostince, toho obě strany byly' si 
vědom)'. Jde tedy o to, jak k úpravě nájemného lze dojíti. Mylně má 
prv)! soud za to, že úprava a zvýšení činže státi by se mohla podle náj. 
zák. (§ 8 a nás!.) na návrh pronajímatele soudem. Tomu odporuje před
pis § 31, podle něhož nájemní zák0'11 ,levztahuje se na domy, aniž na 
přestavby a přístavby domů, pro něž bylo uděleno úřední povolení sta
vební po 27, lednu 1917 a v jiných domech na místnosti, které byly te
prve po 1. květnu 1924 nově zřízeny a pronajaty. Není-li možnou úprava 
nájemné'ho soudem, nezbývá než stanovení jeho dohodou stran, K do
hodě té však, ač o to několikráte bylo se pokoušeno, nedošlo a rozchá
zely se strany ve svých návrzích podstatně. Nevznikla proto a nemohla 
vzniknouti pro nedost~tek souhlasu o nájemném nová nájemní smlouva 
a, ježto stará smlouva byla zrušena, není důvodu, by žalovaní byli do
nucováni k dodržení smlouvy. Žalobce vyklizením starých místnosti 
snad přišel ke škodě, ale bylo jeh'o věcí, by nový nájem dostatečně si 
zajisti!. Měl před vystěhováním dáti podnět k dohodě o příštím ná
jElTiném aspoň přibližně, ať ve formě percentuelního snášení nákladú 
stavby, ať stanovením nejvyšší meze a, jestliže toho neuNnil a dobro
volně vyklidil hostinec, spoléhaje jen .na příští dohodu, zavinil si sám 
šk'Ddy, jež snad utrpěl. Kdyby se nebyl vystěhoval dobrovolně, byl by 
nastal žalovaným úkol, by vymohli si výpověď z nájmu místností v ho
stinci a případně vyklizení žalobce a byli by museli žalovaní podati 
průkaz, že dúvod výpovědní je dán. 

Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Podle zjištění nižších soudů, jež v tomto směru zůstala negotčena 
dovolatelovými výtkami podle § 503 čís. 2 a 3 c. ř. s., bylo nutno pro 
změnu stavebního plánu zkoumati všechny místnosti najednou. Pře
stavba pronajatých místno·stí byla provedena až do základů, takže ze 
starých základů zbyl jen kousek a kousek jedné stiré zdi,. Po zbourání 
všech místností byly vystavěny místnosti vesměs jiné, -co do umístění 
a rozměrů od původních odchylné a p'očtem větší. Dosavád měl žalobce 
najatu šenkovnu, kuchyni a pokoj, v nových budovách bylG místností 
vice o sál, pokoj a šatnu. Nové místnosti byly větší než staré, z dřívěj
šího pokoje udělána kuchyň, ze staré šenkovny zústala pouze jedna 
zeď a sál byl úplně nový. Z těchto zjištění právem vyvozuje odvolací 
soud právní závěr, že původní smlouva nájemní o oněch star)rch, nyní 
rozbouraných místnostech zanikla rozbouráním najatých místnosti. 
'Neboť nejde tu o pouhou přestavbu místností, jak žalobce míní, nýbrž 
b nově provedenou stavbu po úplném rozbourání stavby staré. Tímto 
úplným zbouráním původně najatých místností byla najati (spachto
vaná) věc zlllařena a tím nájemni (,pachtovní) smlouva podle § 1112 
obč, zák. zanikla sallla sebou. O tOI11, že o nově zbudovaných místno
stech nová nájemní smlouva nebyla sjednána, nelze míti pochybnosti. 
To dolíčil v podstatě správně i odvolací soud a dovolání to již nena-
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padiL Dovoláním zdůrazňovaná skutečnost, že podle zjištění soudu prvé 
stolice bylo v záměru stran, nájemni poměr udržeti a tím vylouč'iti dtl
sledky domnělé přestavby pro trvání nájemniho poměru, je právně bez 
významu) když zbouráním místností, zrušením najaté věci, nájemní 
smlouva podle zákona sama sebou zanikla. Zdůrazňovaný úmysl stran 
mohl směřovati nanejvýše snad k tomu, že 'nájemní smloůvu zbouráním 
(zmařenim) najaté věci zaniklou po znovubudováni místností těchto 
obnoví. K tomu však, jak již řečeno, nedošlo. Neprávem se žalobce do
volává ustanovení zákona ú ochraně nájemníků. Ta upravují jen rozvá
zání nájemni smlouvy výpovědí, jína'{ upravené §§ 1116 až 1119 obč. 
z~k, neplatí však tu, kde jde o rozvázání nájémni smlouvy zánikem 
v~c; podle § ~ 112 obč. zák. Zda se zmaření stalo se souhlasem nájem
mku, Čl bez neho, a zda se stalo ze zavinění pronajímatele, či bez něho, 
na tom nesejde. Za všech okolnostf smlouva takto zanikla. Zanikla-li, 
nelze ovšem již zní žalovati na její dodržení. Řešiti, pokud lze jeji zá:nik 
některé straně přičitati jako zavin~ní a z něho odvozovati nároky na 
náhradu škody, není již předmětem tohoto sporu. 

čís, 7446. 

Ručeni za škodu z provozusilostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). . 

Řidič automobilu jest povinen dodržovati nejenom policejní silruičrui· 
řád, nýbrž i pravidla opatrnosti, předepsaná policejnim řádem pro jízdu 
automobilů a motorových kol, a mimo to pravidla, předepsaná pmstýtn 
rozumem. ~ 

Strážka automobilu, jedoucího po nesprávné strlll1ě silnice, s moto
cyklem, jedoucím po správné straně silnice. Vyhnul-li se automobil 
včas na správnou stranu, jest motocyklistovi, jenž se po té vyhnul na 
nesprávnou stranu silnice, čímž došlo ke srážce, přičísti větší míru za
vinění na úrazu při srážce ho stihnuvšim. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv I 16()5/27.) 

Karel K., jeda na motocyklu, byl usmrcen při srážce s automobilem, 
řízeným Rudolfe~l P-em a náležejícím bance U. Žalobní nárok vdovy 
a dětí po Karlu K-ovi proti řídičí a majiteli automobilu na náhradu 
škody neuznal pro c c sn í s o udp r v é s t O I i c e důvodem po 
právu. O d vol a c í s o u cl uznal žalobni nárok důvodem po právu 
z polovice. N e j v y Š š í s o u d vyhověl dov'olání žalovaných potud, 
že uznal žalo~ní -nárok důvodem po pravu pouze jednou třetinou. 

Dťtvody: 

Provádějíc dovolací důvod- nesprávného právního posouzení) sn.?:ZI 

se žalovaná strana dolíčiti, že žalovaný šofér směl podle policejního 
silničního řádu jeti po pravé straně silnice, široké 1 O mJ a, poněvadž 
nejel osadou uzavřenou, rychlostí až 45 km, dále, že, vykonávaje takto 
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své právo, není podle § 1305 obč. zák. zodpovědným za škodu tim 
vzniklou, konečně, že podle posudkú zl:alcú nepotřeboval dávati varovná 
znamení houkačkou, takže nelze na jeho straně shledati zavinění. Nelze 
souhlasíti s těmito vývody. Nesprávným je názor, že, když policejní sil
niční řád nezakazuje jízdu na pravé straně sHnice, nemůže býti šofé
rovi taková jízda kladena za vinu. Řídič automobilu jest povinen do
držovati nejen policejní silniční řád, nýbrž í pravidla 'Opatrnosti, přede
p,aná policejnim řádem pro jizdu automobilů a motorových kol, a mimo 
to pravidla předepsaná prostým rozumem (§ 335 tr. zák., §§ 1297 a 
1299 obč. zák.). Pakliže jízda na pravém silničnim b"nketu s rychlostí, 
zjištěnou odvolacím sDudem aspoň 35 km za hodinu,a nedávání ma
Illení houkačkou byly v souzeném případě způsobilé přivoditi nebo 
zvětšiti nebezpečí pro osoby pohybující se na silnici a jmenovitě pro 
motorová kola, jedoucí naproti pn téže straně silnice, jest žalovaná 
strana zodpovědna za úraz z tohoto nebezpečí přes to, že v jiných, 
s"ad i pravídelných případech by stejný způsob jízdy byl zcela nezá
vadným. Při tom nutno zdůrazniti, že řídič automobilu jesť sice opráv
nčn předpokládati, že i ostatní používatelé silnice budou šetřiti poli
cejních předpisů a přirozené opatrnosti, že však § 45 policejního řádu 
pro automobily předpisuje, že rychlost automobilu musí býti za všech 
okolností taková, by řídič byl jejím pánem, a aby bezpečnost osob 
a majetku nebyla -ohrožena, dále, že řídič automobilu jest povinen rych
lost přiměřeně zmírniti a, když je třeba, i zastaviti, když by mohl nastati 
úraz. Osobami, o jichž tělesnou bezpečnost má šofér podle tohoto před
pisu dbáti, nelze rozuměti jenom osoby, jež dovedou své jec!nání auto
mobilovému prov'ozu rychle přizpůsobiti. Nelze říci, že první žalovaný 
opatrnost tuto 'předepsanou zachoval. Policejní předpis, že se má vy
hýbati na levo, činí příkazem obyčejné opatrnosti, by se také jelo, 
pokud možno, po levé straně. silnice, poněvadž se tím zmírňují obtíže 
vyhýbání a zmenšuje nebezpečí srážek. Když automobil přes to, že -sil
nice byla široká ]() m, jel po její pra-.oé straně, vzdálen jenom 2 m od 
kraje, hyla možnost srážky s vozidlem jedoucím naproti, a to v duchu 
předpisů G vzájemném vyhýbání správně na levé straně silnice, zbyteČ'ně 
zvýšena. V souzeném případě padá ještě na váhu, že motorové kolo 
nemělo po levé straně pm větve stromů visící nízko ,nad silnicí ku pře
depsanému vyhýbání na lev o již dosti mí'sta. Zjištěnou jízdou automo
bilu bylo dále způsobeno, že vzájemné spatření se 'Obou vozidel nastalo 
mnohem později, než kdyby byl automobil jel prostředkem silnice, nebo 
na levé její straně. Poněvadž pravá strana silnice směrem jízdy auto
mobilu byla vnitřním obloukem zatáčky a osázena stromy, klesla pře

.hlec\nost silnice na pnuhých 46 m, ač uprostřed silnice jedoucí vozidla 
mohla se spatřiti na 80 m. Doba, v níž se proti sobě jedDucí automobil 
a motor musily po spatření potkati, klesla na pouhé 2 až 3 vteřiny a 
byla příliš krátkou pro správné rozhodnutí řídiče motorového kola, jak 
se má zachovati. Řídič automDbilu mohl a měl zmírniti 'nebezpečí, které 
SVOll jízdou zbytečně vyvolával, tím, že by byl zmírnil svou rychlost 
úměrně zmenšené přehlednosti silnice a že by byi upozorňoval vozidla 
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jedoucí naproti již před jich spatřením na sebe houkačkou) což bylo 
záhDdno také pr'Oto, že auto jelo s kopce s vypjatým motorem, tedy 
bez hluku. Prvý žalovaný nedhal této opatrnosti a jel bez zmírnění rych
losti a nodávaje znameni na pravé straně silnice stejně, jako by byl mohl 
a směl jeti bez jakéhokoliv ohrožování cizí bezpečnosti uprostřed, nebo 
po levé straně silnice. Odvolací soud uznal správně, že taková jízda 
ohrožuje bezpečnost osob a majetku, zvyšuje škodlivo·st překvapení, pů
sobí zmatek a stěžuje, ba i znemožňuje vozidlu jedoucimu naproti 
možnost, vyhnouti se na levo. Tím jest prokázáno nejen zavinění prvního 
~alovan~ho', nýbrž i příčinná souvislost s úrazem. Bez pochybeni prvního 
zalovaneho nebylo hy došlo k nesprávnému vyhýbání se Karla K-a na 
pravo, ani k úrazu. Námitka, že by k :'Irazu ne'bylo došlo, kdyby K. hyl 
s~trval ve směru své jízdy a nebyl se vyhýbal proti předpisům, má 
vyznam jenDm s hlediska spoluzodpovědnosti K-ovy, nikoliv s hle
diska zavinění prvého žalova;ného. Příčiinná souvislost mezi jeho zavi
něním a úrazem není vyloučena tím) že úraz byl vyvolán zaviněním obou 
stran. Oprávněno jest dovolání, pokud, stavíc se na půdu skutkového 
zjištění 'Odvolacího soudu, napadá rozdělení viny mezi řídiče automobilu 
a Karla K-a ro,vným dílem. Bylo zjištěno, že ani K. nedával znamení 
a že tím stejně jako šofér pDrušil příkaz přirozené opatrnosti i poli
cejního předpisu. Hlavně Však bylo zjištěno, že bezprostředni příčinou 
srážky bylo nenadálé zabočení'K-a na pravo silnice proti automobilu, 
vyhýbajiCímu se právě podle předpisu na levo, a to podle zjištěni prvého 
soudu, Jež opravným řízením zůstalo /nedntčenro, bez brzdění a s ne
zmenšenou rychlostí. Toto jednání bylo hrubým pomšením policejního 
předpisu, že se musí vyhýbati na le'{o. Jest to jediný předpis upravu
jíci dopravu na silnici,' ale právě proto musí býti zachováván přesně 
a bezvýjimečně. Zdálocli se K-ovi nemožným, by setrval ve směru své 
jízdy 11~ levé straně silnice, poněvadž mylně předpokládal, Že auto po
jede dale ve .směr~ své jízdy, totiž 2 m od kraje silnice, a nebylo-Ii 
na teto str;;ne s!lmce k vyhnutí na levo již místa, poněvadž mu pře
kážely větve nízkých stromů, bylo jeho povinností, by· zastavil a se
skočil s kola. Je]i,kož jel do kopce poměrně pomalu, spatřil automobil 
již ve vzdálenosti 46 m a po seskočení mohl Se uchýliti pod větve 
stromů, kde bylo volnéilO prostoru 2 m a kde byl před srážkou s autem 
úplně bezpečným, bylo seskoč'ení s k01a možným, účelným a okamžité 
situaci a předpisům jedině vyhovujícím opatřením k zabránění úrazu 
v tom připadě, kdyby něja'<ého opatření bylo bývalo třeba. Bylo však 
dále ještě zjištěno, že nějakého opatřeni na stral1~ K-ovl' nebylD vůbec 
potřeba, poněvadž řídič autumobilu ihned, jak spatřil motorové kolo, 
tedy již ve vzdálenosti 46 m, zabočil podle předpisů na levo a ponechal 
celou svou pravou stranu silnice k použití K-ovi. Úraz 3tal se na nei
zazšim jeho levém, pro motorové kolo pravém, kraji silnice, tedy na 
místě, kam K; při správné jízdě a podle policejního předpisu o vyh}'
bam se nesmel dostat!. K. mohl a měl prostě pokračovati ve svém do
savadním směru jízdy, a ke střetnutí vozidel nebylo by došlo. Zavinil 
srážku přímo tím) že porušil předpis a vyhýbal na pravo, zavinění ří-
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cliče automobilu bylo s úrazem ]en0111 potud v pncl11llé souvislosti, že 
spolupůsobilo na vznikLI nebezpečné situace, vyvolávající překvapení 
a zmatek. Ovládnutí této situace bylo možné, prvý žalovaný ji také 
ovládl, nikoliv však K. Nesprávné jeho rozhodnuti, vyhnouti se auto
mobilu na pravo, jde ovšem na jeho účet i tehdy, když se stalo z úleku, 
neboť, kdo jezdí na motorovém kole, zodpovídá za nednstatek nejenom 
obyčejných schopnosti a obyčejné duchapřítomuosti, nýbrž i zvláštní 
pDhotovosti a dovednosti, jakých právě jízda na motorovém kole, .tedy 
podnik podle své přirozené povahy nebezpečný vyžaduje. Míra spolu
zavinění řídiče auta na úrazu jest proto menší než vina K-ova a byla 
,'ovolacím soudem odhadnuta na třetinu. V tomto směru bylo dovo
lání žalované strany vyhověno a uznáno, jak se stalo. 

čís. 7447. 

Třebas bylo vyhověno dovolání žalovaného co do výše náhrady 
škody, jest mu po případě přece uložiti náklady dovolacího řízení. Zásada 
§ 43, druhý odstavec, c. ř.s. platí i pro ř1zení dovolacl. 

(Rozh. ze dne 22. řijna 1927, Rv II 205/27.) 

O b a niž Š í s o u d Y přisoudily poškozenému proti dráze bolestné 
5.000 Kč. Ne j v y Š š í s o II d vyhověl dovolání žalované dráhy potud, 
že přisoudil žalobci bolestné pDuze 2.500 Kč, uložil však žalované, by 
nahradila žalobci útraty dovolací odpovědi. 

Důvody: 

Když bylo zraněni žalobcovo dle zjištěni nižších stolic pro' dovolací 
. soud závazného jen lehké, jest zajisté vzhledem k velikosti a trvání 

bolesti úplně přiměřeným bolestné 2.500 Kč. Proto však nebude přece 
žalobce povinen ._nés.ti své útraty sporu, ll)Tbrž musí mu je žalovaná 
strana hraditi, protože výše bolestného závisela na nálezu znaleckém 
a na uvážení soudcovském (§ 43 druhý odstavec c. ř. s.) a žalobce, jak 
už odvolací soud dolíčil, nánoky své vzhledem k původnímu stavu věci 
nepřeCenil a konečně, nehledíc ani k tomu, žalovaná žádala naprosté 
zamítnutí žaloby, takže spor o výši vždy býti musil a tu nehrálo pod
statné role, žádalo-Ii se více nebo méně. Zásada § 43 druhý odstavec 
platí však i pro dovolací soud (,§ 50 c. ř s.) a jeho výraz »může« na
znacuje, že se to má uč'iniii tak, jak se to v konkretním případě vidí 
vhodným a slušným. 

čís. 7448. 

Obec!li zaměstnanci. 
Usnesením městského zastupitelstva, že právni poměry a požitky 

mužstva městské policejnistráže majl býti upraveny obdobně podle 
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norem platných pro státní sluhy, bylo mužstvo městské policejní stráže 
postaveno na roveň státním zaměstnancům, nemělo však býti účastno 
zvláštních výhod, které budou později poskytnuty pouze určité kategorii 
státních zřízenců. 

UstanovenÚl1 § 148, druhý odstavec, platového zákona ze dne 24. 
června 1926, čís. 103 sb. z. a n., nebyla výhoda o ponechání t. zv. stráž
ních přídavků rozšířena též na strážníky samosprávných korporací. 
Nárok obecního strážníka na strážní přídavek nelze vyvoditi ani z § 3 
zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 495 sb. z. a n. ani z § 19 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n., aniž ze zákona ze dne 
13. července 1922, čÍs. 230 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 22. října 1927, Rv II 413/27.) 

Zalobce byl policejním strážníkem města Prostějova a byl usneseuím 
obecního zastupitelstva ze dne 17. října 1919 zařazen do úřednického 
schematu tohoto města podle norem platných pro sluhy města a to 
obdobně podle norem plaÍ1iých pro sluhy státnÍ. Městské zastupitelstvo 
v Prostějově usneslo se právoplatně ve schůzi ze dne 17. října 1919, 
by právní poměry a požitky mužstva městské policejní stráže v Prostě
jovl' byly sowhlasné s požitky"státních zřízcnců a že toto usnesení jest 
i pro doby příští závazným pro město Prostějov. zalobce trvaje na tom, 
že mu kromě požitků přiznaných na základě těchto usnesení a dalších 
usnesení obecního zastupitelstva, přizpůsobívších se mezi tím vydaným 
různým zákonům o státních a obecních zřízencích - náleží též přída
vek strážní ve smyslu zákona ze cíne 13. i"ervence 1922, čís. 230 sb. 
z. a n. a nařízení ze dne 5. října 1922, Čís .. 295 shi. z. a n. ročně 1.000 Kč, 
domáhal se na žalované obci placení tohoto přídavku od 14. října 1922, 
kdy zákon ze cine 13. července 1922, čís. 230 sb. z. a n. nabyl úči·n
ností. Pro c e sní s o udp I' V é s t o I i c e zan'ítl žaloou, jakož 
i určovací návrh žalobcih-, že mu přísluší proti žalov~né z důvodu stráž
ního přídavku od 1. července 1926 po celou dobu jeho aktivity ročních 
1.200 Kč. O cl vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdí!. D ů vod y: 
žalobce napadá především názor prvého soudu, že žalohci nepřísluší 
nárok na strážní přídavek, ježto nejde o výhodu, jež byla propůjčena 
státním zaměstnancům vůbec, nýbrž toliko určité kategorii. V tomto 
směru vyplývá z dopisu městské rady v Prostějově ze dne 15. května 
1920, pří!. C, že městské zastnpitelstvo v Prostějově lIsnesením ze cine 
17. října 1919 rozhodlo, by právní poměry a požitky mužstva městské 
policejní stráže v Prostějově byly upraveny od 1. ledna 1920 podle no
rem platných pro sluhy města Prostějova, tudíž obdobně podle norem 
platných pro sluhy státní~. Ve výnosu ze dne 14. října 1921 pří!. E upo
zorňuje městská rada v Prostějově správu městské policie, že městské 
zastupitelstvo v Prostějově ve schůzi ze dne 19. října 1919 pravoplatně 
se usneslo, by právn: poměry a požitky mužstva městské policejní stráže 
v Prostějově byly souhlasné s požitky státních zřízenců, a že toto usne
sení jest i pro doby příští závazným pro město Prostějov. Těmto zjí-
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štěnill1 odvolatel neodporuje. I:.oodle § 1 zákona ze dne 13. července 
i 922, čis. 230 sb. z. a n. zřizují se pro výkon bezpečnostní služby 
II státních úřadů, jež se určí nařízením, civilní sbory stráže bezpečnostní. 
Požitky jejich upravuje § 3 cit. zák., podle něhož náleží. členům sboru 
stráže bezpečnostní kromě požitků stanovenýc~ o?ecnýml ph,~p.lsy pr~ 
zaměstnance d-otčené skupiny (kategone) take pndavek strazm, ]ehm 
výše u sboru uniformované stráže bezpečnostní, určena. ročně 1.800 Kč 
(§ 56 vl. nař. čís. 295/22). Právem tedy dospel, prv~1 soud k .nazo.r~l, 
přihlížeje k ob~ahu příloh C, ~: že muistvo mestske pohcetm stra.ze 
, Prostějově melo ve svych pozltclch byh postaveno na roven statmm 
~a!11ěstnanců111) nikoliv však, že mělo býti účastno též zvláštních výhod, 
jež budou později ,P0skXtnuty. pouze určit" kat:gor~í s~átních ~ří,zencú' 
Vždyť odvolatel sam pnpoush pko notoncke, z.e ]IZ pred vyda11im za
kona čís. 230/22 byla státní policie v Praze, Brne; Llberc.1 a pl~de. M,ohlo 
tedy obecní zastupitelstvo ve zmíněném ,:I;~eSe11i prohlas!tl, ze pontky 
mužstva stráže bezpečn,ostní budou napnste sk]noe s pO~ltky u polICIe 
státní a nikoliv s požitky státních zřízenců (sluht~). Spravn?sh toh~to 
názoru nasvědčují ostatně též dopísy svazu obecl1lch, zemskych a stat
ních zřízencÍ! ze'd-ne 16. září 1924 [příl. 1 a)] .a 25.hstopadu.:9?4 
[příl. 2 a) J, jak prvý soud správně dovozuje. Spravnym Je te,dy ZJISte~1 
prvého soudu, že obecním zastuplt~lstvem l1~byio. ~sneseno, ze se I11~Z~ 
stvu policejní stráže přiznávají požitky státm pohcle. Teprve ve sch~zl 
městského zastupitelstva dne 20. října 1925 byl? u:nese~o, by ~r; ~p:t
nou platností od 1. ledna 1925 byl poskytovan zenatym straznlkum 
příplatek na byt po 600 Kč ročně a dá~e ,Pf? každé~o muže bez ro;dílu 
stavu strážní přídavek ve výšI 50 Kč meslcne a to zalohou podle navr~u 

. finanční komise. Zároveň však prohlašuje městské zastupitelstvo, ze 
trvá na tóm, by policejní stráž byla náležitě vyškolena, a že je, nutno, 
by mužstvo policejní stráže v~ z~lá~~ních. kursec~. nabylo potr;bnel'~o 

. vzd,ělánÍ. Kursů těchto jsou povmnr sncastmh se vSlchm pohceJ11i stra~~ 
nici. Kteří by tomu pro nezpťrsobilost nemohli vyhověti, nebuduu mltl 
nároku na úpravu podle norem pro státní policíi. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího s'oudu pouze dovolacím dů
vodem nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a 
opírá žalobní nárok výslovně o usnesení zastupitelstva městské obce 
Prostějova ze dne 19.' října 1919, dle něhož právní poměry a požitky 
mužstva městské policejní stráže v Prostějově mají býti souhlasné s po
žitky státních zřízenců. Než s právním závěrem, který činí dovolání 
z tohoto usnesení, nelze souhlasiti. Nižší soudy z doslovu tohoto usne
sení - jež podle tvrzení žalobcova bylo mu oznámeno výměrem ze dne 
15. května 1920 (,pří!. Cl, v němž bylo ještě výslovně zdůrazněno, že 
právní poměry a požitky policejní stráže se upravují od 1. ledna 1920 
obdobně podle norem platných pro státní sluhy - a dále z výnosu 
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městské rady v Prostějově ze dne 14. října 1921 (pří!. E), správně do
líčily, že z nich nelze odůvodniti žalobní nárok. Vždyť z obsahu listin 
zcela zřetelně plyne, že žal'Obce nebyl jimi ve svém právním poměru 
k obci ani pokud jde o služební požitky postaven na roveň členům 
státní stráže bezpečnostní, naopak byly mu dovolávaným usnesenim 
obecního zastupitelstva poskytnuty pouze požitky státního zřízence 
(sluhy). Prvý soud však dále zjistil, že ani později nebylo úmyslem 
obecního zastupitelstva, by bez výhrady přiznal'O žalobci obdobný strážní 
přidavek, jaký dostávala státní stráž bezpečnostní, nýbrž že mělo se 
přídavku budoucně dostati pouze těm slrážníkl1m, kteří po odborném 
kursu prokází úspěšnou zkouškou způsobilost, rovnaJíci se policii státní. 
Dovolání, přezírajíc tyto skutečnosti, dospívá k mylnému závěru, že do
volávaným usnesením obecního zastupitelstva byl žalobce postaven ve 
svém služeb nim poměru, pokud jde o služební požitky, práva a nároky, 
zcela na roveň členům sboru státní stráže bezpečnosti. Nelze souhlasiti 
ani s názorem dovolatelovým, že z ustanovení § 212 odst. (1) až (3} 
§ 148 odsl. (2) plato,vého' zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. 
z. a n. vyplývá žalobou uplatňovaný nárok, neboť není u žalobce skut
kových předpokladů těchto předpisů, zejména pro vyrovnávací přídavek, 
který podle § 212 'Odst. (.3) platového zákona vyžaduje, by zaměstna
nec měl podle dřívější samosprávné úpravy větší služební požitky již 
ku dni 31. prosince 1925, než kterých se mu má dostati nOVOll úpravou, 
a toho u žalobce nebylo. Ustano'vením § 148 odst. (2) platového zák. 
byly sice ponechány v platnosti t. zv. strážní přídavky, avšak jen pří
slušníkům státní stráže bezpečnostní podle vládníh'o nařízení ze dne 
5. října 1922, čís. 295 sb. z. a n. uťč'ené, avšak nebyla výhoda tato roz
šířena též na strážníky samo,správných korporaci. Dovolání nelze dátí 
ani za pravdu, pokud se snaží z ustano'vení § 3 zákona ze dne 21. pro
since 1921, čís. 495 sb. z. a n. a § 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
čís. 394 sb. z. a n. dolíčiti, že jimi byla vyslovena naprostá parita ve 
služebních požitcích, právech a nárocích mezi zaměstnanci veřejných 
korporací a státními zaměstnanci a že prý již z toho vyplývá, že nutno 
žalobci přiznati také strážní přídavek, který v té dohě dostávala státní 
bezpečnostní stráž podle § 3 zákona ze dne 13. července 1922, čís. 230 
sb. z. a n. a vládního n,ařízení ze dne 5. října 1922, čís. 295 sb. z. a n. 
Než tomu .není tak, neboť předpisy § 3 zákona čís. 495/21 a § 19 zák. 
čís. 394;122 bylo pouze nařízeno· snížení požitků přiznaných obecním 
zaměstnancům služebními řády a usneseními zastupitelstva na míru po
žitků stejné nebo rovnocenné kategorie státních zřízenců (arg. slova 
»pukud přesahuji«), nikoliv jejich zvýšení, pokud byly nižší, kteréžto 
právo bylo ponecháno vlastnímu rozhodování samosprávných korporaci. 
Aní z doslovu zákona ze dne 13. července 1922, čís. 230 sb. z. a n. 
nemůže žalobce odvozovati nárok na strážní přídavek, neboť předpisy 
zákona platí jen pro státní stráž bezpečnostní a ,nebyly ani poz'ději roz
šířeny na strážníky v obecních službách. žalobci by mohl býti přiznán 
právní nárok na strážní přídavek jen, kdyby byl prokázal, že dovo
lávaným usnesením obecního zastupitelstva ze dne 19'. října 1919 byly 
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mu poskytnuty obecnim zastupitelstvem stejné služební požitky jako 
státní stráži bezpečnostní, avšak tento důkaz se mu nezdařil. Jinak stačí 
odkázati ku správným důvodům napadeného rozsudku, které nebyly 
vyvráceny ani seslabeny dovolacími vývody. 

čís. 7449. 

K tomu, by se věc stala příslušenstvím věci hlavní, se vyhledává, 
by byla ve vlastnictví toho, komu patří věc hlavní. 

Nejsou-li věci s nemovitostí tak spojeny, že by je nebylo lze hospo
dářsky odstraniti, nejsou přírůstkem nemo"itosti. 

Exekučni soud, stanově příslušenství nemovitosti, na niž se vede 
exekuce, jest oprávněn rozhodovati o otázce případné výhrady vlast
nictví k věcem udánlivého příslušenství. 

(Rozh. ze dne 26. října 1927, Rl 914/;27.) 

Návrh firmy Josef K. a Daniel K, by byly z exekuce na nemovito,st 
vyloučeny různé' movitosti, k nimž navrhovatelé tvrdili vlastnictví, 
s o udp l' V é s tol i c e zamítl, l' e k u r sní s o u d návrhu vyhověl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jak dovolací rekurent výslovně uvádí a bylo též st"noviskem re
kursního soudu, nejedná se v projednávaném případě o stroje a usta
'nOvení § 297 a) obč. zák. nepřichází tudíž co se týče otázky, zdali věci, 
o něž se jedná, jsou příslušenstvím prodávané nemovitosti, v úvahu. 
Podle §§ 294 až 297 ohč. zák: musí věc, by se stala příslušenstvím, 
býti ve vlastnictví toho, komu patří věc hlavni. Ohledně předmětlJ, 
o které se jedná, jest zjištěno, že si k nim Josef K a Daniel K při pro
deji vyhradili vlastnické právo a že věci ty nebyly a ani nyní ještě ne
jsou ve vlastnictví majitele prodávané nemovitosti. Podle §§ 294--297 
obč. zák. nestaly se tudíž ony věci příslušenstvím prodávané nemovi
tosti a rekursní soud vyloučil je z příslušenství této nemovitosti právem. 
Mylně má do-volací rekment za to, že věci, o jichž vylončení z příslu
šenství se jedná, jsou přírůstkem prodávané~ nemovitosti a následkem 
toho, že jsou vlastnictvím majitele nemovitosti a tudíž i jejím příslušen
stvím. Jak bylo zjištěno, nejsou ony věci s prodávanou nemovitostí tak 
spojeny, že by je hospodářsky nebylo lze odstraniti (§ 415 obč. zák.). 
Nelze proto tvrditi, že se na ně rozšířilo vlastnictví k hlavní věci. vý
vody dovo,lacího rekurenta o neoodlučitelnosti věcí vylučovaných z pří
slušenství z důvodu, že jde o věc hromadnou, nejsou případny. Neopod
statněna jest výtka dovolacího rekmenta, že nebyli před rozhodnutím 
slyšenihypotekární věřitelé. O čem měli věřitelé tito, býti slyšeni, se 
v dovolacím rekursu neuvádí a, co se týče právního nazírání na věc, ne
bylo je třeba slyšeti. Přisvědčíti nelze dovolacímu rekurentu ani v tom, 
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když vytýká, že otázka platností výhrady vlastnictví nebyla vyhrazena 
pořadu práva. Že by exekuční soud, stanově příslušenstvi nemovitosti, 
na niž se vede exekuce, nebyl 'Oprávněn rozhodovati o otázce platnosti 
případné výhrady vlastnictví k věcem udánlivého příslušenství, nelze 
uznati. 

čís. 7450. 

Politická strana není v oboru soukromého práva právním podmětem. 
Závazky, jež v zájmu politické strany podstupují lysické soby, postihují . 
podle všeobecný~h zásad' soukromého práva jenom je. 

(Rozh. ze dne 26. října 1927, Rv I 286/27.) 

Žalující družstvo domáhalo se na žalovaném úplaty za tisk časopisu. 
Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š -

š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Podle zjištění nižšich soudů tisklo žalující družstvo pro agrární a 
konservativní stranu z příkazu žalovaného a ještě jednoho zakladatele 
strany časopi's a žal'Ovaný platil výdaje Hsku. Když pak po parlament
ních vo,lbách z listopadu 1925 cht€lo družstvo tisk zastaviti, dal žalo
vaný jménem strany výslovný přikaz, aby se časopis tiskl dále, což se 
stalo, ale žalovaný zdráhá se nyní' zaplatiti výdaje tim vwiklé. Nejvyšši 
soud vy,slovil již v rozhodnuti čís. 5993 sb. n. s. jednak, že politická 
strana není právnickou osobou - což ostatně v tomtO' případě není ani 
mezi stranami sporno - jednak, že závazky, jež v zájml1 politické strany 
podstupují lysické osoby, postihují podle všeobecných zásad soukro
mého práva jenom je, protože nemohly jednati jinak, než na svůj vrub, 
když politická strana neni právním podmětem. Tento důvod úplně stači 
i pro souzený případ a netřeba se obírati otázkou, zda by tll bylo možno 
použíti obdoby čL 55 a 211 obch. zák. a § 2 (2) záknna ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. z. Nejde tu vůbec o případ zastoupení a 'O nedostatek 
nebo překročeni zástupčí moci, třebaže žalovaný jednal »jménem« po
litické strany, neboť politická strana není v oboru práva soukromého 
právním podmětem, jehož jménem by nrčitá lysická osoba jednala jen 
jako zástupce tak, že by účinky tohoto jednání postihovaly zastoupe
ného (§ 1017 oM. zák.). Zdůrazňuje-li dovolatel, že si byla žalobkyně 
tohO' vědoma, že neexistuje právní podmět, jménem něho·ž žalovaný jed
nal, zapomíná, že si toha byl vědom také on a přece příkaz udělil. Když 
tedy obě strany věděly, že mimo' ně jiný právní podmět na smlouvě Sú
častněný neexistuje a přece smlouvu uzavřely, nelze to vyložiti jinak, 
než že jednaly na vlastní vrub. Odkazuje-li žalovaný žalující stranu na 
členy poEtické strany, po případě na členy výkonného výboru, jest mu 
odvětiti, že bude jeho věcí, jak se s ostatními členy strany vypořádá," 
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když jel! on příkaz .udělil. Podl~ toho: co b)'lo vyl'oženo, uzavř~ly ,strany 
smlouvu o clilo a Jest žalovany povll1en uplatu za provedene dllo za
platiti podle všeobecných předpisů soukromého práva, t. j. podle § 1170 
~)bč. zák. 

čís. 7451. 

Obeení zaměstnanci. 
Předpisem § 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n., 

jímž byla vyslovena zásada, že od 1. ledna 1923 .iest snižiti příznivěji 
upravené služební požitky, práva a nároky obecních zaměstnanců na 
míru státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenn~ kategorie, byla obec 
vázána počínajíc 1. lednem 1923, třebas neprovedla novou úpravu a 
vyplácela svým zaměstnancům dosavadní služební požitky. 

Nárok obecního zaměstnance na pětatřicetiletou služ~bní dobu nebyl 
dOoÍčen § 19 zákona a bylo mu tuto výhodu přiznati při vyměření pen
sijní základny. 

(Pozh. ze dne 26. října 1927, Rv II 642/26.) 

žalobce byl u žalované obce Slezské Ostravy nejprve strážnikem a 
později podúředníkem v činné službě a sloužil obci 26 let 9 měsíců, na
stou piv službu dne 1. listopadu 1898. Usnesenim obecního zastupitel
stva ze dne 31. května 1925 dala žalovaná obec žalobce dnem 1. srpna 
1925 pro stálé ochuravění na trvalý odpočinek. Současně byla žalobci 
vyměřena pense 11.503 Kč 68 h ročně. Žalobou" o niž tu jde, domáhal 

. se žalobce na žalované obci, by byla uznána povinnou uznati, že žalobci 
přísluší roční pense 12.931 Kč 04 h, a platiti mu tuto zvýšenou pensi . 

. Žalobni žádost odůvodňoval hlobce takto: Podle stanov a kolektivní 
smlouvy, jakož i podle usnesení obecniho výboru náleží žalobci započí
tati do pense tato léta: Dobu skutečně odslouženou od 1. listopadu 1898 
do 1. srpna 1925, tedy 26 let 9 měsíců, váleč'ná léta podle usnesení obec
ního výboru ze dne 28. listopadu 19184 léta, vojenská léta podle usne
sení správní komise ze dne 25. listopadu 1921 3 léta, celkem tedy 33 let 
o měsíců. Podle tohoto počtll let, jakož i podle kolektivní smlouvy a sta
novmá žalobce nárok na 97.6% pens, z pensijní základny. Pro 'vypo
čítání pen'se dlužno vzíti za základ tyto částky: Základní plat 8.580 Kč 
50% místního přídavku určeného pro Prahu 1.230 Kč, 2 kvinkvenálky 
980 Kč, celkem 10.790 Kč. Z tohoto peníze sluší žalobci do pense zapo
čítati jako pensijni požitky 97.6%, což činí 10.531 Kč 04 h, k tomu dra
h'otní přídavek 2.400 Kč, celkem 12.931 Kč 04 h, ročně o 1.427 Kč 36 h 
více, než obec započítala. P r n c e s 11 í s o ll' d P r v é s t o I i c e llzn.:11 
podle žaloby, o d vol a c i s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: První 
S'Dud zjistil, že žalovaná obec platovou restrikci na základě § 19 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. neprovedla. Zjistil to svědky 
Eduardem S-em a Františkem J-e111, kteří potvrdili, že obec vyplácela 
svým podúředníkům plat bez jakéhokoliv omezení. Soud prvé stolice 
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miní, ~e ,jest lhostejno, zda obec vyplácela oprávněným služné jako zá
loh~ Čl Jinak. Jest prav,da, že dne 19. února 1923 správní komise žalo
vane, obce se us,:esla, ,ze upraví platy přesně podle předpisu pro státní 
zamestna~ce. Avsak az do rozhoDnutí nejvyššího správního wudu byl 
dosavad~i platy ponechány jako záloha a zároveň se to tak mělo stár 
I ohled'2e u~t~no~ení,o čtyřicetileté službě a sice proto, že stát neuznáv~ 
u poduredl1lku p,etat;lc;tIi:,t?u, nýbrž čtyřicetiletou službu. Z toho došel 
prvn~ soud k<: pn;:~edcel1l, ~e k vlastní restrikci platové nedošlo. Avšak 
prVl1l s?ud prehllZl usnesem obecního zastupitelstva žalované obce ze 
dne 3. cervence, 19:5, jímž žalobce, jak sám v žalobě uvedl a jak jest' 
ne~por~o, byl prelozen ,?d 1. srpna 1905, počínajíc na trvalý odpočinek 
s ~m, z; mu ?yla vymerena pense 11.503 Kč 68 h. Dále uvádí žalobce 
v zalob,;, Jak zaJov~ná obec vyměřila a vypočetla mu jeho pensi. Podle 
to.hoto zalobc'O'~a prednesu bylo, mu přiznáno 26 roků 9 měsíců služby, 
dale ~ vO)ť'nska leta a 2 Yz valecné roky, dohromady 32 roků 3 měsíce. 
Do v~poctu vzat základní plat 8.580 Kč, z něhož pro pensi přiřknuto 
bylo zalobcl 9:.8%, t. j. 7.873 Kč 68 h, 50% pražského místního pří
davku 1.230 Ke, k tom.u draho-lní přídavek 2.400 Kč, celkem 11.503 Kč 
68 h. O tO~ltO ~sneseDl byl žalobce uvědoměn 27. srpna 1925. Odvolací 
~oud na zaklade onoho usnesení nabyl přesvědčení, že byly jím napřed 
zalobcl stan?veny s~'lIžební požitky, třebas to nebylo výslovně podo
tkn~to a z ,tech mu l~necl byla vypočítána pense. Obé pojato do usne_ 
sem obecl1lho zastupl,telstv~, o ~lěmf byl.žalobce řádné uvědoměn. Jest 
tedy v tomto. usn,esen.' spatrovah usnesenI o restrikci služebních požitků 
podle § 19 clt. z?k. Ze tOlnU tak, Ratmo iz toho, že do výpočtu nebyly 
zahrnuty dve kVI~kvená:ky ve ~ýši 980 Kč', ? něž v tomto sporu jde. 
K tomuto usnesem byla zalov"na obec opravnena, ba povinna právě po
dle u~tanovení § 19 cit. zák. Nezáleží na tom, že usnesení o platové re
stnkcI po]"l~ do usnesoení o . pensionování, neboť § 19 cit. zák. nepřed
pIsuje ,am lhutu a'lll zpusob, ]"k a kdy služební požitky mají býti na pra
vou mIm uvedeny. Byla to diobrá vůle žalované obce, když žalobci vše
c~y, dosa,:adní služební požitky v neztenčené míře až do jeho pensiono
van! vypla~ela: Nelze mluv~h o tom, že žalobcův nárok na kvinkvenálky 
dluZll? chram~1 Jako nabyte soukromé právo, neboť takových práv § 19 
CIt. zak. nezn~, nedbaje ustanovení dřívějších zákonů, jež určité výhody 
obecn!ho zamest~anectva ponechá,:~ly netknutýmí. Arciť netýká se § 19 
clt. zak; upraven! pense: ~elze tohz podle něho upraviti pel1'sijní platy 
tech; ]lz v dobu ,učmkovam toh~to zákona byJí ve výslužbě. A.však žalo
~ana obec, jak rečeno, byla .nejen oprávněna, ,nýbrž i povinna upraví ti 
~alobcl pl~t podle § 19 CIt. za~. a pak z platu takto upravenéhO' vyměřití 
Je~o ,?e:~Sl',Pokud ~~ tedy tyka ?~,:ch ,dvou kvinkvenálek ve výši 980 Kč 
r~c~e, ]lchz započl~aDl do, penslj'l1l zakladny se žalobce domáhá, nelze 
d~h zalobcl z~ pravo. :okud však jde o započtení 4 válečných roků 
mlsto 2);2, dluzno sIce zalobci dáti za právo ,na. základě submíse žalo
vané obce, !vš~k dlužno naproti tomu přistoupítí na stanovisko žalo
v,ane o'~ce, .ze ~Tes to byla žalobci pense vyměřena větší, než by mu pa
tnla .. NIkolIv SIce z. toho důvodu, že nepříslušel žalobci nárok na zapo-
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čtení 3 vojensk)fch let, -- nehot' touto námitkou nelze se jako nedovo
lenou novotou vůbec zabývati, - avšak z toho důvodu, že nedopatřením 
se stalo, že pense byla vypočítána tak jakoby šlo o úředníka se služebni 
dobou 35 let, kdežto ve skutečnosti jde o zaměstnance podúřednického, 
u nichž služební cl·oba jest stanovena na 40 let. (Zákon ze d:ne 17. srpna 
1919, č. 16 sb. z. a n. a zákon ze dne 22. prosince 1924, čís. 287 sb. z. 
a n.). Námitka, že se § 19 shora cit. zák. na počítání služebních roků 
nevztahuje, jest nemístná, pO'nčvadž pense _. jak již bylo řečeno -
nebyla vyměřena podle § 19 cit. zák., nýbrž podle právě zmíněných zá
konli. Vzhledem k ustanovením těchto zákonů příslušelo by vlastně ža
lobci toliko 88% základního platu 8.580 Kč, t. j. 7.550 Kč 40 h, k tornu 
50% pražského místního přídavku 1.230 Kč, drahotní přídavek 2.400 Kč; 
celkem 11.180 Kč 40 h, takže mu nedopatřením žalované byla přiznána 
pense ° 323 Kč 28 h vyšší i když se vezme zřetel k oněm čtyřem váleč-
11ým rokum. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalobce uznal, že žalobci přisluší 
roční pense 11.974 Kč 56 h a že jest žalovaná obec povinna, by mu pla
tila mimo výslužné11.503 Kč 68 h, jemu již přiznané, ještě 470 Kč 88 h 

ročně. 

Důvody: 

K dovolacímu důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. jest uvésti toto: Zákon ze 
dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. obsahuje v § 19 velící předpis, 
že služební požitky a právní nároky obecních zaměs~nanců, pokud byly 
stanoveny služebními řády neb usnesenímí obcí, musí býti těmito korpo-

. Jacemi od 1. ledna 1923 uvedeny na míru požitků, práva nároků stát
ních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné kategorie, vyplývajících z to
hoto zákona, pokud tuto míru II obecních zaměstnanců přesahují. Tímto 

. ustanovením byla vyslovena zásada, že od 1. ledna 1923 jest snížiti 
příznivěji upravené služební požitky, práva a nároky obecních zaměst
-nanců na míru státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné kategorie. 
Odvolací soud zjistil, že žalovaná obec, provádějíc příkaz § 19 zákona 
čís. 394/.1922, usnesla se již ve schůzi obecního zastupitelstva dne 
19. února 1923 na zásadě, že upraví platy svých zaměstnanců přesně 
podle předpisů pro státní zaměstnance, kteréžto usne~sení svým zaměst
nanclim oznámila, a že ku provedení nové úpravy nebylo hned přikro
čeno z důvodu., že nebyly ku provedení zákona vydány ještě směrnice 
a žalovaná obec vyčkávala vyřešení sp'orných otázek nejvyšším správ
ním soudem a zatímně vyplácela zaměstnancům dosavadní platy, avšak 
jen zálohou. Prvý soud posoudil věc mylně, dospěv k závěru, že, dokud 
'Obec neprovedla novou úpravu a svým zaměstnancům dosavadní dří
vější požitky vyplácela, třebas jen zálohou, měli na ně právní nárok, 
p'oněvadž šlo o nabytá práva. Názor ten jest v přímém rozporu s velícím 
předpisem § 19 zákona čís. 394/1922, jímž byly dnem 31. prosince 
1922 zrušeny veškeré platové výhody i jinaká nabytá práva ze služeb
J1ích řádů ncb usnesení obcc) pokud byly příznivější než II státních za-

,Civilnl rozhodnuti IX. 
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lI1ěstnanců stejné nebo rovnocenné kategorie. Byla-li tedy tato redukce 
vyslovena příkazně zákonem, byla jí žalovaná obec již od 1. ledna 1923 
pří platové úpravě vázána a musela jí dbáti v roce 1925, když určovala 
žalobci pensijní základnu, pro kterou mohla použíti jen aktivnich slu
žebních p0'žitků žalobcových, zreduko'vanÝ'ch ve smyslu § 19 zákona 
~IS. 394/1922. S t?hoto právního hlediska jest řešiti sporné otázky, zda 
zalobce lTla pravl1l narok, by ITlU do pensijní základny byly započteny 
2 k~inkvenálky v částce 980 Kč, které mu byly nesporně přiznány usne
sel1lm obecl1lho zastupItelstva zalované úbce ze dne 22. září 1921 ač 
jako podúředník dosáhl již před tím nejvyššího stupně platové stup~ice 
13, který byl dosažitelný jen pro státní zaměstnance rovnocenné kate
gorie. Šlo tu tedy o platovou výhodu, pouhým usnesením zastupitelstva 
obce mu přiznanou a převyšující - jak nespomo - nejvyšší dosaži
telné služební požitky státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné 
kategorie a této výhody pozbyl žalobce zákonným předpisem § 19 zá
kona č.ís. 394/1922. žalobce nemůže se dovolávati ani ustanovení § 212 
plat?veho zakona ze dne 24. června 1926, čís .. 103 sb. z. a n., p'Oně
vadz ve. sporu al1l ~etvrdi1, že nároku na sporné dvě kvinkvenálky nabyl 
jmenoval1!lTl, Jak z"kon v odstavci (2) § 212 předpokládá. Jinak má 
se věc, pokud jde o žalobcův nárok na pětatřicetiletou povinnou slu
žební dobu. § 19 zákona čís. "394/1922 snižuje pouze služební požitky, 
prava a nároky, vyplývající z tohoto zákona. Povinná služební doba 
pro obecní. zaměstnance však tímto ,zákonem upravena nebyla a nebyl 
proto am zalobcův nárok na pětatřicetiletou služební dobu § 19. zá
k?l1a 394/1.922 dotč~n .. ~ bylo mu, tuto výhodu při vyměření pensijní 
zakl~dny p:lznatl, at j~Z Jako nárok, ply,noucí ze služební smlouvy, 
ktery mu zustal zachovan podle odstavce (,2) § 25 zákona ze dne 17. 
prosince 1919, čís. 16 z roku 1920 sb. z. a n., nebo podle odstavce (4) 
§ 25 tého~ zákona, podrobil-Ii se žalobce vč'asnou přihláškou jeho pů
s~bn~st!. Z ~oho ply~e, že bylo žalobci určiti pensijní základnu podle 
petatncelIlete povlnne služební doby, při zjištěné celkové služební době 
(~3etně let vojenských a válečných) 33 roků 9 měsíců - 97·6% (kte
rezto procento žalovaná obec za těchto předpokladů uznala za správné) 
a to ze základního platu, co do výše nesporného 8.580 Kč a i 50% 
pražského místního přídavku 1.230 Kč, úhrnem 9.810 Kč z nichž 97·6% 
činí 9.574.Kč 56 h, dále mu přísluší do pense započ'ít~telný nespor~ý 
draho,tm pndavek 2.400 Kč. Má tedy žalobce oprávněný nárok na roční 
pensi 11.974 Kč 56 h. Ježto žalovaná obec přiznala žalobci roční vý
služné jen 11.503 Kč 68 h, jest žalobní nárok na doplnění přizna~é 
mu pense odůvodněn částkou 470 Kč 88 h ročně, která mu byla přiřčena 
v souhlase s prvým soudem i do, budoucna, poněvadž žalovaná obec 
tomuto požadavku žalobcovu neodporovala. 

Čís, 7452, 

Nárokem »jíných OS0'b« podle § 307 ex. ř. jest i nárok z postupu 
pohledávky, K postupu pohledávky složené poddlužníkem na soudě 

- čís. 7452 -
1683 

podle § 307 ex. ř. jest přihlížeti i !ehdy, když pohledávka byla knihovně 
zajištěna a postup nebyl knihovne p~oveden, " . 

Pro exekuční nabytí zástavy nema § 469 obc. zak. platnosb. 

(Rozh. ze dne 26. října 1927, Rv II 654/27.) 

V exekuční věci byla rozdělena hotovost 64.358 Kč 84 h, složená 
poddlužníky na soudě. Žalobce účtov~1 při rozvrhu pohle~á~ku 5.?00 Kč, 
žalovaná záložna neuznala platnost teto pohledavky, procez byl zalobce 
poukázán na pořad práva. žalobou: ? niž, tu )de, dom~hal .~e žalobc.,;, 
na žalované záložně, by bylo zjlsteno, ze zalobcl pnslusl ohledne 
5..000 Kč přednostní nárok na přikázání z rozvrhované podstaty.před 
pořadím žal'Ované záložny a že žalovaná jest povil~na to uznaDti. P r D

c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle zaloby. D u vod y: 
Podle skutkových zjištění ~tal se ohledně části pohledávky Františka 
L-a proti H-ovým a to ohledně 5.000 Kč postup ve smyslu § 1393, 
1395 a 1396 obč. zák. ve prospěch žalobce, takže část této pohledávky 
5.000 Kč od té d'oby patří žalobci. Ježto toho,to práva bylo nabyto dne 
7. května 1926 před tím, než žalovaná nabyla zástavního práva na po
hledávce Františka L-a, přísluší žalobci ohledně uspokojení při rozvrhu' 
pohledávky složené ve smyslu § 307 ex. ř. (§ 1425 obč. zák.) na soudě, 
pořadí před pořadím žalované strany. Okolnost, že pohledávka byla 
knihovně zajištěna, nemá vlivu na správnost uvedeného postupu, zvláště, 
když pohledávka Fra'ntiška L-a byla složena na soudě manželi H-ovými 
také jako osobními dlužníky Františka L-a. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: § 307 ex. ř. mluví nejen o ná
roku vymáhajících věřitelů, nýbrž i jiných osob. Mezi ně patří tedy 
nejen zástavní práva ze smlllv; nýbrž i práva z po·stupu (§§ 1393-1396 
obč. zák.), bylacli řádně přihlášena, a proto dlužno i k nim při rozvrhu 
přihlížeti. V souzeném případě jest jen řešiti otázku, zda těchto zásad 
jest použíti i tehdy, když pohledávka, již poddlužník sbžil podle § 307 
ex. ř. na soudě, byla knihovně zajištěna a postup nebyl knihovně pro
veden. Tuto otázku jest zodpověděti kladně. Předpis § 469 obč. zák. 
nevztahuje se na případ, když následující knihovní věřitel nabyl zá
stavního práva exekucí, poněvadž se týká jen smluvního práva. Oproti 
tomu připouští exekuční řád exekllci jen na jmění dlužníkovo (§§ 37, 
170 čís. 5, 253 třetí odstavec, 263 ex. ř.). Nepřísluší-Ii hypotekární po
hledávka již dlllžníkovi jako zapsanému knihovnímu věřiteli, nezasáhla 
by exekuce jmění dlužníka, nýbrž osoby třetí. K tomu přichází též usta

'novení o přikázání z"bavené pohledávky (§ 320 ex. ř.), z něhož vy
svítá, že, poku cl se týká práva na zaplacení, plynoucího z povahy zá
stavního práva, rozhoduje jen hmotná oprávněnost zabavené pohle
dávky. Tomu nasvědčuje též ustanovení § 308 ex. ř., podle něhož jest 
vymáhající včřitel zmocněn vybrati pohledávku »jménem dlužníkovým« 
a »podle právní platnosti z"bavené pohledávky«. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D ů vod y: 

Pokud jde o právní posouzení, jest dovolání neoprávněno a lze do
volatelku poukázati na správné zákonu i věci vyhovu jicí odůvodnění 
napadeného rozsudku, k němuž se k vůli stručnosti poukazuje a vzhle
d~m na obsah ,do.vol~n! pouze dodává: Pokud se dovolatelka pro Svou 
pre~no~t dovolava. du~ery v kn~~,v veřejné, stači ji poukázati na plenis
slmarnl IOzhodnuÍl byv. neJvysslho soudu ve Vídni ze dne 13. ledna 
1909, čís, vl ~8 knih~ j~c1ikátů, v němž vyslovena byla právní věta, že 
pr~ e;<ek:'':11I nabyti zastavy nemá § 469 obč. zák. platnosti. Na této 
pra~11I v~;te v on.om Ju;dikátu vyslovené a podrobně odůvodněné trvá 
I n~JvySSI soud du~le,~ne ve svém rozhodo~ání a lze v příčině té pOllká
~aÍl na .roz~odnutl ČIS. 5153 sb. n. s. Dusledkem toho lze pominouti 
~v~hy, Jlmlz dovola;elka hle~í obhájiti názor opačný a důsledky, které 
clm z tohoto nespravneho predpokladu pro rozhodnutí této věci. 

čís. 7453. 

• V .řízen~ O odhad~ k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemQ
vItOSt. nem nabyvatel nemovitosti oprávněn stěžovati si do usnesení 
soudit, byť i trhovou smlouvou vzal na se p,lacení dávky. 

0'0 usneseni soudu, jwž byl odmítnut rekurs nabyvatele nemovitosti 
není oprávněn stěžovati si zcizitel nemovitosti. ' 

(Rozh. ze dne 27. října' 1927, R I 904~27.) 

, ?o usn~~ení pr,vébo so~~~ jímž hyl nařízen nový odhad nemovitosti 
" vuli vJ:'merem davky z pnrustku hodnoty, stěžovali si nabyvatelé ne
m~vlto,stl. Rek.u r sní ~ o II d rekurs odmítl. D ů vod y: Stěžovatelé, 
nejsouce zClZiteh.pozemku, nej,so~ osobami ku p,lacení dávky z přírůstku 
h?dn,?ty ~odle zaJ<)ona povmnyml a nejsou tedy stranou v tomto sOllcl
nim rlzem (~§ 13, 16. a 17 vládního nařízení čís. 545 z roku 1920 sb. 
z. av n~!-. Ste.zovatelév,lsou podle návrhu nabyvateli nemovitosti a ne
osvedClh" a.ll! ne;ylozlh, proč by napadené usnesení mělo býti na újmu 
Jeych pra,vum zakonem _ chr<tněným. Nabyvatelé jsou Ovšem oprávněni 
pn soud~lm odhadu pod~vati potřebná vysvětlení, aniž by tímto dosáhli 
postaveni st~a:,r Chybl Jim tedy oprávnění ku stížnosti (§ 9 nesp. říz.). 

~ e J v y S S,I S o u d . n.ev~hověl dovolacímu rekursu nabyvateIú a 
odmltl dovolacl rekurs zClzltelu nemovitosti. 

Důvody: 

Napadeným usnesením byl odmítnut rekurs nynějších vlastníků od
hado",aného, domu, ma?,želů Alfreda a Olgy K-ových, z důvodu, že ne
JSou učast?lky Odh~dll!ho řízení a oprávněni podávati v něm stížnosti. 
Rozhodnul! rekursmho soudu vyhOVUJ''; zákonu Podle § 13 da' k 'h "d It'ďk "0 • voveo 
ra U p a I av u z pnmstku hodnoty nemovitosti zcizitelé, v souzeném 
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Y.' dě tecl).' manželé Bohuslava Marie M-ovi, výhradně s nimi se pro-
p"pa . v·' d' k N b t I' , '\. ukládací řízení a ]'enom ]'Ull se predplsuJe av a. a yva e e ne-vat I - Ol K . ... 

Vl'tOSti v souzeném případě manželé A1fred a ga -OVl rUCl SIce 
mO . b t' . 't I' podle téhož předpisu za. dávku ~ři i:jí 1~~do 7tnos; ~ 7clzI e u, ~e-

hou se však vměšovati do ukladaclho nze11l provadeneho se ZCIZ1-
~~~, nýbrž mohou toliko žádati, byvyměř~jící úř~~. co, nejrychleji a bez 

. vaz ku k zcizitelům vyšetřil a ]Im oznamil vysl davky, nad kterou 
~~ nich nemůže býti ručení poža?ován? ~jišt~ní n,abý~~cí ~le~~ ZCi~()-

ci hodnoty soudním odhadem Jest časl! ukladaclho nzenl, uoastmky 
vaho J'sou vy'hradně vyměřující úřad a zcizitelé, tedy zemský inspektorát 
Je d I v. - vdč ' k a manželé M-ovi. Tvrzená, ale dosud ne 'O o.zena a ne~sve. ena s L~..--
tečnost, že manželé K-ovi vzali kupní smlouvou placem davky "" ph
růstku hodnoty na sebe, nemůže na jasných, k pochybnostem pr~čl11u 
nezavdávajících, předpisech zákona, jež jsou pro ?;o~ v:ř.~jnopr~vnl po
vahu rázu donucovacího, nic změniti. Hospodarsky Jejich zajem na 
správném vyměření dávky, tudíž i na správ~é~. ~roved~ní sOlld~íh,? 
odhadu nelze sice popírati, ale zákon neuznava jej za zajem pravl1l, 
manželé K-ovi nemohou jej hájiti jako účastníci říz:ní, nýbrž j,enoom I:~
přímo prostřednictvím m;>nželů M-ových jako svych smluvmku. SÍlz
nost manželů K-ových do us'nes~n~ první,~o s~udu. byla tud!~ právem 
odmítnuta pro nedostatek oprávnem ku stlz,:,:sŤl; Tun jest v[nzen I do
volací rekurs manželů M~ových. Pokud SI stezuJI, ze byla sŤlznost man
želů K-ových odmítnuta, jest dovolací rekurs nepřípustným z důvodu, 
že k takové stížnosti jsou povoláni a oprávněni výhradn;ě m~nželé .. K-ovl 
sami, p r á v n í zájem manželů M-ových nebyl odmltnuŤlll1 sŤlznosŤl 
nijak a.otčen. 

čís. 7454. 

Předmětem exekuce na služební plat nemůže býti jiný plat než dluž
níkem skutečně pobíraný. Nelze jmenovitě příhlížeti ku pnspěvkům, jež 
zaměstnavatel dobrovolně platil za zaměstnance do nemocenské po
kladny a všeobecnému pensijnímu ústavu a dlužno odečísti zálohu, již 
si dlužník před doručenw usneseni exekuci povolujícího poddlužnt'ku 
vybral na mzdu, splatnou po tomto dni. 

(Rozh. ze dne 27. října 1927, Rv I 2047/26.) 

Žalobci byla ku vydobytí peněžité pohledávky povolena exekuce 
zabavením a přikázáním pohledávky dlužníka Emila K~a za žalovanou 
'firmou na mzdu-o Žalovaná firma odvedla žalobci úhmem 1 1.834 Kč 
50 h. Žalobu, jíž domáhal se žalobce na žalované zaplacení dalších 
4.964 Kč 91 h, pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d v o
I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé sto
lice zjistil, že Emil K. pobíral jako zaměstnanec žalované firmy týdenní 
mzdy 300 Kč, že v den, kdy zabavovací usnesení bylo doručeno žalo
vané firmě jako poddlužnici, měl Emil K. II ní dluh 420 Kč, že žalo-
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vaná zaplatila K-ovi náhradu za tý"denní dovolenou, kterou ncnastoupE, 
300 Kč a po skončení pracovního poměru za čtrnáctidenní dobu V}'PO
vědní 600 Kč. Zjištěno jest také, že zabavovací usnesení doručeno bylo 
žalované jako poddlužnici dne 4. ledna 1924, takže v sobotu cine 5. ledna 
1924 měla žalovaná Emilu K-ovi po prvé sraziti ze mzdy třetinu, a 
sobota dne 28. listopadu 1925, kdy poměr pracovní skončen, byla stým 
dnem výplatním. činila tedy mzda K-ova v době mezi 4. lednem 1924 
a 8. listopadem 1925 celkem 30.000 Kč. K částce této dlužno přičísti 
600 Kč, jež žalovaná vyplatila K-ovi za 14denní dobu výpovědní a 
300 Kč, vyplacených mu náhradou za dovolenou, a od součtu 30.900 Kč 
odečísti nutno 420 Kč, jež K. před doručením zabavovacího usnesení 
žalované dluhoval, kterýžto peníz tedy žalovaná po obdržení zabavo
vacího usnesení nebyla povinna K-ovi platiti a byla oprávněna, což 

! také zajisté učinila, se mzdy si strhnouti; nemohlo se tudíž zabavení 
i i a RtLkázál1LvztahQ.\'atitaké na tuto částku, na niž K. neměJ nám.k.LLfHoti 
\ .;/ žalova12é. ,z.:~,~?:ye'l1á třetina celkového mzdového nároku K-ova činila 
/"po"oRnólló I 0.160 Kč. Úroky z prodlení z jednotlivých splatných částek 

příslušely žalobci 5%, nikoliv 6%, jak je počítal soud první stolice, 
neboť nejde O obchod. činí tedy částka, kterou žalovaná měla Emilu 
K-ovi v týdenních lhůtách ze mzdy strhovati, žalobci odváděti s při
počtením úroků z prodlení 11.340 Kč. Zaplatila-Ii žalovaná, jak ne
sporno, žalobci cine 15. prosinée 1925 11.688 Kč 73 h, dne 18. prosince 
1925 12 Kč 50 h a dne 14. ledna 1926 z částky 400 Kč, přisouzené 
Emilu K-ovi rozsudkem živnostensképo soudu v Praze 8. ledna 1926 
rovněž třetinu 133 K'č 34 h, úhrnem tudíž 11.834 Kč 57 h, zaplatila ža
lobci více, než byla povinna. MylnÝ111 jest názor odvolatelův, že do hru
bého důchodu Emila K-a, exekuci podrobeného, počítati jest i příspěvek 
do ncmocenské pokladny úrazové pojišťovny, a na pensij.ní pojištění, 
jež žalovaná strana platila za Emila K-a. Zabavení mohlo se přirozeně 
vztahovati jen na to, nač K. měl nárok oproti své zamě'stnavatelce a ne
týkal se tedy zmíněných příspěvků, jež žalovaná ze svého za něho pla
tila, a jež tedy nebyly jeho mzdovou pohledávkou vLIči žalované. 

N e j v y Š š i s o u d nevyho'věl dovolání. 

Důvody: 

Soud odvolací nepochybil, vzav za základ výpočtu jedné třetiny slu
žebních platů Emila K-a ryzÍ mzdu 300 Kč týdně, pokud se týče za dobu 
od 4. ledna 1924 do 8. listopadu 1925 celkovou mzdu 30.000 Kč nepři
hlížeje ku příspěvkům, jež žalovaný dobrovolně platil za Emila K-a do 
nemocenské pokladny a všeobecnému pensijnímu ústavu. Předmětem 
,exekuce na služební plat nemůže býti jiný plat než plat dlužníkem sku
tečně pobíraný, neboť jen ten může býti podkladem pro výpočet exi
stenčního minima, jež dlužníku podle zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čÍ's. 314 sb. z. a n. musí zůstati vplným. Toto existenční minimum ne
bylo by volným, kdyby clluž'ník měl z něho platiti příspěvky shora uve
dené. Poúkazuje-Ii dovolatel k tomu, že po zrušení pracovního poměru 
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" v'l -t částky jež za něho zapLatila, na pel1-
II žalovJnÉ t\l:my K. obd~zl: r zpetoho že) tu jde o další peněžitý příjem 
siinÍ pojistěnl, a dOV?ZdtllC

:.
1 

z novot'" v ,'rl'zení dovolacím nepřípustná - - " to pre eVSlm ' ú 

Emila K-a,]e . t d late! přehlíží že předmětem exekuce byla 
(§ 504 c. ř. s.) a mKlmo ~ lovo né firmy ze ~lužebnÍho poměru nikoli po-

I I j . ka Emila -a u za ova . k' t to po 1 e( av t' , becnému pensi]".nímu ustavu, tera v 0111 
I· k Emila K-a pro I vseo d'l " 111e, av a "..' h Nižší stolice neposou I Y VOCI ne-

sporu vúbec nepnchazl, v u~a u; očítaly od ryzího platu Emila K-a 
správně a111 v tom s~T::~U'" ze 0(; plat předem poskytnuté. Předmětem 
420 Kč jako dluh ~e za o y ]en~u n na které měl Emil K. nárok počínajíc 
exekuce mohly by tl ~(~z: p~~ ~ižší soudy zjistily, že Emil K. před do~ . 
cinem 4. ledna I ~24. y. PI, 'l'c,l'ho vybral na mzdu po tomto dm '\ I 
v' es.e:Ol exekUCI povo uJ ,""" V" , ~ " I 

ruce~?lDLJl.S~" --,"- -- ----Č- b 1a- žalovaná firma oprávněna, pn vypoctu \ 
8pla:tnouzaJohu 420 K,. Y "i"lohu od ryzích platů po dni 4. ledna j 
částky exekUCI pOtdrdoben: ~~~~ odpočítati poněvadž záloha byvši 1'0-
1924 ke splatnos I ospev :" 
kvtnuta před timto dnem nebyla exekUCI poslizena. 

s • 

čís. 7455. 

POVkinn?st :::::!i pS!~~~Ý~~~~I:~~ť~~: :ř~ :~~~~~l1~I~~~~!j~~~;r-
pozem ovym ,.' tý' ověděti zaměstnance po pre
kostatku, l1evylucu!edPrakvlodpaaC~á:l~d~XPzákona ze dne 13. ledna 1914, 
vzetí nebo ho za pre po a u 
čís. 9 ř. zák. propustiti. 

(Rozh. ze dne 27. října 1927, Rv I 90/27.) 

. Žalobc"" byl hospodářským správcem pÚv.odlně u ~VéhO I,~.r:!;ya, ~~ 
" ~ . , cht' řl žalovaní. Spachtovane pozem y p?' e .-
,1emz stah se pa . y, 'k' h úřadu bylo žalovanym nanzeno, 

.boru., Výměr';1l1 Statmhlo ~)~Z~~h~v;a~htéře za nezměněných podmínek. 

~~I~l:~I~~~~a~a~~~~~c~(pr:r,ustili. Žalobě, jíž domáhal se,žalobcde npa ~ó 
. 250 Kč 86 h yhovel pro c e S n I s o U J 

lovaných zaplacen~ 14." ' I b v 4357 Kč 75 hod vol a c Í s o u cl 
s t o I i c e potud, ze pnznal za o CI ,,'," 4393 K' 41 h 
'vyhověl odvolání žalobcovu potud, Ž': mu ?nzna,1 tdal~lch a jaké ~ožitkY 
D ú vod Y' Jde o tyto otázky: a) predevslm 011 az u, n" " 

. ., I' t' I ' k b) dále '0 otázku za kterou dobu mu pozltky ty pn
ma ouvo a e 11aro , " k' utno jeho ná
slušejí. Poněvaclž odvobtel byl úředníkem st~t dovY~~I~ čÍs. 9 ř. zák. 
rok. oSliZovati s hlediska zakona ze dne 13. e na . ' • P 
J to) s~ud procesní vystihl, jenže nevyložil zákon ten spravne .. ac~ a)1 ,ob 
dle na acleného rozsudku převzali odpůrci odvolatele d~. svyc s uze 

S. tými~ služebnÍrni požitky" jd měl.~ ;vtho t br~!r~'I:'~z~~~ž;{!~o b~~~ 
dvojí' plat v penčzlch a pinem natUla nI. ,o az .. , , , , " '1 
chází' procesní soud a s ním i soucl odvolaC1 ze z]Istem"lze. Ph lat ter:.C~ly 

," " , t rko 1000 Kč Pokud se týče požitků natura mc , SpOCIV 
meslcne o I . • IP' ď tyto naturální po
t to v poskytování stravy, otopu, svet a. oneva z '. e
ltkY odpůrci odvolateli neposkytovali, nastupuJe za ne hodnota v P 
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n0zích. I-íOllll'Otu tuto vyšetřil soud procesní na základě zprávy zemské 
úfadovny Všeobecného pensijního ústavu v Praze ze dne 4. června 1925 
částkou celkem 3.750 Kč (3.200 'f· 550=c3.750). S oceněním tímto ne
lze souhlasiti, neboť pro hodnotu naturálních požitků, na které má za
městnanec nárok, nemohou býti směrodatny všeobecné směrnice, pia..., 
tící pro oblast celé země a to ještě jen pro účely pojišt'nvací, nýbrž hod
notu požitků těch nutno vyšetřiti podle skutečných poměrů v torn kterém 
určitém případě. To vyplývá z ustanovení § 32 a i § 5 zákona ze dne 
13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák., podle nichž musí býti zaměstnanci natu
rální požitky, jež měl, nahraženy. Vytýká proto oc!volání soudu proces- . 
nímu právem, že se těmito předpisy neřídil:. Ve směru tomto dospívá 
odvolací soud na základě znaleckého posudku ke zjištění, že strava 
v L. (služebním místě odvolatelově) představuj e hodnotu 15 Kč clenně, 
nebolí 5475 Kč ročně (365 X 15), otop ročně 975 Kč a světlo ročně 
140 Kč, úhrnem 6.590 Kč. Znalecký posudek vyjadřuje sice tuto hod
notu konečnou číslicí větší (6.890 Kč), ta však spoč'ívá na nesprávném 
výpočtu a nelze z ní proto vycházeti. ad b) Ohledně doby, za kterou od
volateli služební požitky příslušejí, se strany podstatně rozcházejí, ne
~oť, ,kdežto odpůrci a s nimi i soud procesní stojí na stanovisku, že slu
zebnl poměr s odvolatelem byl rozvázán již dne 30. Iístopadq. 1924, má 
o~vol~tel za to, že dodnes nl;u příslušejí všechny služební požitky, po
nevadz byl ze služby propuštěn bezdůvodně. Žádný z těchto dvou ná
zorů neobstojí. V ohledu tomto sluši především vytknouti že odpůrci 
měli podle zákona ze dne 13. ledna,1914, čís. 9 ř. zák. právo, dáti od
vol~teli ze služby, jež nebyla umluvena na určitý čas, výpověd' (§ 19), 
b~ ze ho. mohll, mčli-li k tomu závažný důvod, i ze služby propustiti bez 
vypovědl (§ 29). Toto jejich právo nedoznalo omezení ani nařízením 
ze dne 21. ledna 1922, čís. 305 sb. z. an., jenž v §§ 10 a 12 ukládá oso
b~m, ~ospodařící~l ~a zabrané a státem dosud nepřevzaté půdě a oso
ba:", Jlmz .. byly pndeleny zbytkové statky nebo větší podniky zeměděl
~ke, by prIJaly do služeb zaměstnance, jež jim určí Pozemkový úřad, a 
ze, zaměstnavatel může přijetí takovéhoto zaměstnance do služby od
n:ltno~lI, Jen tehd~, ,I;'á-Ii k tomu závažné důvody, o nichž rozhoduje 
pnslusna obvO'dova uradovna, neboť, nehledě ani k tomu že zákon tento' 
mluví y~liko o .odmítn,utí ,přijetí zaměstnance do služby ~ nikoli 'i o jeho' 
propustenr, ma pomsel1l uvedených zákonných předpisů za následek 
pouze potrestání zaměstnavatele politickým úřadem (§ 10 a 12 nař. ze 
dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n. a § 18 zákona ze dne 16. dubna 
1919, čís. 215 sb. z. a n. ve znění zákon~ ze dne 11. března 1921, čís. 
108 sb. z. a n.), nikoli však další trvání služebního poměru. Podle na
padeného rozsudku propustili odpůrci odvolatele ze služby dne 30. li
stopadu 1924 a jde nyní o to, zda stalo se tak právem, či nikoli. Podle 
názoru odpůrců, jejž sdílí i s'Oud procesní, stalo se tak právem, kdežto 
odvolatel stojí na stanovisku, že byl propuštěn bez příčiny. POkud se 
této ot~zky t~če, dlužno dáti za pravdu odvolateli, že byl propuštěn bez 
zakonnehoduvodu, neboť skutečnost, že bUde odpůrcům odňat pacht 
dvora, nebyla vůqec důvodem k předčasnému zrušení služebního po-
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. . sllledává-li soucl IJrOcesní dúvod k propuštění odvolatele ze 
ml:lUd, " v _vy' j"b'il' 
I 'by v tom, že svým jednáním v době, kdyz byl jeste ve s uz ~? 1 II a-

s UZ, I zbyl důvěrv odpúrcú přehlíží že zaměstnavatel muze pro
trovyc I, po J " d' ., 'k1 ! b' kd' za 
lustiti zaměstnance ze služby jen z duv~ ll) Jenz V:Cl1,1 v co, e, ). ,-
I . konal službu u něho. Onen nazor proceslllho soudu odpol uJe 
l11ťstnanec 4" 9"k 'tk kterolL , Ipisu § 29 zákona ze dne 13. ledna 191 ,CIS. r. za . a vy a" , 
~:.~~o odvolání napadenému rozsudku čí ní, je oprávněna. Z toho, ze. }'0 
I 1 o'ci propustilí ze služby bezdůvodně, nemůže ovšem o."Jvolatel tezltl 
OL pUkl "'ll'r'e J'ak to činí domáhal'e se na odpůrcích služebních požitků 
v ta ove I" • § 32 . k 
za celý Čas od svého propuštění, a lze mu podle

l 
~stban,ove~\k za ona 

ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. přIznatJ s uze m pOZI y pouze, za 
dobu výpovědní. Podle napadeného rozsudku ,nast;JUpIl odvolatel sl~z~" 

svého bratra dne 29. července 1921 a ponevadz v srpnu 1924 presel 
u této služby hned do služby odpůrců, měl dne 30. hstopadu 1924 ve 
~. roce služby nárok na lOnedělní výpo.věd' (§ 19 zakona ze dne 13. 
ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Co se týče toho, že odvolací soud přisoudil žalobci služ~é nik?li, lak 
požadováno, až do října 1925, nýbrž toliko do uplyn~tJ za~onne 1huty 
výpovědní, totiž 10 týdnů od propuštění žalobce ze slu~by, u zalovany?h, 
v čemž dovolatel shledává nesprávné právní po~ou!em veCI (§ 5~3 c~s~ 
4 c. ř. s.), dovodil odvolací :oud zc.ela sp~'áv,ne, ze povlnn.ost ~~evzltJ 
žalobce do 'služeb, "ložená zalovanym Statmm pozemk~vym" urade:H 

. (§ 10 nař.ízení ze dne 21. října 1~22, čís., 305 sb. ,z. a nar.l, pn ,schva
lení pronájmu velkostatku L. na, z~lovane, nevyl~covala p;avo :;alova: 
ných žalobce po převzetí vypovedetJ nebo za predpokladu a. nas,ledku 

. v zákoně ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. z. vytčených pr?pustJtJ. Vyv~c1y 
dovolate1ovy nejsou s to, by správnost tohot? .stanovl.'ka. odvolaclho 
soudu vyvrátily, a stačí, by se předešlo opakov"nl:youkazat~ dovolate1e 
na příslušné důvody napadeného mzsudku, s mnuz dovolacl soud sou
hlasí. 

čís. 7456. 

Pro vydržení vlastnického prá"a jest prvnim předpokladem držba 
ve smyslu občanského práva, kterou v případě pochyb musí dokázati 
ten, kdo tvrdí vydržení. " , , o 

POžitková . práva, příslušející k obecnlmu statku IlI'c1tym usedltkum 
v důsledku jejich členství v obci, nejsou držbou věci;' která by mohla 
vésti k nabytí věci vydržením. Pro otázku, zda určité imění jest obecním 
jměním či obecním statkem, jest směrodatno určeni, jehož .se ~o~talo 
obecnímu majetku příslušnými orgány; J~-1i obec kniho,,:n! ~Iastnt:~ ?O
zemků jichž však, užívají od nepametnych dob vlasbttc1 Jen urc1tých 
statků'v obci, jest míti za to, že jde O pOžitková p,ráva starousedlíků, jež 
tvoří poměr veřejnoprávní, a jest věci toho kteréhO' uživMele, by provedl 
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důkaz, že jeho poměr jest poměrem soukromoprávním, t. j. že nabyl 
držby věcí podle práva soukromého. 

(Rozh. ze dne 27. října 1927, Rv 1182/;27.) 

Žaloba, jíž domáhali se žalobci proti žalované obci uznání vlastnictví 
k části pozemku, byla zamítnuta s O u d Y vše c h tři s t o I i c, N e j
v y Š š í!TI S o II cl e 111 z těch to 

důvodů: 

Dovoláni, uplatňující důvody § 503 čis. 2 a 4 c. ř. S., není oprávněno. 
Žalobci tvrdí, že nabyli vlastnictví sporného dílce pozemkového vydrže
ním, protože jako vlastníci usedlosti č. p. 8 hospodařili i na sporném po
zemku bezelstně s připočtením času svých předchůdclI po dobu více než 
40 roků a pokládali jej za své vlastnictvi a součást své usedlosti 
(§§ 1,460, 1472, 1477 a 1493 obč. zák.). Jest nesporné, že dotyčný dílec 
Jest casÍl pozemkové parcely čís. kat. 129/3, která jest ještě s jinými 
parcelamI za.psána v knize pozemkové iako vlastnictví obce. žalovaná 
obec namítá, že sporný dílec jest jednín; z 18 dílců pozemků, jež tvoři 
obccní statek a jichž užívají vlastníci některých usedlostí od dávných 
dob za to, že tito starousedlíci stravovali zdarma vojsko do obce přišlé 
a živili zdarma chudé obecní příslušníky k práci neschopné, že tedy ne
jde o soukromoprávní držbu," nýbrž o užívání obecního statku po roz
umu § 70 čes. obec. zříz. ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák., tudíž 

{) po,měr veřejnoprávní. Obě stranY,nabídly o svých tvrzeních důkazy, 
které z největší části byly provedeny, ale jichž nižší soudy nezhodnotily 
a pro skutková zjištění nepoužily. povolatelé vytýkají to jako vadu ří
zení, při čemž ovšem by si přáli, by byla učiněna skutková zjištění jen 
z výpovědi svědků, jež pokládají pro sebe za příznivé, zanedbávajíce 
výpovědi. svčdků, kteří vypovídali pro ně nepříznivě. Vada řízení by tll 
byla, kdyby nebylo lze spor rozhoclnouti bez skutkových zjištění O tvrze
ních stran, ale tomu tak není, jakž bude později vyloženo. Jak z tohoto 
.stručného děje vidno, závisí rozhodnutí sporu na zodpovědění otázky', 
zda žalobci a jejich právní předchůdci užívali sporného pozemkového 
dílce a jej drželi s vůli nakládati s ním jakoby s vlastním, či zdali byii 
pouze v držbě požitkových práv k pozemku jako k obecnímu statku 1") . 
rozumu § 70 čes. obec. zříz. Nižší soudy rozhodly spor jen na podkladě 
výnosu okresní správní komise ze dne 22. června 1923, jímž bylo ulo
ženo obecní radě, by nejpozději do 31. srpna 1923 »provedla v příčině 
18 částí bývalého obecního statku zv. »Na dílcích« zákon ze dne 17. 
července 1919, čÍs. 421 sb. z. a 11.«. Nižší soudy zastávají názor, že toto 
rozhodnutí jest již právoplatné a že jím bylo také rozhodnuto O tom, že 
žalobci užívají sporného pozemku podle § 70 čes. obec. zříz. Přes to 
však první soud (,prohlásiv, že tímto rozhodnutím správního úřadu vá
zán není), zkoumal zákonnost rozhodnutí a doložil (ačkoli ve výnosu 
nEní řeči o šetření a jeho obsahu), že okresní správní komise učinila roz
hodnutí na základě šetření, vyslechnuvši řadu pamětníků, o jichž výpo
vědi své rozhodnutí opřela. Odvolací soud vše to schválil. Také v tomto 
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· v,. I V)'ty' ká dovolání nižším soudům neúplnost řízení z důvodu, že llc
smťIl . d ' l' . k "s 40 

. , (II)T důkazy nel"en o 10111. ze žalobCI rze I spomy pozeme pn: 
pl 0\ e . . " ." k' bl' I b , k~ bezelstně nýbrž a111 o tom, ze vynos splav111 OlTIlSe ne y za o -
'~ II [oručen a'nenabyl proti nim moci práva. Též tato vada by zde byla, 
CU!ll ( . ' • h . o b I I I 

k
.['1 • J'I'Ž Z nesporny'ch skutečn'ostl a ze spravlllc SpISU ne yo ze zoc-
( \ lj ., k' . , I b o 

'.'. I't' ta'zku zda onen vy'nos nabyl mOCI prava ta e protI za o cum. 
po\,ťce! o , ·v· d'l' 
Ale tuto otázku lze zodpověděti. žalo~aná obec tot~z o al1l n.etv,; I a, . ze 

. ze (I,le 2? června 1923 byl dorucen take usedlIkum, nybrz tVldlla, 
vynos _. '. o 2 I' h 
že se obecní rada usn~sla dne 8. ~n?r~ 1926 (tecl~,po VIce nez .etec { 
ačkoli měla provésti vynos do 2 meslcu.), v~zvah uZlvatele, by na zaklade 

.' oplatného rozhodnutí okresní správlll komIse odevzdalI pozemky 
~l~~~ a tvrdila, že toto vyzvání přijal i spo}užalob~e 9. bř~zna 1926 (ted~. 
nikoli také jeho manželka, spolužalobkyne). Ale zalova~a obec hned tak~ 
I (Iala že asi 12 dnů poté I,odali všichni starousedlICI protI usneseni 

(O , , • t'l ' 
obecní rady stížnost, kterou však náměstek star,~sty proste, vra I prvnl11lu 
ze stěžovatelú. Podle tohoto přednesu byla stlznost podana, ale, nebyl~ 
o ní rozhodnuto. K tomu však namítali ještě žalobci, že

o 
se usnesen,! obec~l~ 

rady nestalo způsobem zákonným, a n.~bídlí Ú' t~m (~uka~.y, .ktere rov.~c,z 
nebyly provedeny. Nižší soudy spokOjIly se. s tlm, ze z]lshly ze ~p',a,-

ích spisů že proti rozhodnutí 'okresní spravlll komIse podala shznos. t 
n , k' "'b I jen obecní rada a že tato stížnost byla zems, ym spravnlt~ vy, arem Ol-

mítnuta, z čehož vyvozovaly, že rozhodl:Ut.l nab~lo J11o.c~ p:ava. ~en~o 
názor není správný, neboť z rozhodnutr zemskeho spr-avmh? ~y?O~l1 
iest vidno, že stížnost byla odmítnuta jen pro n,edos!atek op;av:nem, "e 
;'ozhodnutí okresní správní komise nebylo ve veCl prezkou.mavano ~"ze 
_ jak se v důvodech praví - stalo se tak prot'~, ze ~y~, ~ohl stezo-

· vati »pouze volič, nebo poplatník nebo speclelne opravn,eny, lllteresent 
pří-slušné bbcc« což se nestalo. To však se nestalo prolO, ze rozhod
nutí okresní sp~áv.ní komise -n~bylo užívatelům dOlyč"eno a nelze .tedy 

· za tohoto stavu věci ze správních spisů vyvozovati) ze rozhodnutr na
bylo moci práva proti nim. Kdyby s; tak opra~du bylo stalo: pak ~Y za
jisté soudy byly vázány rozhodnuhm. sprav,mh,: ,uradu o ~eto v,erejllO
právní otázce a nesměly by toto rozh?dnutl ~ ~adne~l ,sn~eru prezkou~ 
mávati. Ani na tom by nezáleželo) coz dovolanJ vytyka) ze, rozhodnut~ 
bylo vydáno teprve po žalobě, jen kdyby bylo nabylo pravoplatnoslI 
před tím, než bylo n žalobě rozhodnuto. Ale to ~e ,nest,:lo ! JSou te~y 
soudy' povinny) by samy zkoumaly) zd~ Jest dokaz~.no) :~ zalo~cl 111~h 
sporný pozemek v držbě ve smyslu prava soukromeho, Cl zda Je za tO 

pokládati, že měli na pozemku jen požitková práva p~(lJe § 7? čes. obe~. 
zříz., kteroužto předurčující otázku, třebaže jde o otazku vereJllopra;11l~ 
musí si soudy samy rozhodnouti k vůli rozhodnultí spmu o vydrzenI 
práva vlastnického (§ 190 c. ř. s.). Toto rozhodnutí není ovšem schopno 
právní moci a jest jen dúvodem rozhodovacím pro spor, který na p'ořad 
práva náleží. žalobci, tvrdíce, že nabyli vlastnictví sporného. dílce po
zemkového vydržením, musili by dokázati všechny zákonné předpo
klady vydržení, tedy na prvním místě držbu k vydrže~í způsobilo~, t. j. 
držbu pozemku s vůlí nakládati s nim jakoby s vlas.tlllm, tedy drzbu ve 
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smyslu občanského práva. Kdyby totiž šlo jen o práva požitková. pří
slušející k obecnímu statku určít}'m usedlíkům v důsledku jejich členství 
v obcí, nebylo by tu držby způsobilé k vydržení vlastnického práva, 
nýbrž šlo by jen o výkon užívacího práva z důvodu veřejnoprávního. 
Taková práva nejsou držbou věci, která by mohla vésti k nabytí věci vy
držením. Na rozsahu takových požitkových práv nezáleží. I kdyby ne
byla proti předpisu § 70 čes. obec. zříz. obmezena jen na potřeby do
tyčného statku, nýbrž byla by co do objemu neobmezena, takže by se 
podobala právu požívacímu podle §§ 509 a 511 obč. zák., zůstala by 
přece jen pažitkovými právy podle zmíněného předpisu, tedy právy rázu 
veřejnoprávního. Pro otázku, zda určitý majetek obce jest obecním jmě
ním, majetkem, jehož používá obec pro svůj užitek jako každý jiný sou
kí'omý vlastník, či obecním statkem, majetkem, kterého užívají bud' 
všichni členové obce, neb určité třídy občanstva z důvodu své přináleži
tosti k obcí, jest směrodatno určení, jakého se dostalo obecnímu ma
jetku příslušnými orgány. Slouží-Ii obecní majetek podle svého určení 
k tomu, by jeho výtěžky připadly usedlíkům, kteří důvod tohoto práva: 
čerpají ze svého veřejnoprávního vztahu k obci, jest tu obecní statek 
po rozumu § 70 čes. obec. zříz. Bezpečnou rozpoznávací známkou mezi 
obojím druhem užívání obecního majetku jest tedy zjištění onoho práv
ního důvodu, na němž jsou Užívací práva založena. Nade vší pochybnost 
šlo by o užívání podle § 70 čes. obec. zříz., kdyby s požitkovými právy 
spojena byla jako náhrada povinnost plniti určHá veřejná břemena, jak 
i v tomto případě bylo žalovanou tvrzeno, ale ani nedostatek této po
vinnosti nevylučuje veřejnoprávní povahu dotyčných požívacích práv. 
Kde jsou takové poměry, jako v souzeném případě, kde obec jest ne
sporně knihovní vlastnicí pozemků, ale kde pozemků těch užívají od ne
pamětných dob .vlastníci jen určitých statků v obci, jest za to mítí, že 
jde o po'žitková práva starousedlíků a musil by býti opak zvláště doká
zán. Jde tu o právní domněnku, že jest tu poměr veřejnoprávní a jest na 
dotyčném uživateli, by provedl důkaz, že jeho poměr jest poměrem sou
kromoprávním, t. j. že nabyl držby věci podle práva soukromého. Tak 
bylo vysloveno již ve zdejším rozhodnuti čís. 2661 sb. n. s., kde se dále 
praví, že, má-Ii právní poměr k obecnímu majetku býti pokládán za sou-, 
kromoprávní, musí býti tato soukromoprávnost zjevna, t. j. dokázána a 
že nestačí pouhá skutečnost držby, aby se poměr mohl pokládati za son
kromoprávní. Poněvadž žalobci soukromoprávní ujetí se držby vůbec 
netvrdí a jen na nepamětné užívání se odvolávají, je z toho podle hořej
ších výkladů patrno, že není dokázán první předpoklad vydržení, totiž 
držba pozemku takového, způsobu, že by jej žalobci drželi a jeho jako 
svého vlastnictví užívali.. Marně se žalobci odvolávají na to, že jde 
o držení přes 40 roků trvající, tedy o vydržení mimořádné (§ 1472 obč. 
zák.), při kterém nebylo třeba udávati řadný titul držby (§ 1477 obč. 
zák.) a že žalobci i jejich předchůdci byli dobré víry, že užívají po
zemku vlastního. Kdyby již tyto skutečnosti stačily, měli by všíchni t. 
zv. starousedlíci vlastnická práva již dávno vydržena, a celý předpis 
§ 70 čes. obec. zříz. i zákon ze dne 17. července 1919 čís. 421 sb. z. a n. 
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., r ez ředmětn' mi. Vydržení není v{~!~ec ,»titulen:« l:rá~a, ,!;Ý,?~Ž 
bvl) bl b P b / . Za'koll při mimoradnem vydrzem ploml]1 SIce - ůsobem na vVaCl!l1. , • k T k 
ponze zjl , i kl' d' držbu ve smyslu občanskeho za ona. a 0-
dúkaz tlÍulu, al; pree,po j~ a chybnosti dokázati ten, kdo tvrdí, že nabyl 
VOli držbu 111L1S1 ~e pnPda\e P,o le k důkazu takové držby nestačí, že 

. k'ho prava vy Izem111, a 'd I' 
"Iastmc e, . . ' .' ní ředchůdci byli dobré víry a že se pokla a I za 
žalobCI a ]e].lch, pla~ bP t' b důkazu že ,obec jako vlastnice nemovl
',rlastniky, nybrz ~Y.? y b

re ~ . ě;í IJřenechala soukromoprávním 
'ť které nálezej1 k o eC111111U ]m I , " rb' 

lOS 1. 'dchůdcům žalobců držbu poze111ku nebo ze tItO ~aby I eze
akte,m pre k 'I' nakla'dati s ní111 ]'akoby s vlastm111 (§§ 309, 
I t ' držby poze111 u s vu I '. N . t d 
s ne "k)' O t to důkaz se žalobci ani nepokuslh. em e y 312, 1463 obc. za .. en " , 
oprávněn ani dovolací dllvod § 503 CIS. 4 c. r. s. 

čís, 7457. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís. 51 

sb. ~ ~:h~d!l1JUtí o ~vrhu na, odklad eXbek~~e, n~ní, ~~~~~~ ~~~~ep~:~ 
.. t ' 'ednání ani slyšent stran ne o jtnyc u . 

al11 ~St j té dM:azy navržené žadatelem nebo nutná šetření z úfa~u, 
~~~;'::'/ b;~On nutno sděliti výsledky důkazů nebo šetření s odpůrcem za-

dat~ov~~čeni odkladu exekuce podle § 3 čís. 5 zák .. nestačí .iak,ékoHv 
ohrože';i; n'brž jen ohrožení vážné; nestačí ohrož~! žIvota: z~rav! nebo 
majetku' k!hOkOIíV, nýbrž jen pronajímatele (ma.J1tele mlstnostt) neb 
obyvatelů domu. 

(Rozh. ze dne 27 .. října 1927, RII 334/127.) 

S o udp r v é s t o líc e vyhověl návrhu dlu~níka na ?dklad exe-
kuce v klizením místností, rek u r sní s o u d navrh zamltl. ., 

N lj v y š š í s o li d zrušil rozhodnutí rekmsního soudu a vrahl 111U 
věc, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Dúvody: 

Rekursní soud zamítl návrh povinného na odklae~ exeku~c vyklize~ 
l1ím místností předně z toho důvodu, ž~ mohl, obd,:zetJ J1ny by~, a z, 
druhé, že jeho jednání zaviňuje nebezpecen~tvI oh~e. a nebezpecenstvI 
pr.o tělesnou bezpečnost pronajímatele (maJItele ,nl1stnostJ) I~,;bo Ob\;
vatelů domu (§§ 1 a 3 čís. 5 záko-na ze dne 31. brezna 1925, CIS. ~1 s . 
z. a n. o odki;du exekučního vyklizeni místností):, K prvemu duvodu 
uvedl, že povinný 1110hl dostati malý byt buď u F!'antJska P-a ;,eb u Fran
tiška K-a přehlédl však, že František P. udal, ze by pov\l1neho nem?hl 
přiimouti' do bytu, a František K., že byt u něh? bL se pro pov~nneho 
11ellodi1. Těmi výpovčd'mi není vyvráceno tvrzeni stezovatelovo, ze ne-
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má beze své viny potřebě odpovídající náhrady za byt, který má vykli
diti. Jeho rekurs je v tomto směru odůvodněný. Pokud se týká druhého 
důvodu, vytýká stěžovatel, že v doplnění řízení, které bylo provedeno 
k nařízení rekursního soudu, 111U nebyla dána možnost vyjádřiti se o V}T_ 
povědech vyslechnutých osob a vyvrátiti je. Než k rozhodnutí o návrhu 
na odklad exekuce není zákonem předepsáno ani ústní jednání ani sly
šení stran nebo jiných účastníkll. Proto soud buď může provésti nutné 
důkazy navržené žadatelem, nebo nutná šetření z úřední povinnosti 
(§ 55 odstavec druhý a třetí ex. ř.). Při takovém jednání není nutno sdě
liti výsledky důkazů nebo šetření s odpůrcem žadatelovým a proto zmí
něná výtka stěžovatelova není odůvodněna. Rovněž nen.í odůvodněna 
další jeho výtka, že rekursní soud přihlížel jenom k důkazům nav1'Ženým 
vymáhající stranou a na jich základě rozhodl, neboť závisí na volném 
uvážení soudu (§ 272 cřs. a § 78 ex. ř.), zda a jakými průvodními pro
středky považuje nějakou skutečnost za dokázanou. Naproti tomu nelze 
upříti oprávnění vývodům dovolacího rekursu, jimiž se stěžovatel snaží 
vyvrátiti názor rekursního soudu, že v tomto případě jsou spl.něny pod
mínky § 3 čís. 5 zákona o odkladu exekuce vyklizením místností. Tento 
předpis praví, že ustanovení § I neplatí, poškodil-Ii neb ohrožoval-Ii po
vinný neho členové jeho domácnosti vážně život, zdraví nebo majetek 
pronajímatele (,majitele místňosti) nebo obyvatelů domu. Poškození ne
přichází v tomto případě v úvahu. Pokud se týká ohrožení, jest nutno 
poukázati k tomu, že k vyloučení <;>dkladu exekuce podle tohoto před
pisu nestačí jakék'Oli ohrožení, ale jenom vážné a že nestačÍ ohrožení 
života, zdraví nebo majetku koho~oli, nýbrž jenom pronajímatele (ma
jitele místnosti) neb obyvatelů domu. Rekursní soud považuje za doká
zány všecky skutkové okolnosti, které potvrdili svědci Leopold N. a 
Augustin R. Než tyto okolnosti nesta~í k závěru, že jednáním nájemco
vým jest vážně ohrožen pronajímatel neb obyvatelé domu, neboť svě
dek N. nepotvrdil, že nocováním dělníků na půdě jest dům ohrožen 
ohněm, ale vyslovil v tom směru pouhé - zatím ničím neodůvodněné -
podezření. Pokud se týká dílny a práce v ní, jakož i roury do kamen, 
není zjištěno, co v dílně zaviňuje nebezpečenství ohně, jakých kyselin 
nájemce používá, a zda s jejich používáním jest spojeno nebezpečenství 
ohne, jak je roura upravena a jak dlouho tato zařízení trvají. Pokud 
Se týká ohrožení předměty rozestavenými na dvoře a před spolkovými 
mistnostmi, jakož j otevřenými dveřmi do sklepa, není zjištěno, jaké 
předměty to jsou, zda jsou způsobilé ohrožovati život nebo zdraví, ani 
zda pronajímatel - v tomto případě jeho representanti - a ostatní 
domácí osoby, kterým přece poměry v domě asi jsou známy, jsou při 
obyčejné pozornosti nějak ohroženi. I ohledně těchto okolností jest 
dí'tležito věděti, jak dlouho ona - domněle závadná - zařízení trvají, 
vždyť z toho je možno také usuzovati, zela ohrožují pronajímatele neb 
obyvatele dOmll. Ty okolnosti bude nutno zjistiti, než bude dán záklael 
k důkladnému posouzení věci. Proto bylo dovolacímu rekursu v to 111 to 
bodě vyhověno a rozhodnutí rekursního soudu bylo zrušeno a věc mu 
byla vrácena k doplnění a k novému rozhodnutí. 
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čis, 7458, 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. v doslovu 
zákona ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zá~.). 

V tom, že byl chodec motorovým vozem d~a~y z~.ch~cen, po_vale~' 
'eJ'et nelze J'eště spatřovati příhodu v doprave, jest jl vsak spatroval! apr , 1 ,., t 

V tom, že ochranný rám motorového vozu byl: ,?":,en ~ ze. V?Z pre: o 
v jízdě pokračoval. Stala-Ii se. ne~oda •. ~~!D_z.~a.znym jednan~m p?,sko: 
zeného, .ienž vběhl bezprostředne pr~d_ P;'"Zd~jIClm v?zem do jeho Jlzd~1 
dráhy dlužno mu přičísti spoluzavtnenl na urazu, trebas byl nedospe
Iým, len když překročil sedmý rok svého věku. . 

(Rozh. ze dne 27. října 1927, Rv 11 211/27.) 

Nezletilá žalobkyně byla, scházejíc s chodníku, by přešla siln~ci, 
zachycena motorovým vozem elektrické dráhy a těžce poraněna. za~ 
lobní nárok proti dráze na náhradu škody neuznal ~ r o c e s n I s o U l~ 
P I' V é s t o I i c e důvodem po právu, o dv_o I a c I s o u d napa~~e.ny 
rozsudek potvrdi!. Ne jv y š š í s o II d zrusll rozsudky obou I1Izslch 
souclů a vrátil věc prvému soudu, by o ní znovu jednal a rozh·ocl!. 

Důvody: 

žalobkyně napadá rozsudek odvolacího so.udu z d?v.olacích c~lvod~ 
§ 503 čís. 2 až 4 c. ř. s. Ježto těžisko dovolal1l spočlva ~ .upl~tnovaj:1 

. dovolacího důvodu podle § 503 čís. 4 c. ř. s.,n~t~o se ~redevsll11 ?bl
rati právním posouzením věci a tu jest ~ejp.l:v~ re~ltI, o~azku, z?a ~,raz 
byl způsoben příhodou v dopravě z~kladaJ:cl ruceJ1l zalov~';,e ch ahy 

. podle zákona ze dne 5. března 1869, CIS. 27. r.. z., pokud se ty~e ze dne 
12. července 1902, čís. 147 ř. zák., neboť zaloba Je vybudovana nejen 
na tvrzeném zavinění žalované dráhy, pokud se týče jejích zřízenců, 
nýbrž tvrdí se v ní také výslovně, že jde mimo to O příhodu v dopravě. 
Prvý soud řeší sice sporný případ podle z~kona 0. ručen~. železn~c, al~ 
zabývá se výslovně jen otázkou, zda se zalovane podanl vyvInovac1 

clúk"az podle § 2 zákona, ke kteréžto otázce odpovídá kladně. Z toho 
však, že prvý soud spatřuje vlastní zavinění žalobkyně v tom, že v bez
prostřední blízkosti vkročila stranou před vůz, takže ji řídil' ani snad 
neviděl, a že za zjištěného stavu věci bylo úplně nemožno zabrániti 
úrazu, plyne zřejmě, že spatřuje příhodu v dopravě v ú~azu žal?bky.ně, 
totiž v tom, že byla přijíždějícím motorovým vozem zalovalle dľ:hy 
zachycena, na zemi povalena a přejeta. Tomuto názoru nelze ovsem 
přisvědčiti, nebot' zákona o fučení železnic, jen~ předpoklá~á, vjslo"vně 
příhodu v dopravě, jíž bylo způ'sobeno usmrcem nebo zranem c1oveka. 
nelze použíti tam, kde není kromě udá1-ost~, nastalé v os.obě poško,ze~ 
ného, ještě příhody při železniční doprave pro onu udalost kausalnl 
a časovč ji předcházející. Nelze však při svědčiti ani názoru soudu odvo
lacího, že není zjištěna příhoda v dopravě, která by byla bezprostřední 
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pnC111011 úrazu žalobkyně, a že proto případ nelze vůbec pOSuzovati 
p,odle, zákovna o.r~čení ž,ele~l1ic. Jestvnesporno -: a, žalobkyně ?uduje na 
teto skutecnostl zaloblll narok - ze ochranny ran] motoroveho vozu. 
jímž byla žalobkyně přejeta, byl p'O úrazu zlomen. Vzhledem k dúvo
dúm obou nižších soudů, jež shledávají přesvědčivým posudek znalce 
podaný v ten rozum, že přejetá paže žalobkyně nemohla klásti tak sil~ 
nél11L1 prknu, z jakých jest ochranné zařízení zhotoveno takový odnor 
by se prkno v celé šíři přelomilo, a jest naopak pra~děFoc\obno)' ž~ 
-och:-a1111,6 z,ařízení bylo před úrazem zlomeno, bud', že bylo najeto na 
dlazeb111 kamen nebo na nějaký nástroj, ležící mezi kolejemi, poněvadž 
v t~C? .místech, jež motorový vůz již přejel, byly prováděny opravy 
dlazdem, - dluž,no míti za zjištěno, že přelomení ochranného rámu 
nastalo již dříve za jízdy před úrazem. Než právě v tomto zlomení 
ochranného rámu za jízdy, pokud se týče v tom, že motorový vůz se 
zlomeným ochranným rámem v jízdě pokračoval, dlužno spatřovati pří
hodu v dopravě, neboť ochranný rám má podle svého účelu zabrániti 
úplně neb aspoií částečně _hrozícímu úrazu a jízdu s rámem zlomeným 
účeln nevyhovujícím dlužno označiti za nepravidelnost v železniční do
pravě, která jest sama o sobě způsobilou přivoditi, pokud se týče zvý
šiti nebezpečí pro živo! a tělo lidí. Při pravidelné dopravě byla by dráha 
v 'Okamžiku, kdy se ochranný rám přelomil, s takto poškozeným vozem 
v jízdě nepokračovala, nýbrž ~byla by poškozený VLIZ z dopravy vyřa
dIla a dala odvléci jiným vozem řádně vypraveným. Kdyby se byla 
žalovaná dráha podle toho zachovala, nebylo by došlo k úrazu žalob
kyně, neboť motorový vůz nebyl by ~ 'Osudné době ana osudném místě 
jel a žalobkyně by nebyla bývala ,při přechodu tohoto místa přejeta. 
Nelze proto pochybovati o tom, že úraz žalobkyně předcházela událost 
v dopravě, která byla v příčinné souvislosti s úrazem a platí tedy dv
mněnka § 1 zákona o ručení železnic, že příhoda v dopravě a tím i z1'a
llěnížalobkyně bylo zaviněno drahou neb oněmi osobami, jichž dráha 
používá při výkonu provozu a za jichž zavinění ručí tak, jako za své 
vlast'llÍ zaviněnÍ. Při tom jest lhostejno, zda řídič motorového vozu při 
11áležité pozornosti n,ohl zpozorovati, že se ochranný rám za jízdy 
zlomil a zda, nezpozorovav to, zavi-nil, že poškozený vůz nebyl z do
pravy vyřazen, než mohlo dojíti k úrazu, neboť, byl-li úraz, jak se 
v tomto případě stalo, způsoben příhodou v dopravě, nemůže se dráha 
sprostiti ručení důkazem, že ona, pokud se týče její zřízenci ,nezavinili 
příhodu, nýbrž jen důkazem, že příhoda byla způsobena neodvratnou 
náhodou (vyšší mocí), nebo neodvratným jednáním třetí osoby, za jejíž 
zavinění neručí, nebo zaviněním sama poškozeného (§ 2 zákona 'o že
lezničním ručení). Žalovaná dráha se pokusila jen o důkaz vlastního 
zavinění žalobkyně. Tento důkaz se jí ovšem nepodařil a zůstává proto 
při domněnce § 1 zákona 'O železničním ru.čení, že úraz žalobkyně byl 
zaviněn dráhou. Avšak s tímto zákonně předpokládaným zaviněním 
dráhy sbíhá se tu zavinění a tedy ručeni žalobkyně, neboť skutečnost, 
že se zlomil ochranný rám a že motorový vůz přes to v jízdě pokra
čoval, nebyla jedinou příč'inou nehody; nehoda st·ala se teprve neroz-

- Čís. 7459 -
J697 

';; ·1'1 chováním žalobkyně která Dodle zjištění nižších soudů vběhla 
vazny! ". ., d . d .\ k'" 
bezprostředně před přijíždějícím vozem ;10 jeho Jlz ~I ra ly, ta ze )' 
,. ,. č vozu ani snad neviděl, a za stavu veCl bylo uplne nemozno zabra
nCl d b" t I t niti úrazu. Okolnost, že žalobkyni bylo voe ura,:u eprve os~:. e., 
.. OI1110uvá neboť překročivši sedmý rok svého veku, nebyla Jlz dl' 
li ne , , " "d t' 
tětem ve smyslu § 21 obč. zák. a lze proto na III pravem poza ov,,; I, 
b', překračujíc koleje, vynaložila potřebnou ,pí!I a po:o~nost, to trn: 

) iežto podle zj';štění nižších soudů jde o devce bystre, JInak 'Opatme 
VIce, , ' č' Ut· . § 1308 
a nikoliv zamyšlené, jež se s dobrým prospechem u L s,anov~lll, " 
obč. zák., jež se po třetí dílčí novele vz!~huje n,~jen na d~lI, nybrz vube,;, 
na osoby nedospělé, nelze na tento pnpad uZIlI, ne~ot § 1308 a, na~ 
navazující § 1309 obč. zák. předp,?klá~ají, že n~d.o~pela Qso!,a p,oskodI. 

'koho třetího kdežto v tomto pnpade nedospela zalobkyne poskodIla 
ne, . 304 b"k I sebe samu. V tomto případě platí ustanovelll § 1 ., o c. z~,' o spo u-
zavinění poškozeného, jež podle stálého rozhodovanI (srv. ur. S?: n .. s. 
víd. čís. 1086, kniha jud. 185 a sb. n. s. ČIS. 2014) lze ~ylOUCltr jen 
u osob nepříčetných, k nimž však nelze čítati o~oby'. starsI s~dmI . let. 
žalobkyně nese tudíž škodu, ježto se p~měr, neda ur~Itr, rov.nym clIlem 
se žalovanou. Žalobní nárok jest co do duvodu POlOVICI po pravu a proto 
jest dovolání s hlediska dovolaCího důvodu § ?03 ~ís .. 4 c. L. s. částeč~ě 
odůvodněno. S tohoto právmho hledIska ne~I potre,bl, zabyvat; se. vy.~ 
ikami dovolání s hlediska čís. 2 a 3 § 503 c. r. s., jezto se vesmes tykaJI 
ziištění s uvedeného hlediska nerozhodných. Dovolací soud nemohl 
o~šem rozhodnouti ve věci samé, poněvadž se nižší soudy se svéh? 
stanoviska dosud nezabývaly výší žalobního nároku. Nezbylo proto, nez 
zrušiti oba rozsudky nižších soudů a vrátiti věc soudu prvé stolIce, by 

. o ní znovu jednal a rozhodl. 

čís, 7459, 

Dávka z majetku a přírůstku na majetku (zákon ze dne 8, dubna 

1920, čís, 309 sb, z, a n,),. ' .' .' 
Pokud nelze spatřo"aU poškozeni nabyvatele nemovItost. v nesprav-

ném sdělení třetí osoby o tom, že jest dávka z majetku zap~~cena, 
Uplatňo"ati práva z § 61 zákona ze d?e 8, dubn~ 1.920, CIS, 30? sb. 

z. a Ol, přísluší jen státu a nepřechází pravo t~ n~ )I~~, ~soby, ,?tazk?, 
zda nastal případ ručení podle § 61 zak" nepříslusl restU soudUnt, Pn
vodní dlužník nenabývá zaplacením dávky postižniho práva proti ru
čiteli, aniž věcný ručitel(§ 62 zák.) zaplacením dávky proti osobnímu 

ručiteli (§ 61 zák.), 

(Rozh. ze cine 29. října 1927, Rv I 1689/,26.) 

Žalobci domáhali se na žalovaném, by jim anebo bernímu úřadu 
v Ch. zaplatil 14.000 Kč. žalobní nárok opírali 1. o to, že b~li; .kup~jíce 
dllm od Jany W-ové a Karla O-a, uvedem ,~ o!nyl.pr.ohl~semm zal?
vaného, že jest dávka z majetku zaplacena, Clmz pry JIm zalobee zpu-
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sobil škodu ve výši dávky vypadajicí na koupení' dům (14.000 Kč), 
2. o to, že žalovaný byl obohacen darováním v)rtěžku z domu žalobci 
koupeného, čimž prý jest odůvodněno ručení žalovaného za dávku 
z majetku Jany W-ové podle § 61 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 
sb. z. a n. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O cI
V'Ú I a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Co se týče 
právního posouzení sporu, nelze přisvědčiti prvému soudu v tom směru. 
že proto nemlJže LL žalovaného přijíti v úvahu povinnost k náhrad" 
škody z důvodu uvedení v omyl, že při svém v omyl uvádějícím projevu 
nebyl k žalobcům smluvní stranou. Ustanovení §§ 871 a 875 ohč. zák. 
nepřichází zde vůbec v úvahu," poněvadž žalobci neuplatňují právní 
důsledky z uvedení v omyl vzhledem ke smlouvě, zejména nenapadají 
platnost smlouvy pro uvedení v omyl. Žaloba opírá se naopak o usta
novení 30. hlavy obč. zák., zvlášlě o ustanovení § 1295 obč·. zák., podle 
něhož každý jest oprávněn žádati na škůdci náhradu škody, kterou mu 
zplisobil zavinéním, nechť škoda byla způsobena přestoupením smluvní 
povinnosti, neb'O beze vztahu ke smlouvě. Právě tak mylnou jest ná
mitka žalovaného, že jeho ručení pouze tehdy by mohlo přijíti v úvahu, 
kdyby byl vědomě proti lepšimu vědění vyvolal omylo zapravení ma
jetkové dávky u žalobců. Neboť ustanovení § 1295 obč. zák. nevztahuje 
se i na případ' podvodu ve vl~stnim slova smyslu, ale vztahuje se i na 
poškození přivoděni pouhým nedopatřením, tedy opomenutí nutné po
zomosti (nedbalost). Odvolací soud nesdilí pojetí prvého soudu, že 
žalobci neutrpěli nebo netrpí škody, proto, že ještě nezaplatili dávku 
z majetku, Neboť, ana Jana W-ová zemřela, nezanechavši jmĚní, z něhož 
by dávka mohla býti zapravena, má přejímatelka nenmvitosti podle 
§ 61 zákona zaplatiti majetkovou dávku, která berním úřadem byla vy
měřena na 9.941 Kč, a jelíkož si berní úřad proto zajistil na držebnosti 
žalobců ve vložce Č. 516, pozemkové knihy záruční hypoteku v nejvyšší 
částce 14.000 Kč, dmnala tato držebnost zmenšeni hodnoty v této výši. 
Penízem 9.941 Kč jsou takto žalobci majetkoprávně již nyní poškozeni. 
Okolnost, že platební rozkaz o dávce ještě není v právní moci, mohla 
by míti pouze za následek, že mohla hy žalovanému náhrada 9.941 Kč 
hýti uložena ,nikoli clo 14 dnů, nýbrž pouze podle předpisu § 55 čís, 6 
odst. (2) zákona. Nicméně napadený rozsudek není pochybeným. Ža
lobci opírali svůj nárok proti žalovanému jednak o to, že je uvedl v omyl 
svým tvrzením o' sobě nepravdivým, že nejsou z,de daňové nebo dávkové 
nedoplatky, čímž trpí škodu ve výši majetkové dávky, tedy penízem 
9.941 Kč - dále však také o ustiťnovení § 61 čís. 3 cit. zák. o dávce 
z majetku a přírůstku na majetku. Nárok není však v žádném směru 
odůvodněn. Žalovaný mohl by pro nesprávné sdělení pouze tehdy býti 
vzat v zodpovědnost, kdyby jeho sdělení bylo bývalo pro žalobce pře
svědčující a proto také rozhodující, že nic nepodnikli, by na jist'O po
stavili svá práva nebo provedli úkony zajišťovací, neboť pouze tehdy 
bylo by' v omyl uvádějící tvrzení žalovaného ve příčinné souvislosti 
se škodou žalobců, což jest předp'Úkladem každé žaloby o, náhradu 
škody. Že však tvrzení žalovaného nemělo oné vlastnosti a nebylo s to, 
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" . ' žalobce dokazuje okolnost, že se přes ~ji-
by pÚ,sobdo I;a tOzhodnUÍlvolil dotázati se berní správy, ~okud s,: tJce, 
štěni zaJ.ovaneho Dr. S. pOd. b dotázati se a take skutecne se 

. , I b e vzal to sam na se e , IV k . že prvl1l za o c "" 'stě dáJe že do odstavce . upnI 
dotázal, byť i na neprt.s\usne,mu~~no~eni ~ dávce, podle něhož kllpu
smlouvy bylo pOI~to, vys. ovne. ti ohledně zaplacení dávky, ustal;o
jící (žalobCI) neprel,mall p~v:nl;os kdyby výrok žalovaného byl u za: 
vení, jež by bylo, zc~l~, zby ~~~!m:i jich dalši choV'ání, že maletkova 
lobcll vyvo!~l pr,esv; .. cel1l , ahu posouzení žalobců nelze proto vy: 
dávka nemuze lIZ prtpÍl, v uv :h' . boť přes onen výrok ujasmlt SI 

. . vy' roku zal ovane OJ ne _.' . ,-' o 
vozovaÍl am z I 'dávky a zachoval! SI sve plav 

. louvi' otázku zal' accm . r ' . 
žalobCI ve sm _ . '1 b ' b la způsobena tím že opomenu I pres 
proti prodatelce. skoda za o' cU 7, . kud Jan; W-ová ještě měla 
odst. IV. kupni smlouvy v pravy ~a~!tPOe ohledně nezaplacení dávky 

J·ll1ění uplatňovati svá práva ad;aJlds. I} s ni' podle § 61 zákona o dávce 
, - " k -í o uvo 11en a ' 

z majetku. zaJobnl naro ,nen , ,stanoveni zmocňuje sice berní úřady, 
Z majet~lI, Neboť tot~ z~konn~a ~am uvedených majetkových objektech 
by vymahaly zaplacem da~ky d" 'k žalobcům právo nastupovatI 

, ' 'ch osobach ne ava vsa I ' 
a na tam zmlOeny, . k za lacení náhradního nároku up atnova-
na tyto maletkove, 'ÚbJekty, d I' kud tato škoda nemůže býti vyvo
ne.·ho z důvo"lu zpusobene s,k~ yj' čPo e'ho dl.z'itele tohoto majetkového 

,,,,,. 'h zavmenl co asn 
zována z J'rt~lOn:, o. ." dl § 61 zákona o dávce z majetku vzta-
objektu. Vecne rucem UlCen? p? e 
II lil' e se právě I' en na dobyti davky. 

d h el dovolánÍ. N e j v y Š š i s o u nevy ov 

D II vod y: 

. . " b' '. k o to že utrpěli škodu ve výši 
Pokud žalobci opírajl zalo. '11\ na~o olané'ho, u nich vyjádřením ža-

. dávky z majetku následkel~~ oml 1~1 ~acena jest otázku tuto posuzo~ 
lovaného, že, dá,vka z maje u l~s z d shodně s názorem žalobclt podl,e 
vati, jak spravne vystihl fdv~~acI ,~ou'ednou z nejpodstatnějších podml
ustanovení § 1293 a nas . o c·bza . J .. ednáním žaloviťného a škodou 

. k 'Iobců by bylo y mezI I . , " ' nek naro u za. 'b t k bylo kdyby bylo prokazano, ze 
byla příčinná SOUVIslost. Tomu y a b' , avdivému uvěřili a 

.. d' 'žalovaného o so e nepr . , 
žalobci tomuto VYla rel1l k .; 'I uvu s Janou W -ovou a Karlem 
. , I dk toho vešli v Upl1l sm o '. cl 
len nas e . em , . , . I učil však výslovně příčinou SOUVislost, . o: 
O-em. Odvolacl ,sou,d vy o 'r' ádření žalovaného pro ne 
spév k názoru, ze zal obcI ~epovazo.va blvYkch podvolil přes ujištění 
za přesvědčující a rozhodup,CI, al; se '. ž~lobce vzal to na sebe 
žalovaného dotázati se ber",! : pra1/ Pti dále že do kupní smlouvy 
sám se dotázati a také skutecn~ s: I °b~f~l~přejim~jí povinnosti ohledně 
byl pojat, od~tavec IV. o ~m, ~\Z~ ose týče skutkového podkliťdu pro 
zaplaceni davky z maJCt u. ,,,o u, . ,. I r 'de o otázku skutkovou, 
úsudek odvolacího soudu o pncJ~f~ SOL;' I: o;ř~~kumU' do,volacího souelu. 
která nepodléha po~le § 498 ~ to O~Š:~l ~tázka právní, kterou lze na~ 
Pokud lde o usude san;, le~ , Avšak nelze říci, že ji odvolacl 
padati důvodem § 503 CIS. c. r. s. 108' 
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soud řešil nesprávně, naopak jest s ním úplně souhlasiti, nehledíc ani 
k, tomu, že ž~lobci v dovolání přímo ani nenapadají jako .nesprávný 
nazor odvolaclho soudu o tom, že tu není příčinné souvíslosti. Pokud 
žalobci napadají názor odvolacího soudu v tom směru, že ),škoda ža
lobců byla způsobeno tím, že opomenuli v pravý čas, pokud Jana W-ová 
měla ještě jmění, zajistiti se ohledně nezaplacené dávky z majetku«, 
netřeba se výtkou jakož i úvahou, kterou dovolatelé na ni navazují, za
bývati, ježto nejde ve sporu o otázku, zda si žalobci sami zavinili škodu, 
nýbrž, zda jim ji zavinil žalovaný. žalobci nemohou, jak správně uvádí 
odvolací soud, hledati právní důvod pro svůj nárok ani v § 61 zákona 
ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. Uplatňovati práva z § 61 zá
kona přísluší jen státu a nepřechází práva ta na jiné osoby. Vysvítá to 
zřejmě z obsahu prováděcího nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 
sb. z. a n. Podle pwváděcího nařízení k § 61 čís. I až 3 vytčené berní 
správy (finanční ředitelství) v patroocti ve zvláštních záznamech které 
zašlou po uplynuti určité lhůty berním úřadům ku zjištění, zda' nutno 
podle účtů poplatníků ručení uplatniti. Ručení stanoví se v cestě správ
ního řízení zvláštním upozorněním a uplatní se zvláštní výzvou. Otázku, 
zda nastal případ ručení podle § 61 uv. zák. nepřísluší tudíž řešiti SQU
dům. Předpisy zákona (§§ 60 až 62 zák. čís. 309/20 sb. z. a n.) roze
znávají původního hlavního dlužníka od pouhého obyčejného ručitele 
arozeznávají ručení osobní a věcné. Toto ručení jest podle prováděcího 
nařízení čís. 463/>20 sb. z a n. pouhým ručením subsidiárním, nastává 
teprve tehdy, když poplatník (§§ 7 a ,54 uv. zák.) povinnosti platehní 
nedost"I. (Rozhodnutí čís. 3776 sb. n. s.) V záko'ně není však vyslo
veno, že dlužník původní zaplacením. dávky nabývá postižního nároku 
proti ručiteli ani,. že věcný ručitel (§ 62 zákona) nabývá nároku toho 
zaplacením dávky proti ručiteli osobnímu (§ 61 uvedeného zákona). 
Tvrdí-Ii tedy žal'obci v d'O'volání, že jim zaplacením dávky z majetku 
vzmká postiž'ní nárok proti žalovanému, nemá názor ten opory v zá
koně čís. 309/1920 sb. z. a n. Že by žalobcům vznikl proti žalovanému 
po~tižní ,nárok v případě, že by zaplatil dávku z majetku, ve smyslu 
obcanskeho zakona, nebylo ve sporu vůbec tvrzeno. Nemohou-Ii žalobci 
o~::ozovati svůj nárok z § 61 uvedeného zákona, nebylo také zapotřebí 
zj1sťovah okolnosti, jež uvádějí pod dovolacím důvodem § 50'3 čís. 2 
c. ř'. s. 

čís. 7460. 

Příslušel-Ii dvěma oprávněným výměnek takovéhO' způsobu, že nejen 
PO'dle povahy věci, nýbrž i podle úmyslu smlouvy mO'hl býti požadován 
jen oběma oprávněnými k ruce společně a nerozdílně, nemůže se žádný 
z 'O'právněných 'O' sobě domáhati plnění výměnku zvláštní žalobou a to 
ani v tom případě, kdyby se domáhal placení reluta za výměnek. 

(Rozh. ze dne 29. října 1927, Rv I 648/27.) 
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Žalobci a Anně T-ové příslušelo v domě žalov~ných práv? v?m~~1kl; 
áležející jedna ve služebnosti bytu, jednak v.pravLl chovat~ SI dlu~ez 

z k zu a vysazovati brambory. žalobou, o mz tu Jde, domahal se z~
fob~e n~ žalovaných placení reluta počních 600.Kč. Ann.a T -ov a d?n;a
hala se samostatnou žalobou na žalovanych .tez plac;~1 reluta rocmch 
600 Kč. Žaloba byla zamítnuta s o.u d ~ .v.s ech trl s t o ~ I C (iOV

něž tak i žaloba Anny T-ové. Ne j v y s S I S o u d uvedl \ 

důvodech: 

K dovolání, uplatňujícímu dovolací důvody p~dl;, ~ 503 ~ís .. 2-4' 
c. ř. s., bylo by především zaujati stanovIsko k nej~lr~1 .zalov~nyml .proh 
žalobnímu nároku vznesené námitce, že k uplatnem zalo~l:,lho ,nal ~kll 
- b I opra'v'11ěn žalobce sám j'ežto ide o jednotné a nedeht, elne pravo 
ne y '" hl" lb' . k . h Marie T -ové takže by jen tito oba společnc mo I za o 111 ~aro. 
Je o a) V" od'Uvorl 

'stl' Ob'a nižší soudy uznaly námitl<u tuto VSl111 pravem za . c-vzne .' . A' T . . 
něnou. Jak nižší soudy. zjistily, přísluší h!obcI a. nne -ove s. n}111 

, dle prohlášení z 15. října 1924 prah zalovanym jako vlastnlkum 
po dl t" Opl 6 v N vy'měnek záležející jednak ze služebnosti bytu 
use os I C. p. . , . d I" h '. 'h 
v malé světnici na pravé straně od vchodu, Jednak v a SIC nal?Cl: 'r 
V rnzsudku prvého soudu blíže naZ11ačených; Veškerá, tato 'opravnem 
a nárokv jsou nejen podle povahy věci, nybrz I podle umyslu smlouvy 
práva, jichž splnění žalobce může požad~vati jen s An~ou T-~v~U k ruce 
nedílné a které jemu pouze k ruce nedIlne mohou byh plr;cn) (§ 88~ 
a 892 obč. zák.). Vztahujeť se právo bytu. pro oba opra~nene na tu}e,; 
obytnou světnici a stejně jednotnýr;' .a I~edehtelnym jest j~jlch spolec~,~ 
výměnek, 'záležející v právu chovam petl sl;P!C a v. plavu k chov~n: 
jedné kozy s nárokem na její krmení a k?necne v prav.u n.a ~ysazov~01 
. 50 kg bramborů. Oprávněni tato nelze d~hÍl ;"e;1 opravnene, ,nemajl-l; 
z toho vzniknouti dvojí práva zcela nove p:~V111 pov~hy. Ž~lo~ce jes; 
v neprávu, když,: napadaje tento názor n.ižslc~ soudu,' ~111ntJ ~e, muSl 
každému z oprávněných, i když s:e j~~,n.á) Ja~" sa,In uznava, o n~rok n~
dělitelný, přiznáno' býti právo jej haj1Í1 zvla,stnI ,samo~t.atnou/alobou: 
ježto prý by se mohlo státi, že by jeden sve pravo ~aj1tl Chle!, dr~hy 
však nikoliv a že prý jedině nemohou dávky ony pozadovah ~vakIate, 
nýbrž jen jednou. Toto dělení práva je~t však podle pov.ahy veCI zc~:a 
nemožné, ježto nelze připustii, by na PL jeden z oprav.nenych ve sv:'
nici bydlel, sobě v domě slepice a kozu choval a druhy. za, t'Oto oprav
nění, je ž pod'le smlouvy plněna mohou byh pouze pod J~dnou plO oba 
oprávněné, za tato práva požadoval relutum n~bo sm~u~n! 111ter.ese. JVlI
ní-li jeden z oprávněných, že mu pro chova111 dluZ111ku ~en: m'Oz.no 
těchto smluvních práv užívati in natura a ž~ jest tedy opravnen poza~ 
dovati za to peněžní interese, mMe tento narok Upla:~lt; pouze tehd) , 
když i druhý oprávněný rovněž k tom~ přistoup!. Pe.neznl 111terese nebo 
relutum, jehož se oba oprávně11l domaha]I, mu~e byh. vzhledem k t~to 
nedílné jedn'Otnosti práva stanoveno jen za pravo cele pro oba oprav-



- Čís. 7461 --
1702 

něné společně.a jen mezi nimi muze pak býti děleno, naproti čemuž 
v poměru k povinným však nemůže se žádný z oprávněných domáhati 
pro sebe zvláštního reluta za toto právo. 

čís,. 7461. 

Strana, dojednavší ústní smlouvu, nemůže býti nucena, by pode
psala písemné vyhotovení smlouvy, jež není ve shodé s ústní dohodou 
a zejména neobsahuje veškeré závazky, které druhá strana na se vzala 
ústní smlouvou. Nedostatek nabídky vzájemného žalobcova plněni jest 
důvodem pro zamItnutí žaloby (pro tentokráte) pouze tehdy, mělo-li se 
vzájemné plnění státi předem, jinak dlužno odsouditi žalovaného k plnění 
žalobníhQ nároku proti tomu, že žalobce současně splní vzájemné PQ
vinnosti. 

Lhostejno, že punktace byly kromě svědků podepsány jen jednou 
smluvní stranou. 

(Rozh. ze dne 29. října 1927, Rv II 398/26.) 

žalobci uzavřeli se žalovanou kupní smlouvu, jíž jim pl'odala část 
svého domu čís. 192 za 73.000 Kč. žalobci vyplatili žalované ihned 
závdavkem 2000 Kč a zavázali~se zaplatiti zbytek kupní ceny po srážce 
dluhu v sirotčí pokladně hotově. Dále bylo ujednáno, že žalovaná uvolní 
žalobcům okamžitě byt o dvou pokojích, že žalovaná může i se svým 
manželem zůstati v dosud obývaném tHpokojovém bytě, může používati 
půdy, sklepu, samo'statně pak komoru vedle stáje a jedné drvárny vedle 
prádelny, kterážto měla zůstati spol~čnoll, že držha, užívání a p-ovinnost 
k placení daní přejdou na žalobce prvního v měsíci následujícím p'0 

sepsání kupu a že žalovaná má volný vstup do zahrady. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhali se žalobci na žalované, by byla uznána povinnou, do
držeti kupní smlouvu, jíž prodala žalobcům část domu čÍs. 192, a po
depsati za tím účelem vkladu schopnou listinu, jinak že by podle roz
sudku bylo vloženo na část domu čÍs. 192 vlastnické právo ve prospěch 
žalobců. Pro c e sní s o udp r v é s to I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c Í s o u d žalobu zamítl. O ů vod y: Pro obě smluv,ní strany 
vzešla řada práv a povinnosti. Poněvadž vlastnictví nemovitosti pře
vádí se teprve zápisem do veřejných knih, jest též třeba, by strany 
zřídily listinu, obsahujícínabývací jednání a také prohlášení potřebné 
ke vl<ladu práva vlastnického (§§ 431 až 433 obč. zák. a § 26 kll'. zák. J. 
Každá strana mŮže se tedy domáhati toho, by dotyčná listina byla zří
zena a by druhá strana jí byla při tom podle své možnosti nápomocnou. 
Právem proto mohli by i žalobci s takovou žalobní prosbou vystoupÍÍÍ. 
žalobci také tak učinili, navrhli však, by bylo uznáno, že žalovaná jest 
povinna dodržeti kupní smlouvu, podle níž jim č'ást svého domu za 
73.000 Kč proelala a dále, že jest. povinna vydati jim vkladnou listinu 
nebo trpěti, by na základě žádaného rozsudku mohlo jejich vlastnické 
právo býti vloženo na odkoupenou část domu. Nedomáhají se tedy 
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.' ',' 'ednáni, ale jen jeho části. Spolupůsob~ti pi~ 
uznátll celeh~ na~y~acl~o ], ná však není povinna, Na tom neme\11 se 
úízeni takoveto IIstmy zalo ~a I . podstatné náležitosti kupn,í smlouvy. 
~ic tím, že žal;,bní prosba o s~ lUJelohOdOu o podstatných náležitostech 
Jest pravda; ze :mlO~~:í ~~:~J1~~1 (znemožněna dohoda i o jiných, ve
smlouvy, :1I1}. vsak '. de-li k takové dohodě, tvoří dohoda o P?d~ 
dlejších zalezltost:.ch. O?J ,. h 'eden nedílný celek a, domaha-It 
statných i ,~edl~JSlch nale~~~~t~~ n~může se omeziti na část doh~dy, 
se strana zr~:ent llSh~ °ted i k ~edleišÍm náležitostem dohody. Avs~k: 
musí se odnaseh k ce ll, Y

k 
", vedeno nemohlo by to na ve CI 

i kdyby tomu neby:o tak, La . pratvverzeuné kUP;'Í smlouvy 'nevzešly pro 
. ' ·t· proto ze uzavremm . .. I ' . 

\1lC zme.m 1 ,'" 'ž i ovinnosti a tu, domaha]1c se P nel11 , 
žalující stra:nu J,:n pla~em, nybr , p . viti ochotu k splnění svých po
žalované stranyz, mUSIlI by psn, ebyro)e b duO dohody v dalším svém 

- b' . I'" žalo e Vice o , 
vinností. zalo'. CI, uvae eJl ,v . u ochotni zaplatiti žalované kupní ce:1U, 
přednesu pravl vsak Jen, ze .Jso. k Z tohoto stavu věci nelze vsak 
vynechávají tedy o~t,atnt, sve za~a~ y. a 
žalovanou nutlÍ! k zadnemu ,Pllnen: cik c obou nižších soudů a vrátil věc 

Ne J' v y Š š í s cO u cl zruSI rozsu ý. I 
d ' I .. ednal a JI rozhod . prvemu soudu, by a e o 111 J 

Důvody: 

I . dO dy § 503 čís 2 3 a 4, nelze 
Dovoláni, uplatňujicímu dovo aCI, UVt s'ednaly' k~pní smlouvu, 

upříti oprávněnost. y;st ne;por,n.o' ze,~ ra~rmJ čis. 192 v P. v žalobě 
jíž prodala, žalovana zalobcum ca~t:~i~lOoU odmínkou, že městská rada 
blíže 'oz.nacenoU za 73.000 K~ po, J ,gdmínka byla splněna. Byla 
v P rozdělení domu schval!, a ze tato p d "m část svého 

" " odevzdati žalobcům pro anou JI 
tedy žalovana pov.!n~a" ' 'iž stalo _ a,lespoň nebyl tvrzen 
domu nejen s~utecne, co .~e d~ad f knihov~ě (§ 431 obč. zák.), tedy 
,opak -- nýbrz odevzdati JIm. ,um. ad 'ednánÍ a rohlášení potřebné 
podepsati jim list!l1~, 'Úbsa,hUJl~ n:~~~ žal~bci dom~ají. žalovaná však 
ku vkladu vlastmckeho prava. o, . . be a svého manžela v pro-
odpírá toto plněhl1í ~~IO~v~I~~~t~, :~r::~ ~l~í~:mném vyhotovení smlou~y, 
danem dome vy ra I a. y " . 'Jde zře'mě o námitku opre
předlcoženém jík pOdpiSU, b:byl?k z~m.ky~ námítk~, že vzájemné' plnění 
nou o ustanovem § 1052 ~,C. z~ "d 'ol~cí soud přezírá _ nebylo na
!.- ovšem j.en v tnmto bo, e, coz o v , v strana do' ednavší ústní 
bidnuto. Odvolací soud má pravdu v tom, ~~emné v 'h'Út~vení smlouvy, 
smlouvu, nem.lIže býtin~cena, by 'podep~~:ahuje vešk~ré závazky, které 
jež není s 111 ve shode a zeJmena ne I Než nedostatek nabídky vzá
ejrllhá strana, ústní s.mlou~o~/aa~eo~~~l~cí soud míní, zamítnuti žaloby, 
jemného pInem nema v zape I, J .. mné lnění mělo státi pře-
jež by bylo nutnýl;' jen,~eh~y, ~~h~I ~~ v:~J:ba bIti zamítnuta jen pro 
dem, a.1 v t~ko,vem p:lpa d~sleclkem nedostatku této vzájemné nabídky 
tentokrate, nybrz Jedl~Ybm cl d na p,lniti žalobní nárok proti tomu, 
může býti že žalovana II e o souze, ',d t' če ředloží 
že žalobci současně splní vzájemné povmnoslt, poku se y P 
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k ~odpísu sm:ouvu jsouc! ve shodě ~. ústní dohodou, najmě pokucl se tÝče 
pra~a bydlem,. ktere SI zalovana pn prodeJI domu Plý vyhradila. (Tak 
take Dr. Armin Ehrenzwelg, System des osterreichischen al1gemeinen 
Pnvatrechtes, ll. svazek, 1. díl: Das Recht der SChuldverhaltnisse, Vídei' 
1920" strana :98,111.). B):'o P}oto nU,tno zjistiti, C'O strany ohledně vi'
hrad) bydlem Ujednaly, Jakoz I Jaky byl obsah písemně vyhotovené 
smlouvy, která dosud předložena nebyla (§ 182 c. ř. s.). V příčině vi'
hrady bytu plyne z punktací, předložených oběma stranami, že se vÍ'
hrada ~ydle;'Í a, J1;,ého užívání stala (~ 885 obč. zák.). Na tom, že punk
tac~ P!,ed!ozene. zalov~nou,mlmo :,vedky jsou podepsány jen žalobci, 
n:;zalez1. Zalobcl tvrdlh, amz by ovs<:m byli blíže udali, kdy se tak stalo 
ac~ohv t? mM,e býti důležitým pro rozhodnutí právní rozepře (§ 182 
c. r. s), ze ~e ,zabvaná zavázala, že byt, jejž obývá se svým manželem, 
~ o neJ~ prave Jge, vyprázdní do 14 dníl, nejdéle do 1 měsíce, kdežto 
zal ovana udala, ze se se žalobci dohodla, že v bytě se svým manželem 
bude bydletJ do té doby, až se jim podaří, najíti vhodný a jim odpoví-
9'aJÍcí byt ,ná?,radnL N~lze přehlédno~ti dodatek na punk'tacích žalované, 
ze ohledne tnpokoJoveho bytu, ktery obývají manželé T -ovi vkládá se 
do poze~,kové ,(p~trn~ k~ihy) služebnost práva bydlení na 5'let, t. j, do 
roku 1929, jenz ~~" .ze hst111a, ve sporu byla předložena a souelem pře
čt,ena, stal,se sO,ucastJ skutkoveho preelnesu žalované strany, ovšem spor
neho, kdyz spravnost dodatku žalobci nebyla uznána. O těchto okolno
stech byly nabídnuty a též provedeny elúkazy, než nižší soudové neuči
mh z mch sku!ko,vých ~jiště'llí podle toho, co shora uvedeno, potřebných 
pro rozhodnut~ t;to praVll1 ,r~zepře. Slušelo proto, najmě když tato ku
sost byla vytykana, dovolam vyhověti a zrušiti napadený rozsudek a 
vzhledem k tomu, že vada sahá i do prvé stolice, též rozSudek prvého 
soudu a Jlllak rozhodnouti, jak shora uvedeno. 

Čís, 7462. 

PfO!latimní opatření (§§ 379 a násl. eoc. ř.). 
Odpůrce, jenž nebyl slyšen o návrhu ohroženého na povolení pro

zatimniho opatření, jest oprávněn napadati usnesení povolující pro>:a
timoí opa~í. ~d' odporem nebo rekursem, nebo llin i oniim prostřed
kem. Byl-I! odp?rce předem slyšen, má pouze prá",o rekursu. 

Pouka>: odpurce na to, že je nemaJjetnlým neodůvodňuje ještě pro-
zatímní opatření podle § 379, druhy odstave~, ex. ř. . 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, R I 860/27.) 

K. zajištění nároku na zaplacení kupní ceny za dodané cihly navrhl 
ohrozeny povolení prozatil1l11í~o .opatření zákazem mlpÍlrci, by nezcizil 
am nezastavIl aSI 220.000 kusu CIhel, na rovnaných na hranici v cihelně. 
S o u cl p r v é s ~ o I i c. e prozatimní opatřeilÍ povoH!, rek u r s n i 
~.? u d, ~a,vrh zan11t!.'V~ u,v o d):' ~odle § 379 prvý odstavec ex. ř. ne
I· npouste]! se k zaj1stel11 penczltych pohledavek prozatimní opatřcní, 
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okud stl ana k témuž účelu múže žádatI, ~)y na o::lpůrcově jl.11~ní byly 
P k . ly exekuční úkonv pOlile § 370 a nas!. ex. r. Podle SpISU okl es-
Vy onal o •• b' h ' , t 
njho soudu C 355/27 byl proti ?dpu~~1 k zal o e Od roz

1
e
O
ne s ran{ 9~~ 

, lacení 3444 Kč 60 h a 1200 Kc s pns!., vynesen ne . srpna 
zap d k pro zlneškání, takže v den návrhu, t. j. 12, srpna t. r. mohla 
rozSU e o v I' 
'" .ohrožená strana žádati za předpokladu § 370 ex. r. opovo el11 exe-
k~c~ ku zajištění. Slušelo proto ohledně t~chto.částek již z tohoto dů~ 

du stížnosti vyhověti, napadené usnesem zmemtI a navrh na povoleni 
vo t ov • k h' 'st ny zatímního opatření zamítnouti. Pokud se yee. ~aro ,u o roze~: ra 

aplacení 16.274 Kč 25 h nelze sÍces.ouhlaslÍ1 s nazorem stezovatele, 
na z , , . 'k'h t ov ov t I e že tento nárok nebyl dostatečně osvědčen, ZaplS11l D:, ou s ~z . a e , 
neboť kniha ta vykazuje zápisy o dodávkach CIhel stez.ovateh stranou 
ohroženou od 5. února 1927 do 10. srpna 1927, vykaZUje I podpls,od~ 
půrcův, jímž. stvrzuje, že dne 10. srpna 19?7 přijal od strany ohrozene 
250.000 kusů cihel, a konečně vykaZUje k111ha ta ~u ?111 I?: srp~,a 1927 
zůstatek 19.718 Kč 85 h ve prospěch strany ohrozene. SIUSI, tudlz k11lhu 
tu považovati za dostatečné listinné ?svědčení ? JsoucnoslJ ,narok,: p~ 
rozumu § 389 ex. ř. Naproti tomu vsak nezdanl? se stm,ne ohrozen~ 
'Osvědčiti nebezpečí ohrožující vydobytí této JeJ! pO,hledavky. P~uha 
okolnost, potvrzená svědky, že, odpůrce ma v I;~late clhelne ,vehkou 
zásobu cihel, z nichž každodenne nekohk fo: odvaZl, nelze ,poklada~1 za 
dlužníkovo jednání, které by pravděpodobne mohlo dobyl! p'Úhled,:vky 
navrhovatele zmařiti nebo stížiti; .prodej několika for CIhel denne je 
v každé cihelně obvyklý a hospodářsky nutný, který nemá za následek 
zmenšení jmění prodatele, nestal-li se převod cihel bezplatně nebo, pod 
výrobní cenou. Okolnost, že se odpÍlrce k manželce navrhovatelove vy
jádřil, že niS nemá, že jejímu muži nic dáti nemů.ž~, ~ že ~ýž ~ro,mě c~h~l 
nemá majetku, nelze podřaditi pod pojem posll!vnJch Jedna11l dluzm
kových podle § 379 druhý odstavec ex. ř. , 
. Ne j vy Š š í so II d nevyhověl dovolac1111U rekursu. 

Dílvody: 

Neprávem vytýká stěžovatel, že měl ~dpůrce, podati ]lr~ti proza~im
nímu opatření odpor a že rekurs byl nepnpustnym opravnym prostred
kem. Příslušíť odpůrci navrhovatelovu, jenž nebyl před povolením pro
zatimního opatření slyšen, dvojí opravný prostředek: rekurs i odpor a to 
i současně, dle toho, chce-li se opírati o skutkový stav v návrhu vylí
čený, nebo chce-li uplatňovati nové skutečnosti neb průvody. Odpůrce 
ohrožené strany může se brániti obojím způsobem, § 397 ex. ř. toho 
nikterak nevylučuje Celo k!. slovo »múže«). To vyplývá jak z § 65 ex. ř., 
tak i z § 40.2 ex. ř. Byl-Ii .odpůrce ohrožené strany předem slyšen, při
sluší mu ovšem pouze rekurs proti usnesení (§ 397 ex. ř, úsudkem 
z opaku a § 402 a 65 ex. ř.). Avšak i jinak jest rozhodnutí rekursního 
soudu správným. Navrhovatel neosvědčil zá)<onným způsobem nebezpečí, 
že by jinak, kdyby prozatimní opatření nebylo povoleno, bylo jeho uspo
kojení odpůrcovým jednáním zmařeno nebo ztíženo, neboť neosvědčil, 



- (:ís, 7463 -
1706 

jak správně již uvedl soud rekursnÍ, že odpůrce podniká něco, C'O Se 

odchyluje od pravidelného provozu jeho živnosti, z čeho by hrozilo na
vrhovateli zmaření nebo stížení budoucí exekuce. Prodává-Ii odpůrce 
vypálené cihly, kvná jenom to, co pravidelný provoz cihlářské žívnosti 
S sebou přinášÍ, a nelze v tom beze všeho spatřovati zbavování se ma
jetku za účelem poškození věřitele. Avšak i poukaz c}lužníkllv na jeho 
nemajetnost není, jak uvádí správně rekursní soud, jednáním odůvod
ňujícím podle § 379 druhý odstavec ex. ř. prozatímné opatření. 

čís. 7463. 

o vyživovacím nároku nezletilého manželského dltěte proti jeho ro
dičům, dědu a bábě jest rozhodovati v řizeni nesporném. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, R I 935/27.) 

Návrh mateřské opatrovnice nezletilého dítěte, by dědovi dítěte bylo 
uloženo platiti dítěti výživné měsíčních 300 Kč, so udp r v é s t o
I i c e zamítl. Rek u rs Ll í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil 
prvému s'oudu, by po zákonu jednal a znovu rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jedinou významnou námitkou stěžovatele proti napadenému roz
hodnutí rekursního soudu jest, že rcároky na výživu nezleti1ých manžel
ských dětí proti jejich rodičům, dědu a bábě podle § 143 obč. zák. ná
ležejí na pořad sporného řízení, že tedy nemůže o uplatněném nároku 
rozhodovati opatrovnický sDud v řízení nesporném. Stěžo'vatel dovolává 
se pro svůj názor celé řady rozhodnutí nejvyššího souelu, ale rozhod
nutí ta nepřiléhají. Ve skutečnosti bylo již rozhodnutím ze dne 12. ledna 
1869 Ol. U. čís. 3244 vysloveno, že o vyživovací povinnosti dědově po
dle § 143 obč. zák. má býti rozhodováno v řízení nesporném, plenissi
mámím us'nesením ze dne 19. října 1915, Ol. U.Čís. 7608, zapsaným do 
knihy judikátft pod čís. 237, bylo pak opět uznáno, že o nárocích nezle- ' 
ti1ců na výživu proti rodičům a jiným předkům podle § 143 obč. zák. má 
býti jednáno v řízení nespomém, o s,tejném nároku děti svéprávných vš"k 
v řízení sporném. Od této zásady neuchýlil se dosud "ni československý 
nejvyšší soud. Zda bude třeba odkázati uplatněný nárok na pořad práva 
podle § 2 čís. 7 nesp. říz., poněvadž bude třeba předem rozřešiti otázky, 
jež mohou býti řešeny toliko sporem, nelze dosud posouditi, poněvadž 
se věci nedostalo ještě potřebného vyšetření. Lichá jest námitka, že návrh 
jest předčasný, poněvadž prý dědu může býti uložena povinnost dítě ži
viti teprve, když bylo to uloženo dříve rodičům, a ukáz~lo se nemožným 
vynutiti na nich exekuci splnění této povinnosti. Podle § 143 obč. zák. 
jest jedinou podmínkou dědovy vyživovací povinnosti, by oba rodiče 
byli nemajetni, zda jest tomu tak v souzeném případě, to zjistiti bude 
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.: ,0 úkolem šetření nařízeného rekursním soudem. ť,říp~dná liek"navo,s~ 
pla\· -.: ké opatrovnice, projevená snad v dosavadn,ím nzem, I::m~ze by tl 
mat;'.'s za'j'lllu'nl dítěte 'J'ež j'est podle § 210bč. zak. pod zvlastm 'Ochra
n" upnu ., § 2 č' 5 ..' st , . kona a opatrovnického soudu, a podle IS.. nesp .• nz. je. 
noU , za . k' sDud povinen zjistiti všechny okolnosÍl a pomery. vy
opatro~!1ICI'oYj'eho opatření z moci úřední, při čemž jest vybaven pravem 
znam!>e p • o b d n' § 1 9 

t't' SI' na liknav)"ch stranách poslusnost zpuso em uve e ym v . vynu II . . 

nesp. říz. 

čís. 7464. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čis. 48 ~b. z. a n.): 
S hlediska § 18 zákona jest lhostejno, od koho vy~el podnet ku ~OUpl 

nábytku, rozhoduje jedině, že k ní skutečně došlo a ze byla podml!lk0l! 
ronáimu bytu. Lhostejno, že mamel pronajímal byt v. za:;!Otl~enl sve 

~aoželky jako vlastníce domu, kdežto nábytek a ~statnl zart~et1~ v, pro-
"maném bytě které byly jeho vlastnictvím, prodaval vlastn1~I~enen;t. 

najtSmlouva o koupi nábytku, odporující § 18 z~: ??,chr. naJ. Je~t 01-

cotna a sr!rany mohou žadati, by byl obnoven ~~eJst s~v a vracen<? 
v· e co bylo plněno z oicotné smlouvy. Dlužno vratitt k~pm ~~, s druhe 
s:r~ny pak nábytek. Pokud dlužno přihlédnouti k opotreben; nabytku. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, Rv I 564jQ7.) 

Žalobci, najímajíce byt v domě manželky žalovaného, :,~plati1i ža~ 
lovanémll 7.000 Kč, z nichž si žalovaný ponechal 5.0.00 K~ pko. kupm 
cenu za prodaný nábytek a 2000 Kč odevzdal s~é manzel~e jako lIahr~~~ 
za výlolÍy 113 úpravu hy tu. Žalobu o zaplacem 7.000 Kéc o ba n! z s I 
S o u' d y zamítly. ' .... o 

, Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nlzslch soudt;, pokud za-
mítly žalob ní žádost co do 5.000 Kč a vrátil věc soudu prve stolIce, by 
o ní v rozsahu zrušení dále jednal a znovU rozhodl. 

Důvody: 

Odvolací soud převzal zjištění prvého soudu; že d.ům, v I;ěmž jest 
byt pi'onajatý žalobcům, jest vlast~ict~ím r;nanzelky zalovaneho; B~r
bory B-ové, kdežto nábytek a ostatlll zanzem bytu bylo vlast.mct~lm za
lovaného. jenž žalobcům pronajím~1 "onen"'~~t v zast?Upelll s~e man
želky jako vlastnice domu. Dále ZjlSclly mzsl soudy,. ze ?ylo ~mysl:~, 
žalovaného a jeho manželky, pronajmo~t~ ~yt vse zanzemm" Jez v netJ1 
bylo, což také oznámili žalobcum, prohlaslvse, z~ »byt ~ez na?ytku p;o
naiat nebude«, že se na to žalobce Václav N; zal~vanemu sar;n ~abldl, 
že' nábytek v bytě koupí, prohlásiv před ti:.", ;:e. sv U) dosavadlll nabytel; 
prodá, a že pak na základě tohoto prohlásem zalujlcl strany bylo .mez. 
stranami dále jednáno již o pronájmu bytu a prodeji r;abytku .. Z te~ht~ 
zjištění usoudily nižší soudy, že pronájem bytu nebyl zalovanym, at jlZ 
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jednal jménem vlastním aneho jako zástupce své manželky, vazan 
mínkou. že žalobci koupí zařízení bytu, ježto prý pronajímatelem 
byla, Barbora B-ová, která není žalována, kdežto prodatelem nábytku 
b~1 zalova~ý V,áclav B., - takže prý smlouva o koupi nábytku byla uza
vrena oddelene od sml'ouvy nájemní a mezi rozdílnými osobamí, - a 
Ježto popud ke koupi nábytku vyšel od žalujicí strany samotné. Z těchto 
důvodů neshledaly nižší soudy předpoklady pro použití § 18 zákona 
o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. Nelze 
však s nimí souhlasíti. Účelem předpisu § 18 (právě tak jako předpisu 
§§ 19 a 20) zákona o ochraně nájemníků jest čeliti bytové lichvě a za
mez,IÍl" b:y p.ro,nájemce nebo dosavadní užívatel bytu nevykořisťovali by
tove Ílsne j1neho k tomu, by mu vnutili za cenu více méně přemrštěnou 
koupi zaříz.ení bytu, jehož by snad nový nájemník ani nepotřeboval a jež 
by koupIl !~n ,proto, by zl~ka} byt; Zákon chtěl v té příčině -odňati ja
koukohv pnlezltost k vykonstoval1l a proto zakázal takové smlouvy na
prosto. S tohoto hlediska jest tedy v souzeném případě úplně lhostejno 
od koho vyšel podnět ke koupi nábytku, rozhoduje jedině, že k ní sku~ 
tečn~ došlo· a že byla podmínkou pronájmu bytu. Jest ovšem pravda, že 
z pocatku nebylo mezi stranami jednáno o koupi nábytku, nýbrž že ža
lovaný původně žalobcům prohlásil, že byt nebude pro-najat bez ná
bytku, leč na této podmí.nce}e strany v dalším jednání neshodly, nýbrž 
Jednaly pak již, jak zjiště.n'O, 'O pronájmu bytu a prodeji nábytku a 
ujednaly kon,ečně - lhostejno, na čí popud, - že žalobci koupí náby
tek ,v p:?najlmané~l bytě, san~ozře}mě, ježto již měli svůj nábytek, jen 
za tll1; ucelem, by JIm zalovany pronajmul byt. Z toho plyne, že původní 
podm!?ka pro,n~Jmu, bytu, převzetí nábytku a zařízení do nájmu, byla 
v d~lslln Jednal1l zmenena v ten rozum, že žalobci koupí nábytek v bytě, 
takze se nakonec stala podmínkou pronájmu bytu koupě nábytku, ji
nyn1l slovy, že se pronájem bytu uskutečnil jen s podmínkou, že nájell1-
n:c1 koupí :,ařízení bytu. Každý jiný výklad příčil by se zjištěnému stavu 
veCI a vytcenemu smyslu a účelu předpisu § 18 zákona o ochraně ná
jemníků. Okolnost, že žalovaný pronajímal byt v zastoupení své man
želky jako vlastnice domu, kdežto nábytek a ostatní zařízení v pronají
maném bytě, jež byly jeho vlastnictvím, prodával žalobclllll vlastním 
tménem,. nepadá na váhu. I když pronajímatelkou bytu byla manželk;; 
zalovaneho a tento Jednal ve příčí ně pronájll1u jen jako její zástupce 
ve příčině prodeje nábytku však jménem vlastním, nebrání to zakáza~ 
nosti a tudíž nicotnosti smlouvy o koupi nábytku, neboť zákon v § 18 
nt;pozeznává, komu nábytek náležel, a postihuje i takové případy, v nichž 
nabyt~k ~áležel sice třetí osobě, ale tato - majíc na pronájem vliv a 
Jedn~Jlc Jménem pronajímatele - učinila koupi nábytku podmínkou 
pronaJmu. Podle toho dlužno jednání žalovaného se žalobci jakož i vý
sledek toholo jednání posuzovati jako nerozlučný celek a nelze v této 
příč.in,ě ,rozlišovati tak, jak činí zejména první soud, neboť takovýmto 
na~lran,J111,"na. věc ~možňovalo by se pronajímatelům bytů snadné ob
chaz:'11I p:lSneho p.;edplsu § 18 zákona o ochraně nájemniků. Jsou tedy 
splneny vsechny predp'Oklady § 18 zákona a mohou žalobci již z tohoto 
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'vodu Jožadovati zpět zaplacenou kupní cenu za ná~y~ek, takže, ne~ 
du b lobírati druhým žalobním důvodem, odškodnelll pro zkracem 
tř~ a ~~ovici obecné ceny podle § 934 obč. zák. Odpadá ,však také n~t
pr:~ Pzab 'vati se dovolacími důvody § 503 čís. 2 a 3 c. r. s. Po~ud Jde 
no, hYna' roku žalobců na vrácení kupní ceny za nábytek, dluzno vy-
o rozsa I t'l' , I ' 'Dr ze zjištění prvého soudu, že žalobci vyp a I I za ovanemLl 
~h;~O kč, z nichž si žalovaný ponechal 5.000 J(č jako kupní cenu za pr~

. , 'b tek a 2 000 Kč odevzdal své manzelce pko na hradu za vy-
dany na y. , , 'd 1 ' t 
loh' na úpravu bytu. Z tohoto zjištem proceslll ~ou,. usu:o~a, ze ,u 

l. anI' p'redpokladu § 20 (2) zákona o ochr"ne najemmku, protoze 
nem '" I . 'h d . o 'elka žalována není a protože svemu manze OVl vy o y am nep -
manz' " . 'I b' dl" vy k tla ani neslíbila. Těchto důvodu chop,b se za o CI v o vO a~1 a .. -
s Y al'l z'e co do částky 2.000 Kč J' est také žalovaný pas,vne legltJvozov , h - ,. 'k" 
1l1ován a k vrácení této částky podle § 20 ",kona o oc r,:ne naJe;,;m Ll 

dovolací spis cituje § 21 zák. o ochL náj.) pov~nen, prol02; tuto castku 
(". I Nyni v dovolání vytýkají žalobcI odvolacllllUSOudu, ze se s JejIch 
~:'~~liy v lomto směru nezabýval. K tomu .však odv?,lací 'so~d nebyl p'O: 
v~,en, neboť žalobci v první stolic' mluvlb Jen o Jednotne, ~upm, cen: 
7.000 Kč za nábytek, nezn~iňovali se ,vúb?c ? čá;;tce 2.000 !,c Jako uplat,: 
za investice a neopřeli narok na vracem teto castky o dU,v~d zakazan<; 
ú. laty za pronájem bytu, nýbrž nepřípustně teprve v odvolam, tento novy 
dhvod pro jednu část žalobního nároku nad.hod;h. Tlln,to duvodem ne
třeba se podle § 482 prvý odstavec a § 504 c. L,;' oblf,"Í1. Pod!e toh~ 
jest žalobni nárok dúvodem po právu jen co do cas!ky, ;.000 Ke, kte',a 
byla skutečn'Ou kupní cenou za nábytek. Co do. dalsl ca,stkY 2.000 J(c, 
vyplacené podle zjištění prvého soudu za II1ve~Í1~e v byte, Jes~ vsak za
lobní' nárok. bezdůvodným a nebylo lze dovolam v ,t?mto smeru vJh~
veti. Přes to, že je žalobní nárok, jak řečeno: :0, do ca~tky 5.000 Kc du
vodem po právu, nelze d:ovolacímu soudu Jeste ;,e V;CI r?zhodn?uÍl a 
nelze toho času odsouditi žalovaného ku vracem cele kupm .ceny 
5.000 Kč, jak dovolatelé na prvém mistě navrhuj!. Smlouva o koupI na
bytku jako podmínce pronájmu nebo, postoupem bytu, jes: P?dle ,§ 18 
zák'Ona o ochraně nájemníků zapovezena, podle § 28 :eh?z :~~onoa 
trestna a p'Odle§ 879 obč. zák. nÍCotna. Ne,:;á ):,~oto pravl1l~h ucmku, 
takže mohou strany žádati, by byl obnoven dnveJsl stav a ~raceno bylo 
vše co bylo z nicotné smlouvy plněno, a to tak, by podle zasad §§ 877: 
92{, 1431, 1435, 1437 a 1447 obč. zák. j;dllastrana ::e š~o,dy druh, 

, strany neměla prospěchu. C·o do rozsahu teto obnovy predesl;ho stav~ 
plati v souzeném případě zásady §§ 335, 1437_a 1447 ob~. za~." nebo! 
oba příjemce nutno pokládati za obmyslne dmtele" prot?~e vedel:' neb 
aspo.ň měli věděti, že uzavírají sml?uvu nicotno~ a ze .muz ... e pro n.e n~
statí povinnost, by vrátili, co p!ijah. ~e m~ho.u, zalobcl p"OZadov~~1 zpet 
zaplacenou kupní cenu 5.000 Kc se zakonnyml uroky, ;,yslovuJe jlZ. §}8 
zákona o ochr. náj. Ale s druhé strany jsou i om povmm ohnovlÍl pr<;
dešlý stav. V tom směru projevili sice žalobci ji~ v žalob~ ochotu.: vr;
ti ti nábytek, ale žalovaný nechce se s tím spokoJ'Í1, nebo! tvrdli, ze ~a
bytek, který prý byl v době předání žalobcúm v dobrém, bezvadnem 
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stavu a měl i s ostatním zařízením cenu 5.500 Kč, byl LlZlvamm 
žalujícími značně opotřeben, částečně i zničen, takže prS' nemá nyní 
vyšší hodnotu než 1.000 Kč. Tvrzený rozdíl z opotřebení vzniknuvší 
v částce 4.500 Kč uplatnil žalovaný započtením jak'o vzájemnou pohle_ 
dávku. Nižší soudy se pro svťtj právní názor, že. se žalobci nemohou vů
bec domáhati vrácení kupní ceny, neobíraly touto otázkou a neučinily 
v té příčině potřebných skutkových zjištění, což platí zejména o tom, 
v jaké míře byl nábytek, jenž měl podle zjištěni prvého s'oudu v době 
pronajmutí bytu žalobcům cenu 4,858 Kč, opotřeben tím, že ho žalobci 
užívali, Za tohoto stavu věcí nelze toho času rozhodnouti, kolik jest ža
lovaný povinen žalobcům vyplatiti a kolik si smí z kupní ceny na své 
vzájemné nál'Oky sraziti. 

čís. 7465. 

Ustanoven! smlouvy z roku 1905, že se má dostati věřitelům zpět 
na jistině tolik zlata, kolík jest obsaženo v určitém penlzi v K z roku 
1905, znamená, že pohledávka má býti splacena zlatými penězi, kolik 
by jich přišlo na onen peníz z roku 1905, vyplacených ve zlaté měně 
korunové. 

Kupitel nemovitosti jest yázán zlatou doložkou ohledně dluhu váz
noucího na nemovitosti, mohl-li se o jsoucnosti zlaté doložky přesvěd
čiti ze sbírky listin. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, Rv I 716/27.) 

Postupní listinou a dlužním úpisem ze dne 4. října 1905 uznali man
želé C-oví, že jednak z důvodu postupu pohledávek již vtělených, jed
nak z důvodu zápůjčky dluhují manželúm č-ovým 18,000 K korunové 
měny. V lisHně bylo dále ustanoveno, že věřiteli'Ím se musí dostati zpět 
na jistině tolik zlata, kolik je obsaženo v 18.000 K tehdejší měny, a že 
nesmí toto jejich právo žádným ustanovením státním býti zkráceno, že 
dlužníci jsou povinni hraditi případný rozdíl. Na základě této listiny bylo 
pro pohledávku vloženo zástavní právo na drml C-ových, jehož od nich 
nabyla roku 1907 kupem žalovaná, převzavši při tom započtením do 
kupní ceny pohled~ávku č-ových za podmínek obsažených v listině ze 
dne 4. října 1905. Pohledávka manželů č-ových přešla na žalobkyni a 
stala se splatnou dne 2. května 1925. Žalobou, o niž tu jde, domáhala 
se žalobkyně na žalované zaplacení 17.920 K s přísl. vše to ve zlatých 
mincích rak.-uh. měny nebo 120.064 Kč (podle kursu zlatých míncí rak." 
uh. v den splatnosti dluhu). Procesní soud prvé stolice 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s 00 u d žalobu zamítl. O II vod y: 
Podle dlužního úpísu a postupní listiny ze dne 4, října 1905 vymíníl si 
věřitel, že na jistině musí zpět dostati tolik zlata, kolik jest obsaženo 
v 18,000 K tehdejší měny, že toto právo nesmí býti žádným ustanovením 
státním zkráceno a že případný rozdíl jsou povinni dlužníci hraditi. Jedná 
se proto o to, zcla žalobkyně mliže žádatí zaplacení ve zlatě, t. j. zla-
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t' mi mincemi. Odvolací soud Jest t~h~ názor~, ž~ ona dolož~a l:ezakJád~ 
~vazek k placení zlatýmí mll1cem1. Z dolozky Jen plyne, ze z~lob~y1l1 

, e dostati tolik zlata kolik jest obsaženo v 18.000 K tehdeJsI meny. 
I
T
11a Sk 'a' te platila koruno'vá měna zavedená zákonem. ze cine 2. srpna 

en I ' " t k' 
1892, čís. 126 ř. z. Mohla proto žalovaná platití v ~or,unov~ m;,ne ~ a e 
v korunové měně úroky platila, tedy mn~hem mene, nez pnpa o n~ 
18.000 K podle poměru 3,280 K k 1 kg ryzlho zlata v:hledem ku obecne 

, <ohoto kovu Zákonem ze dne 10. dubna 1919, CIS. 187 sb. z, a n., 
cenel' 'k' 't't' '.. 'byl up' raveny oběh a správa platidel v ceskoslovens em sta e nll 
Jlmz y. k h k' , tl' b 'ť á způsobem, že neoznačené bankovoky rako:,s o-u ::s e p;es a y y I z,-
konným platidlem, zlaté mince zustaly az na dalsl v obehu a jako me~ 
nová jednotka pro oblast čsl. státu označena byla. korkuna, čleskoslovenska 
(Kč) bez určení mincovního čísla a ráže, se na zavaz II ~a. ovane niC ?e
změnilo. Takovouto úpravu měny neměly a nemohly mlh st;any v ca~ 
sjednání smlouvy na mysli, neboť šlo jim, jak viděti z ~olozky,. jedme 
o případ, že koruna rakousko-uherská bude ,nahrazena men?v?u jednot~ 
KOll, jež by co do čísla mincovního neodpovld~la l1st~no~,emJ ze se z k.b 

ryzího zlata razí 3.280 jednotek. N~ tomto m111covntm clsle nebylo. ntC 
změněno řečeným zákonem, neboť ]1tll neby!a stanovena lrela~e K~ Jako 
měnové jednotky ke zlatu, naopak převzal. ceskoslovensky sta,t byvalo:, 
rakousko-uherskou korunu jako měnovou jednotku pod ozr;aCenl111 Kc; 
ustanoviv výslovně, že závazky znějící na koruny rak.-uh. meny, splatne 
v jeho oblasti, platí se v Kč, při čemž čítá se Kč z-" K ra~.-uher.sk_o~. 
Nebylo-Ii mincovní číslo při tom změněn,o, pak z~lo.:'."na od~adeJ1c 
úroky v korunách československých odvadela spravne 'Oa;;tk;' pr!pada.
jící na úroky podle ustanovení smlouvy na 18.000 K naZHacene raze, t j. 
rakousko-uherských korun, Z toho plyne, že žalob~yně ;l1ohla by)en 
tehdy žádati placení ve zlatě, kdyby byla n~s~ala zm,ena meny neb,o ,clsla 
mincovního. Taková změna nenastala, nybrz Jen zmena pOJmen~val11 ~~
ri111y rakousko-uherské na korunu československou., Pr?to ta~e n~muze 
žádati, by jí žalovaná zaplatila dluh v Kč odpovldajlCI docasne bur
sovní ceně množství zlata případajícího na částku 18.000 K podle po
měru 1 kg 3.280K (viz také rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně ze dne 
24, března 1925 R! 218/.26 sb. n. s. čis. 5877). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

o ů v o cl y: 

Odvolací soud dostal se důvody svého rozsudku do rozporu s práv
ním názorem, z něhož vycházel ve svém zrušovacím usn~sení z"e dn"e 11. 
října 1926, neboť, byl-li jíž tehdy přesvědčen, že spoma dolozka neza
kládá povinn'Ost k placení zlatými penězi, nelze si vysvětlití, proč neroz
hodl ve věci ihned rozsudkem, proč zrušil rozsudek soudu prvé stoh ce 
a nařídil doplnění podle dnešního jeho názoru zbytečné a proč usnesení 
tomu vyhradil právní moc, když založil ny!,čjší své p~esvědče,ní ,na dů
vodech rozhodnutí nejvyššího soudu vydaneho v ]lne veel rozdll'ne co do 
skutkového základu. Odvolací soud neodůvodnil změnu svého právního 
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názoru y-r,?je':.eného již v, této~ věc,i, a přehlédl) že rozhodnutí nejvyššího 
soudu c. :)87/. sb. n. s., Jehol pravní výv'Ody opakuje doslovně v důvo
de~h napadeneho. r.ozsud~u, vydáno bylo na jiném skutkovém základě 
nez, ktery byl zJ1sten v teto věci. Názor nejvyššího soudu vysloven: 
v duvode,ch on,oho rozhodnutí, nehodí se proto na tent·o sp~r, odvolaJ 
s~,u?, Odu,vodm~ napadený rozsu:lek z největší části doslovným opako
vamm. onech d~vodu, posoudIl vec nesprávně p'O právní stránce. Usta
?ove!ll pos.tupnlhstu:r ze. dne 4. října 1905, podle níž má se dostati vě
ntelum zpet ~a IlslIne t?l~k zlata, kolik jest obsaženo v 18.000 K z roku 
19.05, ~evyklada.la SI ani zalovaná strana za sporu jinak, než jak je v _ 
~lad~l I odvol~cl sou~ v ~snesení ze cine 11. října 1926, totiž v ten ro~-

m, ze pohledavka ma bylI splacena zlatými penězi, kolik by jich přišlo 
na 1.8.000 K z roku 1905 vyplacených ve zlatě, t. j. ve zlaté měně koru
nov.e. Y r?ce} 90~,. k?yd?ložka byla smluvena, bylo placení zlatem nejen 
?,ozne, .nyblz I bezne, lezto zlaté mince byly skutečně v oběhu. Stranám 
slo.o vahu a hodnotu kovu, jinak nelze si úmysl jich vysvětliti jejž pro
levIly zlatou ~oložkou, p:omýšlej~c~ na možnou neshodu co d~ hodnoty 
mezI paplfOvyr11l a zlatymr penezI. V dalším poukazuje se žalovaná 
strana. na rozhodnutí čís. 1532, 2626 a 3872 sb. n. s. Poukaz dovolací 
odpovedl na rakouské vá~ečné opatření ze dne 27. března 1915 nemá 
pro t~nto. spor vyznamu.lrz proto, že nejde 'O zcizení nebo nabytí zlatých 
ml~.cI. Namrtk~ zalovane strany'co do placení úroků v běžné měně a při
hlasky pohledavky k SOUpiSU byla vyřízena již usnesením tohoto soudu 
z: dne 19. led!,a 1927. Hledíc ke změ,něnému právnímu uázoru odvola
~rho s~ud~ ;ynzu]e dovolací soud sám hlavní námitku. žalované strany 
ze nenr vaza!,a. zlato~ doložkou, ježto při převzetí dluhu o ní nevěděl~ 
a u~m?hla vedeh, ~ ze .anr pozd~ji,:a ni nepřistoupila. Jde tu o posou
:enr vec.' po pra~nr s.tranc:, k nemuz postačila nesporná skutečnost, že 
zalova~a, kouprvsr dum, prevzala k zapDčtení na trhovou cenu Spornou 
~ohled~~.ku k zaplacení z.a podmínek uvedených v postupní listině ze 
one 4. n]na 190~. !,ohled~vka ta byla zjištěna knihovně zástavním prá
~~m, ~ohla tud~z zalovaua seznati podmínky, za kterých převzala dluh 
byvaleh? vlastnrka la.ko :,sobní i hypotekární dlužnice, z opisu uvedené 
postu pn; IIstrny zalozeneho ve sbrrku listin. K závazku žalované ve 
smyslu zalobníprosby,postačila tato. možnost zvěděti o sporné doložce, 
bylo proto povr~noslI 3'alovane nahlednouti aspoň ve sbírku listin, když 
prev~al~ ~Iuh ;yslovne z.a podmínek vytčených v určité listině, o které 
nutne vedela, ze oprs leJI jest uložen ve sbírce listin veřejně přístupné. 
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Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925 čí- 48 sb z a n ) 
Přenechal-Ii ?ájemce najaté obchodní místnosti k dňišímu ~a~osU;t: 

nému provozo':,anl. zayedenébo jíž obchodu na delší dobu za provisi 
z obratn v zamcene nejmenší měsíční výši vztahuje se na úmluvu před 
pis § 20 (1) zák. ' .. -

1713 

Okolnost, že náje1l11lík bydli jínde, jest předpokladem důvodu vý
povědi podle § 1 (2) čls. 7 zák. pouze v tom případě, dal-li nájemník 
do podnájmu pouze č á s t bytu, nikoliv však byla-li dána do podnájmu 
celá obchodní místnost (celý byt). Podnájemní smlouva bez svolení 
majitele domu není sice neplatnou, avšak majitel domu jest oprávně~ 
vypověděti nájem. Nesouhlasil-li majitel domu s podnájmem ~?Chodnt 
místnosti, byl podná.ie1l11lik oprávněn odstoupiti od úmluvy s na)emcem 
(§ 932 obč. zák.), jíž mu tento přenechal obchodní místnost za provisi 
z obratu. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, R II 344/27.) 

žalobkyně, nájemkyně obchodní místnosti, ponechala žalovanému 
obchodní místnost, v níž měl žalovaný prodávati své zboží, avšak pod 
closavadní firmou Eliáše K. a to tak, že žalobkyně byla oprávněna ne 
však povinna do místnosti choditi a za to měla žalobkyně obdržeti od
měnu ve formě provise 5% z obratu, avšak při nejmenším 36.000 Kč 
ročně bez ohledu na celkový roční obrat. V tomtD obchodu měl žalo
vaný povinnost odprodati zboží z pozůstalosti po Eliáši K-ovi a útržek 
odvésti žalobkyni: Odměna měla se vypláceti měsíčně a konto provlse 
po 3000 Kč a žalovaný byl oprávněn dáti žalob~yni ~dykoliv .kaž?é.ho 
I. měsíce tříměsíční výpověď. žalobu o zaplacem odmeny za tr! meslce 
p r a c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D Ů vod y: slo tu o 
zastřenou smlouvu podnájemní celé obchodní místnosti bez souhlasu 
majitele domu Alexandra K-a, který své sv01ení k tOmu 'odpírá, jak svě
dectvím jeho zjištěno. K platnosti takové smlouvy jest však třeba podle 
§ 1 (2) čís. 7 zákona čís. 48/125 svolení majitele domu, jinak. mŮže 
smlouvu nájemní vypověděti nájemci, čímž by musel býh dotčen 1 pod
nájemník, í. j. žalovaný. Nehledíc však ani k tomu, dává si žalobkyně 
smlouvou poskytovati ve formě provise za přenechání obchodního lo
kálu. měsíčně při nejmenším 3.000 Kč, což jest § 20 zákona zakázáno, a 
smlouva taková jest tudíž protizákonná a ve smyslu § 879 obč. zák. ne
platná. V důsledku toho nemŮže žalobkyně požadovati takové zákonem 
nedovolené plnění (v tom smyslu i nález nejvyššího soudu čís. sb. n. s. 
4081 a 4617). O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu roz
hodl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vráti! věc odvola
címu soudu k novému rozhodnutí. 

Důvody: 

. OdvDlací soud souhlasí s procesním sou.dem, že, kdyby smlouva byla 
zastřenou smlouvou podnájemní, nebyl by žalobní nárok pro nicotnost 
úmluvy podle § 20 (Z) zákona o ochraně nájemníků po právu, ale jest 
názoru, že ujednání nebylo smlouvou pDdnájemní,nýbrž úp1atn0'u smlou
vou zvláštního druhu, blížící se smlouvě spD1ečenské, že proto nelze se 
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dovolávati předpisu zákona o ochraně nájemníků a· neobstojí dúvocl~ 
z kterého byla žaioba zamítnuta prvým soudem) a že jest nutno jednati 
o dalších obranách žalované firmy. Stížnosti žalované strany do tohoto' 
rozhodnutí nelze upříti duvodnost. Kdyby byl správným názor odvola
cího soudu, mohl by zákon o ochraně nájemníku býti kdykoliv učiněn 
bezúčinným prostým ujednáním vedlejších plnění a vzájemn.ých plnění, 
což by OdpoTovalo jak úmyslu zákonodárce, by bylo znemo-žněno vyko
řisťovati bytovou nouzi, tak i doslovu zákona. V této příčině dostačuje 
poukaz na ustanovení § 7 zákona, že se jeho předpisy vztahují také na 
pachtovní smlouvy o provozování živností v najatých místnostech, ne
boť sporná úmluva vykazuje všechny znaky takového pachtu, smluvená 
provise měla býti společnou úplatou za přenechání zavedené živnosti 
k samostatnému provozování i za přenechání najatých místností za úče
lem tohoto dalšího provozování, neboli pachtovným i podnájemným. 
Jako však nelze souhlasiti s právním předpokladem odvolacího soudu, 
že předpisy zákona o ochraně nájemníků nemají významu pro souzený 
případ, nelze přísvědčiti aní jeho názoru, že, kdyby ujednání stran bylo 
zastřenou podnájemní smlouvou, byla by úmluva o placení provise nej
méně 3.000 Kč měsíčně podle § 20 druhý odstavec zmíněného zákona 
zapovězenou a proto neplat'l1ou. Tento zákonný předpis vztahuje se ni! 
plnění smluvená za postoupení bytu nebo v souvíslosti s ním mimo 
vlastní nájemné nebo podnájemné a prohlašuje taková ujednání za za
povězená. Na nájemné, po případě pachtovné podle § 7, jímž byla smlu
vená provise, nevztahuje se druhý, nýbrž první odstavec § 20, ten pak 
prohlašuje úmluvy o něm za neplatné jenom potud, pokud jeho výše 
odporuje ustanovením zákona, tedy zvláště §§ 13 a 16, neb pokud bude 
jinak upravena rozhodnutím soudu podle § 22. Závisí-Ii rozhodnutí sporu 
o zaplacení nájemného na tom, zda smluvená úplata jest zákonná neho 
přiměřená, má řízení podle § 25 býti přerušeno a vyžádáno rozhodnutí 
nesporného soudce, pověřeného v §§ 21-24 upravením výše úplaty. 
V souzeném případě nebylo ani ku přerušení sporu, ani ku přímému roz
hodování o přiměřenosti smluvené provise důvodu, neboť žalovaná strana 
nenamítala, že byla nepřiměřená, a ani před-nes stran ani ostatní vý
sledky jednání nezavdaly příčiny k podezření, že se smlouva příČÍ donu
covacím předpisům zákona. Na základě § 20 zákona o ochraně nájem
níků nemůže býti proto žaloba zamítnuta. Za to dovolává se první soud 
právem ustanovení § 1 (2) čÍs. 7 téhož záloona, ač nelze souhlasiti s jeho 
právním hlediskem a odůvodněním. Podle tohoto předpisu jest důleži
tým důvodem, opravňujícím majitele domu k výpovědi nájemní smlouvy, 
dal-Ii nájemník bez jeho svolení do podnájmu celý byt, nebo sice jenom 
část bytu, ale sám bydlí trvale jinde. Názor odvolacího soudu, že před
pokladem tohoto důvodu výpovědi jest vždy, by nájemník bydlil trvale 
jinde, což o žalobkyni nebylo tvrzeno, příČÍ se zřejmě doslovu zákona, 
podle -něhož se tato další podmínka vyžaduje jenom, když nájemník dá 
do podnájmu část bytu. V souzeném případě byla podle srovnalého před
nesu stran předmětem nájmu obchodní místnost, a ta byla přenechána 
žalované firmě celá. V tom ovšem dlužno přisvědčiti odvolacímu soudu, 
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I . lastníka není neplatnou, pk miní 
že podnájci11 t lÍ sIl11?u:~ ~eze SVO :n~a~nosti smlouvy, nýbrž na tom, zda 
soud procesuí, nezaleZl vsak ll.a 11 p . \ a' ni' se žalovanou firmou ob-

o' o I bkym pro uJee n 'd' 
majitel domu mu ze za ~ , . t t tázku musi býti odpove en~ 
chod ní místnosti, vypo~ectetL N.a

til 
u ~e °majitel domu odephá s~?I:n~ 

kladně IJoněvadz prvm soud zJ!SI ' 'tnost'l a toto skutkové z]lstem 
, . t' I bchodlllC 1 miS, č'l ' 

k Přenechání naJa yCl o , , lobkyni možno by zaru I a za-
Kd 't 111 tak nem za 'b T t 

nebylo nap,:cte~?, ,yz, on '~h místností na smluvenou do u," a ~ 
lované firme UZlvalll prenechany odmínkou smlouvy, Zamyslene 
záruka byla samozřejn;ou po~~t~~~~~e~et let vyžadovalo kromě jiný,c~ 
převzetí obchodu na p~t po ,pnp , ce žalobkyně hned při ujednaval1l 
výdajů také, jak prohlasli sam ~ast~p ání místností žalobkyně nemohla 
smlouvy, přiměřené 'opravy, a a ap, ~v byla och'otna je provésti, ne
však předpokládati, že by zalovan,\ lfn;~ užívati po celou smluvní dobu 
bude-Ii bezpečna, že bude ,mot ~"s nj~t~1 domu s přenecháním obchodu 
aspoň pěti let. Když se lIkaza o: ze l;la\, a'J'mll znemožniti kdykoliv do-

" tou vypove(l n ' ' 
nesouhlaSÍ a mU ze pros o , ě b la žalovaná strana opravnena 
držení smlouvy na strane zaIO~~yn'k Y což podle dopisu z L července 
odstoupiti od smlouvY}§,932? : ~ě} b la týmž dopisem dána ,?e~ 
1926 také učinila. Tnmeslčm vyP , 'vYn'llll posouzení věci dostacuj1 

P" spravnem pra " 
prejudice pro tento spor. n 'h . dání k rozhodnutí rozepre, a nem 

" .. , 'sledky dosavadlll o Je n 
:~~~~ ~~p~Iění nařízeného odvolacím soudem. 
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,- . . " latu za užívání jeho podílu proti dru-
Pro nárok spoluvlastníka na ~p, ed správu domu, ač mu již byla 

hému spoluvlastníku, jenž slrntecne v . e 
vypovězena, jest přípustným pořad prava. 

- (Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, R II 348/27.) 

..' 'h I žalobkyně, spoluvlastnice domu, 
žalobou, o I1lZ tLl Jde,. doma a "tse 

'Í .Jati! za užívání její spoluvlast
na žalovaném spoluvlastl1lk~ d?n:~' o y J rJ,síce říjen 1926 až duben 1927, 
Llické polovice domu 600 Kc

o 
meslCn:, z~ I vaný užívá jeií vlastnické po

úhrnem 4.200 Kč z toho du~odu, ze eZ~Ío ustnosti pořadu práva s o u,d 
lovice domu pro sebe. K nam~tce n Pk p ní s o u d námitkU' zamltI 

P
_ r v é s t o I i c e žalobu odll1ltL R eur s oci dále jednal a rozhodl. 

, d by vyčkaje pravoOl , 
a uložil prvemu sou u, , .... 'ok jehož existence jest sparna 
D ů vody: Jde tu o soukromoplavlllk~al N"roky takové lze uplatňovati 

kl ' d' právu vlastOlc em. a b' . o a jenž se za a a na , by 'ti určeno zda žalo Cl prav 
. .. í neboť sporem ma ' ť ' . est 

jeh ve spornem nze~ 'v, ,'" '"'T nic Ze žaloby nelze sezna I, ze j 
žalobou upla~ňovane pr~~luSl. c~ I 'těŽku ze společného majetku; z usta
up,latňován narok na vyuctovan; v

k
y d ati že nároky spoluvlastOlka 

b' 'k nelze vsa ovozov , " í 
novenÍ § 830 o c. za '_ o ' T 'ku mohou býti uplatňovány v nz:n 
na složení účtů a na rozdelel1l vy e~ řípadě správa majetku byla za-
nesporném zvláště, když v souzenem P 10'-
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lovanému odňata. Nesporno jest) že žalobkyně dopisem ze dne 18. září 
1926 'Olnámila žalovanému, že žádá placeni 600 Kč měsíčně za to, že 
žalovaný uživá polovice domu žalobkyni patřícího sám pro sebe a, né
souhlasí-Ji s výší této úplaty, ať přestane její polovice užívati, Rovněž 
jest nespol'l1o, že žalovaný přes to polovice žalující straně patřícího 
domu dále užívá, V takovémto případě lze jen ve sporném řizení roz
hodnouti o tom, zda uplatňovaný nárok přísluší žalobkyni. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí s právním názorem rekursního soudu, že 
se žalobkyně domáhá žalobou úplaty za uživání její polovice domu na 
žalovaném, jenž fakticky vede správu domu, ač mu byla žalobkyní již 
vypovězena, Tor nárok ryze soukromoprávni, opřený o právo spolu
vlastnické k užívanému domu, Nejde o opatření, týkající se správy domu, 
jaké má na my,sli rozh, Č, 2933 Ol. U, iJ, f" jehož s,e stěžovatelka dovo
lává, Nárok takový nebyl přikázán žádným zákonem k řešení nespornému 
soudci a proto právem domáhá se žalobkyně jeho uznání pořadem práva, 
jak již správně uznal rekursní soud, k jehož správným vývodům se od
kazuje, 

čis. 7468. 
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Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Pokud nezakládá onemocněni manželky přijicí hluboký rozvrat man_ 
želství (§ 13 h) zák.). 

(Rozh, ze dne 3, listopadu 1927, Rv II 63/,27,) 

Manžel domáhal se rozluky pro hluboký rozvrat manželství a ne
překonatelný odpor, ježto prý jest manželka stížena příjicí. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal na rozluku manželství s tím, že nemá 
viny žádný z manželů, O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: 
První soud zjistil, což ostatně není napadeno, že u dítka stran byly 
zjištěny příznaky zděděné syfilitidy a též u odvolatelky zkouškou krevní 
nákaza syfilitická zjištěna, Také zjistil posudkem znaleckým, že ža
lobce touto nemocí stižen nebyl a že nelze zjistiti, kdo z obou manželů 
chorobu do manželství přinesl. Z toho dovozuje prvý soud, že již tato 
okolnost, t. j, zjištěná syfilis u žalované je podkladem rozvratu man
želství, zvláště když u žalobce byl výsledek krevní zkoušky negativní 
a nelze za to míti, že byl nákazou tou postižen, a proto prý nelze na 
žalobci žádati, by v manželství setrval. Názor tento však odvolací soud 
nesdílí. Prvni soud klade tuto nemoc na roveň nemocem duševním a 
epilepsii, jichž existence je o sobě důvodem rozlukovým podle § 13 
písm, g), Kdyby byl zákonodárce chtěl tomu, aby syfilis, fysická ne-
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. "b\'1 by i li pojal pod ustano-
oe byla o sobě důvodem I?ZIUkkOV) m"nÚ plyne' že o sobě existence 

!11, ) § 13 toho ze ta neucI, , , d 1" I 
veni pism, g a z ." 'tě není nýbrž že je třeba ješte a SIC 1 

syfilitidy dilvodem rozvratnym Je~ škl:vost k manželu, nemocí stiže
okolností, by tu rozvrat byl, )a

l 
~, o u spolužití pro tuto nemoc, V tom 

nému, odpor, a nechuť k m~nzeb~ en~emoci vzbudil v něm nepřekona
směru sice tvrdil žalobce, ze o Jev hl z]'istiti a také nezjistil. Toto 

'k Ý soud to nemo , ť 
telný odpor, aV,sa ,prv rokázáno, nýblž dlužno je povazova I za 
tvrzeni však nejen ze nebylo p bl'" ebo prohlídce v nemocnICI 

N ďtka zJ'ištěna ya pn ] ,,' d 1 vyvráceno, emoC I k" k uškou a rovnez I u o vo a-
několik dnů po 30, ledn~ 19J16 :':~~~/ p~thologicko-bakteriOlogickéhO 
telky v dětské nemocnt~1 a }, ~JIS "19 'nora 1926, žalob.:e sám tuto 
ústavu u odvolatelky neJPozde]1 ne

d 
'~é době její obsah býti znám, 

Hstinn soudu předložil, mus~1 mU tej 'le Vv domácnosti společně s odvo
A přes to mU to nevadIlo, y! ,na, a , ložil jak sám připouští, až 
latelkou setrval a dokonce Jeste dS nt

l 
11
s
a
OU

t0t11 'žalobce, ač se později 
ci t 'h 'i od nt Ne oS I' 't' I do svého o s e ovan ' , I I telku i potom navs evova , 

od odvolatelky odstěhoval, pres, t~ ;,cv~ ~ne 29, května 1926, což se 
ba u ni pi es noC sp~1 a to I,PO :a 1\ e z byv informativně vyslechn~t, 
tímto zjišťuje a C02 ostatne I Zt~ o ~~~ vážně mluvIti o odporu, hm 
připustil. Za takových!o okolnos I ~~e ž žalobci nebylo nepříjem~o po 
méně o nepřekonatelnem odporu, aČ ;',ěl byt jinde, a je patrno, ~e mU 
celou noC u odvolatelky prodlelt" b " navštěvoval Odvolacl soud 

Ik 'ic nevadIla y JI ne ',,,, 
nákaza odvolate Y pIan k '" b li odvolacímu jednánt pntomm, 
zjistil, že žalob::e i odvolat;lka, ,,\e\ rivotu, O nějakém zošklivěni se 
vyhlížejí zdrave a dltko ma se CI ~'l nemůže býti řeči, což potvrzuje 
odvolatelky žalobci, co·ž am netvr, I , u' "ze by' ti řeči 'o rozvratu, tím 

'I Z toho plyne ze nem " 'I ' . i znalec v: na eZll· . .,,' existence nemOCI te II za ovane 
méně o hlubokém rozvratu, kdyz sama 

rozvratem není. l' ' 
. N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovo anI. 

D ů vod y: 

, " ' ' důvody čís, 3 a 4 § 503 c, ř, s" není 
Dovolání, uplatnu]1cl d?vola~1 , 'stránce souhlas i dovolací soud 

v žádném směru opodstatneno, 'o kravnl dovolatele na správné důvody 
s názorem odvolacího soudu a pou ~zuJe lukový zákon kromě ostatních 
napadeného rozsudku s dodatke~, dzoe r~~ stanoví v § 13 h), že se lze 
v § 13 vypočítaných rO,zlukOV~C t k u~IOuboký rozvrat manželský, že na 
domáhati rozluky, kdyz n~sta ,~ r by setrvali v manželském spo~ 
manželích nelze spravedhve p?Z~ ova d' a uváženou, zda jest uznatI 
lečenství. Tím :;áko11, P?necha,,-a s~uža~o~ce .nedovolává žádného z dů
na rozJuku manzelstvl pres !O, ze s , h V rozhodnutičis, 2845 sb, 11, s, 
vodů zákonodárcem výslo~ne uv;de;yc v' nelze na manželce spravedlivě 
vyslovil Nejvyšši soud ovsem :~s~, u, ~~olužití s luetikem a že již v tom 
požadovati, by s:,trv,ala v, manz~ s ~m peči hrozící jí nebo dětem z man~ 
okamžiku, kdy ~I ~vedomdl k~n;ey, e:ozvr~t manželství, jehož zákonny 
želského spoluzllt, Je z e u 
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účel ma-nželovou nemOCI Je zmařen. Než případ, O nějž jde, má JI11Y 
skutkový podklad. Z posudku znalce jest zřejmo, že nelze bezpečně 
říci, kým byla do manželství příjice zavlečena, že nyní nemá ani žalobce 
ani žalovaná příznaků této nemoci, která u žalované probíhá latentně, 
že příjice se přenáší na druhého jen tehdy, když přenášející na povrchu 
těla má příznaky (vyrážky), a že léčení je nejbezpečnějšÍ zárukou proti 
objevování se nových příznaků. Uváží-Ii se dále, že žalobce podle zji
štění odvolacího soudu přes to, že se o nemoci žalované dozvěděl dne 
19. února 1926, s ní v domácnosti společně setrval a s ní souložil až 
do svého odstěhování od ní (březen 1926), dále, že žalovanou i potom 
navštěvoval, u ní přes noc spal a to i po žalobě ze dne 29. května 1926 
a že v dovolacím spisu sám uvádí, že rozvrat manželství nebyl prý 
odčiněn tim, když za jeho návštěv u manželky došlo k tělesnému styku, 
nezbývá než souhlasiti s odvolacím soudem, že v tomto případě nejde 
o rozvrat, tím méně o hluboký rozvrat manželství ve smyslu § 13 h) 
rozlukového zákona. Dovolatel neprávem poukazuje k rozhodnutím 
Nejvyššího soudu čís. 4397, 5158 a 5548 sb. n. s., neboť tato mají jiný 
skutkový podklad než rozepře, o niž jde, a vyslovují zásadu, že při roz
hodování o návrhu na povolení pozluky manželství na základě před
chozího rozvodového rozsudku nelze hleděti k tomu, že manželé po 
tomto rozsudku obnovili manželské společenství a že důvod odpuštění 
podle § 14 c) rozlukového zákona platí také pro rozluku podle § 17 
tohoto zákona. 

čís. 7469. 

Všeobecné a zvláštní podmínky dodávky pražců pro ČS. státní dráhy. 
Oprávnění eráru žádati náhradu škody z dodáni vadl1!ých pražců, 

pokud nebyla vrácena jistota. Erár má nárok na snížení ceny, třebas ne
vJŤ!Ýkal vady včas a nevyro(luměl dodavatele o zkoušení pražců a o sh,le
daných vadách. Erár jest op,rávněn použíti v!ýtěžku cenných papírů, 
složel1!Ých jako jistota, ku kompensaci se srymi nároky. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, Rv II 154(27.) 

Mezi železniční správou a Emerichem D-em byla dne 25. června 
1921 uzavřena smlouva čís. 1066-XI-21 o dodávce 50.000 pražců. K za
jištění závazků z této smlouvy složil Emerich D. jistotu 100.000 Kč, 
50.000 Kč v titrech investiční půjčky a 50.000 K'č ve formě garanční 
listiny banky D. Na základě pravoplatného rozsudku. provedla banka 
D. ku vydobytí peněžité pohledávky proti D-ovi exekuci a zaba
vila 6% investiční státní úpisy v jmenovité hodnotě 50.000 Kč. 
Proti žalobě, jíž domáhal se opatrovník podle § 124 uh. ex. ř. banky D. 
na československém eráru, by žalovaný byl uznán povinným vydati mu 
6% investiční půjčku dopravní v jmenovité hodnotě 50.000 K'č, namítl 
žalovaný erár, že pražce dodané Emerichem D-em byly z části vadné 
a že si proto zadržel k úhradě škody, jež mu byla tím způsobena, titry 
investiční půjčky. Pr o c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
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. D dodávala železmční správě plažce. které 
D u vod y Fl1I11a Emell~h udržování dráhy v Košících od 
byly přejímány c1efll1ltlvne odbolel9m22Pr~ 7.500 kusů dubových pražců 

. 1921 do 30 dubna . e "'. 'cl 
1. prosmce , . vad' Slabý prom neodpovÍda]lCl pre e-
byly 2.492 v~done pro tyto. lráh' většmou špatné úložní plochy, po
psaným rozmerum pro stat~' ~. hY' Iadých kmenů a následkem toho 
něvadž byly ,vyrobeny. ze s a yc

to 
je~ťě špatně opracované. Tyto vadné 

většinou Sllne ~Ianovlte ao m,,;lO I 'r a trati Košice_Legiňa-Michalovce, 
plažce byly vyraze~y/. zus:~ lněe~e ~;horně uloženy. Pro zmíněné vady 
byly však podle pre plsu,la

l 
1 vč Proto měly tehdy cenu 15 Kč 

vyřazené pražce .neod~ovl a YI ~~ ou . ě Emerichu D-ovi po 65 Kč za 
za jeden kus, draha vsak vYhP a 1 a zdanonln kuse škodu 50 Kč, na všech 

k Ut "Ia tedy dra a na 1e " 
jeden us. rpe 'd' h ' 124600 Kč. Všeobecny postup pn 
2.492 vadných ~usech sko u u r~.e~rvní . ře'ímání je prozatimní a děje 
přeJÍmání pražcu v pra",l je tent : d~le~o místa výroby v přítom
se 've smluvních dodaclch Stt~~C1C~ '~~é přejímání je definitivní a děje 
nosti dodavatele a zastupc; ~ I:' y. \ítomnosti dodavatelově. Konečně 
se ve stanici určení p:avI .e,ne ,v ne~, dodatečně vyzkoušeti. V praxi 
má dráha právo, prazce ]lZd predvza e o takové dodatečné vyzkoušení 

. .' askytnou uvo Y pl' ." 
se stava, z~ se n, d d tečné vyzkoušení děje se v nepn-
po zaplacem kupl1l c,;ny:, Toto o:, ředkládá dodavatel již po pro
lOmnosti dodavatdov~., ucet z~ pr~zc~:dy dle smlouvy splatným ještě 
zatímním převzetr ": ucet, ten }va ne é odmínky pro zadávání a do
před definitivním prevze,tlm. yseobe~~ta:ovení důležitá pro tento spor: 
dávání I1motin a vystroj~ majl ~a~o ti nezúročí se, jde-li o cenné pa
čl. 6.: 7. Je-li kauce slozena v" ~ ovos n;ůže si v den splatnosti u mista, 
1,íry a požádá-Ir dodavatel zvlasl o to, douti kupony po případě jejich 
kde tyto papíry)sou, usChOV~~\ vyz~~r2í_li příjem. 9. Kauce musí zů
výtěžky, předlozl-Ir"usr;hovm, IS a:o:ené o celou dobu, pokud smlonva 
staÍl složena ve ~ySl puv~dn,e ~ h d 1 Ó Kauce je jistotou za všechny 
trvá, až do úplneho sk?nc,em. o c 0, u·nIO~vou nebo vzešlé za příčinou 
závazky náhrady a rucem ujednane Sl 'enÍ ohledávek a náhrad, 
dodávky jakýmkoliv jinýn~ z!tůSOb~':V~ z:Jl:\au!e použito tím způso
kterých dodavat~1 nes~lll1 le sm~, ~tátní správy železniční budou 
bem, že pohledavky ceskos ovens e, ložen' ch v hotových penězích, 
přímo kOJ,:pens~:í ~dečte? od k~au~\~í sprlva železniční bez každého 
cenné paplry mu ze ceskos oven;; a, s a nebo odle čl. 311 obch. zák. 
soudního prostřednlctvl na prazske burse , P b OUZ'I'tl' 11 Po 

. 't""k kompensacl pro se e p ., 
v libovolné době pro~atr a,vy e~ u t I 'ch k jichž zajištění je kauce 
splnění smluvních za,vazkbu do, aV,a b

e ~;[ k~uce bez průtahu navrácena, 
Č a po uplynutr do y rucem, '. c'l 18' 

Ul' ena,.. , . r t v dá-Ii se příslušné potvrzenJ. . ", 
odevzda-Ir se uschovm IS a, y, ' , ře'ímacím vyhotovl 
6. O předmětech definitivně. prevdzadtych na dn:,~::dyP J tomu patřícími. 

'" v" í oznamem o o avce s . 
znzenec prejlmac, ,.,.' ístě výrobním budiž postupovano 
8 Při prozatímnlm prejllll

d
an

f
l nta ':' přej'ímání na místě přejímacím. 

t ·, , bem Jako pn e ml lvmm . 'I "t' 
ymz zpuso ", t' stanou se ihned vlastnictvlm cs. Sla 11l 
Předměty pro:at,lmn~ prev,;:ake . k edot)"ká ručení dodavatelova podle 
správy želez11lcnl, COl se vsa l1qa n 
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čl. 19 a 20. Prozatímním převzetím zůstává rovnčž nedotčeno právo 
československé státní správy železniční dodávku pří definitivním přejí_ 
mání na místě přejímacím co do množství i jakosti znovu dokonale vy_ 
zkoušeti a zjistiti, zdali a pokud vyhovuje podmínkám. 9. Českoslo_ 
venská státní správa železniční jest mimo to oprávněna naříditi doda_ 
tečné vyzkoušení převzatých již předmětů a žádati od dodavatele ná
hradu za předměty, které podmínkám o dodávce nevyhovuji, byť i tím 
byly učiněny nezpůsobilými k pOužití. Právo k tomuto dodatečnému 
vyzkoušení pomine vypršením lhůty ručební a kde nebyla stanovena 
vrácením kauce. 10. Bylo-li z jakýchkoliv důvodů teprve při dodateč
ném zkoušení zjištěno, že jakost dodaných předmětů smlouvě odporuje, 
je dodavatel povinen nahraditi veškeré újmy a škody povstalé násled
kem pozdějšího zjištění tohoto odporu. čL 19.: Až do definitivního 
odevzdáni a převzetí předmětů, které mají býti dodány, nese dodavatel 
všecky následky náhody i vyšší moci, obzvláště nebezpečí během do
pravy. Rovněž ručí dodavatel za všecky následky, průtahy a újmy po
vstalé československé státnf správě železniční pro odmitnutí předmětů 
dodávky nevyhovující podmínkám dodávky. 

Okolnost, že žalovaný pře1(zal pražce definitivně a je také zaplatil, 
nezbavuje ho práva žádati náhradu škody pro vadnost pražců, poně
vadž žalovaný kauce dosud nevrátil (čl. 18/9 všeob. podm.). Podle 
téhož smluvního ustanovení právo žalovaného naříditi dodatečné vy
zkoušení pražců již převzatých pomíjí v tomto případě teprve vrácením 
kauce. Jaké formality mají býti při 80datečném vyzkoušení zachovány, 
ve smlouvě není ustanoveno. Není proto třeba, by dodavatel byl uvě
doměn o tom, že dodatečné vyzkoušení bude provedeno, aníž by k němu 
byl přibrán, aniž by byl uvědoměn o jeho výsledku. Vždyť předpisy 
čL 347 a 349 bývale rak. obchodního zákona a §§ 347 až 349 uh. 
obch. zák. jsou povahy dispositivní a strany moh'Ou ujednati něco ji
ného. Z pojmu kauce plyne, že břemeno průvodní se přesune ve pro
spěch smluvní strany, která kauci dostala. Nechce-li tato strana vrátíti 
kauce, musí dodavatel ve sporu sám dOkázatí, že splnil všechny smluvní 
závazky, a je jeho věcí, by sí zajístíl zavčas potřebné důkazy. Žalovaný 
se svého práva na náhradu škody pro vadnost pražců nevzdal tím, že 
pražce spotřeboval. Tím se žalovaný vzdal pOuze práva, domáhati se 
zrušení smlouvy, nikoliv však práva, žádati náhradu škody ve formě 
slevy z kupní ceny, jak je tomu v tomto sporu (čL 18/8 všeob. podmí
nek). Rovněž se žalovaný nevzdal tohoto práva tím, že vydal kupony 
z kauce (čL 6/,7 všeob. podmínek). I kdyby se snad stav sporných 
pražců byl teprve zhoršil po jejich definitivním převzetí následkem 
toho, že ležely delší dobu \. důsledku trestního zadrlení, ručí za tyto 
následky dodavatel podle čl. 19 všeob. podmínek. O d vol a c í s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. 

N ej vy š š í s o Ll cl ncvyhov0! dovolání. 
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Dťtvody: 

. ,. odle § 503 čis. 4 c ř. s. shledává 
Nesprávné právní posouz~m V~Cl p 'vě tak jako soud první stolice, 

dovolatel v tom, že odvola,:! sou J:~I raž~ů nebyl zpraven o doda
nepřikládal váh~ o~ol~OSÍ1, ~e dOi~a ražcK a o vadách, které prý byly 
tečném přezkousem prev:aJy~h. ] b Phodního zákona o zkoumánI ZbOZl 
shledány, a že nedbal, pre P!S~1 °r'

c 
tvrzené vady byly viditelné, když 

a vytýkání vad, z~]me.~a, k'i!rát~ hdnou prozatímně a po druhé defl
pražce byly před Ílm pz dva. ] a ně byla zaplacena a když kupony 
nitívně) převzaty, kdyz t~P11l ~e.naťnárok eráru na sníženi kupní ceny 
z titrů byly vydány. Ta e rr ys do šestí měsíců Dovolatel si počíná 
promlčen, protože ~ebyl up;, ;,en I' štní smlouvy mezí dodavatelem 
tak, jakoby zde vubec n~ y o ~I~ ab ' ti použito jen předpisů obchod
pražcu a erárem a pkoby, u mus! / neboť předpisy čL 347 až 349 
ního zákona. V tom jest vsa~ na oml u:

ící 
řed ísy §§ 346, 347 a 349 

obeh. zák. (a ji~ v po~stat~. OdP?t~~ho ~ohgu býtí smlouvou stran 
uh. obch. zák.) JSou raz u " lS~?S~~~něn' velmi podrobnými ustanove
změněny a byly v tomto p~l'pa. eh d 'Yk' ch které tvoří podstatnou 
nímí ve všeobecných, i z~last11lc po, ml~z: odkázati dovolatele na dů
součást smlouvy dod~vacL ~ t~l~ .s~se:~u dovolání jen toto: Nižší so~dy 
vody předchozích stohc ~ ~o a I, ~ , , dodaných a již převzaty ch 
zjistilr' že při d?datecne;;2 p:::ů O~:t~l vady, že pro tyto v~dy byly 
Pražcu bj'ly shledany u 2. " ." zaplatil po 65 Kc za kus, ' 'k 'r klery za ne ] IZ , 
pražce vyřazeny, ze vsa erať k utrpěl tím škodu 124.600 Kc. To-
místo skutečné ceny po 15 Kr z~ l~tečné přezkoušení bylo p'odle čL J8 
muto zjištění nelze odpor~va i. ? u dovoleno a jest erár oprávněn za
čís. 9 všeobecných, podmmek e~rneb la kauce vrácena, což se dosu~ 
dati náhradu do te doby: d~ku , y'l 21 čís. 3 že česk'oslovenska 
nestalo. Pří tom lze o?kaza~, take .na, cd~ vyřízení ~šech sporů. čL 18. 
státní správa železmč11l podrzl kauC!:z " řejímání a vyhražuje pod 
všeobecných podmíne~ upr~~uke, kO~odat~~~lmu vyzkoušení převzatýc~ 
čís. 9. a 10 .• eráru opr~v~el1! a e atele k náhradě za předměty, klere 
již předmětu a stallovl zav~zek ~odav 'k ré škody povstalé následkem 
nevyhovují dodávce 1 k nahrade za ~es ~í odle čL 19. také za všechny 
pozdějšího zjištění vad. An'o,. ~oda':.at~d;:í~nEtí předmětů, které podmín
násle.dky a újmy povstal~ e! a,ru pn latí odle smyslu pro všechn}: 
kám dodávky nevyhovuJi. Cla~.ek }8z' ePt!' prtzatímním, tak při převzelt 

' k ' , 'ci Jak pn prev . cl" 3 druhy prez ousent ve, " k 'ení a ustanovuJe po CIS ... , 
definitivním, tak při dodatecnem vyz ou~ou býti při přejímání os'obně 
že dodavatel nebo jeho. zástupce flce ~nOeho žmocněnec z jakýchkoliv 
přítomní, ale, že není-I! dodav,at~ ;1e

í 
~ J

e
'
ich 

nepřítomnosti s právním 
příčin zastoupen, provede se ~re]!~~:~ek Jz;a!. Z tohoto usta11'ovení jest 
účinkem, jak".bY,byl dOda~ft~ V~stupu při přezkoušení dodaných pred
vidno že nezaleZl na tOl ma, mm .P d . ch vad nýbrž jen na tom, zda 
mětů 'a že nezáleží na ozn~m~l1l shl,e han~ í skut~čně byly vady zjištěny. 
při dodatečném vyzkoušem prevza~~ vceec vrácena, může erár žádati od 
Bylo-li tomu tak, a nebyla-I! dosu au 
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dOdavatele ~láhradu, kterou si Il1lJže z kauce sraz·'" v, 

podll1.). Erar chtěl se tímto přísll}'m sl" Itl (cl. 6 CIS. 10 všeob. 
I pro případy, kde by podle obcl d . m u~nllll ustanovením zabezpečiti 
za schválené a vady by nebyl 10 ,mho zakona slušelo pokládati zboŽí 
dl' Y oznameny vča b -ovo atel prechází mlčením tato __, s n~ o vubec, Marně tedy 
poukazuje na předpisy obchodn'h pr~~na smluv?1 ustanoveni a marně 
smlouvou vyloučeny POdle t hl o za ona, ktere pro tento případ byly. 

' . o o, co bylo uv d . 
P;o narok eráru na příměřené sníž' (§e eno, jest bez významu 
v<;as nevytýkal a že dodavatele o ~~~~:,ny, ~3? obč. zák.), že vady 
dach nevyrozuměl, i kdyby ho b 1 hl se;lI prazcu a o shledaných va
vyrozuměti. Dodavatel ručí POd/ mf pred jeho uprchnutím do ciziny 
~Iedky a újmy eráru z dodání ~:~?uvy ~ezv~h:adně za všechny ná
CIS. 10 všeobecných pOdmínek 'est k ych p:edmetu, neboť podle čl. 6 
náhrady a ručení uj'ednane' I j auce JIstOtou za všechny závazky 
, k' k . Sol ouvou nebo vze '1' -- . , ja ym ohv jiným způsobem a ,'. , s:, za pnčmou dodávky 
c~n?é papíry jako kauce ulože ,er~r jest oprav~en použíti výtěžku za 
dam kuponů odpovída' c'l 6 č' ne

7
, ,e kompensacl se svýmí nároky. Vy-

, . IS. vseobecny' ch d' 
ve prospech G'Ovolatelův nl'c . po mlllek a nelze z toho k' , ,. vyvozovatJ O pro 1- , , 
0Jenl VZajemné pohledávk eráru ',., ol Cem naraku na uspo-

vzhledem ke shora uveden"" s I ze, slozene kauce nelze mluviti již 
k předpisu § 1483 obč. zák. m uvnlm ustanovenim a také vzhledem 

čís, 7470. , 
Zkouška krve může býti způsobil' m ._ 

protidůkaz proti zákonné domněnce y§ 16P3rosbtr:dk~m, by se jím provedl 
'. oc.zak. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, Rv II 303/27.) 

Žalobě o Uznání otcovství a o za I ' 
s o udp r v é s tol i c e v hověl p acenl ,vyZlvného pro c e s n i 
s~dek potvrdil. Ne j vy š lí s o ~ ~ ~ v ?l a c I s o ~ d napadený roz
vec odvolacilJlu soudu b, .. rusll napadeny rozsudek a vrátil 

, ) Jl znovu projednal a rozhodl. 

. D II vod y: 

Nespr~vn~m jest právní názor -odvolacího s ' " 
§ 163 obc. zak. o nemanželském ot ,oudu, ze pravnl domněnku 
žalujícího dítěte v rozhodné době l~~~StVI tOh?,. kdo souložil s matkou 
am tehdy, zaručuje-li tento důk .'. t t ze ,vy~ratJÍl negativním důkazem 
žalujícího dítěte (,§ 503 -- 4 az J!S o u, z,; zalovaný nemůže býti otcem 
Pou' CIS" C. r s) Vzdyť § 163 b' ze pravní domněnku která . e't .. . , o o c. zák. stanoví 
I,:ohlo býti zplozeno ža{ovaným j ;es;y~ra:ltel?a dukazem, že e1ítě ne
su?astněných osob poskytuje Žádo ,v,sa otazkou, zda zkouška krve 
s uplnou bezpečností vyloučiti oto~~~/,st?t~, zd~ lze na jejím základě 

Vl za ovaneho. V té příčině pro-
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hlásili znalci lékaři) že lze na základě vyšetření krve dítěte, matky dí
těte a žalovaného v určit»ch případech s j i s t o t o u vyloučiti otcovství 
žalovaného, že však nemohou tvrditi, že vyšetření krve (i v tomto 
případě) jest neklamným důkazem, že žalovaný zcela určitě otcem nenÍ. 
Tím není řečeno, jak 'odvolací soud za to má, že krevní zkouška není 
dúkazem neklamným a spolehlivým, nýbrž, že krevni zkouška nevede 
vžcly k žádoucímu zjištění, že však za určitých předpokladů lze jí podle 
nejnovějši vědy lékařské podle složeni krve žalovaného, krve matčiny 

. a krve ditěte zjistiti, že žalovaný otcem žalujícího dítěte býti nemůže. 
Zda tu bude tento předpoklad i v souzeném případě, nelze předem říci, 
to ukáží teprve výsledky zkoušky. Byť i zkouškou tou nebylo lze zji
stiti, k d o otcěm dítěte je s t, lze jí po případě aspoň tolik dokázati, 
a to i v tomto případě stačilo, že ž a lov a n Ý otcem dítěte n e n í. 
Múže tudíž zkouška krve býti způsobilým prostředkem, aby se jí pro
vedl protidůkaz proti zákonné domněnce § 163 obč. zák. Bylo proto 
povinnosti nižších soudů, .by připustily tento dúkaz, a právem proto 
dovolatel vytýká soudu odvolacímu, že řizeni v tomto směru nedoplnil. 
Dovolací důvod podle § 503 čis. 2 C. ř. S. jest tudíž opodstatněn a bylo 
proto podle § 510 C. ř. S. zrušiti dosavadní řízení pro kusost a neúplnost 
a odkázati věc odvolacímu soudu, by řízení doplnil a znovu o odvolání 
rozhodl. Ovšem bude mu předem zjistiti, ·zda osoby súčastněné, ze
jména matka dítěte a poručník dítěte dají souhlas, by jim potřebné 
množství krve za účelem provedeni zkoušky bylo odebráll'o, neboť bez 
tohoto souhlasu nelze zkoušku tu provésti, poněvadž není zákona, jenž 
by povinnost tu, dáti si o.debrati k vůli důkazu krev, straně nebo svědku 
ukládal. Kdyby snad byl odepřen souhlas, bude volně uvážiti podle 
§ 272 C. ř. S. význam t-ohoto odepření. 

čís. 7471. 

Vykonatelnost nálezů německých rozhodčích soudů v československé 
republice podmíněna je v prvé řadě tím, že se strany soudu tomu po
drobily písemnou úmluvou. Tento nedostatek nezhojí se tím, že nebylo 
podle § 596 c. ř. s. žalováno o bezúčinnost nálezu. 

Lhostejno, . že se německý rozhodčí soud prohlásil příslušnýtti a že 
strana neodporovala jeho příslušností. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1927, Rv II 628/(27.) 

Rozhodčím výrokem rozhodčílta soudu »der Vereinigung des schl. 
Provi'l1zgetreidehandels« ve Vratislavi a rozhodčím výrokem vrchního 
rozhodčího soudu téhož sdružení byla žalovanému proti žalobci při
řknuta náhrada škody z nesplnění smlouvy ve výši 1470 rentových ma
rek: Odporem podle § 83 eX.ř. domáhal se žalobce na žalované, by 
exekuce povolená proti němu na základě oněch rozhodčích výroků byla 
prohlášena za nepřípustnou. Pro c e sn í s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl, o d vol a c i s o u cl uznal podle žaloby. D ů vod y: Ža
lobce opřel -odpor proti povolení exekuce o to, že tu nebylo předpokladu 
pro povolení exekuce ve smyslu ustanovení § 80 čís. 1 ex. ř, Podle 
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tvrzení ž,aloby nemohla býti právní rozepře o niž st': ' 
napactenemll povolení exekuce slouží za základ v ~. u ]ekdna a ~tera 
podle tuzemsky' ch • d . o vo. ' emec u zahalena 
hlásil' •. ~re. pISU.O p:lsl.usnosti. Německý rozhodčí soud ro~ 
nosti ::Itos\~r~~I:~I~ra'f~~~~f~~v zal?b~~ně vznesla námitku nepřiJuš-
Podle zdejŠího práva neb I . ne~rIs USI:OStl podl~ německého práva. 
poněvadž podle zdejšího p;;'v:~ .n~l1.ecky rozhodčl soud příslušným. 
sudím písemnosti čemu' t [za .~Je se pro platnost smlouvy o roz-
netvrdí. Podle odvolatel~v: ~~o~}~lyPI~~il tak .není d

a žalov~ný. to ani 
novení §§ 79 80" l' prvy sou nespravne usta-

, na tento vo' CIS. ex. r .. a. ustanovení vlád. vyhlášky čís. 131/24 
právního p~ltsaO~:e~í to~. shled~va odvolatel odvolací důvod nesprávného 
že žalovan' : ~zoru. o~u Je~t přisvědčiti. Vzhledem k tomu 
byla mezi rtr~';fa~re~~a~~e~~1 pls~mnt ani ústní rozhodčí smlouva ne~ 
nou. Z ustanovení §§ 577 a 59~e~. tUl o o~olnost pov~žovati za nespor
musí svou příslušnost přesně z~~~'m t~' r. s. plynec zero.zhodčí soudce 
ných zákonn' ch ustano' a I a nesporne z]lshtl. Ze zmíně-

~~:t ~o~~~j~í~~níst!~e~:~~lr:~~l~~::,\!~ ?vlz~oč~n~Ý~~o~~~~y ~~~dnU~ 
vznesla (viz komentář N p ]e~navala a namltku nepříslušnosti ne
ex. ř. jest exekuce v tuze~~annuv str. 1622) .. Po?!e u~.tanovení § 79 
a pokud jest vzájemnost zaru~~~n teh?y a v te mJre ~rIpustnou, když 
výroků rozhodčích soudů mez' Č r VZ~Jemnost ohledne vykonatelnosti 
vlád~í vyhláškou čís. 131/24. ~o~ie até~~m~~~o~ repu.~hkou ob/la zjištěna 
klade cizozemského v' I . va ~I vyhlasky muze se na zá
rozsudek o vykonateh!o~~t ~~~~Od~lho u neme<;kých soudl! žádati za 
dených předpisů uěmeckéh~ civ /~rok roz~o~čl byl ~ydán podle uve
bezúčinný podle cizozemskéh . ". u a pO

h 
u .nelze Jej považovati za 

o ... ·d poprava roz odncho pro právní o • 
nheJZ J e. odle posledního odstavce vládní vyhlášky' t t. p. mer, 

sa u pokládati vzájemnost za zaručen . . , Jes v emz roz
kuci na základě spisů a listin které b I u, l.?e-h podl~ § 79, ex. ř. o exe
ustanovení ted I . " ' . y y znzeny v Nemecké říši. Z těchto 
sko-německéhI r~[hn;dČ~~:~~~~::s~dy vz.~jemnostio I~e na základě říš
povoliti, byl-li rozhodčí výro? vyd' ,zdeJ'~lch :o~du Je~. tehd] exekuci 
ního řádu a pokud jej nelze podle a~ I~a z~ ';.de pr~dplsu .zdeJsího soud
za bezúčinn' Směrodatn' pre plSU nemeckeho prava považovati 
ho~čího výl'~ku jest ted/~y ~r?ro';[~o7ateln?st říšsko-;,ěm~ckého roz
pravního řádu. Tyto předpisy :yžadu~ ':.y~an podle predplsu zdejšího 
by byla zřízena písemná rozhodčí s JI vsa , Jak shora bylo dovozeno, 
bezúčinný. Rozhodčí v'rok na 'eho~' o~va, )lI1ak Jest rozhodčí výrok 
?yl sice vydán podle p~edpjsů n~mecké~~klade .byla povolena. exekuce, 
zovah za bezúčinný podle j "'h " CIV. radu, .lest Jej vsak pova
měr, o nějž jde. Z toho ze elsl.o prava ;ozhodneho pro právní po
zákonných podmínek pr~IYp~e'ozl e ~alobka oprena o tvrzení, že tu nebylo 

d . h v el1l exe uce v §§ 79 a 81 č's 1 • 
uve enyc , jest ve smyslu ustanovení § 83' • I. ex. r. proto vyhověti. ex. r. opodstatnena a bylo jí 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

Po právní stránce je souhlasiti s odvolacím soudem, jenž dovodil 
z vyhlášky čís. 131/24, že k vykonatelnosti nálezů rozhodčích soudů 
vydaných v říši německé jako exekučních titulů je třeba, by nálezy ty 
byly vydány též podle předpisů zdejšího civilního řádu soudního. Tato 
podmínka nebyla splněna. Československý civilní řád soudní vyžaduje 
k platnosti rozhodčí smlouvy písemnost (§ 577 poslední věta). ústní 
'smlouva jest neplatná, důsledkem toho je nález rozhodčího soudu vy
daný na základě takovéto smlouvy neúčinný podle § 595 čís. 1 c. ř. s. 
Ovšem vejde podle zdejšího civ. řádu soudního v účinnost nález roz
hodčího soudu i bez oné náležitosti, nebylo-Ii do tří měsíců žalováno 
podle § 596 c. ř. s. o jeho neúčinnost. Tohoto předpisu nelze však po
užíti na nálezy rozhodčích soudů německých. Německý soudní řád ci
vilní ve shodě s občanským zákonem nevyžaduje písemnosti k platnosti 
smlouvy rozhodčí (§ 1027), nezná proto žaloby obdobné žalobě podle 
§ 595 čís. 1 a 596 c. ř. s. z důvodu neplatnosti smlouvy pro nedostatek 
písemnosti. Lze sice žalovati o zrušení rozbodčího výroku, ale jen z dů
vodů § 1041, pod hěž nelze zařaditi důvod shora uvedený. Nemohla 
proto žalovati nynější žalobkyně o neúčinnost nálezu u soudů říšsko
německých, učinila tak sice u zdejšího soudu, ale bez úspěchu, ježto ža
loba její byla odmítnuta pro nepříslušnost zdejších soudů. Jest proto 
trvati na tom, že nálezy německých soudů mzhodčích jsou zde vykona
telné především jen tehdy, došlo-li k písemné smlouvě stran, kterou se 
soudu tomu podrobily. Pro správnost tohoto návoru, jejž dovodil odvo
lací soud z vyhlášky čís. 131/Q4, a ze zásady vzájemno-sti, mluví i sdě
lení ministerstva spravedlnosti čís. 48 Věstníku z roku 1926 (ročník 
Vlil.), podle něhož nálezy vydané rozhodčími soudy na území Čsl. re
publiky mohou býti v německé říši prohlášeny vykonatelnými usnese
ním podle § 1042 něm. civ. řádu, byly-li zachovány formální náležitosti 

,§§ 1039 a 1045, tam vytčené. Lze tedy vykonatelnost nálezlr čsl. roz
hodčích soudů prohlásiti pouze tehdy, bude-li nález doručen stranánl 
současně ve dvojím vyhotovení a vyplněn dvojí výkaz o doručení, z nichž 
jeden bude ponechán u čsl. soudních spisů, kdežto druhý bude lze po
stoupiti příslušnému německému soudu pro jeho spisy. Žádají-li tudíž 
německé soudy k prohlášení vykonatelnosti nálezů čsl. soudů rozhod
čich, by zachovány byly uvedené formální předpisy něm. řádu soudního, 

, jest podle zásady vzájemnosti tím spíše požadovati splnění základní ná
ležitosti písemnosti smlouvy co do nálezů německých soudů rozhod
čích, mají-li zde býti uznány za exekuční tituly. Nedo,statek písemnosti 
nelze stotožniti s příslušností rozhodčího soudu. Nezál,eží na tom, zda 
německý soud rozhodčí prohlásil se příslušným, ani na tom, zda strana 
neodporovala jeho příslušnosti. Zde nejde vůbec o otázku příslušnosti, 
nýbrž o účinnost nálezu rozhodčího soudu podle § 595 c. ř. s., o níž ne
mohou strany rozhodovati vůbec. Žalobkyně vznesla právem odpor, ne
boť šlo o otázku, k jejímuž řešení bylo třeba jak skutkového přednesu 
tak i průvodů. 
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čís. 7472. 

Zákon o posloupnosti do statků střední velíkosti ze dne 7. srpna 
1908, čís. 68 z. zák. pro čechy. 
.. ťojem »fol',Úcké usedlosti« ve smyslu zákona ne,vylučuje, by k ní do 
liste míry nenáležely též lesní pozemky, aniž záleží na tom, že snad 
v budoucnosti bude lze některé pozemky zpeněžití jako stavební par
cely. 

Vylučovací důvody jsou uvedeny v § 6 čís. 4 zákona výčetmo. vý
znam výrazu »zpravidla« v úvodu k § 6 Č,ís. 4 zákona. 

Do usneseni sborového soudu prvé stolice, jenž jest povolán k tomu, 
by rozhodl, zda jest uplatňovaný vylučovací duvod opodstatněn í Pl} 
stránce hmotněprávní, jest přípustným rekurs ku sborovému soudu 
druhé stolíce. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1927, R I 903/21.) 

V pozůstalostním nzení po Mati/dě W"ové vydal p o z Ů s I a -
los t n í s o U d usnesení, že jest pozůstalost projednati podle zákona 
ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro čechy o posloupnosti do statků 
střední velikosti a že se za přejímatele dvoru určuje zůstavitelův syn 
Antonín W. Rek u l' sní s o u d k rekursu dědiček napadené usnesení 
potvrdil. V otázce, zda jest pozůstalost projednati podle zákona o po
sloupností do statků střední velikosti u'vedl v d ů V'0 d e ctI: V rekursu 
s: uvádí, že pozůstalostní nemovitost~ není dvorem, ježto nejde o země
delskou usedlost. Nehledíc k posudku znalců jde na jevo i ze zprávy ber
ního úřadu, že pozůstalostní nemovitost dlužno vzhledem ke katastrál
nímu čístému výnosu a k velikosti pokládati za usedlost střední veli
kosti. Relmrentky odvolávají se ohledně výrazu zemědělské, usedlostí na 
§ 2 zákona záborového ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., pře
hlížejí však, že tento zákon má platiti pouze pro zábor velkého majetkn 
pozemkového, že jest to tedy zákon zvláštní a že § 2 tohoto zákona roz
lišuje mezi pozemky sloužícími účelům čistě zemědělským a pozemky 
sloužícími úč.elům lesního hospodářství, dále mezi půdou plodnou a ne
plodnou. Nijak však nemůže § 2 záborového zákona přijíti v úvahu pro 
použití zákona o posloupnosti do statků střední velikosti, ježto by se 
tím začasté znemožnilo použití tohoto zákona, ježto téměř u každé ze
mědělské usedlosti jest něco lesa pro hospodářské potřeby statku (zí
skávání steliva, dřeva). Vyžaduje se však, by zemědělská část usedlosti 
byla větší a značnější, jak jest tomu i v projednávaném případě. 

, N e j v y Š š í s o II dnevyhověl dovolacímu rekursu, pokud ŠI'0 o to, 
ze pozůstalost Matyldy W-ové jest projednati podle zákona ze dne 7. 
srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro Čechy, vyhověl mu však pokud za přejí
matele dvoru byl určen zůstavitelův syn Antonín W., napadené usnesení 
v tomto směru zrušil a uložil soudu prvé stolice, by dále p'o zákonu 
jednal. 

-- čís. 7473 ---
1727 

Důvody: 

Nejvyšší soud, přezkoumav napadené usnesení, shledává, že rozhod
nutí o tom že ide o statek střední velikosti podle zákona ze dne 7. srpna 
1908 čís.' 68 ž. zák. pro čechy a že v důsledku toho jest pozůstalost 
proj~dnávati p'odle tohoto zákona, odpovídá úplně předpisům. tohoto 
zákona. To platí zejména o názoru, že pojem r?lnické usedlostI n~vy-" 
lučuje, by k ní do jisté míry nenáležely též lesm pozemky,; !ento nazor 
jest vysloven v § 2 bod 6 prováděcího nařízení. ze dne 28. ,un~ra 0

1909. 
čís. 3 věst. min. sprav. I stačí stěžovatelky odkazaÍl na spravne duvody 
napadeného usnesení, ·v němž též správně dolíčena ~:.z~~ažnost toho: 
že snad v budoucnosti bude lze některé pozemky zpenezlÍl jako stavebl1l 

parcely. 
Pokud jde o určení zůstavitelova syna Antonína Wca za přejímatele 

statku, vytýkají stěžovatelky, že byl porušen předpis § 109 j. n~ a § 6 
bod 4 poslední věta cit. zem. zák., a to právem. Podle tohoto ,prec1plsu 
iest sborovému soudu prvé stolice ve smyslu § 109 J. n. vyhrazeno roz
hodnutí o tom, zda jsou tu vylučovací d~vody pí~m. b) až e~. V tom~o 
případě přednesly stěžovatelky před pozustalostmm soudem, ze Anlollln 
W. jest 56 roků stára svobodný a, že, jeho nescho~~ost, na st~tk~ h~: 
spodařiti, patrna jest ze stavu, v nemz Jest hospodarstvl v~~en~ ]ln; ]lz 
od roku 1920; v dalším líčí stěžovatelky stav tohoto hospodarstvl. Tlmto 
přednesem stěžovatelky v podstatě uplatňují ;,yluč.ovací dův?d pís.m. b), 
že totiž Antonín W. není pro duševní nebo telesne vady zpusobllym, by 
osobně hospodařil na statku. Podo.týká se, ~e ~ylučovací dův?dy jsou 
v § 6 citovaného zákona uvedeny vycetmo a ze JIZ v rozhodnuÍl bs. 8~9 
sh. n. s. bylo vyloženo, co znamená výraz »~pravldla« v § 6 CIt. zak. 
v úvodě ku 4: bodu. Mělo býti proto postupovano podle § 109 J. n.; sbo
rový soud prvé stolice jesť povolán, by r?zh?dl, zda up!atňovaný. vylu
čovací důvod jest i po stránce hmotnepravnJ opodstatnen, a p,ro!J Jeho 
rozhodnutí jest přípustný rekurs ku sborovému soudu. druhe stollce 

. (srov. Horovo vydáni civ. s. řádu poznámka 10 k § 109 J. n), v tomto 
případě na vrchní zemský soud v Praze. Nebyl tedy ~kresm so.ud po
zůstalost projednávající sám povolán, by rozhodlo napad'11lctvl Anto
nína W-a a by ďal koncipované jím usnesení vyhotoviti a stra.nám do
ručovati bez jeho schválení příslušným sborovým soudem p~e st.ollc,e, 
a ani krajský soud nebyl ve své vlastností jako soud rekursm opravn~n 

" ono usnesení okresního soudu ve věci samé přezkoumávatI. Soud pozu
stalostni měl podle § 109 j. ll. předložiti spisy s návrhem svého usnesení 
nadřízenému sborovému soudu prvé stolice, než dal usnesenr vyhotovltI 
a vyhotovení stranám doručiti. 

čís. 7473. 

Řízení rozvodové jest ovládáno zásadou projednací. 
Rozdíl mezi řízením projedl1acím a řízením vyšetřovacím pří důkazu 

listinami. 
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Při cizozemských veřejných lis!iná h •. •.•. soudce volně podle § 272 c. . c uvazu.1e . prl flzení projednacím . 
?loc, chybí-li podmínky § 2;3 s;J:~ 'pr~vost hstmy,_ tak i průvodní její 
Jest tu vázán zjištěním odvola~iho y dO stavec, c. r. s. Dovolací soud 

§ 310 • sou u. 
c. r. Si. předpokládá tuzemskou veřejnou listinu. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1927, Rv I 884/,27.) 

žaloba .Tamary T-ové proti Sergěji T-ovi 'O 

stolu a loze byla zamítnuta s o u d J' • I 
vY, vseC1 

v y s S I ol S o ude ol z těch to 

důvodů: 

rozvod manželství od 
tří s t o I i c, N e j -

žalobě o rozvod manželství brání s • I . .. sňatek, pouze námitkou že tu není m • e za .ova;,y, doznavaje výslovně 
Petrohradského národnlho soudu III a~~~ls~VI, 6';~to b~lo p~dle p'Otvrzení 
dne 30. července 1919 v sovětském '. . .ru.e 'O mes!skeho 'Okresu ze 
práva vstoupiti v nové manželství t ~sku tleh~z dne zruseno s přiznáním 
žalobkyně (dovolatelka) popírá ' ~ y r?Z .0u.::en'O, kterouž rozluku však 
vost onoho potvrzení (nl'koll' s,~· ovo a.11I uz jen tak, že popírajíc ora-

I k 
. pravnost je-li pravé) " k t .' 

roz u y, mkoli však její platnost ,kl"' , p'Oplra s u ecnost 
že v první stolici žalobkyně sic~ sppa

r
, I se °t Plratvct,u stala. (Doložiti sluší, 

_ b ,avnos IS my popřela al d I 
v cem y nesprávnost záležela čehož vš k •. .' e neu a a, 
soudem uznána třeba bylo neboť • kb a.1 pro pnpad, ze pravost bude' 
odstavec c r. s' ..• '... pa y s o o odvod podle § 292 druhy' 

. . ., jeJZ provesÍl jest bře d o 

zde tedy žalobkyně). Ale ovšem žalobkl:e.nem o.'p~rc~ dokazovatelova, 
rozluky byly strany československ' . ~.: .uplat;:uje: z.e v době tvrz,ené 
v dovolání, by rozluka stala-Ii se yml s a n!ml pnslusl1lky, a žádá proto 
t d dl' ' , posuzovana byla podle § 4 ob· 'k 
e y po . e prava československého ___ • . . ' c. za ., 
výměr o r'Ozluce neobsahu'e v'rok~ pn ?e:TIZ zejmen~ vytýká, že ruský 
že v době rozluky byli ruskýml státnf ~m~; IŽ~I~~any tvrdí proti tomu, 
hodné skutk<ové otázky sporny- zd ml r~s usm y,. Jsou tedy dvě roz
v době rozluky stmn bl' . ~ ro.z u a se sta:la a pakli ano, zda 
slušníky. Rozh'Odn ·~o: tb~uskyml, Čl československýmí státními pří
o rozvodu řeči, jelo jmanželst~í ne?oť, .stala-II s~ :ozluka, nemůže býti 
luky příslušníky ruskými n 'bržu~ ne~l, t' nebyl.I-II ma_~želé v době roz
na řadu otázka § 4 'Obč 'á Y . es os ovensky~111, pnšla by skutečně 
(čsl.) práva (viz rozb.· ;íSk.6~~; ~~zluka p)latna Jest I P?d!e tuz:mského 
slušníky ruskýmí na otázku I . n. s. , kdezto, bylI-lI manzelé pří
stač!, byla-Ii platna podle prá~:t~~sS~~;~ZI~kr vůbec n_edoj~e, ~r~tože 
poprena nebyla. Předeslati dlužno _ ' . p a ~ost. ta vsak, Jak receno, 
projednacím , kde předmět sporu' (z'; r~)zezn~vah. sluší mezí řízením 
takže jsou pány sporu i rocesuáln. na"o . .po ,jé~a vol~é. moci stran, 
a uznání vzájemných prlv stranam

e pO~I~č ze. plah dozn:,~1 skutečností 
1 pro asena a narovnam O' nich mezi 
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nimi uzavřená) a řízením vyšetřovacím, kde předmět sporu (nárok) 
z volné moci stran jest vyloučen, strany nejsou ani procesuelně pány 
sporu, takže doznání skutečností a uznání -nároku neb narovnání o něm 
iest neúčinné, naopak soud má povinnost, zjistiti objektivní pravdu a vy
'sloviti objektiv ni právo bez zřetele na disposici stran. V souzeném pří
padě však nejde o řízení vyšetřovací, jež předepsáno jest jen pro spory 
Cf neplatnost a o rozluku manželství, neboť předmětem sporu jest pouze 
rozvod, pro nějž platí zásady ří:zení projednacího, totiž civilního soud
ního řádu (§§ 1-7 říz. ve věcech manž.). Není tedy neúplnosti řízení 
\' tom, že soudy nekonaly šetření z úřadu, jak si dovolání přeje. Z toho 
plyne dále, že když obě strany souhlasí v tom, že sňatek uzavřely 12. 
června 1914 podle ritu pravoslavnébo v chrámě sv. Niko'laje čudotvorce 
\' Petrohradě, odvolací soud zbytečně tomu odpíral a důkny o tom vy
žadoval, zvláště' když je tu potvrzení administrativní-ho oddělení lenin
gradského gubernského výkonného komitétu ze dne 17. prosince 1925. 
č. 3123 odvolacím soudem citované, třebaže předloženo bylo jen v ově
řeném opisu překladu, jehož shoda s nepředloženým prvopisem pouze 
tlumočni'l<em potvrzena, a co více jest, což však odvolací soud úplně 
přehlédl, když to i svědek Š., jemuž odvolací soud úplně vní, stavě na 
jeho výpovědecb, potvrdil s tím, že byl sám při sňatk<u svědkem, t",kže 
o nějakou mystifikaci neb o pouhou smyšlenku jíti nemf.rže. Doložiti· dluž
ne, že řízení rozvodové jakožtO' řízení projednací, připonštějíc doznání, 
připouští důsledně i účinky zmeškání, a jest zjevno, že soudce· v případě 
zmeškání nesměl by o tvrzení žaloby, že se sňatek stal, zaváděti teprve 
šetření a vyzývati strany, by podaly o něm důkaz, nýbrž musil by tvrzení 
to za pravdu míti a podle toho rozhodnouti. Na rozhodnutí nejvyššího 
soudu Rv I 1781/24 se odvolací soud neprávem odv'Olává. neboť tam byl 
sňatek opatrovníkem nezvěstné žalované popřen, bylO' tedy třeba důkazu, 
jenž se prováděl i výslechem žalobce, uznán však za nezdařený. Dále 
plyne z povahy řízení mzvodol'ého jako projednacího, že ve spo-reclI 
I'ozvodových platí předpisy civilního soudního řádu o důkazu, a to i co 
se týče důkazu listinami. Co se týče právě listin, jest mezi řízením pro
jednacím a řízením vyšetřovacím ten podstatný rozdíl, že v řízení pro
jednacím musí soudce odpůrce strany, která listinou důkaz vede, podle 
§298 třetí odstavec c. ř. s. vyzvati, by se o listině t. j. o její pravosti a 
správnos,ti vyjádřila, a teprv, je-li totO' vyjádření úporné, popírá-li se 
bud' pravost nebo správnost, nastává potřeba o pravosti nebo správ
nostivésti důkaz, kdežto v řízení vyšetřovacím soudce musí pravost a 
správnost listiny zkoumati z povinno'sti úřední a bez ohledu na to, zda. 
se strana o ní vyjádřila a jak, a, objevily-Ii se pochybnosti, musí z povin
nosti úřednl, i bez návrhu stran šetření k zjištění pravého stavu věci ko
nati, odvod tedy prováděti sám a nepřenechati to vůli strany. Ohledně 
veřejných listin, o jaké tu půjde, předpisuje civilní soudní řád pro řízení 
projednací to,to: Co se týče pravosti, nastává potřeba důkazu, jak řečeno, 
teprv, když odpůrce pravost popřel, a tu rozeznává zákon mezi veřej
nj'mi listinami tuzemskými a cizozemskými: veřejná listina v tuzemsku 
zřízená má p'Odle § 310 pro sebe domněnku pravosti a musí tedy, nelze-Ii 
pochybnosti, vzešly-Ii vskutku, odkliditi dotazem II Madu neb u osoby, 
jež listinu podle jejího obsahu vystavila, odpÍ1rce dokázati nepravo'st, 

ilO 

Civilní rozhodnutt lX. 
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kdežto, jde-Ii o vereJnou listinu vystavenou v cizozemsku, musí soudce 
podle § 311 uvažovati, zda lze podle okolností případu listinu za pravou 
pokládati, což tedy je uvažováním podle § 272, a uzná-Ii, že nikoli, je' 
třeba k důkazu pravosti, by byla ověřena ministerstvem zahraničí nebo 
čsl. vyslancem nebo konsulem. DolOžiti sluší, že toto v § 311 žádané ově_ 
ření čsl. zahraničními úřady jest jiné, než ověření cizozemských veřej
ných listin zmíněné v § 293 druhý odstavec, které je míněno jako ověření 
úřar1y onoho ciwzemského státu, v němž listina vystavena t. j. podle dv. 
dekl'. ze dne 22. ledna 1838, čí". 249 sb. z. s. jeho vyslanectvím ne1:1 čsl. 
vládou uznaným konsulem, což dovolání ovšem nepostřehlo. V sou
vislosti dlužno ještě uvésti, že, předpisuje-Ii ustanovení § 293 druhý od
stavec, že cizozemské veřejné listiny pO'žívaji i v tuzemsku »důkazní 
moci veřejných listin«, tedy důkazní moci plné (§ 292) ~ pak-li jsou 
opatřeny předepsaným právě zmíněným cizozemským ověřením a zacho_ 
vá-li cizozemský stát Vzájemnost, tedy že když jedna z těchto pO'dmínek, 
ať ověřeni nebO' vzájemnost, anebo to i Ono chybí, neznamená to, že 
listina nemá vůbec důkazní moci, nýbrž pouze, že nemá ani plné dů
kazní moci veřejných listin zákonem uznané, a že tedy míra její průvod .. 
nosti dána jest dO' volného soudcovského uvážení podle § 272 c. ř. s. 
Co Se týče správnosti obsahu veřejné listiny, platí ovšem i zde, u listin 
cizozemských, předpís § 293 druhý odstavec, že důkaz nesprávnosti jest 
odpůrci dokazovatele vyhražen. "Výsledek tohotO' rozboru jest tedy ten, 
že při cizozemský'Ch veřejných listinách soudce uvažuje volně podle § 
272 c. ř. s. jak a) pravost listiny (roz. listiny podle § 311 druhý od
stavec c. ř. s. neověřené, neboť, byla-Ii způsobem tam uvedeným ově
řena, přestává uvažováni v prvém odstavci nařízené a listina musí za 
pravou býti uznána), tak i b) průvodní její moc, chybí-Ii podmínky § 
293 druhý odstavec c. ř. s. bud' tedy'vzájemnost nebo předepsané cizo
zemské ověření, neb to i ono. Závisí-Ii Vš'ak uznání pravosti ne1::o míra 
důkazu od volného uvážení soudu podle § 272 c. ř. s .. , jest v těchto 
otázkách dovolací soud vázán na výrok soudu odvolacího, neboť zákon 
otázku důkazu t. j. pravomoc zjišťovati rozhodné skutečnosti z úvahy 
dovolacího soudu úplně vyňal (§ 503 c. ř. s.), přenechav ji úplně stoli
dm nižším, a to vůbec, i v případech, že prameny zhodnocení jsO'u i pro 
dovolací soud naprosto tytéž, jako pro stoHce nižší na př. jen forma a 
obsah jistých dokladů nebo vllbec pOuze obsah spisů a nejde tedy o 
dojem z bezprostředního vnímání na př. z výslechu svědků. 

Zbývá již jen použití na souzený případ. 1. Nižší stolice přijaly na 
základě shora uvedenéhO' ověřeného překladu potvrzení administra_ 
tivního oddělení leningradského gub. komitétu ze dne 17. prosince 1925, 
čís. 3122, v němž ,se praví, že Sergěj T. (žalovaný), který přijal mské 
poddanství, vešel12. července 1915 ve sňatek s Tamarou K-ovou (žalo
vanou), dále na základě výpovědi svědka Š-a, který potvrdil, že žalobce 
byl zapsán fOlku 1914 do Seznamu osob hlásících se o nabytí ruského 
občanství, seznam ten že byl zaslán výpomocným spolkem čes:kým v Pe
trohradě luskému ministerstvu zahraničí, jež ho vyzvalo, by složil pří
sahu jako ruský státní pňlslušník, což žalovaný učinil, a obdržel pak pas 
jako ruský příslušník, a na základě potvrzení Ústředního sdružení ČechU 
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" 9?6 odepsaného týmž š-em, jenž se ,na 
a Slovakú z Ruska z I? ;a~1 ,1 - .. P -'eši a Slovacl, kteJí hned v ~,vn,ch 

" také odvolal, a dosvec\cuJlclho, ze C k -Uhersku byli hlOmadne s po~ n~ech války zahájili odboJ pr0..t~ Rakous ok' bčany a mezi nimi že byl I ~;~inlltím obvyklí'ch for.malít P:IP:~lzO~~~~ ~~ ruským státním občane~~ 
žalovaný -, za prokazáno, ze z. "návratu do Čech, kde SI VY";O 
oei zář; 1914 do pros1l1ce 1919 ~t. ~ň~tku se žalovanou, jenž uzavren, 
zase repatriaci), tedy I v dob . ko" i v době rozluky sňatku toho 
jak řečeno, dne 12. července 19\5,)a 'a~obkyně obdržela pas jako č~1. 
dne 30. července 1919. Oko<lnos , ze :iznav 'í průvodnosti. 2. Na za
příslušl11ce, od~olací .soud oceml, nePt~rzení Jpetrohladského národní~lO 
kladě shora cltovaneho prvoplsukt~~é fO<zluku manželství ad I. uzavre= 
soudu ze dne 30. července 1919, I dosvědčuje potvrzeni Kolomen. 
ného dne 30. července 1919 P?VO e~ou -sta Petrohradu odd. sňatkove 
ského obvodu pro registrovám oso .... n;e o isu řekladu v němž tlu-
Z 1 srpna 1919 předloženého v overenem y, sPe 'zalova~y' uzavírající 

. 'I pisem a v nemz , močník potvrdIl souh as s ,prvo HI' uvádí jako »manzelsky r~zve~ 
sňatek s nynější SV?u ~anz,elkou _ eae~~~ dle něhož prováděly so."et"~e 
dený«, a na základe vypovedl, s,~edkt "10' že manželé nežili nekohk me
úřady rozluku velmi sna,dno, Jez o, s a~~ 'o rozluce má obvyklou formu 
'íců ve společens;ví, ~ ~e uve?~n~ ~I.~ It; let na Rusi), mají nÍžší stohce 
sovětských úřednlch hst~n (sye e IZ~a dne 30. července 1919 b~la po~ 
za to že listina je prav~, a ze !~Z ~ ud pročež dovolání marne proh volell~. Tato zjíštění vázo~ dovo. a,~1 ~~ a' nes rávného právního posou~ 
nim brojí pod rouškou, ne11rost n~e 10 proklzáno listinami vyst?UP~nI 
zení žádajíc jmenovlte: a . a rh ) t 't ího občanství a nabyh stattalo~aného z dřívějšího (rakou~ke bO loS oap~třeno ověření listiny rozlu,k~ 
ního občanství rus~~ho; ad l§ a 111 ~ruhý odstavec c. ř. s., jež do~ola~l1 
potvrzující, a to overe111 po e, d tavec c .ř. s. směšuje, shledavaJ!c 
s ověřením podle § 293 dru~y J" s, ." odle § 311 druhý odstavec 
V tom neúplnost řízení, kdyz over~n~, bJeyzloP opatřeno nebylo, což odvo-

. --, I" d a J'ež tedy mozne, , t' , mate ProvadeJ! čs . ura y , OStl' takoveho opa renl, . 
o d'" právem nemozn , k' h . , lací soud oduvo nUJe ,ne '1 b ocházeti od úřadů sovets yc , Je~ 

mylně za to, že ověřent' ta musI a y,Pb b rokázáno bylo vystoupenI 
odpírají právní pomoc . .Ale ad,;' n~tre a, ž~ fuSkéhO občanství nabyto, 
z rakO'uského obča~stvl, ~taC! pr~~~'samém dřívějšího občanství ,ra~ 
neboť tím poz~yl zalo~~ny po P~~čanství ruského, lze o něm prov,:stJ 
kouského. Co vsak se, tyce .naby~1 tedy prostředky civilníhO' soud111ho 
důkaz způsobem JakymkolJ" ~~kec příslušnou úřední listinou: tento Je 
řádu a nevyžaduje se .nutne ~ d alz, protože nejpříležitější a neJsnad
sice 'v normálních dobach p;avI e ny, 'r žný jako v dobách abnor
nější avšak, není-Ii na snade n3'bO' ne01-:

t 
mo anu"í nezbývá, než spoko

máln'ích, jaké je~tě ,dnes v pome;uu se r~~~ed~o~ti pkznají nižší stolic,e do
jiti se s důkazy ]1nymL Jakou mJr f 'dch věcí, neboť, pokud ml;a ,ta 
kladu ze dne 17. prosmce 1925, by 0

29
]51 's.) J'est jakO' při kazdem 

t ena (§§ 292- c. r., . d . není zákonem s anov '" d do volného uváženi sou II na-
jiném průvodním pr?st~,:dku, dana v~h~ ve sm slu § 272 a 463 c'. ř .. s., 
lézacího a v opra~n~m /lz.e~1 odvolac obchodnín;i knihami v technlckem 
1
ak 

to oh~edně ;aplsku, Jez "n~J~~Utřetí odstavec c. ř. s., jenž obsahUJe smyslu, vyslovne vytčeno v 'S 110 
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jen při pad užití této všeobecné zásady § 272, a rovněž bylo jejich věcí, 
kolik přesvědčení nabudou o sporné skutečnosti z výpovědi svědka. 
Š-a; jestliže jim tyto prúvody stačily k dúkazu, že ruské státní příslu
šenství bylo žalovanému uděleno, nelze to bráti v dovolání v odpor (§ 
503 c. ř. s. a contr.). Ad 2. Domněnka pravosti podle § 310 C. ři s., jíž 
se tu odvolací soud pro listinu ze dne 30. července 1919 rozluku vy
svědčující dovolává, a která prý připouští protidúkaz podle § 292 druhý 
odstavec c. ř. s., jenž však prý nabídnut nebyl, nemá tu místa, neboť 
§ 310 předpokládá samozřejmě, jak shora už vytčeno, veřejnou lis,tinu 
tuzemskou(§ 311, který teprv mluví o listinách cizozemských) a nepři
chází tedy zde, kde jde o listinu cizozemskou, vůbec v úvahu, a mimo 
to nejde tu o protidúkaz (odvod) podle § 292 druhý odstavec, jenž se 
týče správnosti obsahu listiny, kdežto zde, jak už řečeno, popřena byla 
pouze pravo'st, o kterémž případě jednají teprv § 310 a násl. Má tedy 
pravdu dovolatelka, žádajíc, by se otázka pravo,sti posuzovala podle § 
311, a nevadí, že to odúvodňllje nesprávně tím, že prý nejde o listinu 
veřejnou, ježto prý není tu náležitosti § 293 druhý odstavec c. ř. s., tom 
vzájemnosti a příslušných ověření (má tedy za to, že, kdyby tu tyto ná
ležitosti byly, že by šlo o listinu veřejnou a o případ § 310), ale toto 
nesprávné procesuelněprávní stanovisko odvolacího soudu nevadí, 
nebo.f prvý soudce, ač žádných předpisů necituje, užil skutečně předpisu 
§ 311 prvý odstavec řka, že, ač pravost listiny popřena, ji přece za 
pravou pokládá, opkaje se při tom 0' svědectví Š-a a potvrzení ze dne 
I. srpna 1919, jak shora pocl 2. uvedeny" tnto jeho ocenění důkazu vzala 
sice žalobkyně v odvolání v odpor, ale odvnlací soud je schválil, vý
slovně se dovolav § 311 a v závorce § .272 c. ř. s. a prohlásiv, že ověření 
podle druhého odstavce tohoto' předpísu třeba nebylo, a kromě toho do
volal se ještě domněnky pravosti § 310, maje patrně za to, že se tento 
předpis vztahuje na všecky listiny veřejné, tuzemské i cizozemské, § 311 
pak jen na cizozemské a že tedy při cizozemských listinách obou před
písů, §§ 310 a 311, užiti možno kumulativně. Když se tedy užití § 310 
neprávem s § 311 konfundovaného vyloučí, zbývá poIád rozhodnutí uči
něné na základě § 311 prvý odstavec, kde i odvolací soud pokládá listinu 
i přes popření pravosti za pravou a tedy ověření podle druhého odstavce 
téhož § za zbytné: na toto ocenění prúvodů je nejvyšší soud jako do
vohcí vázán, a tak, když věc je vyřízena podle prvého odstavce, nemůže 
býti řeči o neúplnosti řízení, když neopatřeno ověření podle odstavce 
druhého. Neúplnost řízení rovněž tu není, třebaže otázka, zda si svěd
kyně Helena T. npatřila razítko na povoleni k odjezdu, nebyla připu!ště
na, to tím méně, když výpověď s~vědkyně k této otázce obsažena přes to 
v protokolu a odvnlací soud její význam pro spor ocenil, uznav dosvěd
čenou okolnost za nerozhodnou pro své přesvědčení. Praví-li dále do
volání, že nižší stolice zamítly přednesy a návrhy žalobkyně :k vyšetření 
věci směřující, ale neuvádí, o které návrhy jí jde, nemůže tento stesk do
jíti povšimnutí. Výsledek je tedy ten, že zjištěno, že manželství, o jehož 
rozvod se žalllje, bylo dne 30. července 1919 v sovětském území roz
loučeno a že v době té byli manžélé sovětskými (ruskými) státními pří
slušníky: z toho však plyne, že nelze se dovolávati předpisu § 4 obó. úk. 
a žádati, by se platnnst rozluky posuzovala podle čsl. práva, jak tomu 
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. '1 kl' cá bl' J'ednajicí 
, v d is ten výslovne prec po! a I, , ' . v, 

dovolání chce, nebotpre P , l' v čase rozlukv čsl. statmnll pr1-
byli v čase jednán!, zde, tedy I~a~~e té také v sovětškém území bydlIli, 
slušníky. Ale, kdyz man:,:le v ~ b toto ve sporné otázce v úvah:r: sn~d 
není tu ani dlrvodu bydhste .. p~~~) ~íčiny k užití čsl. práva, a o ne)akem 
ařijíti mohlo (§§34, 37 oboc; za . .' ~ .. ze'ména když I snatek sam ::
'iném důvodu tepr:' ne~uze b~tr r.,:cI, té ldobě byl ruským státn}m l~n
~avřen na ruském ~zeml ~ man ze! r.z Vkteří byli příslušn,íky sovetskcho 
slušníkem. Rozloucenl b) Ir l:nanze,e" musí se tedy platnost rozlukyyo
státu a také měli v Jeho uze.ml bydh~t~ dpadá ježto platnost ta poprena 

. ~uzovati dle práva sovětskeh?, to ~S\oo projednacím nezkoumá se t,ato 
nebyla a :'. říz~ní rozvodover:'b!~ .~~, na námitky strany. Ježto manzel
otázka z ured111 povmnostl, ny .1,1' bylo tak uznati, Jak se stalo. 
ství platně rozloučené nelze rozvac e 1, 

čís. 7474. 

Nárok na odškodnění podle prvé věty § 1300 obč. zák. předpokládá, 
, rada byla udělena na základě smlouvy. ze . 

(Rozh. ze dne 4. l;stopadu 1927, Rv I 1145/27.) 

, "alované zasílatelské firmě náhrady 
zalujíci firma, domah~la. se nadě~íla plnomocníku žalující za odmel;u 

škody ježto prý zalovana tn ma u., . II kteréžto rady se plnomo c111k 
špatn~u radu ohledně dop;avy z~OZ:'k~~~l eO b a niž š í s o u d y žalobu 
zachoval, čímž žalující pry utrpe a s· . 

zamítly. v I dovolaní a uvedl mimo jiné v 
N ej v y š' š í s o II cl nevyhove 

d Ú v O ci e c ll: 

, "'. . '1' du škody podle § 13()0 obč. zák. 
Mínění str~n) ~e pravo z,adatl ~~ ~:zi škůdcem a poškozeným" nelz: 

zásadně nevyzaduJe smluvnl p()mer, ~ rada zavazuje rádce k nahrade 
schváliti v tomt~ rOfS,ahu' l ~~~~,~ komu poradil. Jinak podle § 130? (I,! 
škody, kterou zpusobl ,~mys ne tř~ní ouze znalec, ktery Jest k ude-
prvé věty obČ. zákl. rUCI z,a nedop~ I oP >za odměnu« rozuměti v ten II 
Jení rady zavázán smluvll

v
e, a SlUSl ~~~:1 ~11110UVY, při čemž je n~r?,Z- 'Jit 

způsob, že r,ada ~yla udedl;,na gayI: po uzavření smlouvy, či před le]1m 
hodno, zda spatna rada ana 1 která ')otom o ne byla uza-
uzavřením, ale vztahovala se na sm OliVU, 1 

vřena. 

Čís. 7475. "- »~] 
,. .. ' ástavním právem dlužno chled

Bezelstnost nabyvatele vecI. s:lze,!e ~ráVU chrániti v každém případě 
ně nevědomosti n~byvatele °t~a~ a':~~tví vytčené v § 367 'obč. zák. 
bez ohledu na zpusoby naby I v aS I 
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Nepřípustnosti exekuce I ' 
z důvodu, že zástavn' , ze se domahati žalobou podle Ii\ 3 • 
nebyla zrušena a sou~c~~~~~ =ta'klo,za\J.ravením dluhu, třeba/e~~~' i 

Vllt pravo dále trvá. . ce 

(Rozh. ze cine 4. listopadu Ig?7 R ~ 
-, v I Ibl/27.) 

,žal~bce domáhal se na žalov: ", 
znano zalotcovo vlastnictví' k anem vymaha]lcim věřiteli by bylo 
byla na ně exekuce zast !llQVltostem exekučně zaba~en' u-
~Ja~tnictví .• k n.'.ovitost~m~v~~:~kZ~,I~~~~ý ;;icepřir;ustiJ, že žaJoG2~ naab~ 
• dl) byly lIZ shzeny exekučním zást "ze pch zalobce nabyl v době 
za obu zamítly avmm pravem. O b a II . " " , , . IZSISQudv 

NeJ'v ." . , y s .s 1 s o u cl zrušil 10 Ik 
prVCl11li soulÍu s poukazem C h t~l.l. Y obou nižších soudů a vrátil věc 

, . Y (a e ]ednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Žalobce uplatnil dovolací dO 
S.f:"al!ufe ne~právllé posouzení u~.?dy, podle čís: 2) 3 a 4 § 503 c. ř .. 5 

Z]Istene okolnosti, žé nabyl řJI~,::,n; v t~m, ze odvolací soud nedbai 
~ou zrušení exekuce (§ 37 p. etu, v JIchž příčině se d0máhá • I 
z~ proti bezelstnému nab v:~lr)' bezel~tn~, .a, že. odvolací soud neu:~~l
z~k. vyloučena, pokud s/t'č ,zabav~\le v~cI]e zaloba podle§ 466 b" 
~~~t:V?í ~ebo jinaké práv~ ~ě~~én~~~7~l z\~a~dé dříve založené pr~v~ 

~I zn ma. Dále spetřu'e ' ',' yz nebylo nabyvatel' .. 
~oiacI S?ud nedbal iÍm tvr1en~e~,krfvne/c;souzeni právní v tom, žel t;~ 
~~t~vane flrmY,zaniklo zaplacením o pn~~I~~I;\ soudcovské právo zástavní 

, a Jest prj' odvolací řízení neú ,av. y: pro kterou ho bylo na-
byly provedeny nahizené důkazy. plnym, lelIkož o této okolnosti ne-

Dovolacím vývodilm nelz ' . 

~:~r:b;~b~l~~h~ia:~ni~rv!P;~~;ť~lfi~~~d~~~~tnně:O:i~i~~'~~~e~CÍ~é~o ol~~t~a 
; astmcké právo na nabyvateie věci npa ;c,h § 367 obč. zák. přechází i 
z~~y pro nabyvatele věci stižené zás~tery, JI na?yl od nevlastnllka. Nelze st" om02ell0n měrou, nýbrž sluší kl,a~nI~'o pravel11 pOužíti § 367 obč 
;u~~'S~e~~\'L~~em k v~d?mosti pOuze oa~dsta~~aí~ na n~byvatelovu bezel~' 
níctví " § 36~to~~azd~m přpad,ě, bez ohledu na z~~~~G a Je~t ~hrániti 
dostat č c. za . vytcene. ZáJkon k . ,y 11<, ytI vlast-
věřitel eV~~iu d~c~~~~~1 právní'o;! předpisy o ~~~nrt~i~t~~~tav~:mu věři!eli 

. ~~~~~i a tí~\ vyl?UČi~? ~f~ť;~:t~;~ít;eps~é zás!avní právo ne:o~ěc7'~~= 
- , neveCo'UcI110 o J' souc t' t raVa prevoclem věci na b 

chal-li věc bez d I"h I nos I ohoto práva Neuč"1 I' na y-
b a SlOv astníku lI. d" " tnI - I tak pone 

:~h~~ hako sV.~řÍ v~asMk svou jvě~ ~o~y:ř§il-~6~u v~c ~bdo?nil11 způ= 
. , ?" pnpade zCIzení věci t t.., obc. zak. trelt osobě 

ZCIzene vec! osotou, které byla sV~ř~~ana~led~y, které stihají vlastní'k; 
) eze stnemu nabyvateli. Pro 
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\'šeobecnou platnost zásady § 367 obč. zák. mluvi okolnost, že zásady 
té bylo použito t"ké v pozdějšicll zákonech, tak v čl. 74 smčn. řádu, čl. 
306 druhý odstavec obch. zák. a zejména, což hlavně dopadá v tomto při
padě ~ v §§ 254 a 259 ex. ř., jehož předpisy podle motivů (str. 211 a212) 
mají za účel »aby tím na movitých věcech založertá práva zástavní byla 
učiněna snadno rozeznatelnými a zjevnými, aby tímto způsobem vytvo
řena byla záruka .jejich přiměřeného povšimnutí.« Míní·liodvolacÍ soud, 
že jím uváděné okolnosti, které snad potvrzují bezels,tnost žalobcovu, 

. nemohou nic měniti na akolnosti z e;-i.ekučních spisů zjištěné, že podle 
exekučních spisů dosud trvá soudcovské právo zástavni žalované firmy, 
nelze' tento právnÍ názor schváiiti. SpočíVá tedy neúplnost odvolacího ří
zeni především v tom, že se odvolací soud neobíral otázkou dovolatelovy 
bezelstnosti ve svrcbu uvedeném směru a že v této příčině nebyla uči
něna zjištění, neboť obrat: »které snad potvrzují bezelstnost žalobcovu« 
nemůže býti považován za bezpečné a spolehlivé zjištění. Dáleie ne
úplnost odvolacího řízení právem spatřována dovolatelem v tom, že ani 
v řízení druhé stolice nebyly pmvedeny žalobcem nabizené důkazy; že 
ústavní právo žalované firmy zaniklo zaplacením pohledávky, pro 
kterou bylo naby10. 

Podle§ 469 obč, zák zaniká zástavní právo zapravením dluhu. To
muto zániku nebyla by na překážku okolnost, že přes to exekuce nebyla 
zru'šena a že soudcovské právo zástavní dále trvá, a nic nemůže brániti 
žalobci, by se také z tohoto důvodu nedomábal žalobou podle § 37 ex. 
řádu bezúčinnos.ti exekuce o·hledně předmětů, jichž je vlastníkem. Do
volatel právem spatřuje v neprovedení důkazu o této okolnosti dovolací 
dúvod podle čís. 2 § 503 c. ř. s. 

čís. 7476. 

žaloba podle § 35 ex. ř. 
Skut,ečnostmi z doby po vzniku exekučnlho titulu, jimiž byl vymá

hanj' nárok zrušen nebo staven dlužno rozuměti skutečnosti\. jež svým 
hmotněprávním účinkem působ! zrušení nároku nebo které pouze splnění 
nároku a důsledkem toho i jeho uplatněn! exekuci staví, nespadají sem 
však námitky povahy procesuální. 

žalobou podle § 35 ex. ř. lze uplatňovati námitky proti exekuci k vy
dobytí pllllění ze smlm při mzv<ldu manželství od stolu a lože, z důvodu, 
že se manželé napotom dohodli na obnoven! manželského spolužití a na 
tom, že má Ohledně majetkOvých poměrů zůstati při dřívějším stavu, 
jenž (u byl před smírem při rozvodu manželstvi od stolu a lOže . 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1927, Rv 1 1558/27). 

Na základě soudního smíru ze dne 11. července 1925 vedla žalovaná 
proti žalobci exekuci k vydobytí 10.000 Kč. žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se žalobce zrušení exekuce, tvrdě, že dohodou ze dne 15. července 1925 
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odpadl,y podmínky smíru ze dne 11. července 1925 a že byl obnoven stav 
z doby před uzavřením smíru. O ba 11 i ž š í s o II ci Y žalobu zamítly, o d
vol a c í s o II II z těchto důvodů: Žalobou, o níž tu jde, domáhá se ža .... 
lobce nepřípustností exekuce po rozumu § 35 ex. ř., jak to také ve spi
sech výslovně uvádí. Pod zorným úhlem tohoto předpisu tvrdí žalobce, 
že dohodou mezi stranami ze dne 15. července 1925 odpadly podmínky 
ve smíru ze dne ll. července 1925 a že obnoven byl stav z doby před 
uzavřením smíru. Také v odvolání svém zdůrazňuje, že prohlášení ze 
dne 15. července 1925 směřovalo ke zrušení sOL:dního smíru, k obnově 
dřívějšího stavu, dále mluví O dohodě, jejímž účelem bylo zrušení soud
ního smíru a zmiňuje se o suspendování smíru ze dne 11. července 1925. 
O samém nároku na zaplacení 10.000 Kč vůbec se ve sporu nezmiiíuie. 
zejména ani netvrdí, jaké povahy tento nárok původně byl, " netvrdí áni 
v žalobě, že nárok ten dohodou ze dne 15. července 1925 uhasl. Odvo
lávaje se na to, že dne 15. července 1925 oznámili oba manželé na 
okresní soud v D. ja'ko soud jich společného bydliště pOdle § 110 obč. 
zák. a § 114 dmhý odstavec j. n., že zase žijí ve společné domácnosti a 
ve spo]ečenství manželském a že odpadají podmínky smíru ze dne ll. 
července 1925, tvrdí, že smír který tvoří exekuční titul pro vymáhanou 
pohledávkužalo,vané ve viši 10.000 Kč s přísl., pozbyl.rrávní účinnosti 
a obnoven byl právní s,tav, jaký tu byl před rozvodem. Z toho dlužno 
usouditi, že námitky, které uplatňuje proti nároku, netýkají se podstaty 
tohoto nároku, nýbrž směřují 'J{ odstranění smíru ze dne 11. července 
1925, tudíž k odstranění exekučního titulu. Jak již shora bylo k tomu po
ukázáno, netvrdí 'žalobce že nárok žalované uhasl, byl sleven a pod., ža
loha směřuje k odklizení exekučního titulu. Právě poukaz na dohodu 
toho obsahu, že se manželé rozvedeni, opětně spojili (§ 110 obč. zák. a 
§ 114 j. n.) jasně tomu s,vědčí, že se žalobci jedná v tomto SpOrtl o' prů
kaz, že smír ze dne ll. července 1925 o dobrovolném rozvodu spolu se 
soukromoprávními dalšími ujednáními byl zrušen, že právní účinky roz
vodu dohodou ze cine 15. července 1925 soudu sdělenou byly odstra
něny. Pakli však prosba žalobní je sestrojena podle § 35 ex. ř., který má 
na zřeteli jen námitky proti nwroku, nikoliv však námitky proti exeMuční
mu titulu, jest pochybena, poněvadž není výslednicí tvrzení žaloby a 
proto měla býti žaloba zamítnuta již z toho důvodu, aniž bylo nutno' za
bývati se dále věd' samou, jak učinil s-oud stolice první (sr. i nálezy 
nejvyššího soudu ve sb. n. s. pod čís. 3996 a 4301). Také Neumann ve 
svém komentáři k ex. ř. 2 vydání na str. 141 zdůrazň,uje, že nenáležejí 
pod pojem žaloby podle § 35 ex. ř. námitky, které směřují pwti exi
stenci existenčního titulu. Tuto slabinu vyciťuje patrně žalobce v odvo
lání, kde vytýká neúplnost řízení proto, že prý se soud prvé stolice ne
zabýval podstatou nároku, Merý prý byl původně darováním. Také te
prve v odvolacích spisech zabývají se obě strany se svého stanoviska 
prával podstatou nároku samého, žalovaná ovšem jen odpovídá na 
tvrzení odvo'lacího spisu, že bylo 10.000 Kč. původně darováno. Tyto 
údaje ve spisech odvolacích jsou vš",k nepřípustnými novotami (§ 482 
c. ř. s.), any se skutkové údaje žaloby zahývaly nikoliv nárokem, nýbrž 
exekučním titulem a proto také soud odvolací neshledal opodstatněnou 
výtku neúplnosti řízení. Když z údajů žalobních plynulo, že se tvrdí 
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. ,.' (smíru ze dne 11. července ~92,5) 
vias tně jen zrušeni e,x-ekuclllvhootltulU vtném "ieh spojení, že se snaZl za-

pozdě]'ším prohlášemm ma?zelu °dOPt e, . 3 ]a obnovy' dřívějšiho stavu, 
. dkl' . s mrl' vos a'CI . ' . lobce dOlTIOCl o lz~m. I ' v I < v 1 bní rosba zníti na ?rusem exe-

nikoliv však uhasnuh,l.'aroku, I~e) aazl~d~bY fe docílilo úspěšného pravo
kučního titulu (§ 39 CIS·

I
\ e~. ·b).,ti pak exekuce zrušena po rozumu § 

platného rozhodnuti, 11101 a Y 
39 čís. 1 ex. ř. " d' ,rozsudek a odkázal věc na od-

Ne j v y Š š i s o Ll d zrusrI naclPa le.ny 'álobcově znovu jednal a roZ-
"k bl' o o VO al1l z volací souct s pn azel11 , 

hodl. 

Důvody: 

" boru sporu zamítl odvolací soud 
Aniž by se byl pustil do vecncl10 roz 'h' odle ~alobní prosby sice 

- , I ' e žalobce doma a P L 
žalobní nárok z duvoc ll, z~ S ," foti nároku žalované na za-
toho by vyhověno bylo Jeho namlt~an; Plárok 'byla uzná.,a nepřípust
plac~ní 10.000 Kč a by exek~c; ?rf b~nl~etlvl dí a neprok1azuje, že n~r?l( 
nOll, že však se v opodstatn~nt /~ ? alobce ve sporu ani blíže neurcu]~, 
ten, iehož právní P?dstatu o~ta ne z b I sleven a pod., a do:voZU]~ 
skutečnostmi POZ?cjI na.stalv~,~ ~hf~\e;vence 1925, takže prý ,zalo?l11 
ien Zl ušení soudmho ~1l1nu ze j~r : xekučního titulu a obracl se len 
nálok směřuje správne ,en k Ol Ize~1 e d . cr' žalobní prosba ustro
proti jeho právnímu trvání Z t?hO ,du:~z~ ~/zleteli námitk,y proti ná
iená po rozumu § 35 ex. ř, lez mat Pd" v tomto směru skutkového 

h b měl<\ pry' pas ra a]lc 't'mto 
roku, poc y ena a, ' ','ho ro·ednáui. S nazorem r. .' 
opodstatnění, býh zamltnuta bez, velcne Pot) povolení exekuce bramh 

I P dl § 35 ex r ze se pr I I a 
souhlasiti ne ze. oe.. .'; ku ro nějž exekuce byla povo en , 
potud, pokud lze dovodlÍ1 prah nar~ho' t\tulu nastalými byl zrušen ,n~bo 
že skutečnostmI po vzmku exek,~čn t tím takové po vzniku exekucmho 
staven. V ohl~du prv~ím ~ozume, I s]~~ m hmotněprávním účinkem půs?b~ 
titulu llastavšl skutecnostl. kte,re y .. - "padv které pouze spInem 

hl d druhem zase jlne pn J' • ( , 
zrušení nároku, voe II . . latnění cestou exekuce stavl na pf. 
nároku a důsledkem, toh? I Jeho. up držovacího práva, zákaz placen} a 
prodlouženi platebm Ihut\ vzn~\z~ lobou podle § 35 ex. ř. uplatnen~ 
pod.). Naproti tomu nemo ou ~ I.zaze·ména ony, 'které směřují protI 
námitky povahy pouze ~rocesualn;bti I~ároku nebo proti uplatnění e~e
exekučnímu htulu a mkolI pouze P d "I vyložiti že v souzenem 
kučního titulu. Odvolacímu soudu se nepo ,an °trvání e~ekučního titulu, 

'mitky proti pravl11mu 'd 
případě jde pouze o na. . ' . V tomto případě] e o exe-
a jeho odůvodnění nevyshhu]e p.odstatu ~e~~. smíru ze dne II července 
kuční vymožení nárokU žalovane ze S?~ 1l1k~yž domáhaiíce se rozvodu 
1925, který strany mezI ~eb~u uZ~:Jeir~'e s 'olu ujedňaly též dohodu 
manželství, jak § 1~? ?'k ~ad~~ ~~ž ~e žll~b!e zavázal žalovar;é zapla
o majetkovém vyporada1l1, p,. , I t í hotově obdržel s uroky ve 
titi 10.000 Kč, jež při uzaV!e!11 manze s v 15 září 1925 pod ztrátou 

, k' h 5 000 Kc dne 15 srpna a . , . ' 
dvou splat ae po . P dl' obsahu svého přednesu opI!a za-
lhůt a pod následky exek~ce. tO, e se strany později shodly na obno
lobce námitky proh exekUCI o o, ze 
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vení manželského spolužití a na tOm, že to soudu ohlásí, a že dále u
jednaly, že vzájemné majetkové poml'ry stran se upravují tak, že má 
zůstati při dřívě.iším stavu, který byl před smírem ze dne 11. července 
1925 a že se tedy majetkoprávní ustanovení onoho soudního smíru zru_ 
šují. Ačkoli toto žalobní tvrzení není podrobněji rozvedeno, lze z něho 
nicméně poznati tolik, že žalobce sice netvrdí zrušení nároku na př. pro
minutím, že však uplatňuje, že podle této nové pozdější úmluvy žalovaná 
vzhledem na obnovení manželského spolužití upustila od toho, by jí Ža
lobce tuto částku, k jejíž zaplacení se pod exekuci zavázal, vyplácei Ve 
lhůtách Ve smíru stanovených a pod exekucí a že se s tím spokojila, by 
peníze ty dále u sebe podržel, a dále že již takovouto úmluvu jest po
:kládatí za skutečnost, která, nastavši po vzniku smiru, byla po stránce 
hmotněprávní způsobilá přivoditi stavení nároku v dřívějším smíru vy_ 
konatelně upsaného, nebot' touto úmluvou mělo býti vyloučeno exekuční 
vymáhání nároku podle platebních lhůt ve smíru stanovených. Vzhledem 
na úzký vztah nároku a exekučního titulu, jímž jest tento nárok upsán, 
jest přirozeno, že zrušení nebo stavení nároku má vliv i na účinnost exe
kučního titulu, takže může mnohdy dojíti k nesprávnému rozlišování o 
tom, zda Se pOpírá nárok, či uplatňuje neplatnost, zrušení nebo bez
účinnost exekučního titulu. Význačnou známkou pro loto rozlišování 
zůstává však vždy, zda se námitky pro,tj exekuci uplatňují z příčiny 
hmotněp'rávních skutečnosti poyzniku exekučnHlo titulu nastalých a na 
nárok úČinkUiících, či z příčin jIných. V případě prvním odnímá se účin
nost exekučnímu titulu jen z těchto později nastalých skutečností, pokud 
svým hmotněprávním účinem přivodily. zrušenf nebo stavení nároku tvO" 
řidho obsah exekučního titulu, v případě druhém jde jen o to, by zvrá
cen byl exekuční titul, ježto podle sl\utečnostl jíž v době ieho vzniku se 
osvědčil neplatným nebo ·bezúčinným. Zákon má v té příčině na mysli 
jen skutečnosti ráZl! formálně právního (žaloba pro obnovu, pro zma
tečnost, žaloba o bezúčinnost nálezu rozhodčího bursovního soudu a 
pod. Srv. Kom. Neumann k § 39 ex. ř. str. 178). Že v tomto přfpadě 
nejde o námitky tohoto posléz dotčeného druhu, nýbrž jen o námitky po 
rozumu § 35 ex. ř. uplatněné proto, že nárok upsaný smírem, nesměl 
následkem dohody později nastalé býti exekucí uplatněn, jest na bíIedni 
a z toho důvodu se první Soud, poznávaje správnou podslalu žalobního 
nároku, všém právem při rozhodové,ní SpOTU obíral materiální stránkou 
sporné věci. Odvolací soud tedy pochybil, když ze svého nesprávného 
právního pojeti žalobu zamítl, nepustiv se ani do věcného zkoumáni sporu. 

čís. 7477. 

Obecní zaměstnanci. 

Předpis § 6 zákOna ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sbj. z. a n. na 
rok 1920 má povahu veřejnopráVnlí a velící a nemůže býti libOvolně obce. mi pamí jen ani obcházen. 

K veřejné soutiěži nestačí pouhé př!ipevnění vyhlášky na obecní desku, třebas bylo obsazované místo vyhrazeno jet] příslušníkŮ/ll obce, 

(Rozb. ze dne 4. listopadu 1927, Rv II 222/27.) 
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, - ~ Ov F. domáhal se na žalované 9bc1 M: 
\t\(>stsky osetrovatel Flantlsek , b 'ho zastupitelstva zalovane ., , ~ e usnesem o eem , F 

b\ bylo uznano pravem, z2 M'stskému ošetřovateli nemocnych ran-
ohce ze dne 2~; února 192 : ~ z~a '1922 definitivl1m a týž ustanovuje. se 
lišku f-ovi udIl} ~e dnem ~ bn; zřízence prvního stupně,<' jest pl~tne ~ 
dle norem platIclch, pro o ,ec~l . st povinna žalobci do 14 dnu po 
pravomocné, a že zal ovana ~ ec j:~u ustanovení odpovídající dekret; 
exekucí vystaviti a vydatI, za~~ntiec e uZl:al podle žaloby, o d vol a c 1 

P I o c e sní s o udp rve s , 'vního soudu že nedostatek po
s o u d žalobu zamítl. D~vody: Na~l Pl, byl bez ~ýznamu. pe>něvadž 
' clavků podle zákona ČIS. 16/20 s . z. a n. 't to bylo žalobci trvale za , . 't I tva kterým mIs o 
usnesení obecmho zastupl es; í s rávn'm. Neboť jest vzhle-
propůičeno. stalo ~e prav?'platny:n"n~enZásfda, ž~ stranám, tedy i. usta
dem k tomu, že lL~ j~e o zaje~. ver,e~eie'no rávní předpisy o ,ton;, }~k se 
novující obci, nem dano n~ v~h, b; , n~nilj a zakládaly pravm uC1l1ky 
Ohcní zřízenci ustanovuJ1, hbovo nhe I, , t 'to formy. Následkem toho, 

' "t f LI bez zac ovanl e o, e odminěné urCl ou ,orm~ , , žadovaná náležitost, nemuze ,s. ~ebyla-li splněna neklera IV, z~konŽafo~ce sám připouští, že se vypsam 
zřízenec zákona toho dovo av,~ 1. . a obecní tabuli. Ač zákon sám ~e
místa stalo tím" že by!o vyhlase~o. n. konkurs požadovaný § 6, cit. zak. 
ustanovuie, iakym zpusobem, v~ref;:é klerá vyžaduje, by v zajmu ve
iest prové:ti, již z po".ahy V~CI ~í síl' a aby byla dána m?~nost .tak~
řejném nasly se pro mlstl~ ~ejle~~m p~skytnOUti ustanOVUjlCI ObCL nej
v,',m silám O místo se h as~ I a I .t' ~e ouha' vyhláška na obecní ta-l· "" 'ber VVSVI a z p . t' větší a neispoleh Ivelsl ':Y ''-'h'' len ve známost osob, iež se oV mlS ,e 
buli nestačí. Neb,ať vyhl~.sk,a ~nc k~:llél by pro místo 10 byly ZPUS?bl~; 
zdržují, nikohv I osob I1

n
yc , 'z ůsobem dosaženo, poneva z 

Také účele vyhlášky neb~I.o by ~'tr0vr::;'b ~am se zdržujících,.i bez la~ 
přirozeně obec s~ma, znajl,c POt h Ydné osoby pro místo si nalIlI a.lake 
kové vyhlášky mela by moznos v ~ bCI lakového rozsahu, pkou 

d ' " . samy zelmena v o , I't' by osoby tam se.z rZUjICI, .,,' bsazení lakového místa dozvee e : . 
'est žalovaná, i bez vyhlasky o o " I ab i 'iné osoby se hlasIiy 
1e mohly. Má právě ve~e!ný kon.kur~:l~'k~~e ~e v~řej~ých listech, hlav,ně 
O lníslo čehož lze dOSICI jedme vy cl' Tomu nevadil že melo 

' ., t k 'účely zave enem. , . 
v Úředním IIsle pro aJ o,,:e , , e žalované poněvadz hto se 
místo býti zadáno jen pnslus111kem ?hc sání mís{a Prolo dějí s,e ta
mohou zdržovali i mimo obec v,?obe ~~Ebem jak ho ustanovuje pro
kové konkursy vždy př,l !,.ej~~~/;~ ~b\. a n~, takže předp~su toho lze 
váděcí předpIS v zakone CI~.. 'i 16/20 sb. z. a n. Zalobce ne
právem použíti též ohledne zak?na c s. slanovení § 2 zák. čís. 16/20 
tvrdil, že místo bylo sy;te~l~fn~~i~~t~sei~,~vení zahrnuje,iiž také Sys~
sb. z. a n. maje za. 10, ze ,\ . kd b názor len byl spravnym, bylo y 
misování tohoto mlst~. Avsa ~ o~o Ydefinilivl1í uslanovení bylo se stalo 
01

'0 místo systemlsovano, kdy y. hl" I I' llej'déle do 12,. dubna ' kd b I z"kon vy a,cn, . . . 
do tří měsíců ode dne, y y t lsaci 10zhodnoulI obecní zastupl-
1920. Pouze do té do~y m,ohlo o s6sd~~tí o lom pouze nadřízenému, sa
telslvo, pO' ní však pnslu~el~ rto: o st že dle tvrzení žalobcova ve vscch 
mosprávnému úřadu. Take s <ll ecn~, '. 1 byla též odměna p10 služebnl 
rozpočtech 1921 a~ 19,26 mezl,ttya~~ly schváleny, nemůže požadawk místo jím zastávane a ze 10ZpOC y . 
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§ 2 cit. zák. nahraditi. I kdyby se za to mělo, že tako-vé systemisování 
111llže se státi mlčky, nemLIže se z tohoto tvrzení žalobcova usu:zovati, že 
zemský výbor schvaluje rozpočty věděl, že jde o místo trvale ustanove-· 
ného zřízence, poněvadž to ze zařazení odměny do rozpo~tu neplynulo. 
Poněvadž v souzeném připadě dle nahoře uvedeného nebyly splněny 
předpoklady § 6 a 2 cit. zák., jest přisvědčili odvolacímu důvodu ne
správné'ho právního posouzení, že ustanovení žalobce definitivním obec
ním zřízencem usnesením obecního zastupitelstva ze dne 22. února 1922 
bylo neplatné a nemělo tedy býti vyhověno žalobní žádosti. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni. 

Dllvody: 

Podle předpisu § 6 (1) zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. 
z. a 11. z roku 1920 ustanovuií se obecní zřízenci prozatímně na 1 rok 
volbou obecního zastupitelstva po dříve provedené veřejné soutěži. 
Jsou tedy veřejná soutěž a platná volba zákonnými podmínkami pro 
ustanovení obecního zřízence a jen, když jich bylo šetřeno. nastanou 
účinky zákonem z nich odvozené. Předpis § 6 dotč. zákona má povahu 
veřejnoprávní 2 velící a nemůže býti Iibovo1ně obcemi pomíjen ani mě
něn, jak již, podrobně bvlo odůvodněno v rozhodnutích v sb. n. s. čís. 
4518, 5197, k nimž stačí odkázati. žalobce odvo,Jává se na v}čhlášku 
obecniho úřadu ze dne 3. května 1920 a dovozuje, že ji byla p'rovedena 
veřejná soutěž na místo, o něž tu jde" když byla na obecní desce v M. 
připevněna, a že tim bylo vyhověno předpisu § 6 úklona čís. Hl/1920. 
Než mínění jeho nelze přisvědčiti a jest oclkázati ku správným důvodům 
napadeného rozsudku, že účelem veřejné soutěže na místo ve veřejných 
službách jest, by se našly pro vypsané místo sily nejlepši a by se získal 
větši a spolehlivější výběr v uchazečích. To však zase vyžaduje, by se 
vypsání stalo širší veřejnosti známým a soutěži přistupným. Odvolací 
soud vystižně odůvodnil, že k veřejné soutěži nestačilo v tomtO' případě 
nouhé připevnění vyhliťšky na obecní desku, třebas mís,to bylo vyhraženo 
jen přislušnikům obce. Než ani doslov vyhlášky nevyhovoval předpo
kladům veřejné soutěže na místo veřejného zřízence, poněvadž v ní ne
bylY ani llveden~r požitky s místem spnjené, nýbrž byla odměna vy- ' 
hražena zvláštni dohodě, z čehož plyne, že měl býti založen ien poměr 
smluvní. Žalobce nemMe ve svůj prospěch těžiti ani z usne&ení obecního 
zastupitelstva ze dne 20. července 1920, jimž bylo mu propújčenn místo 
dozorce v nemocnici provisorně, když při jehO' ustanoveni nebylo šetře-

no velídho předpisu § 6 (1) zákona čis. 16/1920, s jehož splněním jsou 
toliko sp,iaty účinky prov'sorniho ustanovení obecním zřízencem. Ne
prokázal-Ii však žalobce, že byl podle zákonných předpisů ustanoven 
provisO'ľ11ě obecním zřízencem, nenabyl ani nároku, by byl trvale usta
noven obecnim zřízencem ve smyslu §§ 7 a 8 zákona čis. 16/1920 sb. z, 
a n. a nemMe mu aní prospěti usnesení obecniho zastupitelstva ze dne 
22. února 1922, o jeho jmenováni definitivním zřizencem, ježto před-

čís. 7478 1741 

, v'. / "ll hkázány veškeré sf?ry; vzešlé 
lli,e!11 § 24 zakon~ CIS. 16/19~Ot IS~ 'k~na k rozhodování radnym sou
~c služebního pom~nl podle. to 10 o z~ 'Ia Žalobci podle § 8 zakona C1S. 
c1úJ11, Není tudíž ,za!ob111 nal,ok, bY'n{enování zřízencem trvale u_stana-
16.1920 vydána l1,shna(deklet) o I. hO' dovolání setkati s (iSpechem. 

. OllOdstatnen a nemohlo se je \'cnym, 

čís. 7478. 

, . ' a řikázáním k vybrání pohle-
Nelze povoliti exekUCI ~a~av~n: . ~eřeiných pokladen dosud ne

dávek za erárem, dosud nehkvldmc a u -
poukázaných. 838 čís, 291 sb. z. s. nepozbyl plat-

Dvo. mí dekret ze dne 21. srpn~ 1( doslo~u čl. VIII nařízeni ze dne 1. 
ť novy' m doslovem § 295 ex. r. v 

nos I 118' 'k) če'vna 1914, čis. r. za .. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1927. R I 840/27.) 

. 'k navrhl vymáhající věřitel povolení 
K vydobytí peněžit~. P?hle?av Y ,b 'ní ohledávky dlužníka za erá~ 

exekuce zabavením a pnkazamm k Vl ra ~ r v é s t O I i c e exekUCI 
r~m z důvodu stavby státní budOkVY: S o a:lvrhPzamítl Důvody:· podle 

, . u d exe ",cm n . . \I 
povolil, f e k u r s n I s o 1838 čís. 291 sb. z. s., ktery,po( e 
dvorského dekretu z.e dne 21: s;;'7

a
zachován v platnosti, jest nepnpust

čl. IX ČI;S. 5 uvoz. zak. ~ ex. r. ~ .'íčině pohledávek, ktere ~elso,u 
ným zákaz nebo soudm zabavem ve pr I }Osud poukázány k vyplate, 
ještě likvidní a u veřejn~ch poklae:~en:~~luJe proti eráru jako dl~žn,ku, 
při čemž se nerozeznava, z?a se .. " 1 v "ící osobě soukromé protl erar~ 
či zda se zabavuje pohledavka, pns usel" § 54 čís. 3 ex. ř. a § 55 druhy 
ja'ko poddlužníku. Vzhlede~n k,u;;ta~,o~~mjde_li o exekuci na takové po
odstavec ex. ř. musu vymahaj1cl ven ke.' atl' z'e na'rok I'enž má býti exe-

k " 'vrhu pro az, ' , bOt' 
, hledávky již v exe ucmm ~a, 'dohledá'-'ka proti eráru, jež ma y I 

kuci stižen, jest zabav~telnJ' ~e Ile .I ~ výplatě poukázána. To však vy
zabavena, jest likvldn; a ze ? a I;Z d'la tím méně pak prokázala a ne
máhal'icí věřitelka v navrhu am, ne ,Vf I k' 

, b' ť len a navrzena exe uce. 
mela pr?to } I. povo cl hověl dovolacímu rekursu. 

Nel v y s Š I S O' U nevy 

Důvody: 

d' iněňU'jíd usnesení rekursního soudu 
Vymáhajicí věřitelka napa aj z 'ho' d<Jkretu ze dne 21. srpna 1838, 

.. k 111 k doslO'vu (VOrnl . k 'ne 
předevslm pou aze . o I ,;J' nkem IX. čís. 5 uvoz. zak. ex. r. -
čís. 291 sb. z. s., ktery ws,ta a . ustanovení podle něhož by byla 
dotčen. Dvorní d~k:ret neobsah~l~ ~~baven1 pohledávky za erárem, ještě 
nepřípustna obstavk;, ne~lO so~ ,n\ě' ustanovuje prý tO'liko, že pO'z~:me
nelikvidní a nepoukazane ~ vytla '. emůže býti zavedeno, že tudlz po
nání obstávky nebO' soudm z~ tV~~ ~emají provésti. Z toho vyvozule 
kladny soudně povolenou O' s av 
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stěžovatelka dále, že nemá důležitosti pro opatření, které má býti uči
něno soudem povolujícím nebo soudem exekučním v zájmu vedení exe
kuce, zda jest pohledávka za erárem likvidní a k výplatě poukázána, čilí' 
ni.:: (§ 54 čís. 3 ex. ř.) a že to tudíž prý není po.dstatnou okolností, která 
by musela býti navrhovatelkou dokázána .(§ 55 ex. ř.). Proti tomu jest 
poznamenati, že nikoliv doslov cit. dvorního dekretu jest směrodatným, 
nýbrž doslov čl. IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř., v němž jaiko důsledek ne
přÍpnstnosti poznamenání obstávky a soudního zabavení pohledávek 
ještě nelikvidních, je výslovně stanovena nepřípustnost obs.távky nebo 
soudního zabavení. Tím jest vyřízena i. další námitka, že vymahajici 
věřitelka neměla důvodu obírati se v návrhu na povolen, exekuce tím, 
zdi! pohledávka dlužnice jest již likvidní. Jelikož obstávka nebo soudní 
zabavení pohledávek za státem, ještě nelikvidních a II veřejných po
kladen ještě nepoukázaných jest nepřípustna a soudce nesmí povoHti 
exekuci nepřípustnou, měl soud prvé stolice návrh exekuční zamHnouti, 
tím spíše, když vymáhající věřitel ve svém návrhu vůbec netvrdil, že nastal 
nutný předpoklad pro tutO' exekuci, totiž likvidnost pohledávky exekucí 
postižené. Soud nemá před usnesením o návrhu na povolení exekuce 
zjišťovati sám skutečnosti, závažné pro usnesení (§ 55 ex. ř. ), .• Jest 
proto též nesprávné, namítá-li stěžovatelka, že jest lhostejno, zda po
hledávka v době podání exekučního návrhu, pokud se týče v době vy
řÍ'zenÍnávrhu, jest již likvidní čili nic. Poněvadž povolení exekuce mělo 
býti odepřeno již pro tuto vadu návrhu na povolení exekuce, měl po
vinný právo napadnouti usnesení rekursem. Vratká jest proto též ná
mitka, že rekurs měl býti zamítnut, pOl1ěvadž nelilk,vidnost pohledávky 
1110hla býti uplatňována jen podle § 39 ČÍS. 2 ex. ř. Další námitka, že 
dvorní dekret ze dne 21. srpna 1838, čÍs'. 291 sb. z. s. novelisacÍ § 295 
ex. ř. po"byl platnosti, je rovněž neO'důvodněna, poněvadž posléz uve
dené uS.tanovenÍ ve znění čl. VlIl. naříz. ze dne 1.. června 1914, čÍs. J 18 
ř. zák. nedotýká se vůbec přípustnosti obstávky nebO' soudního zabaveni 
pohledávky za státem, nýbrž nově upravuje toliko způsob zabavenÍ. 
pokud se týče doručení platební zápovědi. 

čís. 7479. 

Pořadem práva nelze uplatňovati námitku proti exekuCli ku vydobytí 
daní, že není po právu daňová pohledávka ani záznam zástavního práva ~ 
pro ni, aniž se domáhati výmazu zástavního práva pro zaplacenou část 
daní. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1927, Rl 883/27..) 

žalobou, o níž tu jde, domáhala se žalobkyně, proti níž byla vedena 
exekuce záznamem zástavního práva na jejích nemovitos,tech ku vydo
bytí dlužných daní, - na československém eráru, by bylo uznáno prá
vem, že pohledávka žalovaného na daních a záznam zástavniho práva 
pro ni není proti žalobkY'ni po právu a že žalovaný erár jest povinen, 
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. ,~., o f;'tva pro zaplacenou část daně. 
naříditi v)'maz zaznan:u z~:;tavmn, P' r o C e sní s o II d P r v é st 0-

Námitku nepřípustnostI por~dlulPragdP o ta c i s o u d zrušil napadený 
. e zamitl a uznal podle za o )y. ~, 

II C . 'd h 'TI řízením a odml'tl zalobu. 
rozsllde~ 1 s ~pvn~ C OZldl , ,hověl dovolacímu rekursu. 

N e J v Y s S 1 S o II ne\) 

Dllvody: 

. " t' řad práva plO žalobu, 
Stěžovatelka neplável:' pokl~da Z\rd,u~nYd~~oVá a záznam práva 

jíž se domáhá jednak vy,roku, ze po ,e av arávu . ednak se domáhá 
zástavniho pro ll! pr~Í1 zal?~kyn\ nem rg

o z~place'nju část domovní a 
výmazu záznamu prava z~s ayll! o p o daně a řrrážky je nárokem 

Pozemkové daně. Nárok vere]nych svazud nat k 'nErok vznikl příslUŠÍ 
.' . " Ro hodovati o tom z a a ovy C . k 

vere]nOp!aVlllll!.. ~ 'h' r' tedy žalobkyně na soude vyro u: 
jedině uradu spravl1lmu. Doma ad I sjc tků proti ní ani nevznikl, ana ]1 
že nárok na daních z vy kazu ne ~p a " neb 1 doručeny, může 
nebyla daň před;]Jsána a ?late~n: r~~~azlozhodovrl jen úřad správní 
o této otázce vere]neho prava anove ". 'de na tom zda výkaz ne
(finanční). NezáleŽÍ tedy I'; sP,oJU, o ~~W ),í ~enabyl ~lOci práva, zda 
doplatků žalobkYnI ncbyl, orucen ,a Pvinnosti nebo berní správa a zda 
berní úřad rozho~uJe o ]e]1 platfbn~J'0 nedoplatků proti ní, ač nedo
berní úřad nepravem vyhotovil' vy balC přezkoumávai rD'zhodnutí správ
platků neměla. Soud nen1 I;0VO an, , y to v'slovně ukládá. (§ 105 
nÍho úřadu vyjmoLlC případY, kde zako~ mu soud Yvyslovovati o tO'm, zda 
ústavní listinY' a § J J. n.) ~ pr?to nemf Sfatků proti žalované. Odvolací 
berní úřad právem ~yh~to~ll vy:l<a~, ne~t~~sti pořadu práva ohledně prvé 
soud právem vy~~ve.l ~a~lt:e ne]Jnp~ k ně domáhala výroku, že nárok 
čásl! žalobního zadam, ]1m; sed za\o~kl vyhotoveného berním úřadem, 
státu na daně podk v)Í!kaz~ ~~ ~p a dů' nemůže se žalobkyně domáhati 
proti ní není po pravu; Z :yc z Ll,VO 'ho ráva pro onen daňový ne
na soudě ani výroku, ze zaznam zastav;\ gvolán k řešení otázky ne
doplatek není po právu. Kdl'br~~ud ohled1vkY daňové rozhodoval by 
platnosti záznamu pro neeX1S ~]lCI P • vého k čern'už není pO'volán 
oklikou nutně i o správ'!.ost~hPre~~:~n(~a~;rávy 'od soudnictví. Nešlo by 
a čemuž brání zásada ]Jn~ne ,o o e 'va soukromého, nýbrž o rD'zhodo
v podstatě o rozhodoval11 otazkY

d 
pr:, ., t žalobnÍho žádání o výmaz 

vání o nároku danovém .• Take r~; ce:~a Jí domáhá se žalobkyně 
daňové pohledávky neP3'tn na ~?r~a )~~~ z~placena. Jde tu tedy o ná~ 
zrušení exekuce proto, ze po?le av dl] § 35 ex ř ale která čelí proh 
mitku proti nároku vymáhaner;ru po ,e 'm exekui~íl11 titulu (výkazu 
nárD'kU, spočívaj!c!mu na vere]nlo~r:v~~ ex. ř,. Podle výslovného před
nedoplatku), ]enz ]e uveden v § k č~ího řádu nutno vznésti námitku 
pisu § 35 druhého odstavce ,e,,;e u. " du s rávnÍho, který onen 
proti nároku z takového exekucmho t:tr::~: ~~~hámPnetřeba se zabývati 
titul exekuční vydal. Vzhled;; ~ h~~~~~vatelka hledí obhájiti svůj názor 
vývody dovolaclh':, rekurs~, erym1 " § 40 39 čís. 1 a 5 a § 7 
o přípustnosti pO'radu prava ustanovemml , 

ex. ř. 

1 , 

·t 
I 
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čís. 7480. 

Převzetí nájemního práva vydraži~elem podle] 225 ex. ř. a odškod-' 
nění podle § 227 ex. ř. 

Jde-Ii o nájemní práva, vložená po 31. prosinci 1916, jest provésti 
dvojí odhad nemovitosti: pro případ, že se nájemní práva zachovají, a 
pro případ, že se zruší. 

Rovněž nutno provésti dvojí odhad nájemního práva, jednak jako 
práva podle zájmu oprávněného a podle jeho újmy, bude-li najemní 
právo zrušeno, jednak odhad nájemního práva jako břemene podle újmy 
vydražitelovy následkem toho, že nájemní právo bude zachováno a on 
je bude museti převzi1ii se započtením na nejvyšší podání. 

Je-Ii ujednáno nájemné s příslušenstlvím částkou, odpovídající obec
né ceně užívání naja1jých místností, již by snad vydražitel i jinak do
cílil, nebo, je-Ii ujednáno nájemné částkou dokonce vyšší, není diivodu, 
by byl vydražitel odškodněn za převzetí nájemního práva podle § 225 
ex. ř.; pakliže však smluvené nájemné je nižší, než by snad mohl vy
dražitel docíliti, jes~ újmou vydražitelovou rozdíl mezi oběma částkami. 

Odškodné podle § 225 ex. ř. nerovná se úroku z jistiny, vypočtené 
podle škody nájemcovy pro případ zrušení nájemního práva, nýbrž 
z jistiny vypočtené podle újmy vydražitelovy pro případ jeho převzetí. 

(Rozh. ze cine 5. listopadu 1927, R I 890/27 J) 

Rozvrhuje nejvyšší podání na exelmčnč prodanou nemovitost přikázal 
s o udp r v é s t o I i c e v pořadí náJemníhO' práva vydražítelům k hD
tovému zaplacení 5% úrok z uhražovacr jistiny 30.000 Kč na dobu, co 
nájemní právo trvá, t. j. až do 31. ledna 1932 a stanovil za t(ím účelem 
úrokový fond. D ů vo d y: Podle dražebních podmrnek nepřejímá vy
dražitel podle bodu 3 bez započtení do nejvyššího podání ničeho, a usta
novují dražební podmínky dále, že všecky ostatní služebnosti, výměnky 
a věcná břemena) na nemovitosti váznoucí převezme vydražitel jen potud, 
pokud podle pořadí jim příslušejícího budou z podstaty rozdělované uhra
ženy. Podle § 1121 obč. zák. má býti nakládáno s nájemním právem při 
vnucené dražbě, je-Ii zapsáno do veřejných knih, jaků se služebností. 
Podle § 227 ex. ř. budou služebnosti, pro které z rozdělované podstaty~ 
již nezbývá úplná náhrada, zrušeny a na místo jich nastoupi nárok: na 
náhradu. V souzeném případě by bylo nájemní právo, oceněné na 30.000 
Kč ve s,vém pořadí pod pol. č: 139 úplně kryto z nejvyššího podání a 
přejímá tudíž vydražitel ve smyslu § 225 druhý oddavec ex. ř. nájemní 
právo omezeného trvání a má jen nárok na úroky úhradního kapitálu. 
J .. k z protokolu O' wzvrhovém stání vysvítá, nenavrhli vydražitelé nové 
ocenění nájemního práva a prohlásili souhlas s oceněním, provedeném 
znalcem při odhadu nemovitosti. Vzhledem k výsledku odhadu nájem
ního práva znalcem ustanovil soud uhražovaCÍ jistinu za nájemní právo 
za rok 1927 až do· roku 1932 na 30.000 Kč. Podle § 225 ex. řj má býti 
uhražovaCÍ jistina uložena na úroky a po jejim uvolnění má býti s ní 
naloženo ve smyslu § 219 ex. ř. Poněvadž jde v souzeném případě 
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- . bylo účelnějším tvořiti 
, 1 ti po AIOlSU S-OVl, t f d 

exekuci proti pazusta os o '''ho podání a z toho o on II 

;lrokový fond, který byl vybrán z nelvy!S~e tento fond časem vyčerpá. 
~\ ly vydražitelům přikázá~y ú~okk' :ru~~ažitelův na přikázání 5% úrokl! 
Řek u r sní s o u d zamltl n~ro, X ího oměru to jest do 31. led-
z jistiny 30.000 Kč až do sk~~fen~ :,a~~mjak dlužno přihlížeti ke .s,l~žeb-
na 1932. D II vod r ~a r~z I 0, o ři' rozvrhu nejvyššího podan~, v,Y
nostem a jiným realnrm breme§n~~2f bč zák. že vydražitel nema pre
slovil § 150 ex. ř. v souhla~u s " ,o ůbec ~ení-Ii k návrhu soudcem 
vzíti knihovně za'psa.ná. prava na)e:n~~hv podd,ínkách výslovně sta~?v~no 
s přivolením opravnene~? v 9raze bsahu'í dražební podmínky zvlastmho 
něco jiného. V tomto P!lpad~ ~e~ latí ide tudíž předpisy zákon,a, P?dle 
ustanovení o pravech naJemmc ,P .. mní ani bez započtem anI se 
nichž vydražitelé nepř~jímají ,P~r~r:~l:lé mohou ovšem t~p;rve ~ádn~~ 
započtením na nelvysšl podan~. 'k ochraně nájemmku zpusob!Íl 
výpovědí a šetříce ustanovem z~ ona O' Ikončuje příklepem. Pokud ná
zrušení nájemní~o po~ěr~, ktery ~=c~~~ nájemného, nepřísluší jim vš~k 
'emní poměr trva, map narolk na 1; Ov ná'emních Tím se vydrazl
~alší odškodnění v po~~dí vtělenlc~ ~ra věC; je zřejmým z knihy po
ielům neděje žádná .• knvda;. ~e ,oh ;o~~ínek, a musili s ním prot? p~
zemkové pokud se tyce z draze mC latného zákona o ochrane na
čítati právě truk, jako s důsledky o~ dOS?~ Ppráv mohl by toliko nájemník 
jemníku. V pořadí zapsany:h nalemmc • e v dražitelům převzetí nájem
uplatniti nárok na ná~radu sko~y z~h~~d~í n~rD'k musí nájemník přlhlá
ních práv nebylo ulozeno. T~~ °o~~c k němu býti přihlédáno (§§ ~:O a 
sil1 k roku rozvrhovému, .ma- 1 v~ •. ozvrhu po'řadí podle § 216 C!~. 4 
211 ex. ř.l. Nárok ten mel by pa pn r. místo nepřikázaného prava 
ex. ř. a nastoupil by p.?dle ~. 227 fi:X'á~'r~Jní nárok k rozvrhovému roku 
nájemního. Poněvadž vsak na]emm ~, dě v ořadí nájemních práv od
nepřihlásil a vyd;ažitelům v t~ó~~lnr~p~ížnoSi dlužnice vyhověti a roZ
škodnění nelze pnznah, bylo 
bodnouti jak se stalo. l' rekursu vydražitelů zrušil usne-

N el' v Y š š í s o uď k dovo acunu ° rve'ho so.udu v odstavci, jímž ·d· . k • . usneseni p . . 
sení rekursního sou u, JR >OZ I .. t' 3'0000 Kč a v odstavcích na-

, "k" úrok z ps my . dl byl vydražitelum .pn a~an d b doplně řízení, znovu rozho . 
sledujících a ulozll prve mu sou u, y, 

Důvody: 

,. ,. ko v dražitelům nemovitosti úroky 
Prvý soud přiznal stezova~elum ja

b 
tr~ání nájemniho práva, jež vy

z uhrazovací jistiny 30.000 Kc na .o ~.. odání Rekursní soud na stíž
,dražitelé převzali započtením na dn~]vYdsSll Pto tim' že dražební podmínky 

. ," . e odep'ře 1 a o uvo nt ) ;.. I' h nosl povmne pol J . • ' ." ích práv že vydrazlte e mo ou, 
neobsahují ustanoveni o prevzeh n~]em~ v o'věděti a že pokud ná-

h - ál' emníku nalem yp 'd ° 
šetříce zákona o ocrane n k ' " nne' a nepřísluší jim odško ne 

- t ' lal'í náro na nalel . , k 'h 
jemní pomer .. rva,. n. dě'e křivda, když podle pozemkove ~1 Y 
proto, že se lun pre.vzetlm n\ ]. "tati s převzetím nájemních prav ~ 
a dražeb nich podml.n,;k mUS! :a~~c~a saného nájemního práva by pry 
s ochranou najenmlku. V ~or d-k ané kdyby převzetí nebylo vydra-
mohli jenom nalemC! uplatmÍl ° s ° , lil 
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žitelům uloženo, což však se nestalo. Rozhodnutí rekursního soudu bylo 
by správné jenom v tom případě, kdyby vydražitelé skuteč,ně žádné 
újmy převzetím neutrpěli, ale pro předpoklad takový ve zjištěních exe~ 
kučního soudu není opory, jakž vysvitne z těchto úvah: Podle původ
ního doslovu § 21 odh. řádu' nemělo se v důsledku přednovelového do
slovu § 1121 obč. zák. při ocenění nemovitostí přihlížeti při odhadu 
nemovitostí k nájemním právům, nýbrž měla se vyšetřiti hodnota práva, 
by byla vyhledána náhrada, která by příslušela nájemci pro případ 
zrušení práva nájemního. Ale v důsledku nového doslovu § 1121 obč. 
zák. podle třetí dílčí novely změněn byl doslov § 21 druhého odstavce 
odh. řádu nařízením ze dne 23. března 1917, čís. 135 ř. zák. tím způ
sobem, že prvý odstavec § 21 odh. řádu má platnost i pro nájemní 
práva, jež byla vložena na nemovitosti s pořadím po 31. prosinci 1916 
a druhý odstavec § 21 odh. ř. zůstal v původním doslovu v platnosti 
jen pro nájemní práva, vložená před 1. lednem 1917. Podle toho má se 
provésti, jde-Ii o nájemní práva, vložená po 31. prosinci 1916, jako jest 
sporné právo nájemní, dvojí odhad nemovitosti: pro případ, že se za
chovají nájemní práva, a pro případ, že se nájemní práva zruší. Rovněž 
nutno provésti dvojí odhad břemene, jednak jako práva podle zájmu. 
z břemene oprávněného a jeho újmy, bude-Ii nájemní právo zrušeno, 
a odhad nájemního práva jako . .břemene podle újmy vydražitelovy ná
sledkem toho, že bude nájemní právo zachováno a on je bude nucen 
převzít se započtením na nejvyšší podání. To vychází z prvé věty prvého 
odstavce § 21 odh. řádu a z §§ 225 a 227 a 150 ex. ř. Exekuč'ní soud při 
rozvrhu ustanoví podle toho buď jistinu úhradní pro vydražitele podle 
§ 225 ex. ř. nebo odškodné pro nájemce podle § 227 ex. ř. Přejímá-Ii 
vydražitel nájemní práva se započtením na nejvyšší podání, slouží 
úhradní jistina k uspokojení jeho újmy a nutno pro výpočet úhradní 
jistiny vzíti za základ cenu jeho újmy a nikoliv cenu práva dle zájmu 
nájemců a újmy, kterou utrpí pro případ zrušení. Ale těchto zásad ne
držel se první soud při výpočtu úhradní jistiny. Znalec odhadl nájemní 
právo ročně na 5.000 Kč, tedy za dobu 6 let na 30.000 Kč, nepřihlížeje 
ovšem ani k tomu, že část nájemní šestileté doby jíž uplynula do odhadu. 
Dále odhadl i cenll nemovitostí se zachováním práva o 30.000 Kč níže' 
než když právo nebude zachováno. Ale tu neuvedl pro svůj úsudek 
důvodů. Jeho posudek je proto nedostatečný a nelze přezkoumati, jak 
k němu znalec dochází. Znalec se však neobíral oceněním nájemního 
práva jako břemene pro případ jeho převzetí vydražitelem a započte
ním vúbec a nezjistil, jakou částkou nutno odškodnití vydražitele za t'0, 
že nájemní právo ovšem se započtením na nejvyšší podání bude nucen 
převzíti. Je-íi ujednáno nájemné s příslušenstvím částkou, odpovídající 
obecné ceně užívání najatých místností, jíž by vydražitel snad i jinak 
docílil, nebo je-Ii ujednáno nájemné částkou dokonce vyšší, neutrpí 
vydrižitel převzetím nájemního práva újmy a není důvodu, by byl za 
jeho převzetí odškodněn ve smyslu § 225 ex. ř. Pakliže však smluvené 
nájemné je nižší, než by vydražitel snad mohl docílíti, je-Ii obecná 
cena náje.lTIního práva vyšší než smluvené nájemné, je újmou vydraži
telovou rozdíl mezi oběma částkami. Exekuční soud mylně měl za to,. 
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. "sti od'e cen)' nájemniho práva podle 
že uhražovací jistinu 11u5:1O vYPaSl ,P a'j·~mních práv a neprávem tuto 

,. ro pnpad zrusem n , '", ' d új'my najemcovy P ..' I "I za'klad rozvrhu pn urcem 'o -
.' 't ou JistInu po OZl za . dl nespravne vypoc en" .. t' ůbec vydražitelovu újmu po e uve-

škodného pro vydraZ1tele; nez]!S I; ~ " tom že beze všeho podkladu 
clených hledisk. Reku;sm sou~ c,~ ľci~, ~řevz~tím nájemních práv újma 
ve spisech má za to, ze se, vy d:azl e. d ak tím co bylo již nahoře uve
nestane. Nesprávně !o doc1u,VO

b 
~Upjeodjle"í~kY ne~aj'í ustanovení o převzetí 

. j k i tím ze raze 111 .. 'b o deno, Jec na, J v ) žebnÍ odminky ustanovu]1, ze ' ez zap -
nájemního prava. Vzdy~ d:a , Pb naopak převezmou se břemena 
čtení se nepřevezme za,d7e p,;avo, ku~ní soud ohledně sporného nájem- . 
se započtením, pk to vys ovne e~e d e 14 prosince 1926, kteréžto' 

. ' stanovIl v usnese11l ze n . , N 
mho prava u, t d'l 'ež stalo se tím právoplatnym. a 
usnesení rekurs11l soud po. vr Ida ~ o d ch tohoto potvrzujícího usne
tom nic nemění, že r;kurs11l so~č v'kuvo e'ízení ze dne 27. března 1917 
sení proti ustanovem § 1121,0 2' 2z5a e'x

a ~rarnesprávně uvedl, že nájemní 
" 135' zák I ustanovem § . . d CIS. . r. ,:, ..' " ba zvláštního ustanovení o tom v ra~ 
práva se neprejlma]1 a ze nem !re

h
, .. Ii samém ocenění nemovitostI 

žebních podmínkách a ~e l;epr.lcd.a:ej~řF právech vložených před 1. led
v úvahu. To by bylO ,spravnym J~t:~:řehlédl nový doslov § 1121 obe. 
nem 1917"a re,kursm. soud /11]h dní fád změněn. Duvody onoho usne-

. zák. a nanzenl, kt~ryn; by ?, v

a
·en v ',rok sám Rovněž není správným, 

sení nenabyly mocI pra;,a, nybr~J. Ydražitelu'm křivda proto, že stav 
míní-Ii rekursnÍ soud,,ze ~e k n~h eje VYd ažebních podmínek a že vydra
věcí byl zřejmým z vere)ne n,1 '! a z. r S 'ochranou ná' emníků. Vždyť 
žitelé musili počítatl.s !lm, prdalvedta~ j~k~h podmínek j;k bylo již uká-

dle pozemkové klllhy a po e raze nI ,. " '1 d-
. ~~no musil vydražitel počítati s převzetím naje;nmch, Pkravj'~ka ~í;tp~vy' 

, , I § 225 'Toto odskodne nerovna se vsa , 
škodne pod e e~. r.. .., čtené odle škody nájemcovy 

. soud a stěž<ova!elé; u;okU ;jlstIr;y vY~?brž úr;ku z jistiny vypočtené 
pr~rpad zr~r~n;it~I~~7;~~0 p~;;:~' jio převzetí. Stěžovate:é v~týkají 
Pteod.yepUrja,r;:~mvYže rekursní soud 'má proti spisům za to, že drakzebn! POdd-

v , v' " 'h práva a fe ursm sou mínky nemají ustanovení o prevzelI najeml1J o " , § 1120 
" ' . že tu platí zákon, jímž míní patrne ustan~~el11, 

ne~rav;m mill!, odní doslov § 1121 obč. zák., a že vydrazltele mohou 
obc. zak. a puv. ,. ' ' dobu šesti let vypověděti nyní 
přes knihovní ,:,klad n~jen;mCh I p:a:o~~lasiti s názorem stěžovatelu, že 
nájem podle zako!,". a, o ne z 'etřenou odle újmy nájemcovy. 
újma vydražitelů j,est,~rcen,a ~eno~, vys "t li .!k se ovšem mýlili, ale 
Jestliže vydražitele pn d~azbe s lIm I pocll a p' řfhlížeti a z důvodu jejich 

o· 1 t' vrub a k JejIch omy u ne ze . 'k na SVUj v as 111 . h' "'ho p.oc1ání proh za onu. h d ť při rozvr' u nejvyssl 
omylu nelze roz o 'Ú~a I. . ,. 'ho ráva jako břemene pro vy-
Ježto nižší soudy, nez]1stny ,cenuz~a~~~I~~ ogškodného vydražitelů új;nU 
dražitele a nepra,,:,em pol~zlly b' ne nemá nejvyšší soud skutkoveho 
nájemcovU pro pnpad ZIUS:'11I reme .' 1 rekursu Bylo proto nutno zru
podkladu, by mzbodl;',ě,cne o d~~ola~~~d spočí~ají na mylném použití 
šiti usnesení obou mzslch sou ll, P 

zákona. 111 ~ 
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čís. 7481. 

Mimořádná opatření bytové ~ ~ ( 'k 
čís. 225 sb. z. a n. v doslovu zák~e z~~on ze dne 11. července 1922 
z. a n.). a ze " .. e 26. dubna 1923, čís. 87 sb: . 

Na zMladě nálezu okresní politické s ' 
určený nájemník, nýbrž i okresní pol T e~avy I?odle § ,2 ~k. jest nejen 
se exekučního vyklizeni a odevzdání 

1 ~~. sprava opravnena domábati 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1927, Rl 957/;27.) 

Na základě nálezu okresní politické s ' ' 
ze dne ll. července 1922, čís. 225 b pravy v T. podle §, 2 zákona 
sprava v T., by bylo povoleno e e~ .~ z; a I~/av;hla okresl11 politická 
ných bytů. S o ud p r v é s t ~. UCI11 vy IZel11 a odevzdání zabra
s o u d exekuční návrh zamítl ; o I C e d exekuci povolil, rek u r sní 
§ 3 (2) ex. ř. k návrhu stran' z ~~r~k y: E~ek~c,; povoluje se podle 
nou podle nálezu okresní s rá~ '. u. opravnene. Oprávněnou stra
tvoří exekuční titul podle §PI č7s PloilhCk<;. ze dne 12. ledna 1927, který 
n~ález, nýbrž osoby, v jichž prospěch e\ r., není vša,k úřad, který vydal 
techto' osob lze vésti exekuc' b na ez byl vydan. POllze k návrhu 
veno, zda se chtějí, či necht~;í n:d~~ť ~~če~ym n~jemníkůl11 jest zůs,ta
Proto slušelo exekuční návrh kf ~ en~ o ]Im prava soudně domáhati. 
nouti a vyhověti důvodné st'" t

ery 
ne yl vznesen oprávněným zamít-

d 5 ~ IZnos I (srovne] rozhod t' . ~~,' 
ze ne . breZlla 1926 R I 90/<26 bi .. nu I ne]vyss,lho soudu 

Ne j v ",' s . q. S. CIS. 5815) 
Y s s I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvoď y : 
, Nelze souhlasiti s názorem rekursníh d ~ 

nalezu okresní politícké správy , d ,~sou u, ze oprávněným podle 
ll. července 1922, čís. 225 sb 'z' aVY ane o~ p:od!e § 2 zákona ze dne 
1 ~23, čís. 87 sb. z. a n. 'est ioIiko

n
. ~e ~ne~l. zak?na ze dne 26. dubna 

navrhu lze povoliti exeku]ci Te t ~rc~eny na]eml11k a že pOuze k ]'eho 
ny'b ~. t . n o zaver neplyn . d rz les naopak z něho usuz . ~ e al11 z oslovu zákona 
nařídila vlastníku domu by pr'oovah

l
, z,; okresní politická Správa která 

státn" , na]a mlstnosh a "I ' 
"I or~an získala exekuční titul i . ~ " urCI a nájemníka, jako 

tudlz opravněn, svým příslušným o FIO ceskoSlovenský stát, jenž jest 
hodnutí, uveřejněné ve sb n r~a~~m byt exekučně vymáhati. Roz
neprávem poukazuje vyvr~ci .!. po, ,CIS.~ 5815, k němuž rekursní soud 
příslušelo t o I i k o ~kresní P~I~' n:~or, z,e ,opr~~nění k vedení exekuce 
mostatně určenému nájemníku. I Je e sprave, pnznávajíc je t a k é Sa-

čís. 7482. 
~emřel" li žalovaný manžel za 

a loze, nelze vysloviti rOzvod aniž :or~.o r?zv~ manželství od stolu 
Po manželově smrti nepl~tí již § ~~~v:~~~()U viny na rozvodu. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1927, Rv I 283/27.) .1 
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Manželka žalovala manžela o rozvod manželství od stolu a Io'že 
2 viny žalovaného a o placení výi:ivného za dobu od 1. května 1923 
clo 28. září 1924. Manžel podal na manželku žalobu o rozvod manželství 
od stolu a lože a žalobu o rozluku manželství. Za řízení v prvé stolici 
žalovaný manžel zemřel. Žaloba manželky byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude 111 z těchto 

d ů vod ů: 

\T otázce rozvodu správně uznaly nižší stolice, že nelze vysloviti 
rozvod, když manželství bylo již zrušeno smrtí žalovaného za sporu 
a že následkem toho nelze se vysloviti ani o vině na rozvodu, ačlooHv' 
se obě nižší stolice touto vinou as'poň v duvodech obšírně zabývají, 
ovšem neprávem. Byl by v tom rozpor, když rozvod nemá místa, přece 
stanoviti vinu na něm, tedy na něčem, co nenastalo a, proto právem § 6 
říz. ve věcech manž. nařizuje) že se má o vině nalézti jen, když se roz
vod vysloví. Míní-li dovolání, že lze příhlížeti jen k skutečnostem na
stavším do podání žaloby, že tedy smrt manžela za sporu nemá na roz
hodnutí vlivu, nýbrž že se forma výroku přizpusobí stavu nastavšímu 
za sporu, že prý se vysloví nevina manžela PQzustalého a tím bude ne
přímo zjištěna vina zemřelého manžela na rozvodu, je to nejen nelo
gické, odporujíc nezvratné skutečnosti, že, když není manželství, není 
ani možnosti jeho r02vodu, jenž se ne mUže vztahovati nazpět, nýbrž 
vždy působiti jen ode dne, kdy byl soudně vysloven, a přehlížejíc 
oS'atně, že vyslovením neviny jednoho manžela není ještě vyslovena 
vina druhého, ale je to také, a to je hlavní, úplně bezúčelné; neboť po 
manželově smrti neplatí již § 1264 obč. zák., jak tomu dovolání chce, 
protože i vyslovený rozvod působí též co do otázky manželčina výživ-

, ného jen do manželovy smrti, jak je to přirozené a jak to výslovně 
vytýká nař. civ. vál. r. ze dne 7. července 1847 F. 906 čís. 32 sb. z. v., 
řkouc, že závazek k vybývání výživného z rozsudku nebo narovnání 
pomíjí smrtí zavázaného a jest případný další nárok uplatňovati prot; 
pozůstalosti, Tu jsou totiž zvláštní předpisy, které otázku výživného 
proti pozustalósti lIpravují, totiž § 796 a 759 obč. zák. n. zn., které tvoří 
zvláštní právní důvod. Doložiti jen sl liší, že, kdY'by manželka byla měla 
vinu na rozvodu, kdyby k němu bylo došlo, je její postavení podle před
pisu těch nepříznivé a proto je pro takovou manželku (za jakou odvolací 
soud uznal i žalobkyní, ač, jak řečeno, neměl se tou otázkou obírati) 
vlastně lépe, když otázka rozvodu a viny- se nerozebírá. Je-Ii to však 
pro ni nepříznivé, je to pro pozustalost příznivé a tento zájem pozil
stalosti zákon chrání v druhém odstavci § 759 obč. zák., řka, že právo 
dědické a právo na přední odkaz, jakož i (§ 796) právo na slušnou vý
živu z pozůstalostí jest odepřeno manželce z její viny rozvedené 11 

manželce, na kterou manžel už žalobu o rozvod nebo rozluku z její viny 
podal, pak-Ii že se žalobě vyhoví. To je výjimka, kde i po rozvázání 
manželství smrtí lze rozsudek na rozvod vydobýti, tato výjimka však 
právě pro svou výjimečnou povahu nemMe býti rozšiřována a, an ji 
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zákon jen ve prospěch zůstavitele nebo jeho pozůstalosti přiznal, i po
zůstalému býti přiznávána. Byla by tedy toliko žaloba podaná žalo
vaným na žalobkyni a jeho žaloba o rozluku rovněž z viny žalované. 
mohla po případě dále býti sledována, naopak ale žalobkyně je na 
scestí, snažíc se to činiti se svou žalobou, kdežto by jí podle § 796 
obč. zák. příslušelo proti pozůstalosti slušné výživné ovšem jen, pak-Ii 
se jí »nedostává«, kdyby se otázkou rozvodu a viny nehýbalo. Co 
se však týče výživného na dobu života žalovaného, t. j. od I. května 
1923 do 28. záři 1924, která spadá z menší části před podání žaloby 
o rozvod a celým volným zbytkem doby do sporu o ní, jeví se nárok 
na ~oto výživné jako nárok na prozatimní opatření podle § 382 čís. 8 
ex. ř., z něhož, když žaloba o rozvod zamítnuta, nelze učiniti nárok 
žalobní. Zda a pokud však přísluší žalobkyni výživné po ČaS sporu, 
tedy pro'zatímní výživné, o tom bylo už právoplatně rozhodnuto v cestě 
prozatímního opatření usnesením prvního soudce ze dne ll. prosince 
1923, nemůže tedy žalobkyně, žádati zvýšení jeho vůbec, nehledě ani 
k tomu, že není k tomu pravým prostředkem žaloba. 

čís. 7483. 

I když o dlužníkově jmení bylo zahájeno vyrovnací nzení, nemůže 
exel«tčnf soud z úřadu zastaviti vnucenou správu mlmovitosti, nýbrž 
může tak učiniti za podmínek § 12 (1) a (2) vyr. ř. jen na žádost vy-' 
mv1W.clho komisaře nebo na návrh vyrovnacího. správce. Ani za poditni
nek § 12 (1) a (2) vyr. ř. nemůže se vyrovnací správce domáhati zru
šení exekuce, nýbrž toliko zastavení zpeněžovaciho řízení. Byla-li zave
di.!na vnucená správa též pro pohledáVku, která jest nadána oddělným 
právem, nelze zrušiti ani řízení ku zpeněžení, leč že by šlo o nucený 
prodej, jen>: by mohl býti od:ložen podle § 11 (2) vyr. ř. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1927, R II 339/27.) 

s o II d P r v é s t o I i c e zastavil vnucenou správu zabaveného to
várniho podniku z důvodu § 12 (l) vyr. ř. a nařídil vnucenému správci, 
by po právní moci usnesení odevzdal podnik straně povinné, zamítl však 
návrh na zastavení vnucené správy nemovitosti vlož. č. 118, poněvadž 
se tato vnucená správa vede též pro druhou vykonatelnou pohledávku 
téže vymáhající věřitelky, kteráž není vyrovnacím řízením dotčena. Do 
toho usnesení si stěžoval jak vyrovnací správce, jenž podal návrh, 
o němž bylo prvním soudem rozhodnuto, tak i vymáhající věřitelka. Re
kursu vymáhající věřitelky proti zastavení vnucené správy podniku r e
k u r s n i s o u d nevyhověl a tim byla věc vyřízena praV'oplatně, Na
proti tomú vyhověl rekursu vyrovnacího správce a prvé usneseni změnil 
V ten smysl, že se zastavuje též vnucená správa továrny (nemovitosti) 
vlož, Č. 118, kterouž má vnucený správce rovněž odevzdati straně po
vinné k rukám vyrovnacího správce a že stížnost do rekursního usnesení 
nemá odkládacího účinku, 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud bylo 
ziTI-ěněno usnesením rekursního soudu. 

ll0 1 

Důvody: 

. ha'ící věřitelka dovolací 
Do usnesení rekurspíhdo :out-'y;:,~~~l~ ~~~~~ce J učinil dos~ov~,ě ,ná~:r-

. "e plně oduvo nen. volené vymaha]IC1 ver 
1 ekurs, ten~ J okud se týče odložení, exekuce po vence 1927 vnucenoU 
»na zluse~166oo0 Kč podle usnesem ze dne {92;erzabaveného továrníhO 

~el~Zv~~O podl~ usnesení z~ dn:b;Ží če;~~~~~vaného v 0,« vzhl,ed:,n: ~I~~~ 
p~c\niku na výrobu ko~.~~~h~ylo zatájenO vyrovna~í řízení ,o J~bey~lá exe-

'e dne 11. srpna . I dďlná prava nove n 
mU, z, odle § 12 vyrov. ř. zamk a o e, 'desáti dnech před za
mee a ze y , b za'išfovaCÍ v posledmch se, 'k I se tudíž, 
kucí uhrazOvac1 n; o" J , N' rh vyrovnacího spravce, ty, a d 'ku 

á ením vyrovnaclho nzenI.. av II usnesení jen tovarmho po nI , 

ha~ plyne z jeho zně~í i z, c~tace :b~terá rovněŽ byla usnesením z,: dne 
J ikoli též nemovitosŤ1 vloz. c. ll,' 'vy Neměl se tudíž soud prv;, s~o~ 
n , vence 1927 dána do vnucene spra " áv nemovitosti. Z ure m 
{;'c~e~ůbec zabývati zastave~ín; ~n:~~~e u~f~iti,y nýbrž za předpo~lad~ 

vinnosti nemůže tak exe licn ~, v rovnacího komisaře nel 
IQ n . 

~012 (1) a (2) vyrov',ř, jen ~a }a~~~t elekuční soud zamít~ zastavem 
návrh vyrovnacího sprav~e. Ká YZe vdůvodu ke stížnosti. Ale ~ kd~by ~e 
exekuce, neměl vyr;lVnaC1 spr VC , o s rávce je podle jeho ,umy:, ~ o ~ 
mělo za to, že.v navrh:, vyrovnaC1? s r~v nemovitosti, ponev~dz Je t~ 
sažen též návrh na zrusen1 vnucen~ Ptémlř splývá nebyl by navrh s y
várním podnikem z~stave~a a s, mrně dlužno u~ozorniti vyrovnac1~0 

'ho hlediska oduvodnen. pre~nd kl dy § 12 (1) a (2) vyrov. L, 
ne , 'kd h tu také byly pre po a. hl roto že nutno 
s~~~~~' sZe\ikdy Ydomá~,atí z;ušení ~xeku~děl:~h~a~~á;a; ný'brž to!i~O 
~očítati s možností oI;zlVn~y u?as~eh~~to případě dalším pr?vade
zastavení zpeněŽ?VaC1~, ~~e~~ zrušení exekuce není, vg~ na;r~;~~ 
ním vnueene spra~y. ~v" . odle § 12 (2) vyr. r. a e ~re, , 
na zastavení zpenězovac1ho nz,:m p, oddělné právo uhaslo, nybrz ze 
kládá tento předpis zák?~a ~eJen, á~~ toliko na základě tako~ého uha~
se řízení za účelem zpenezen!, pr~v ě zduraznil soud prvé stohce pou~a
lého oddělné~o práva~ To pnpa '~rhu v rovnacího správc",?ylo roz o~ 
zav k tomu, ze v dobe, kdy o?a 'a ~éže ne11l'ovitosŤ1 pnstupem p~ 
dováno, byla zavedena vnucen~ ;t;avro druhou pohledávku té~e v~m~
dle usnesení ze dne 15. srpna" P: kterou vázne na nemov1tOsŤ1 z, -
hající věřitelky,,50,0003 Klčs~o p~~~, l~r~2, takže není dotčeno vy~v~~~ťu 
stavní právO Jlz od 1 ',1 P, kuce pro tuto druhou po e 
řízením. praví-1i rekursnI s?ud, ze exe astavu'e však zároven vnucenou 

" by' ti dále samostatne vedena, ~ J,. by 'Ji hned odevzdal muze ,,' . vnucen emu spraVCl, b ' ' 
s rávll nemovitosti a na:l~Ule. roZ oru sám se sebou, ný rz 1 se 
vjrovnacímu správci, O~lta se d:~:nV~uce~ správa též pr? ji~ou pohle
zákonem. Neboť, by!a- 1 za'Ce , rávem následkem zaha!e~l, vyrovn,a
dávku, která je nad~na oddel~{~itl ani řízení ke zpeněžem,. Je~ Jde dale 
ciho řízení nezamklym, ,neiz~ , by šlo o vnucený p~odeJ, Jenz by J?o?l 
podle § 11 (1) vyrov. L, e ~ ze

dl
, I když se tedy předpoklad a, ze 

býti podle § 11 (~) v~r~v. \ \~í~n~yrovnacího řízení zaniklo podle 
jde o oddělné pravo, Jez za aj 
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§ 1 ~ (1 1 vyrov. ř., nebylo správné t'l r . . 
spr~vu nemovitosti, poněvadž podl~ za1s2 av~ - 1 lekurS!l1 soud vnucenou 
spravu dále vésti pro jinou pohled' e á l, vyrov. r. nutno vnucenou 
Vymáhajicí věřitelka nemůže ji tor~ u ne otcenou vyrov;lacim řizením .. 
podle § 12 (1) vyr. ř., dále vésti ~ ~ .pro prvo~ ,~ohledavku, uhasla_li 
obdržeti, dokud vyrovnací řízení b ~stku z vytezku na ni připadající 
podán návrh na v hlášení ú ne y. o ,zastav~no a nebyl do 14 dnů 
kou, zda oddělné ~rávo v I:,,~~k~ .. N~:,., treba?blrati se ještě další otáz
pro vymáhanou pohledávku 80d.o~;~gelky .. vťbec am nezaniklo, jelikož 
dle .~snesení ze dne 12. srpna 1927 I ,s pns .. bylo !,a ~emovltosti po
notarského spisu ze dne 9. září 192~ ozeno, za~tavm pravo na základě 
dne 16. září 1926. v poradl poznamky usnesení ze 

čís. 7484. 

Bolestné neomezuje se po . ,. . 
sem zařaditi i mučivé oc' uze,?a ~uclve y~city tělesné, nýbrž dlužno 
stal (~It;kz tělesného úraz~~: dusevnt, kdyz uraz tělesný skutečně na-

. Namltka započteni škůdce proti nárok . , 
ti! za P,~škoze~ého nemocenské pokladně. u na náhradu skody, že zapla_ 

Stac!, byl-h veden spor zř ..' é ' 
s ti. Nejde o zřejmou svévOI~Jm~ sv vo~ (ffi 408 c. ř. s.) jen z č á
hradu škody. Svévole jest Vy~lr:en~-hIPOskozený svůj nárók na ná
libosti. .. upel] v ny, kladený na roveň škodo-

(Rozh. ze dne 5. listopad~ 1927, Rv II 630/27.) 

Žalobce byl poraněn při železnič . 'v. 

Jeho nárok na náhradu škod b I nl;n nestesh na trati žalované dráhy. 
V žalobě domáhal Se žalobc~ y. uz~~n. pr.':.vo~btně důvodem po právu. 
něho. Žalovaná dráha namítla mimo pn.': ~ez nahrady 80.000 Kč bolest
zaplatila za žalobce nemocensk~rom~ ]~n:ho z~počtením 3.234 Kč, jež 
za zvýšené palmare 'ež 'e t . po a ne a nahradu škody 10.000 Kč 
vzhle?em k p~emršú~ým] p~žfg:~~~':n z:II~a~itis:rému právnímu .zástupci 
p rve s to 11 c e přisoudil žal b . covym. Pro c e s n I s o II d 
vod.ně.n~ pohledávky namítané ~a~o~~lk~m 13.070 Kč a ~euznal za odů
volam ~alované napadeny' rozsudek pentlm

d
"

1 
d vol a c I s o u d k od-

Ne] vš' . ovrl. 
.. . v y S I S o u d změnil rozsudk b . 'V> 

pnsoudll žalobci pouze 9070 Kč. y o ou mzsích soudů potud, že 

D ů vod y: 

Co se týče bolestného dlužno se ".' . 
~udku, v němž intensíta i 'trvání útra p:ndrzetr ~naleckého nálezu a po
Jest udána a jehož obsah nižš' t r P zalobcovyc? Jako následků úrazu . 

I S o Ice v rozsudclch svých zjistily. Dle 
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tohoto zjištění trvala nervová porucha u žalobce i po zhojení tělesného 
úrazu od úrazu čítajíc 4 mčsíce a 2 týdny ovšem v sestupné intensitě 
500/0 až 100/0, kde lékař kausalitu s úrazem uznal, kdežto pro dalši dobl! 
ji označil za příliš vzdálenou, než aby se na ni mohl vzíti zřetel. 

Dovolání uplatňuje, že vzrušeni nervové, které nemá podkladu ve 
změnách organických, nelze nazvati »bolestmi« a nelze za ně tedy také 
přiznávati »bolestné«, Na to odvětiti sluší tolik, že jest sice pravda, že 

. zákon (§ 1325 'Úbč. zák.) mluví o bolestném, ale že nelze tento výraz 
. bráti v tak úzkém smyslu, jak činí dovolání, že by se omezoval pouze na 
bolesti v pravém slova smyslu, tož tedy na mučivé pocity tělesné, nýbrž 
rozuměti sluší timto pojmem vůbec útrapy, kamž spadají i mučivé po
city duševnÍ. Ovšem, jak § 1325 obč. zák. tak § 1 zákona o povinném 
ručení železnic předpokládají výslovně »zranění tělesné«, kterýž pojem 
nelze vztáhnouti na pouhý duševní úlek, jenž nastal při úplné neporuše
nosti tělesné, ale, aniž by bylo třeba rozbírati otázku, zda toto úzké zá
konodárcovo pojímání věci odpovídá moderním názorům (,§ 847 něm. 
obč. zák. přiznává náhradu za škodu »nemajetkovou«, tedy »bolestné« 
nejen v případě tělesného zranění, nýbrž i v případě »porušení zdraví«, 
im Palle der Verletzung des Karpers oder der Gesundheit, kamž spadá 
ovšem i pouhá .neurosa), nebrání nicméně nic výkladu, že i útrapy z du
ševního úleku musí se přičísti k útrapám z úrazu tělesného, když úraz 
tělesný skutečně nastal, takže úlek bude se jeviti jako jeho následek a 
tedy s úrazem v příčinné souvislosti. Tím jest zde, kde žalobce tělesný 
úraz skutečně utrpěl, věc vyřízena. Vzhledem k zjištění nižších stolic 
o míře a o době žalobcových útrap (4 měsíce a 5 týdnů v sestupné in
tensitě 50%-10%), pokládá nejvyšší s'Úud částku 8.000 Kč za úplně 
přiměřenou. Tím odpadá úvaha o tom, zda postup, který dovolání prvé
mu soudu připisuje, že prý vzal za základ pro 100% útrap částku 550 Kč 
dospěv arithmetickým výpočtem násobením dnů a percent k 2830%, je 
správný, a vyřízena jest i otázka rozporu odvolacího soudu se spisy, zá
ležející dle dovolání v tom, že soud ten má za to, že dovolatelka v odvo
lání výši bolestného vůbec nenapadla, nýbrž jen mínila, že duševní vzru
šení žalobcovo není v příčinné souvislosti s úrazem,neboť ve skuteč
nosti obracelo se i odvolání vůbec proti výši bolestného, ne jen z uda
ného důvodu, majíc v tom směru podstatně stejný obsah jako dovolání. 

Co se týče započtení 3234 Kč 26 h, které žalovaná nemocenské po
kladně zaplatila, byl nárok žalované na srážku této částky založen to
liko na předpis § 65 nem. zák. Ale není ani třeba zkoumati správnost 
názoru nižších stolic, že § 65 nem. zák. platí jen pro případ pojištění 
nuceného, nikoli však pro případ pojištění dobrovolného, jakým bylo 
bezesporně pojištění žalobcovo, a jen se podotýká, že nižší stolice 'Opí
rají se v té příčině o nález bývalého správního soudu víd. ze dne 22. 
ledna 1915, čís. 436 Amt!. Nachr. 1915 str. \49 (u Pospíšila-Tučného, 
Výklad k zák. o nem. poj. 1925 str. 235), který však se týkal prvého 
odstavce citovaného § 65, kdežto v souzeném případě jde o odstavec 
druhý. Také není třeba zkoumati, zda pravdou jest, co žalovaná teprve 
v dovolání uplatňuje, že totiž, i když neplatil by § 62 nem. zák., takže 
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by tu přišel v úvahu § 62 poj. řádu, a třeba že ani ten podle § 168 téhož 
řádu vzhledem k vládnímu nařízení ze dne 9. prosince i 919, čís. 652 
sh. z. a n., jak odvolací soud provádí, posud neplatí, přece ustanovení 
§ 62 poj. řádu jest ve všech pojišťovacích smlouvách, odkud právě do 
poj. řádu převzato, a že tedy, když žalobce se pojistil dobrovolně u ne
mocenské pokladny a nebyly sjednány žádné zvláštní podmínky, platí 
podmínky pro nucené pojištění, v němž prve žalobce byl, tedy pod
mínky, jež obsahuje nemocenský zákon, obzvláště tedy jeho § 65. K to
mu podotknouti sluší jen tolik, že, odvolávala-Ii se dovolatelka původně' 
jen na přímou platnost § 65 zák. nem., je to, když nyní ho uplatňuje te
prve prostředkem smlouvy, tak t'Otiž, že platí podle stanov, jež jsou dány 
pro pojištění nucené (zákonné) a že, když žalobce pojistil se dobro
volně, smlouvou, tyto podmínky pro pojištění nucené rozuměly se samy 
sebou, zřejmou novotou a musilo by se provésti jednání o tom, zda byly 
či nebyly stanoveny pro dobrovolné pojištění podmínky jiné, než pro 
nucené, a vůbec jaký je obsah stanov jak co se týče pojištění povinného 
tak nepovinného. K nedovolené novotě však přihlížeti nelze .. Rozhodn ým 
je a to činí celou otázku bezpředmětnou, že částky 100 Kč za léky, 
230 Kč za léčení Dr. J-ovi a 740 Kč za léčení DL S-ovi, jež nižší stolice 
přiřkly, nejsou v 3234 Kč 26 h, o něž jde. Neboť tato částka značí ne
mocenské 1 4 Kč denně, pak za lékaře a za léky. 

žalobce udal, že »na lékaře a na léky nebylo z nemocenské pokladny 
nic vyplaceno h'Otově a v částce pokladnou na lékaře a léky účtované 
nejsou zahrnuty ani z části honoráře Dr. J-a a Dr. S-a, ani léky z lékárny 
v žalobě požadované«, načež zástupce žalované uznal toto tvrzenÍ. Ne
jsou tedy obojí částky tOiožny, ale toJožnost byla by podmínkou nároku 
dovolatelčina za všech okolností, jak sama v dovolání uznává, dovozujíc, 
že účelem § 65 nem. zák. je, hy poškozený pojištěnec neobdržel škodu 
hrazenu dvakráte. Že bylo účelné, dáti se léčiti různými zpČJsoby od ně
kolika lékařil, jak tomu u nervosních stavů obyčejně bývá, že pacient 
vyhledává k vůli svému uspokojení postupně více rad a více léčitelů, 
potvrdil znalec Dr. B. Nelze dobře vyčísti, jak vlastně dovolatelka svou 
námitku chtěla ustrojiti. V protokole ze dne 29. ledna 1927 popřela udání 
žalobce, že nemocenská podpora nebyla žalobci vyplacena jako boles!né, 
nýbrž jako odškodné za neschopnost k práci, a tím popřením snad 
chtěla říci, že se částka 3234 Kč 26 h má odčítati od bolestného, čemuž 
by svědčil i dovolací návrh, aby se bolestné nižšími stolicemi přisou
zené částkou 15.000 Kč snížilo a od snížené částky, tedy od bolestného, 
odpočetla sporná suma 3234 Kč 26 h. Ale d'Ovolatelka měla by přece 
věděti, že nemocenská podpora opravdu není poskytována na účet bo
lestného (§ 6 a násl. nem. zák.). 

Co se týče nároku na odškodné podle § 408 cřs. předpokládá tento, 
by podlehnuvší strana byla spor vedla zřejmě svévolně. Poněvadžzá
kon nevyslovil, že to může býti jen strana úplně podlehnuvší, je možno 
vzíti v úvahu také případ, když podlehla jen z části, ale v tHo části do
máhala se zřejmě svévolně: nezbytnou podmínkou však jest, by tu byla 
zřejmá svévole. Ta se však v souzeném případě tvrditi nedá, neboť není 
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. 'b' kťvní mě-, ů' nárok vezme-h se nan o Je 1. " 
. ště svévoli, když poškoz~ny sv .j . I ~ěřítko bude zajisté pravldelne 
t~ikO přecenil, neboť subjekÍ1,vl1J j:' .'.~ku záleží jde-li o otázku svévole, 
r. é ~ jen na tomto subjektivnJJl1 Jl;er!. bm' sl~ě O obmyslnosti však 
~~a přecenil svou škodoU, bezel~~:d c~:~i řJi, když ani soudové nejso~ 
v případech úrazU nemuze tak S' Yle 'e vyšší stupeň viny, kladeny 
co do míry bolestného za Le?~~dOI~~~~ti 1 charakterisovaný v ,?otivech 
v § 1331 obč. zák. na roven s ~ t však tu nemůže býti řeČI a proto 
k § 408 c .. ř. s. ~ří"20 jako dolus. om 
nárok nent opravnen. 

čís. 7485. 

d' kodle § 10 odst. 1 vyrov-
Nastal-li klid ve vymáh~ní PO~~~:~ovY náležejícíCh nabyto býti 

nllcího řádu, nem.ůže na vecech ,UZ oko'ovaciho do té doby, dokud 
soudcovského p,rávlI; zástavního ne~ ~sel vyrovnací řízení prohlašuje 
nebude veřejně oznameno us:nese!1t,.1 z 
podle § 55 vyrovn. řádu za skoncene. 

. dne 6 listopadu 1927, Pres. 7587p·) 
(Plenární usnesel1J ze . 

. zhodování nejvyššího soudu rozpor 
V poslední době vyskytl se v ~o ,. du V rozhodnutí svém ze dne 

ve výkladu § 10 odst. I vyr~v/~~cl~~ ;~37' sb. n. s.) vyslovil nejvyšší 
16. května 1923 Č. j. R I 42 ':du názor že povolení exekuce na 
soud II výkladu §. 1 O odst;, 1 vyr. ra okud v r~vnací řízení není právo
jmění dlužnikovo jest nepnp~.stn:, t dmu zd! mezi tím vznikly pro vy
platně skončeno, ~ ,to nehle IC o "du a článku III. novely čís. 99 
máhající věřitele ucmky ~ 57 ,~y:. ra hodnutí nejvyššího soudu z 28. 
z L 1923. Na téže zásade spoClva rOh z d tí ze dne 17. května 1927 

927 ' . R I 256/27 V roZ o nu , kud 
dubna 1 c. j. I'. or že vyrovnací řízení trva, po 
č. j. R I 325/27 jest vys 'ove~ naz I~ veře'ně oznámeno a že teprve 
jeho skončení nebo zastav~11J zn~~aení exe~uce. Naproti tomu rozhod
tímto okamžikem odpada, zak~ II 58/Q7 bylo připuštěno povolení ~xe
nutím z 12. dubna 1927 c. lé b . štl' vyrovnací řízení nebylO pravO
kuce na jmění dlužmkovc;, :e. a j~d ' bylo potvrzení vyrovnání právO
platně prohlášeno za skoncene, J:.'~ yz du iemuž první jeho president 
platným. Plenární s~nát ne IV y,ss.1 o. so:nes\ še na zásadě shora uvedené. 
předložil spornou otazku k rozresem, u 

Důvody: 

, , b I-Ii dlužník d'O dvou let po potvrzení 
K ustanovení § 57, VyL L, ze, y d odný úpadek, zrušuje se pro 

vyrovnání právoplatne odsouz~n. pro ts~y~nutá jakož i ostatní výhody: 
všechny věřitele sleva vyrovna.111!TI L· t lům p~skytuje vyrovnání proh 
aniž by nastala ztráta práv, jez ~Ie,nke \ll zák ze 26. dubna 1923, 

. b t' ť osobám byla c an em . '. , I' dl ' 'k úpadCI ne o re lm " 't ' totéž p'latí nesplm- 1 UZlll 
čís. 99 sb. z. a 11. přip'ojena druha ve a, ze , 
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včas a plně potvrzeného vyrovnání. Případy, že se dlužník omešká 
splnění závazků vyrovnáním převzatých, mohou nastati i před skon_ 
čením řízení. Ohledně lhůt ku placení vyrovnávací kvoty obsahuje 
rovnaci řád pouze jediné omezující ustanovení v § 3 odst. 2 vyr. ř" 
však řídí se lhůty pro povinnosti dlužníkovy a vyrovnání obsahem ujed
naného vyrovnání. I když smluvené lhůty ku splnění uplynou ještě 
dříve, než bylo vyrovnací řízení dle § 55 vyr. ř, skončeno, má omeškání 
dlužníkovo i v takovém případě za následek účinky v § 57 uvedené. 
Jest nyní zodpověděti 'Otázku, zda okolnost, že účinky § 57 vyr. ř. a čl. m. 
cit. novely nastaly před skončením vyrovnacího řízení, má vliv na trvání 
klidu nastalého ve vymáhání pohledávek, dle § 10 odst. I vyr. ř. Podle 
tohoto předpisu nemŮže býti po zahájení řízení pro pohledávku za dluž
níkem na jeho jmění prohlášen konkurs ani nelze na věcech dlužník'Ovi 
náležejících nabýti soudcovského práva zástavního nebo práva uspo
kojovacího. V § 10 odst. 1 jest výslovně uvedena jen doba, od které 
oba zmíněné právní účinky (vyloučení návrhu na zahájení konkursu, 
klid ve vymáhání pohledávek) počíná, ale není tam výslovně řečeno, 
do kdy tento klid má trvati. Ale ze souvislosti prvého odstavce tohoto· 
paragrafu s jeho čtvrtým odstavcem, kdež pro pohledávky v tomto od
stavci uvedené jest stanoveno, že sice nejsou vyrovnacím řízením do
tčeny, ale že přece pro ně nemůže býti »za vyrovnacího řízeni« proti 
dlužníku navrženo prohlášení 'konkursu, jest dovoditi, že klid dle § 10 
odst. 1 má trvati rovněž tak dlouho, pokud trvá vyrovnací řízení. Sta
novení pak konečné doby, do které trvá vyrovnací řízení, obsaženo jest 
v §§ 55 a 56 vyr. J. Správnost pak toho názoru, že specielně právní 
účinky v § 10 odsl: 'j uvedené trvati mají až do ukončení řízení (§ 55) 
a nebo do jeho zastavení (§ 56), dovoditi lze jednak z materialií k vy
rovnacímu řádu, obsažených v pamětním spise k nařízení z 10. pro
since 1914, čis. 337 ř. z., kterýmž nařízením byly zavedeny řády úpad
kový, vyrovnací a odpůrčí, jednak ze samotných předpísů vyrovnacího 
řádu a to jak z jeho formální výstavby, tak i z materielní podstaty 
jeho předpisů. V citovaném pamětním spise na straně 171 odst. 3 jest 
výslovně řečeno, že soud zjistiti má formálně ~končení vyrovnacího ří
zení a že tím (t. j. tímto formálním zjištěním skončení) zaniká činnost 
orgánů řízení, i' tím zanikají též účinky zahájení řízení; výslovně jest 
pak dodáno, že »od té doby jsou k př. exekuce opět přípustny«. Pokud 
jde o formální výstavbu vyrovnacího řádu, zejména o jeho stylisaci a 
redakčni techniku při něm zachovávanou, nelze přehlédnouti, že vyrov
nací řád věnuje velkou pozornost tomu, aby lhůty jím zaváděné byly 
přesné. Tak v § 7 stanoví zákonodárce přesně počátek účinků zahájeni 
vyrovnacího řízení, řka, že nastávají počátkem dne, kterého vyhláška 
byla vyvěšena na soudní desce vyrovnacího soudu. Tomuto předpisu 
stanovícímu zásadně počátek účinnosti zahájení vyrovnacího řízeni, ode 
povídají předpisy §§ 55 a 56 vyr. ř., jimiž stanovena konečná lhůta, do 
kdy řizeni vyrovnací trvá. Mají-Ii jisté právni účinky trvati po dobu 
odchylnou od mezidobí určeného §em 7 s jedné strany a §§ 55 a 56 
s, dru~é strany, dovede to vyrovnací řád přesně říci, jak tomu svědčí 
predplsy §§ 8 odst. 1,47, 57 odst. 1 a 58. Poukázati jest, že vyrovna-
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.' 'ezení dle dne. kdy potvrzení vyrovnání 
dmu řádu znamo

l 
1eS\~aSov; pO:::voplatno (§ 57 vyr. ř.), a dle dne, kte

bylo usneseno, a. e les e n;llI , ní moci (§ 47 vyr. ř.) a dále, 
e'ho potvrzovacl usneselll nabude prav , .. 't .. § 57 dotčená totiž 

r " I' .. okolnost v prve ve e , 
že zákonodarcl by o l~sno, ze dvodn' úpadek může nastati také před 
právoplatné odsouzen; pro P? Y. ad že k pravoplatnému odsou
skončením řízení; ,a 'pre~\ a~~. ~~o /~~bě 'od potvrzení vyrovnání nebo 
zení pro pod~odny upa \ 1 esení až do skončení řízení, nestanovi~ 
od pravomocI potvrzovacl o usn 1 v r ř Pokud jde specielne 
iákonodárce výjimk~ z ~rrvI~la §t~ O ž~d~~rovn~~í řád neponechává sta-

~o~~en~P~~~c:~y~~~~:~í~t~z:n~ pii do~ažení j~h? cíle, ~ieV~lv~ ~~~,~ 
teční se vyrovnat' ní, pro~~ěo ~~~~::~ ~~b~it~ůst~~~j~OVěren zásadě, aby 
k rekursu do po vrzovacl.. ' í zákonodárce že jest třeba 
lhůty vyrovnacího !á~u ,?yly pr':.s:~, s~t~~~:ní za skončené, Tudíž z celé 
zvláštního usnesem, 11mz pr?hlas 1 ..' dn" tam kde pro konec 

ji~~:~:!~:ff:fi~i\:~[;!;:~~~~í~~~:~~~~!c~!~fř~;;~f~;~ :čěli~~Yo~~~~~~ 
ne, . k . dl § 55. Po formální stránce ne ze pr? pr~
po~u .. d .ne~oJde, .. usnesent zo~ati ničeho ani z toho, že nyněj~í predpls 

~~~~e;~~~to § VtV-(~~:t~~O platí, nesplní-li dluž~ík včas a pIne potV;;~~i 
ného vyrdvnání) připoje~, b~1 ~ep;evezr~~:~~~r;:' ~;d~V~~Ut~:t~\oda-
žádného podkladu pro usu e;.. . adn~ do rámce celého řádu. 
tek, neujasni! .. si, j.ak tento novy p~~dPIS zyaeOlaly životní potřeby. Dluž
Onen nový predpls byl nor,;',ou,. er~u ~ 'ot hleděli 
níci zneuŽívali vyro~?acího :Izem \:uznym ,~!,e:;t~~c::~e~o~ utednáním 
opatrní věřitelé č~lttl takovym nac!n~~I",;l~~níkr včas a plně potvrzené 
podmínk~, Žj ~;~s~J:t~e :~~~:ian~~p ~;~~dčovala, přikročil zákonodárce 

~y~~~:,m~by e kautelu tuto učinil ~ákonným pře~pis~m I ~~iz, ma~e;~~~~ 
k novele čís 99 z r.1923 a to duvodovou zpravu v a mmu, .. 
, '.. č' 3972 z 1923 zprávu výboru poslanecke sne

trsk posl. osnermu" movynsr ol~~hod a živnosti a ústavněprávního výboru téže 
movny pr p, . . ..' 'h {'b u a živ-.. t' k ČI 's 4020 z 1923 a zpravu ustavnepravnt o v;' or snemovny IS . 1923) A' ť ch to 
nostensko-obchodního výboru senátu tisk čIs ... 160} z ' 'k n~ ~ e , .. ' 
materialiich nelze naléztipodkladu pro zavel', ze .. by. za ono arc\pr~ 
novelisaci § 57 vyr. ř. prostě opomenul ohl~dne kltdu, ve"."yma ant 

ohledávek ze všeobecného pravidla stanovIti sp.e .. clel~1 vy]1mku, dle 
, které by měl klid onen v tom případě, dojde-It k u~mkum v, §. 57 uv .. ~
deným před skončením řízení, trvati j.en do potvr.zent vyrovnant, P? pn= 
padě jen až do pravomoci potvrzovaclho usne~em, Am. z maten.elm ~od 
staty a účelu celého vyrovnacího řízení a z vyznamu Jednot1lv~c~ ~red
pisů vyrovnacího řádu nelze dospěti k závě::~, že .. kltd ve vym.ahal11 po
hledávek (§ 10 odst. 1) má aspoň v tom pnpade, nastaly-lt uČI~kr dl~ 
§ 57 vyr. ř. a čl. III. novely čís. 99 ještě dříve" n~ž bylo vyrovnaCI nzel11 
skončeno, přestati již dnem potvrzení vyro,vnal11 ne?o ... ~nem pravo.mo~1 

otvrzovacího usnesenÍ. Zastanei tohoto nazo.ru, uv~deJ1 ,dva hlavn! du
~ody, že prý usnesení dle § 55 jest čistě formall11 a ze pry nelze chapatl, 
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proč by měli věřitelé býti i nadále OllJeZOva,m v piávu, vésti 
když jest již jisto, že nastaly účinky § 57 vyr. ř. a čl. III. novely č. 
z 1923. Předeslati dlužno, že časový interval mezi okamžikem, kdy po
tvrzovací usnesení (§ 49) nabude právní moci, a okamžikem, kdy dojde 
k prohlášení usnesení dle § 55, bývá mnohdy minimální. Vzhledem 
k §§ 63 vyr. ř. a 174 odst. 2 konk. ř. lze totiž zjistiti den 
potvrzovacího usnesení dle dne vyhlášky na s'Oudní desce bez ohledu 
na individuelní vyrozumění jednotlivých účastníků, takže jest věcí snad
nou, aby hned od počátku zavedla se přesná evidence o tom, kdy lhůta 
rekursní uplyne, čímž zase jest usnadněno, aby byly spisy bez průtahu 
po uplynutí lhůty rekursní předloženy k dalšímu jednání dle § 55 vyr 
Nicméně bývá mnohdy Onen interval dosti značný, takže věřitelé, mající 
exekuční titul, neradi vidí, že klid ve vymáhání má trvati ještě v tomto 
mezidobí. S názorem, že usnesení dle § 55 jest čistě formální, nelze 
souhlasiti. Usnesení toto vyhraženo jest senátu (SlOV. Bartsch-Pollakův 
komentář k řádům konkursním, vyrovnacím a odpůrčům díl II. str. 218 
a 293) a má rozsáhlé účinky hmotněprávní. Zásadně teprve tímto usne-· 
sením přestávaJí právní účinky zahájení vyrovnacího řízení, zejména 
zrušuje se omezení způsobilosti dlužnil<ovy k právním jeduáním dle § 8 
odst. 2 nastalé a zrušuji se opatření, která při zahájeni vyrovuacího 
řízení byla vyrovnacím soudem dle § 3 odst. 4 učiněna k zajištění jmění 
a teprve nyní vymazati jest poznámky dle § 6 provedené (viz též for
mulář čís. 73 Hartmanovy sbírky vzorců pro vyrovnací řízení). Tímto 
usnesením přestává klid ve vymáhání pohledávek, kterýžto účinek uvádí 
příkladmo, jak již shora podotčeno, sám pamětní spis na straně 171. 
Tímto usnesením odstraňuje se dá:~e omezení, kterému při zahájení ří
zení byli věřitelé podrobeni co do možnosti navrhnouti, aby o jmění 
vyrovnacího dlužníka byl zahájen konkurs. Konečně teprve tímto usne
sením končí činnost vyrovnacích orgánů. Že specielní 'Omezení dle § In 
odst. 1 přestává teprve usnesením dle § 55, jest panujícím názorem 
i v literatuře (srov. Bartsch-Pollak díl II. str. 292 a 294, Lehman II. 
díl str. 168, Rintelen str. 59). Z uvedeného jest patrno, že usnesení 
dle § 55 není aktem čistě formálním, nýbrž že jest odstraněním ome
zení, která svého času byla k dosažení účelu vyrovnacího řízení uva
lena jak na věřitele, tak na dlužníka. Kdyby tedy omezení dle § lG 
odst. 1 měla v některém případě odpadn'Outi před usnesením dle § 55, 
byla by tím porušena rovnost stran, tedy zásada, která v právním řádě 
má býti pi'ováděna pokud možno do důsledku: věřitelé byli by totiž 
'sproštěni omezení dle § 10 odst. 1, ale dlužníka by tížila omezení dle 
§§ 3 a 8 vyr. řízení, jakož i poznámky v § 6 uvedené. Byl by tedy dluž
ník stihán novými exekucemi, ač v mnohém případě snad jen v dů
sledku oněch omezení jest ještě bezmocný. Ostatně jest předpis článku 
III. novely čís. 99 z 1923 vůči vyrovnacímu dlužníku značně tvrdý. Proto 
nelze tento beztak tuze přísný předpis hnáti ještě do další krajnosti a 
věřitelům, kteří podržují práva vyrovnáním nabytá, poskytnouti vůči 
dlužníku, kterého dosud stihají následky v §§ 3, 6 a 8 uvedené, ještě 
další právo, vésti naň exekuce před odčiněním oněch následků. 

Jako dllvnd pro mínění, že klid ve vymáhání pohledávek v případě, 
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>,' • I Illa' přes'ati j'eště před vydáním usneseni dle § 55 vyr. ř., 
o neJZ jC e,' . § '5 . ř hl by' . d' e te'z' z'e v době do vydání usnesen. I dle ~ vyl. . mo uva 1 s , . ,. ~. Al 
dlužnik fakticky na úkor věřitelů činiti di~poslce, s,e S:'ylTI pn.elllm., ,: 

, I' p'redpl's § 3 odst. 4 6 a 8 vyr. r. Pro recene nllnem nesvedcI tomu ce 1 , . " ~v·t I' 
dále ani to, že usnesení dle § 55 vyr. ř. neoznamuJ~ vse!~. Ve!l e u,m J 

zda pohledávky jich obživly proto, že ~I~žník třeba Je;l. VUCI nekterym 
věřitelům nesplnil včas a plně vyrovnam. r-:e1ze am zad.ah od so.udu 
a nelze ani zaříditi, aby soud m~1 nes~lnel:'1 vy:ov~~clch 'p0dmllle~ 

. ve spolehlivé evidenci. Nastane-II pnpad, ze nektery ve~ltel a! z vl,~stlll 
nedbalosti či úplně nezaviněně nedo~!. se vč~s o t~m, ze nastal pnpad 
§ 57 vyr. ř., a že bude od jiného .vente~e predskocen, test to ne?~do~ 
'ej stihnuvší, které by nešlo zabramh hm, kdyby se .pnpushla recen~ 
~ýminka z § 10 odst. I. Jest sice pravda, že ~snesem dle ~ ~5 vyr. r: 
neměni ničeho na podmínkách, za kterých doslo k v~rovnal1!, ale. ,a111 
tato okolnost není důvodem proto, aby § 10 odst. 1 vyrazen byl z UC1l1-
nosti na dobu od potvrzeni vyrovnání nebo od pravo';',ocl potvrzova
cího usnesení do dne, kdy skončení řízení bude prohlaseno. TO,,~elz,e 
vyvoditi ani z předpisu § 54 vyr. ř., kde jde jen ,o o::h!an~ ven.te:u, 
kteří bezelstně obdrželi platy od dlužnika. Ve prospech rec,en~~o ,ml~e111 
nelze konečně ničehó dovoditi ani z předpisu § 12 vyr. r., jlmz pr;d
pisy §§ 49, 55, 57 vyr. ř. nejsou nikterak m,odifik?vány nebo ďopln:ny a to ani v tom směru, že by vzhledem k predplsum § 12 bylo mozno 
věřitele, majícího pouhý exekuční, ti~ul, aS,~oň o~ do~y, ~dy na~taly 
." ky § 57 na roven stavěti oddelnemu ventelI, jehoz pravo nem vy-

UC1l1 , d t 'k' V . t 
rovnáni~ dotčeno (§ 46 vyr. ř.). K vůli úplnosti se po.o y a: CI. o: 
vané již druhé větě § 57 vyr. ř. mluví se o »pot~rzen:m« vyro,vnal11. 
Ale rče'ním »potvrzené vyrovnáni« nechtěl zákon datI vyraZl1 myslen~e, 
že by tím byla stanovena lhůta, od kd~ lze p~VO~ltI :xek~ce, ~ nemela 
tím býti stanovena výjimka z § 55 vyr. radu, nybrz melo tI,l;' hy tI pouze 
stanoveno, že následky § 57 vyr. ř. nemohou nastatI dnve, nez .vy
rovnáni bylo potvrzeno: volha onoho výrazu »P?tvrz:,neho vyrovnal11« 
stala se vzhledem k předpisu § 49 odst. 1 vyr. radu,. ze k platnostI ~y: 
rovnání jest zapotřebí, aby potv~z:~o bylo ~yrovnaclln soudem. Zb!va 
otázka zda dohou, kdy vyrovnacl nzem konCI, jest den, kdy bylo u,ne
sení dle § 55 vyr. f. veřejně prohl~šeno, či den ,praVOmO?1 tohoto usn~
sení. Ježto zásadně dle § 63 vyr. r. a § 524 c. r. S. nema lekurs odkl a
dacích účinků a ježto v § 55 vyr. ř, není stanovena. z tohot~ p;,:~ldl~ 

,,, k nelze pochybovati o tom že účinky ll'snesem o skoncem nzem vYJlm a, -' v v • h ~. 
nastávají vzhledem k předpisu §§ 63 vyr. r. a 174 konk. .r. je ': ver~j: 
l1\rm oznámením. Proto též v druhém odstavci § ?5 se vyslovne pravI, 
Ú zároveň, t. j. s veřejným prohlášenim ukončem a ne teprve po pra
vomoci tohoto usnesení jest učiniti opatření, aby byly vy?,azan'y po
známky o zahájení vyrovnacího řízení podle § 6 vykonane., Spravnost 
názoru, že rozhodnou jest doba, kdy usnesení dle § 55 vyr. r. bylo ve: 
řejně prohlášeno a ne den pravomoci tohoto usneselll, lze "do~odltI 
i, oukazem na §' 56 odst. 4 věta 2. vyr. ř., kdež pouze pr? ~npa ,za
st~vení vyrovnacího řízení bylo a to jen vzhledem k zvlast11lmu pred-
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pisu § 2 odst. 2 úpadk. řádu stanoviti zvláštní lhůtu pro výmaz 
známky zahájení vyrovnacího řízení. (Viz pamětní spis str. 172.) 

čís. 7486. 

Postoupený dlužník nemůže, jakmile mu byl postupnik oznámen, 
provésti započtení proti postupiteli s účinností pro postupnika ohledně 
vzájemné pohledávky, jež mu proti postupiteli vznikla do oznámení 
o postupu. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1927, Rv I 1984/26.) 

František H. postoupil pohledávku, přisouzenou mu právoplatně proti 
žalující bance, dne 29. října 1925 žalovanému. Ještě téhož dne byla ža
lující banka o postupu vyrozuměna. Na to se žalující banka vyrovnala 
s Františkem HCem započtením vzájemné pohledávky banky za Fran
tíškem H. žalovaný vedl proti žalující bance exekuci, za níž došel úhrady 
postoupeného penize. žalobou, o níž tu jde, domáhala se žalující banka 
na žalovaném vrácení peníze vydobytého exekucí, odůvodňujíc žalobní 
nárok onou úmluvou o započtení. O b a niž š í s o u d y žalobu za
mítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Jest nesporno, že ža
lobou vymáhaná pohledávka byla Františkem H-em, jemuž nesporně 
za žalobkyní příslušela podle rozsudku nejvyššího soudu ze dne 7. října 
1925, postoupena žalovanému dne 29. října 1925. Tímto dnem nastal 
podle § 1392 obč. zák. její převod ha žalovaného, jenž stal se takto 
novým věřitelem žalobkyně jako dlužnice. Postupem vystoupila pohle
dávka z majetku Františka H-a a, stala se součástí jmění žalovaného. 
Hotovost postupní smlouvy jako smlouvy konsensuální byla uskuteč
něna již souhlasným projevem vůle obou stran, Františka H-a jako 
postupitele a žalovaného jako postupníka (§ 869 obč. zák). K hoto
vosti postupní smlouvy se nevyžaduje ani souhlasu postoupeného dluž
nika, ani jeho vyrozumění o postupu. Je tedy lhostejno, zda právní zá
stupce žalobkyně jako postoupené dlužnice s oznámeným mu postupem 
souhlasil a na vědomí jej přijal čili nic. Zpravení dlužníka o postupu 
má podle § 1395 obč. zák jen ten právní význam, že dlužník, pokud 
mu postupník není znám, jest oprávněn prvnímu věřiteli zaplatiti nebo 
jinak se s ním vyrovnati. Názor tento jest uznáván všeobecně za správný, 
v literatuře i stálé judikatuře. Jakmile tedy žalobkyni (jejímu právnímu 
zástupci), byla žalovaným nesporně dne 29. října 1925 podána zpráva 
o postupu zažalované nyní pohledávky, nebyla již žalobkyně podle 
§ 1395 obč. zák oprávněna vyrovnati se s Františkem H-em jako prvním 
věřitelem v příčině postoupené pohledávky započtením na svou vzá
jemnou pohledávku, kterou proti němu tvrdí. Proto bylo také zbytečno, 
by první soud připouštěl důkazy o tom, zda tato tvrzená vzájemná po
hledávka jí skutečně náleží po právu čili nic. Nehledíc k tomu, zda tato 
vzájemná pohledávka, které žalovaný upírá likvidnost, hodi se k za
počtení podle § 1438 obč. zák., budiž zdůrazněno, že započtení nena
stává samo sebou již střetnutím se vzájemných pohledávek, -nýbrž 
že k jeho uskutečnění jest třeba projevu vůle k tomu čelící, t. j. tak ře~ 
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v' 0 'činkv započtení vztahují se ovšem l~azpě! 
čcné kompensacm VU,I,~' t~ . p~ohleclávky střetly (ex tunel, vzájemne 
k době, kdy se zapoel a e ne , u'ledlužnlkovy že používá práva 

• < e vš-k teprve projevem v '(' zrušeni naSlan ct. " h'" . k nauka tak i praxe sr. na pr. 
k započtení. Toto hledisko pravm ajl Pb' ' § 1438 obč. zák. na-

,,, 2168 sb II s) Slova »0 so e« v , . , 
rozhodnUl! CIS; .. '" . .. ;ottení a mělo to jimi býti vyjádřeno ste]lle 
značuj; jen, zpc5~e U~!llky ~al~, la to věta: »Ipso 'jure kompensatur.~ 
jako v pravu nm,skem vYja~\rr~vrdí za Františkem H-em již v dobe 
Náležela-ll tedy zalobkym, ja . 't to sporu j'de vzájemná pohle-

, l ' I ohledavky o ktelOu v 001 " d" 
vzniKU Je 10 p v 'v"" ' stalo tím ještě zrušení, poneva z za-
dávka ji daleko ~revysujl~l, n:.~a kdy František H. svou pohledávku 
lobkyně neprojevila. do o (~~1Z1 u,. kom ensační vůle. Pro tento ne
žalovanému po~t~upll (29. nh~a 19~5! zrulení vzájemných pohledávek 
dostatek pravlll UČ'fkY ;ap.~. ~;' ty' ~'emohly býti přivoděny projevem 
tedy nastaÍl ne,moh '!: , e, UCI~ u u 'est 'asno, neboť od tohoto 
komp:,nsační ~~l: ~c!U.':nym hf:dr~k~O~ř!dl;,Jt zajpočtení tvořící, vě!itel! 
okamzlku nena eze ~ jlz po", H'. 'brž žalovanému, proti nemuz 
(dlužníku žalo?kXne ), Franl!S~u -OV\~fnila. Z řečeného plyne, že ža
však žalobkync zadne pohleda~y Sl n, jako cesionář Františka H-a na 
loba o vrácení čás!ky, kdtero~ ,z~~v~~Íoby této exekučně vydobyl, není 
žalobkyni nesl'l0rne pre po anI 
odůvodněna. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

D Ů vod y: 

" 'k' oovolatelka napadenému rozsudku, že 
Po stránce, pravm vyty a s ar r' rozhodná otázka, zda mll že po

v nčm nebyla resena pro te~~o ,p b ~ postup již nolilikován, postup
stoupený dlužník po to~, yz m:~ y ohledávku která mu před no
píkovi platně namltnouÍl na zapo~ e~:eh a ohledně níž před nolilikací 
tilikací postupu vzmkla plO.Íl p~~~?, eučinil Než o tuto otázku se 

. k započten! smerujlCI n· , I b 
postupu proje~, C • I ' Dle spisů zvláště podle obsahu za o y, 
v souzeném pnpade nejee},a.. ." níku neboť žalobkyně podle 
nejde zde o námitk~ zapoctelll prot~ ~~~i~;k pr~ti žalovanému jako po
vlastního přednesu pko post?upe!:y "'ho neučinila nýbrž tento projev 
stupníku projev~ k zapoctl~n! smefujt~nění postup~ totiž po oznámení 
učinila jen prot~ postuplte l-t~ us (ll ~stup!1íka. Jedni se tudíž o otázku, 
postupu pohledavky l?stup; ,e e na t~ když mu postupník byl oznámen, 
zda postoupeny dluzmk mu ze po. '. činností ro ostupníka co do vzá
provésti započtem proy postup:telt st 'teli vz~ikl~ v době do oznámení 
iemúé pohledávky, Jez mU pro I po,s tUP1 Otl' postupnl'kovi o tom nelze 
J - "tc>' uže proves 1 pf , . 
postupu. Ze zapoc ~ .. lll '-"k ." ochybovati a je to též v písemnictvI 
při znění § :396 ~b:. za . vazne p heís. 5396). Ale není předpisu, 
a soudnictvI uznav~~o (,sloVne] t~o:a' očtení ro postupníka, když bylo 

Zčně?OŽ by 01{Ypn~~~u~~;;~0~r~~rjejí ú8nnosti ~vědčí úvaha, žedposto,u-, 
Ll meno pr ,-: . t e jmění postupitelova o jmem 
pená pohledávka lrechazl '1°t upel;', z s ní ježto netvoří již část jeho 
postupníkova, takze poStUpl e nemuze , 112 
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jmčnÍ, nýbrž z něho byla vyloučena, již nijak nakládati a že ani 
osoby nemohou z ní dojíti ukojení svých nároků proti postupiteli, 
jeho jměním již není. Plyne to z druhé věty § 1395 obč. zák. Podle 
je dlužník jen, pokud mu příjemce není znám, oprávněn, prvnímu vě
řiteli (postupiteli) zaplatiti nebo jinak se s ním vyrovnati. Tím je dluž_ 
níkovi zakázáno, bl' dluh, .jakmile se mu postup stal známým, přivedl 
k zániku právním jednáním s postupitelem jako původním věřitelem. 
Zákon mluví sice výslovně jen o zaplacení nebo vyrovnání s ním, ale 
nelze seznati, proč by dlužníkovi mělo býti dovoleno, přivoditi zánik 
postoupené pohledávky k újmě postupníkově některým jiným právním 
jednáním. Názor tu hájený zastává též Krasnopolski ve svém »Obliga
tionsrecht« v § 51 str. 272 k § 1396 obč. zák. pravě, že postoupený 
dlužník může postupníkovi namítati započtení, jež proti postupiteli pro
vedl bezelstně, třebaže po postupu, ale před oznámením o něm. Podle 
toho nezanikla postoupená pohledávka započtením kompensací, pro
vedeným s postupitelem. Započtení proti postupníkovi v době, než došel 
zaplacení, žalobkyně podle vlastního přednesu neprovedla, ačkolí k tomu 
měla hojně příležítosti a času. Bylať již postupitelovým dopisem ze dne 
29. října 1925, na nějž odpověděla dopisem ze dne 31. řijna 1925, o po
stupu zpravena a postoupená pohledávka byla postupníkovi zaplacena 
poštovnim úřadem šekovým v, Praze teprve 10. listopadu 1925. Zda 
bylo žalobkyni způsobem, jímž se žalovaný exekučně domáhal zapla
cení postoupené pohledávky, znemožněno, 'by se proti exekuci a proti 
zaplacení bránila oposiční žalobou, ,jak dovolání tvrdí, je lhostejno 
v tomto sporu, v němž se žalobkyně nedomáhá náhrady škody žalova
ným zaviněné zmařením oposič'ní ~'žaloby, nýbrž se domáhá vrácení 
částky, již žalovaný exekučně vydobyl prý až po té, když vymáhanil 
pohledávka byla již zanikla započtehím. Žalobkyně opominula, ačkoli 

z vS'mčru z 6. listopadu 1925 musila seznati, že ani František H. ani 
žalovaný nedbají jejího neuznání postupu, alespoň po té použíti práva 
jí podle § 1396 obč. zák. patřícího a nevznesla proti postupníkovi ná
mitku započtení na pohledávku, jí vzniklou proti postupiteli před po
stupem. Postoupená pohledávka tudíž až do skutečného, poštovním 
šekovým úřadem provedeného zaplacení započtením nezanikla. A proto' 
také neobstojí ani základ žaloby, že žalovaný si exekučně vydobyl po
hledávku již zaniklou a tudíž je prý povinen vydobytou částku vrátiti. 

čís. 7487. 

Cizí osoba nemá nároku, by byla ustanovena opatrovníkem osoby 
zbavené svéprávnosti, tím méně má oprávnění stěžovati si do usnesení, 
jimž byl zamítnut její návrb, by byla ustanovena opatrovníkem. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1927, R I 819/27.) 

s o II d P r v é s tol i c e zamítl žádost Václava š-a, by byl ustJ-· 
noven opatrovníkem Jana S-a, jenž byl pro duševní chorobu ZbaVe!l 

úplně svéprávnosti. Rek II r s II í s o II d nevyhověl rekursu Václava Š-éL 
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, k IrSU Václava S-a 112;--; ·1 k dovolaCl1llLl re l. , , , 

N. e J. v Y' š š í s o II cl z!l1~l11 ~ ~ .. k . Václava š-a odrOlta. 
t rozum, ze se 1 e UlS 

padené usnesení v en 

Di'rvocly: 

" j b" b rl ustanoven opatrovní.kem o osob)~, 
Stě.žovatel domaha se ~~oho.' .Y 2bu úplně svéprávnost!. D~~vo0e1:1 

. ž b ia zbavena pro dusev111 ~hO: t achovalý a finančně za]lsteny. 
Je t Yu že jest jejím přítelem, ze Je~ pZ II § 7 (1) řádu o zbavení 
Jes m " vf ' rObee netvrdt. Ot e 'b d-

. že je jejlm pnbL~znym,., u, , ucl vybíraje opatrovnlka n~ o ro 

svéprávnosti ne111 op,atlO~m.~ky s~. ~nlezen přednostníJl11 prav~ ]1.na~ 
'rce osobě zbavene ,sveplavnos I, b' 'k) Otázku zcla by bllzkem" 

~~~tnými (§§ 196-198, 259 ~ 281 °st~il~;sÚ 'kdyby I;ebylo dbáno. jeho . 
, říbúznému příslušelo opravnel1l.ťe ' osoby' zbavené svéprávnostI, Iz:' 
~ávrhu na ustanov.ení op~t:OVl1l et~ení říbuzný111, nýbrž osobou ciz\. 
tu vůbec pominouÍl, an stez,:v~tel i obč~nský zákon nárok, by mU bylo 

ako takovému neposkytUje vsa an .' leč Že by šlo o přípacl § 196 
lsvěřeno poručenství neb opatroVnIC,tvl" ol, na to by byla ustanovena 

" 'osob" CIZI nar , § 7 (') řádu 
obč. zák Tím mene ma ,a,' ávnoSti když podle .: . , 
opatrovníkem osoby zbaven~ :;ep!. r lbě 'opatrovníka ani vazan" pre,tl·· 
o zb, sv. není soud opatrov:~IC Y p~~ ':ni ustanovením § 196 obe. zak 
nostními právy ?!ízkych P2b~zny b I ustanoven opatrovník;m, ta!'ove 
Nemá-Ií však stezov~tel. na. O;" b/, ? stížnosti proti usnesem" Jlmz ne
osoby, jest mu odepnli} oplavnen~ůvodu § 9 nesp. říz" platneho o~odl: 
bvlo jeho návrhu vyhove?o ~ to z. i rO toto řízení. Neboť nemuze .. s( 
§' 56 řádu o zbavení svep,:av~osÍl ~ ~ t r ce když se jím nebylo n!]a.{ 
považovati za stižena op,~treol11m pr,v~ ~e~nlá. 'Rekurs ní soud měl z toho 
dotčeno jeho právních zapnu, ktC!ycdmítnouli. Usnesení, jímž o rekursel 
důvodu rekurs Václava s-a prost'; o bylo je změniti, jak shora uvedeno. 
vt'cně rozhodl; je proto nezakonne a 
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. ublik()u a krruovstvlm Srbů, Chor-
Smlouva mezi česko~love~sk()u, r~p rávních styků ze dne 31. března 

tů a Slovinců o úprave vzajemnych p 
~~24, čís. 146 sb. z. a ~. _ t I s:tnlho soudu podle čl. 20 do~ody. 

Pnslušnost tnzemskeho pozus a ~ b ustanovil správcem ~~zusta-
Jest povinnosti tIIzemskeho. sou u'b y Tuzemský soud nemuze roz-

. důvěryhodnou oso u. b' zák 
lc"ti spolehlI,:ou a udělení jměn1 podle § 812 o c. . 
hodovati o navrhu na o 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1927, R I 879, 880/27,) , 

, " I ' 'I'u 1 nevyhovel ··h lovanskem pns USnI \.. , 
V pozllslaJostní1l1 řízení pO]1.os dědice Zlatka V., že pozllstaJostnr 

o z ů s t a los t ní s o II d na.m~tce • alosti z důvodu čL 19, smlouvy 
~oud není příslušným k prOJ~~I~alll PO~~1:'~vstvím Srbů, Chorvatů a Slo

"zi československou repu I ou a 'h " ěJ žádosti odkazovníce Antolllc 
m~ • C'1'S 146/1924 sb. z. a n.; 2. Vy ov . 1!2' 
VilKU . 
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V., by správa pozůstalosti byla odňata dědici Zlatko V. a by správcem 
pozůstalosti byl ustanoven František T.; 3: vyhověl žádosti odkazov_ 
nice Antonie V., by pozůstalostní jměúí bylo odděleno od jmění dědiCe 
Zlatka V. Rek u r sní s o u d k rekursu dědice Zlatka V. napadené 
usnesení potvrdíl. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu dědice potud, že 
odmítl návrh odkazovnice, by bylo povoleno oddělení pozůstalostního 
jmění, jinak dovolaCÍmu rekursu nevyhověl a uvedl v otázkách, jež tu 
přicházejí v úvahu, v 

důvodech: 

Pokud se týče namítané nepříslušnosti soudu z důvodu ustanovení 
čl. 19 cit. mezistátní dohody, uvedl rekursní soud, že pozůstalostní soud 
konal dosud jen to, co mu podle čl. 20 této dohody přísluší. Podle to
hoto předpisu má soud, zanechal-li zesnulý příslušník druhé smluvní 
strany zcle movitou pozůstalost, zříditi úmrtní zápis a učiniti nezbytná 
opatření k zabezpečení a k účelné správě pozůstalého jmění, zejména 
zřídití řádný inventář, jmění zapečetiti nebo na bezpečném místě ulo
žiti neb ustanoviti spolehlivého a důvěry hodného správce pozůstalosti, 
to vše dle předpisů zde platnych, nebylo-li požádáno o provedení ve 
zvláštní formě, neodporující zákonům zde platným. Tato opatření lze 
ovšem podle čl. 22 v místě, kde je I;:onsulární úřad, učiniti jen, byl-li 
o tom konsulární řád za účelem účasti včasně vyrozuměn. Stěžovatel 
uvádí, že žádal, aby pozůstalost by.la co nejdříve sepsána a pak vy
dána generálnímu konsulátu pro královský okresní soud ve Splitu, a 
rekursní stolice měla prý ve smyslu tohoto návrhu rozhodnouti. Avšak 
stěžovatel přehlíží, co mu již v tom ohledu připomenul rekursní soud, 
že v době usnesení pozůsialostního soudu nebyl ještě soupis úplný, že 
soud prvé stolice nerozhodl o žádosti za vydání pozůstalosti, takže ani 
rekurs ní soud nemohl o tom rozhodnouti. Uvádí dále stěžovatel, že se 
bez opory ve spisech tvrdí v napadeném usnesení, že odkazovnice 
Antonie V. vyslovila žádost, aby pozůstalost byla zadržena, ježto prý 
to nelze z jejího přednesu v protokolu ze dne 29. ledna 1927 vyvozovati, 
nehledíc k tomu, že nebyly prý zachovány formality podle čl. 21 do
hody. To všek nemá potud významu, že ani o tom nebylo posud roz
hodnuto. Netřeba přezkoumávati otázku, o níž se vyslovily nižší soudy, 
zda musí o vydání pozůstalosti býti soudem vlasti zůstavitelovy žá
dáno a, kdyby o ní bylo žádáno, zda mohla by s ohledem na zájmy 
zdejších věřitelů a odkazovnice býti vydána, ani otázku, zda stěžovatel 
jako universální dědic se již mlčky podrobil příslušnosti zdejšího soudu. 
Není toho zatím třeba proto, poněvadž dosud nebylo ani o vydání ani 
o zadržení pozůstalosti ani o příslušnosti k projednání pozůstalosti roz
hodnuto. Nutno pouze zkoumati, zda k těm opatřením, jež pozůstalostní 
soud vydal, byl ve smyslu mezistátní dohody oprávněn a zda jsou tato 
opatření věcně odůvodněna. Stěžovateli byla především odňata pro-
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eho místě byl ustanoven nový 
pŮjČena mU správa po.zl~stalostl t~ t~~L; tím že nejsou připustna opa
správce Stěžovatel bral1l .se pr~"t r to~ případě, byl-li již dědlC 
tření k zajištění tuzemskych v~n e u v což prý ie též v jeho případě, 
v cizině uveden v pozůstalo~t clz~ncov~ho soudu v'e Splitu ze dne 5. září 
neboť rozhodnutím kr~lovs~:110 ~ ľesn~oupil dědictví, a proto nebyl prý 
1924 bylo vysloveno; ze stezov: ~ n~~ůstalosti. Než o zajištění tu~em
soud oprávněn, odl1ltl mu Spl av : d uto zejména má teprv býtl za
ských věřitel~ r:'~, by~l teprve, 10z1 °m~zisÚtní úmluvy. úkon, a?y usta
vedeno edlktalnl nzelll podle oC\} hodná osoba správcem pozustalosh, 
novena byla spolehlrva ~ ~uv .Y, dl čís 2 čl. 20 smlouvy mají za
patří nepochy~ně k opatrenn:" r~ ,e op~tření je povinností zdejšího 
bezpečiti pozustalost. Vydatl / ~VI~ stěžovateli odňata, nižši soudy 
soudu. Proč správa pozustalos 1 . Y mu zda odkazovnice Antonie V. 
řádně odůvodnily a nemá,prot~ .vyzna ť mu správa byla nadále po
snad v poslední d~bě ?pet zaz~~al~á ab~ti pozůstalé jmění spolehlivě 
nechána. posouzel1l, o~azky, o ~o t ké b ,l závislým na návrhu o~kazov
svěřeno ke spravovam, nemuze a y h učin"Ua a jak se o nem po
nice. Ostatně jak od,kazovmce, tento ;a.:

r
; ísemní podání, což se jen, 

zději vyjadřUje, mozno pouka:;ah ~ j st ~oUdL1 by za všech okolnosh 
mimochodem pod?tý~~. že. nem PO;JI1?h~ konsulátu žádal, jak tvrdí st~.
přihlížel k tom~, ze uredmk g;~~::~n~onechána jemu (stěžovateli), pn~ 
žovatel, by :prava .byla v prv~ čl 22 smlouvy. lest nepravdou tvrzenl 
padně F-OV1, vysvlta : odst. '1: konsulát nebyl zpraven o roku usta
v dovolaCÍm rekursu, ze genera 111 d . . pří tomto roku se sice nezú
noveném na den 29. }ed,n~ 19~7 ide bn~nlo jeho nařízení vyrozuměn jíž 
častnil, ale podle zpatecmh~ 1~1 t d ypožadavku odst. 2 čl. 22 smlouvy. 
cine 25. ledna 1927. Soud v~ ove ,e \ 'e tedy mimořádná stížnost bez-

Ve všech posud uvedenych sm;re~ kl avclu že soud, jenž podle čl. 
důvodná. Toliko v t0r:' ohledu ma o~ft~u pr ozůstalost, nemůže, arci bez 
19 smlouvy je zavazan vy?alr m 'I 2b o nichž bylO již shora mlu
újmy svých oprávnění. dle C1S~~];4 ~i2 obč. zák., poněvadž to příslu~í 
veno. rozhodnoulr o navrh~ p § 'íslušnému ku projednání pozu
soudu vlasti zůstavitelovy j~kO, soudu pr du ve Vidni otištěné ve sb. 

. ( '" hodnulr byv nejv. sou ' . t 
stalo Stl srov. jlZ roz ". db' I k tomu oprávněn, neplyne am z us a-
Ol. U. 3785). že by zdej SI sou y, dpisu § 23 137-139 pat. 
novení citované smlouvy am z pre ' 
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, ' , '\ o dražbě všechny knihovní vě-
Do tohlO, ~e ~ekuc~; ~,?",d nezP::~a byla o doručen:! žádala a soud 

řitele, nelze St stezov~h, le~ ~e,?Y s i. . 
jí je odepřel usnesenun 10 j~JI z~dbOS!h roku J'est přípustným samostatny 

Do usneseni 10 stanovem draze nt o 

rekurS. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1927, R I 943/27.) 
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Do usnesení prvého soudu '':._ ... :-
dražbě nelllOvitosti podal ·I'eku" Jllld~z 'kbY.l ustanoven rok ,k exekučnl' 
R I " IS(Uznl Jakož'h' tk" '" e {u r S n I s o U cl odmítl r k . k .. I ! po ~ aml ventelé. 
llOS~ směfuje proti ustanoveni ero~;~ Lae ~ n:b~~pustny .. D uv o cl y: Stiz_ 
ex. r. neTI! Zviáš!ního Opravného '0 t' /az e nemovItostI. Podle § 66 
roky ustanoven V'. Proto bylo ("pl s ťec ku PIOtI usnesením, jimi): byly 
odmítnouti, ač sÍuší přisvědčitl' ISelkzunros t prot! roku samostatně podanou 

, j ' " en Um ze opozdě' d ' , sem o (razeb11lm roku v ro' I' , ~, v 111m orucenl usne_ 
řitelé neměli ani možnost; P~~I~I;ran~~:, pr,lpade něktdí hypotekárni vč
ex. ř. Pokud stížnost uva'ei,' , vYJa

d 
renl podle § 171 druhý odstavec 

.' h " ze sou prvé stolic d 'b" 
\,se"c lly hypotekární věřitele 11 'brž někt r • e o ťaz e nezpravil 
smeru vůbec soudního usne~elJ prvéh cre ~ nIch opomenul, není v tom 
rekurs, takže i v tomto směru ·ev'. O SOU U ~,proto nelze podatí ani 
po zákonu jest připustný jen I; o:' se redkl!ls nepnpustným, neboť rekurs 

N e j v y Š š i s o u d v.' ~ : ,sou, n;mu usnesení (§ 65 ex. Ll. 
se~i a zrušil napadené usJ~~~~~1 castecne rekursu ~o odmítavého Usne_ 
lozeni dl"ažebniho roku jako ne )Fotud, pokud ,odmltlo rekurs proti po
rozhodl v těchto n1ez'Ich ' ,I Ipustny a ulozI! rekursnimu soudu by 

veCl1e o rekursu d " , 
nak rekursu proti odmítavému usne " kO uSl:esem prveho soudu, ji-

senl re urslllho soudu nevyhověl. 

Dllvody: 

Napadené usnesení je spr' , . h o v. 

,.'0ci tak i zákonu pOkLIO' 1.11a."vn
k
e a J'; o oduvodnel11 odpovidá jak stavu 

. ) ~ le ursm soud za v. • 
,0mu, že soud první stolice ne '., , ~epnpustnv rekurs proti 
fitele. Podle "§ 514 520 c' ZPL avll o d~azbe všechny knihovní vě-

. >f., . 1. s. a § 78 ex r do T' 
proÍ! usnesením, tedy proti rozhodnutí ". pous I z:',kon rekUl"s jen 
venek proti stranám a 'ež ro.l. _ .. 01, V mchz soud cmf opatření na 
427 c. ř.. s.) nikol' J, kl' :0 nutno 1;m prohlásiti neb doručiti ("§ 426 

, I vsa ploh pouhem o b ,,::/, 
s~ou činnost vyvijí ve vnitřním o ' u zpu~o u postupu, jímž soud 
111m projevem, jímž se stalo rozho~ mru. bDoruc,ovacI příkaz není soud
je vnitřním příkazem na soudní ~~ I n~, v opatrení proy str~nám, n:ýbrž 
O obs.ahu tohoto p'r,'kazu nel ' t nce ar a na dorucovacl oddělení 

. nusI s rany a . d "ť ' . 
nul-lI soud, ať úmyslně nebo ned t' ,l1l OJI I vedomosti. Opome-
ohledně té neb oné osob, soud .opa rel1l~:: vydalI doručovací příkaz 
o~~edl1ě ní učinil usnesenL YNeIzc ~~k:aa:~eIan, n.eIze o tom mluviti) že 
mIlenou osobu počala Ihll!a ro . " seznat~ od kdy by se pro po
usnesení, jí vůbec nevYdanénťu p~~la~n~ prostredek. proti domnělému 
rClčovacího pfíkazu o dražeb ' . hl' ,ue J e ]Inenovltě o závadnost do
zákon sám nepočítá s opravnÝ:11vy a~ce, ply~e} §§ 175 a 184 ex. ř., že . 
soudu, by si z úředni moci ře(~I~en~l1 prolI nemu,.,iežto v § 175 ukládá 
byla nařízení o vyhlášce a o ~or _ r~zbo~ zJe~lnal J~~totu, že zachována 
poskytuje možnost odporu kd ~ceTI! clIazebnl vyhlas~y a v § 184 čis. 3 
o elI'ažebnim stáni zpraven' b' ~z n I:,ebyly zpra~eny v~echny osoby, jež 
velll o dražbě bylo by st y, y" 1ely. Oplavny prostredek pro nezpra-
- . ' , rane pnznalI po připad" t hd 
cenl e(razebni vyhlášky žádala . ,e e y', kcl~by o doru-

a soud Je odeprel l1Sneselllm, Jí o její žá-
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dosti vydaný'm. Než o ten případ tu nejde. Ale myln)TI11 je napadené 
usnesení, pokud prohlašuje za nepřípustný též rekurs proti stanovení 
dražebního roku. Je sice pravda, že podle § 66 ex. ř. není samostatného 
opravného prostředku proti usnesením, jimiž byly stanoveny roky. Než 
zákonodárný duvod pro odepření samostatného opravného prosHedku 
proti usnesením o stanovení roku je zřej mě ten, že se konáním roku ni
fak nepředbíhá konečnému rozhodnutí ve věci .samé a že stranám je zů
staveno, napadati opravným prosHedkem proti rozhodnutí, vydanéml1 
o jednání při roku, též správnost usnesení o stanovení roku, aniž by byl 
zdržován průběh říz~ní nebo zájem stran na správném vyřízení ohrožen. 
Důvod ten nedopadá však na stanoveni dražebního roku. Při dražebním 
roku má podle záměru zákona býti docíleno nejvýhodnějšího nejvyššiho 
podání za prodávanou nemovitost. To vyžaduje nejen, aby vyhláška 
o něm byla všem súčastněným osobám, naznačeným v §§ 171 a 172 ex. 
ř. včas dodána, nýbrž též, by se stala dostupnou také nejširší veřejnosti 
(§§ 71 a 171 poslední odstavec ex. ř.), a takto byla všem zájemnfkům, 
- přímo nebo nepřímo zpraveným - dána možnost, nejen včas dbáti 
llrá'! a povinnosti ve vyhlášce připomenutých, nýbrž také jinak - opa
třením hotovostí, kaucí a pod. - podniknouti vše, co účinná účast na 
,'ražhě předpokládá. Proti újmě, která zájemníkům hrozí z nedodrženi 
lhůt § 169 druhý odstavec ex. ř., nebude mnohdy ani odpomoci, zejména, 
když jim tím bylo Zll,emožněno, by se zúčastnili dražebního roku, podali 
odpor proti příklepu'i1eb jinak vznesli včas opravný prosUedek, a pří
klep se mezitím stal pravoplatným. Domáhání se náhrady syndikátni ža
lobou, která by tu, zbyla, je nevalnou náhradou, ježto poškozený musi 
dokazovati nejen zaviněni soudu, nýbrž i svou škodu, a tu je velmí těžko 
·dokazovati, že by se jinak utržilo více. Ostatně i zákon sám svým do
slovem podporuje Výklad zde hájený, neboť v § 66 ex. ř. mluví O usne
senich O stanovení roku (Anberaumung einer Ta g s a t z u n g), kdežto 
Vři dražebním roku zákon používá výrazu »Versteigerungs T e r m i n« 
a pomíjí výraz Tagsatzung, takže zákon sám podle svého znění dražební 
termín zřejmě nepokládá za obyčejný rok. Mimořádný význam, který zá
kon přikládá stanoveni dražebního roku, lze seznati i z toho, že na roz
díl od jiných roků v § 171, předposlední odstavec ex. ř. nařizuje dodati 
vyhlášky o něm podle předpisů platných pro doručování žalob, t.j. do . 
vlastních rukou. Ze všech těchto úvah plyne, že na usneseni o stanoveni 
('razebního roku nelze použití povšechného předpisu § 66 ex. ř., nýbrž 
že nutno ze zvláštni jeho povahy usuzovati, že samostatný opravný I'ro
středek proti němu je přípustný. 

čís. 7490. 

Z tennínových obchOdů S obílím (zákon ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 
ř. zák.) nevzwíká platná pohledávka, třebas byly ujednány v cizozemsku, 
kde jsou dovolené, mezi tamním a zdejším příslušníkem. Lhostejno, že 



'~",' 

- Čis. 7490 -
1768 

byly ujednány prostředníkem (komisionářem). Ani prosřředník (komi-. 
sionář) nemůže z takových obchodů vyvozovati nároky. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1927, Rv I 81/;27.) 

Firma G.) bursovnÍ komisionářství v Novém Yorku) domáhala se na 
tuzemské iirmě zaplacení 6.600 dolarů jako nedoplatku z termínových 
obchodů s obilím prováděných žalujicí iirmou jako komisionářkou z pří
kazu žalované na její účet. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: 
V prvé řadě jest rozhodnouti otázku, o jakého druhu pohledávku v sou
zeném případě jde, po případě zda tu jde o bursovní termínové obchody 
s obilím, jak tvrdí žalovaný. Otázku tu zodpovídá odvolací soud kladně. 
žalovaný uvádí celou řadu obchodů, ve kterých podle svého tvrzení dal 
prostřednictvím agenta žalobkyně žalobkyni příkazy k nákupu a k pro
deji terminového obili podle zvyklostí a odúčtovacích podmínek obilni 
bursy v Chicagu a žalobkyně s ním vyúčtovala obchody pšenicí a žitem 
vesměs v roce 1925. Žalobkyně se bránila v prvé stolici též tím, že žalo
vaný uzavíral sporné obchody nikoliv jako spekulativní hru, nýbrž jako 
součást svého vlastního velkoobchodu s plodinami a že jako komisio
nálka nemohla věděti, zda nebude žádati skutečnou dodávku. ]edinédů
kazy, které byly v prvé stolici v těchto směrech provedeny (§ 297 c. 
f. s.), byly korespondencí žalovanÝlJ1 předloženou, která, pokud jde 
o koupi a prodej obilí, týká se bodů I. (příl. Č. 2, 3, 4 a 6 orig.), IV. (přil. 
Č. 5 a 7 orig.) a V. (příl. Č. 7 orig.). Kromě toho se týká příloha Č. 6 
orig. z 26. ledna 1925 koupě 5.000 bu pšenice a $ 196 Y2 žalovaným ne
uvedené. Citovanými přílohami Č. 2-7 orig., jejichž obsah' shoduje se 
s dotyčnými tvrzeními žalovaného, jest zjištěno, že dotyčné obchody 
kupni a prodejní v bodech 1., IV. a V. uvedené byly - a to, jak jest ne" 
sporno, podle zvyklostí a podminek obilni bursy v Chicagu v Americe 
- provedeny a pak zp1tsobem v přílohách těch potvrzeným a v bodec," 
1., IV. a V. uvedeným vyúčtovány. Okolnost, že žalobkyně jest cizozem
cem (;'. žalovaný tuzemcem, jest nesporna, rovněž i okolnost, že v Ame
rice nejsou zakázány obchody termínové a diferenční, nepotřebují tedy 
okolnosti ty zjišťováni (§ 272 c. ř. s.). Podstatné známky terminového 
bursovniho obchodu s obilím podle § 10 zákona ze 4. ledna 1903, čis. 10 
ř. zák. vyznačeny jsou v § II (zejména v jeho třetím odstavci). Známky 
ty: předem již a povšechně pro uzávěrku jednotně stanovený typ obili, 
hromadné závěrkové jednotky a pro skoncování obchodů určité termíny 
jsou obsaženy též v uzávěrkách svrchu uvedených a přilohami dolože
ných a jest tím povaha těchto obchodil jakožto termínových obchodú 
bursovních prokázána. Pouhý, povšechně znějící dodatek žalobkyní do 
její zpráVy pojatý, že se přikazy k nákupu a k prodeji obilnin přijimají 
a vykonávají za předpokladu, že skutečné dodání jest myšleno a že je 
žalovaný sám předpokládá a schvaluje, jest vyvrácen jejími dopisy ze 
dne 15. ledna 1925, jimiž jest zjištěno, žeobchodni spojeni stran mělo 
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, . k d" $ 1 000 jehož povaha tam též výslovně 
za základ ~. zv. ~2alzovy revvll, e~aa ~ment vykazoval ztrátu $ 1.000 
vyložena, ze t?t;z, kdyby bezn~ně .~. ~patřiti, a ze dne 16. března 19,25 
aneb více, mUSl zalovanYlromk' '~oJžalobkyní na to že žalovaný pres 
( č 7 orig.), kde výslovne pou aza

b
, 1925 s $ 2 200 debetnim sal-. . ' ., dne 3 rezna . . 

její maržovnt vy~yvant ze a 13 . března 1925 $ 1.000 a $ 4.000 na mar
dem, ze dne 9. brezna 1925 " to další řikaz ke koupi 30.000 bu 
'zích dosud jí rimesaml nedodal a ze P;o .p. J'eho debetniho salda 

, 'k" omptnt vyrovnant 
neprovedla a ze oce ava pr .' ka že tu nešlo v poměru 
$ 6.54932. Tím dosv~d~ena podst~tnl~ě~,~a~~'b;ž o obchody diferenční, 
mezi stranat111 o skutecne, .effe~tt~n: ~ot č~ých množství obilnin se sku
kde nešlo ani o prodej, am o o kP t ' Y tl' 's10 též o hru a sázku podle 

" d d" kde tedy ve s u ecnos ., 'd" 
tecnym o, an~m a 't ebylo úmyslu skutečného dodant, sve ,Cl 
§ 1271 obc. zak. O tom, ze, u n '10 dnech koupená a hned na to 
též tak značná kv~nta ~ nekoltka ~,a bilnin předem a pak následující 
v málo dnech prodavana, resp. pro eJ. ~ . 1 datek pouhy'm prázdným 

. (' b d lIl) Jest tedy zmmeny (O o 

nakup V1Z o ",. dl hu řečeného nenesla se vule stran 
tvrzením, k jehož pll1<'m po ~ ~rc . sama výtah o obchodech pro ža
(čl. 278 obch. ú,k). zalob,k~7\'laer~yla toliko číselná výše zažalovan~ 
lovaného plovadenych nepr~ OZl U ' I vs'ak z',lobkyně že se veškere 

. ' I 'm uznana zna a u, . 
pohledavky ;~ ov~nl . t . . staly stejným způsobem a na steJ-
Uzávěrky a uctova11l mezt s ranamI. . "'I h c' 5 az' 7 oriG" Tím 

. k . h) 'ako JSou pn o y . o' 
ných blanketech (trs oplsec 'h l d'f '1' obchody kde nešlo o efek-

v v v šlo o pOll e I erencn , .. v • 

lovnez dotvrzeno, z~ 'dl "I h č 5 a 6 orig. měla J1Z trsko-
tivní plnění; ,vžd~ť !alobkyne Pr~ncee P~~~ové' mezi koupěmi a prodeji a 
pisy na vyuctovam po~ze dl~ k . detního diferenčniho výsledku. Svrchu 
podle t?ho. buď debetmho ne or~l. ch obchodů jakožto terminových bur
Llvedenym Jest tedy p~v.aha sp , y ha smlouvy o hru a sázku podle 
sovnich oD,chodů s obdlr;" Ja~of ~to:: n"eznalost zdejšich zákonů v pří
§ 1271 obc. z~k. prok~zan~. a o ~dů s obilím a sázek ani netvrdlla, 
čině bursovnych termtnovych obch I t' ( §2 obc' zák). Usra-. b" ohlo om ouva 1 .' 
ostatně tvrzeni takove y Jl nem 1903 "s 10 1. zák. jest všeobecného 
novení § 1 O záko~a. ze 4. ledna obCho~l: které se staly na tuzemské 
zněni a nero~eznava, zda Jde o t d n~covací předpis pro tuzemsko 
či cizozemske burse, a nelze tc~~ o 'I obchody toho druhu v Cl
obcházeti tím, by protr tomu~o za .az~ l?Č~~lOst a docházely proti znění 
zině provedené zde, v. tu~ems u, prav~:ou jsoU podle zdejších zákonných 
§ 10 cit. zák. zde pravnl 0~hr(a§nY87J;z b' zák) poukaz žalobkyně na 
předpisů neplatné .a mco!ne. ,~, ~iu s ~ciá v úvahu též § 4 obč. 
§ 37 obč. zák. nent lOzh?~\n~; fo?~va z OkU/dotyčné obchody mají míti 
zák, neboť i tu JSOU Zd~JSl pns ~S~lCl, Psvé osobní způsobilosti obchody 
právní účinky i \'e zdeJslch zemlct' .ve zde j š í m i předpisy a tedy 
takové uzavíratr. obmez:~l 2dot~ nym~ nepřipouští exekucí proveciitel
; zákazy. Též a111 § 81 C1S. ha dO ex; .. dným rozsudkem cizozemského 
nost nároků z takovych obc o U. )flP~ n ě v loučeno uplatňování ža
soudu přisouz<;ných .. J,:st tedy. z a v o tuzems!u ze sporných obchodů. 
lobnich nároku prott zalov.ane~~l § 1271 obč. zák. a nemůže na tomto 
l"k podle § 10 Clt. zak. tak 1 po e 
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~~aVll, V~ci nic změniti ani fa oko1110<::1 V',' . v 

~e I:;.Y z~lovan.y její pohledávku v"sl" ,pr,e stollcc za[obkyní tvrzená 
/ pnp.ade Svrchu vylíčeném nel11ů~e ~~.~e uZl;a~ a vzaplacení slíbil, neboť 
lenostJ a nežalovatelnosti dotyč 'j C J uznam l1eco měniti na necloVb 
pr.oto soud prvé stolice věc po PI~e ',~ ~1,:luvníhO poměru. NepOSOUdil 
il11sto, by J'j zamítl. Vid s lance správně, žalobě vyhověv 

, 

Nejvyšší soucl 
nevyhověl dovoláni. 

DtlvoLly: 

Odvolací soud, rozebíra'c ob" " , 
i:?nden~i ,a přihlížeje při tO~l1 taks~r~e ~r~dlozenou a nespornou kores_ 
J.elllll L:2veru, že obchody o c;v 'd pre .. ne:u stran, dospívá k snráv_ 
obeh cl o , nez J e maJI vseck . k ' 
" ' O' u s obilím ve smyslu §§ 10 ~ ll" Y znam y termínových 
CIS. 10 ř. zák. a že ne ozb I . zaKona ze dne 4. ledna 1903 
ve zprávě žalobkyně ČísP 2 O~i~ tohoto raZl! ani dodatkem, obsaženýn; 
vodum napadeného rozsuc'ku "k' V P?drobno~tech stačí poukázati k dů- . 
a kt . b . , mmz 'e j,lne p' '. . , ere ne yly dovoláním nijak v . ' . "POjuJe I soud dovolací 
chody s obilím, tedy o obchod y~~aceny. Jde-Ir vsak o termínové ob-
o právní jednání nicotné f§ 87Y9 Pb o , e § 10 uvede zák. zakázané a proto . , ,o c za k ) " . 
narOK a není pohledávka žalobk n~ ., . ) nemuze} 111Ch vzejíti žádný 
obchody byly uiednány v CI'ZO eY k' v tuzemsku zalovatelna, třebaže 
I . t . ,. z ms II (Amer' ) Id' 
?eZI . alTID1rn státním- příslušníkem t" lce.) { e JSou dovolené) 
zovah ? tom. zda šlo také 11 obch~ďlzemcenJ ~ Je ~bytečnl1 ještě Uva
Ide, ?blral se již nejvyšší soud v rozh~~el~l:c:,.1. Otazkou, o kterou tu 
vyznlva zcela ve smyslu právníh . nu I C1S. 6124 sb. n. s., které 
rozsudku, takže k vyvrácení dovola~.~az~;u vysloveného v napadeném 
1 po této stránce poukázati k dův 1 ,o uvodu § 503 čís. 4 c. f. s. stačí 
rozhodnutí. Zby'vá tudíž ře"t· . 't,OclU~l napadeného rozsudku i onoho 
k '. .. Sl I Jes e olazku zd bl' ,omlslOnarkou a, pak-li ano zd ' a ya zalobkyně pouhou 
zalovateinost pohledávky t'. ~ lz,: neplatnost obchodu a tudíž í 11e-

. I k z ell111nOvych obcl I' b" 
nI., dyby bylo zcela nepochybno že' I bk 10',U o lhm namítati i proti 
a ze ani nevstoupila do obchodu cak za o yne byla Jen komisionářkou . 
nost tato při posouzení latnosti J o s~mokontrahentka, byla by okol
smlouva, příčící se zákon~éml1 z 'k spornych ,~bc,hodů nerozhodná, neboť 
nemůže se státi platnou d al·azn a tud,z lllcotná (§ 879 obč zál,) 

'k a ovo enou tím ' bl' ". , 
ni em (komisionářem). Propů'čil li ',ze ya ujednána prostřed-
smlouvu sprostředkoval a to ] 't: se ne kdo k tomu, by takovouto . 
zák.), nemůže z ní pro sebe J~~o~o:c vla~tním jméně (čl. 360 obcll. 
deno, p!yn: však také, že bylo zb t ~tr naroky. Z toho,. C? bylo 11Vc-
o tom, ze zalobkyně byla 'en ko .y e ~?, by byly provadeny důkazy 
a nikoli jen o rozdíl, a že ~bChOdm~slOnarlkou, že. šl~ o plnění efektivní 
Obll?1 obchody, by se vyvarovali ~';~lt s P. °td111aml ~Jednávají termínové . 
hVl11ch. pn uzemskych obchodech efek-
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čís. 7491. 

Byla-Ii otázka, zda jest opodstatněn právní žalobcův zájem na určeni, 
vyřešena lormálně pravoplatným usnesením, nelze tuto otázku ZIt{Wu 
činiti předmětem sporu, třebaže došlo ke zrušení rozsudku podle § 496 
čís. 3 c. ř. s. z jiného důvodu. 

Zákon nevylučuje, by se kupitel kromě zaplacení určité sumy peněz 
za koupenou věc nezavázal k vedlejšímu plnění neb opomenutí, buďsi 
l1a srážku nebo beze srážky z kupní ceny, zejména, by ještě po nějaký 
čas trpěl bydlení pmdatele v prodaném. domě, buďsi za úplatu, buďsi 
bez zvláštuí úplaty. I při úplatném bydlení nemusí jíti v takových při
padech o smlouvu nájemní, když strany tomu nechtěly. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1927, Rv I 1133/127.) 

Smlouvou trhovou ze cine 14. června 1921 prodala žalovaná žalob
cům dům a vyhradila si v domě 10m do 1. srpna 1926 užívání 1 pokoje 
do ulice, 1 pokoje do dvora, kuchyně do dvora, části pavlače) s kolnou 
a půdou, Za vyhrazené užívání zavázala se platiti žalobclllTI ročně 100 Kč. 
Místnosti a prostory ty měla žalovaná až užívání její přestane v úpln0m 
pořádku žalobcům odevzdati. Po tu dobu nemá žalovaná práva žádati 
od žalobců oprávy a, kdyby se z nich vystěhovala před 1. srpnem 1926, 
nemá nárok na náhradu neb odškodnění. Žalobou, o niž lu jde, domáhali 
se žalobci) by bylo uznáno právem, že poměr založený na dobu do 
1. srpna 1926 výhradou v odst. VlIl. trhové smlouvy ze dne 14. června 
1921, jíž žalobci od žalované koupili clllm ohledně jednoho pokoje do 
ulice, 1 pokoje do dvora, kuchyně do dvora a části pavlače pažením za
hražené, jakož i kolny a půdy není poměrem nájemním. Pro c e sní 
s o·u d p r v é s t o I i c e v prvém rozsudku žalobu zamítl, maje za to, 
že žalobci nemají právního zájmu na tom, by co nejdříve byla určena 
nejsoucnost nájemního poměru, a že tu není tudíž zákonného předpo
kladu pro určovací žalobu podle § 228 c. ř. s. Odvolací soud zrušil na
padený rozsudek podle § 496 čís. 3 c.ř. s. a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje pravomoci, znovu ve věci jednal, maje za to, že žalohci mají 
právní zájem na bezodkladném určení, ze tu není nájemního poměru. 
Nejvyšší soud sdílel též tento názor odvolacího soudu. Pro c e sní 
s O udp l' V é s t o li c e zamítl po té žalobu, maje za to, že ujednání 
stran dlužno považDvati za nájemní smlouvu. O cl vol a c í s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. 

Ne i v y š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
\'ěc prvému soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Oovolatelé, uplatňujíce dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., vytýkají 
odvolacímu rozsudku nesprávné právní posouzení ve více směrech. Nej
prve vytýkají, že odvolací soud neprávem pokládá za neopodstatněn}' 
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jejich právní zájem na brzkém ur(':en' . '" 
!~žto, tento zájem byl již uznán sou"del;, ~~.~~~\C~~:tíl~~j:N~~í~O lOI:'.~:U,· 
flzem a na tomto rozhodnutí na" . ".. v nveJSlm 
O plnění nadešla až pozdě'i 'en ~~,~ze .~IC memÍl, .z: možnost žaloby 
p;vé stolice, třebaže tento J bil zrušIn ~;t~~,U hbX! ~z v I dfb? r~z~udku 
pres možnost žaloby o plnění která' nastal aJl ,,?VO a ,ele !'aZOr, Že 
právní zájem na brzkém urče~í nejsoucnost~ P?ZdeJ\ trva Je~tě jejich' 
okolností, jež jsou patrny ze spisu p' dnaJemm o pomeru podle 
lobců proto že ' .' rvy sou uznal právní zájem ža-
k vmi útratám, f~~;t~r~~~~~~c~ ~~ou~cno~t ,P~áV~íhlo zájm~ .řešiti jest již 
lobní žádání na útr v • mml, ze za ObCl melt omeziti ža
podati žalobu o Iněa~i' kdyz mOh!1 po zr~š.ení rozsudku prvé stolice 
prá~ního zájmu falobců (~y~rk~~ř~~'L a jake ,II 'lkut~čně po~ali. Otázka 
nutlm nejvyššího soudu pro tento spo~ ko;m~ n,e pra~oPI~.tnym rozhod
třebaže byl rozsudek prvého soud ,necne a ne ze JI znova řešiti, 
výslovně neřeší tohoto případu D

U 
zhr.usedn'tale z jiných důvodů. Zákon 

, "" . ru y o savec § 496 c • ". 
ze v p.npade zrusení rozsudku podle -čís 2 4 ' . r. s; nanzuJe, 
omezlÍl na doplnění vadných část''' .. I § 96,c: r. s. ma Se soud 

~o~~ zachovati ,v. případ~ zruše~;' r~~:~dk~ ~~'~I~rcč~~e, r~ !~6má ?rvý 

u
, ~ le praxe nen! Jed;:otna (srov. nálezy čís. 5319 5024 4195 sb c. r. )s, 

Ce em opravneho nzení' t b ". n. s, . 
zkoumáno ale' .les,. y rozhodnutí nižších soudů bylo pIe-

, jen Ve smerech ve kterých t t '" 
~ylo napadeno. Zrušení rozsudl;u podle čís 3 o§ ~~~na ~adad}edy pokud 

~~h~P~~~tr~ě~2:~~cťt~n:o~~~b~ánr~t~iŠ~ě~ n~S~e?ke~; r~J~h~Jneé~~ ~r~~~ 
jenom potud, pokud slouží k dopl ' . prdoustep ~e n.~v?tJ;', ale právem 
děje. Pokud sporný děj byl již ú 7e

;, n\ o~tatecn? zJlsten~ho sporného 
jf~ rozřešeny, novoty nejsou Pří~u~t plO r~n ,a otazky, s ,;"n .související 
ucel, by v něm byly znova brán ~~' n,e ?t opr,avne nzenl nemá za 
odporu stran vyřešeny ve stolicích .. pr~tres b otazky, které byly bez 
rozhodnuty ve stolici třetí Kd ' t d mzslc ne, o dokonce právoplatně 
soud, tak i nejvyšši soud 'shle~!1 e )' ~e Spornem pfípadě, jak odvolací 
lobců na určení nejsoucnosti ná' y, ~~ je op~dstatnen právní zájem ža
již rozřešenou otázku znova ČÍl~~~m, o P?meru, nelze tuto právoplatně 
zrušení rozsudku podle § 496 "I I llfed;netem .~P?ru, ~řebaže došlo ke 

Ve věci samé dlužno vyho~I:;i d~~~i .s', z Jlneho, duvod,u. 
postačujícího skutkového podkladu a?1 ~ro!o" ze, nem zde dosud 
šlo o poměr nájemní. Kupní smlouva pro p!av?1 zaver, ze mezi stranami 
stranami nestačí pro tento před pokl duz~vren~ dne 14. č~~vna 1921 mezi 
dávající strana _ žalovaná _ odev~d~ti e

d 
~m %UVy v~svlta, že měla pro

prati zaplacení 230.000 Kč a měla dl ~m Upl tel Um -.žal.obc~m -
savadní byt v prodaném ddmě ne'd,f

o 
de 1 odu VIII. uvol11ltl I svuj do

užívání platiti vlastníkům domu lo~ eK,o ~s~pna, 1926 a po dobu jeho 
v~jící p~užívati do posledního prosince Ci 9i~' ~emz ~I, ~Ylhradila prodá
pn dome půdičku, dva chlévk e:;e VSI up aty a nahrady 
znění mohlo by se jen USUzo!atr~ kO~U a kur,mk p~o sl~pice. Z tohoto 
vyplývajíCÍ z kupni smlouvy J'ež ~b~e J t o ,vzajemna prava a závazky, 

, sm Uvm strany JSou povinny splniti, 
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a nikoli o nájem. Podíc odst. Vll!. kupní smlouvy byla žalovaná po 
skončeném užívání povinna v úplném pořádku odevzdati kupitelům míst
nosti, jichž užívání si byla vyhradila, nemela práva žádati opravy na 
vlastnících domu, neměla nároku na náhradu, kdyby se před 1. srpnem 
1926 vystěhovala a měla naopak připadnouti úplná disposice místnostmi 
vlastníkům domu. Podle odst. IV. smlouvy měly přejíti užítky prodané 
nemovítosti na kupující dnem 1. srpnem 1921 s odchylkou v odst. VIII. 
nvedenou. Všechna tato smluvní ustanovení poukazují spíše na vzá
jemné nároky a závazky ze smlouvy kupní, než na smlouvu nájemní. 
Zákon nevylučuje, by se kupitel kromě zaplacení určité sumy peněz za 
koupenou věc zavázal k vedlejšímu plnění nebo opomenutí, buďsi na 
srážku neb bez srážky z kupní ceny, zejména, by ještě po nějaký čas 
trpěl bydleni prodatele v prodaném domě buďsi za úplatu buďsi bez 
zvláštní úplaty. V takových případech jde o závazky smluvní, jež strany 
splniti jsou povinny, tak, jak je ujednaly. I při úplatném bydlení nemusí 
v takových případech jíti o smlouvu nájemní, jestliže strany takové 
smlouvě nechtěly, třebaže jest tu na venek určitý předmět užívání a 
určitá úplata, takže by za jiných poměrů šlo o nájem (§ 1090 obč. zák.). 
I takové dočasné úplatné bydlení prodatelovo může býti míněno jen 
jako odsunutí odevzdání dotyčných místností kupitelovi (§ 1061 obč. 
zák.). K otázce, zda jest tu smlouva nájemní a zda k ní čelil úmysl stran 
(§ 914 obč. zák.), žalovaná tvrdila, že bylo výslovně za užívání míst
ností ujednáno nájemné 100 Kč ročně z důvodu, že cena trhová 230.000 
Kč byla původně ujednána s tím, že prodatelce bude dáno desetileté 
bydlení zdarma. Později zdála se žalobcům desetiletá doba dlouhou 
a strany se dohodly, že se desetiletá doba zkrátí na pět let, by proda
lelka byla chráněna v případě .zrušení zákona o ochraně nájemníků, že 
se však bude jednati o nájem á, jelikož cena trhová 230.000 Kč zůstala 
stejnou, určilo se poměrně nízké nájemné 100 Kč. žalující strana po
važovala také žalovanou vždy za nájemníka a ji jako nájemníka přihla-

. šovala k berní správě. O těchto tvrzeních a o dotyčných námitkách 
žalobců chybí skutková zjištění. Žalobci neuplatňují sice dovolacího dů
vodu podle § 503 čís. 2 c. ř. s., ani nenavrhli zrušení napadeného roz
sudku, ale protože uplatněný dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. 
jest oprávněn, pro správné právní posouzení však chybí nutná skutková 
zjištění, nézbylo než postupovati podle § 510 c. ř. s. 

čís. 7492. 

Dovolací rekurs proti souhlasným usnesením nižších soudů v řízeni 
sporném (exekučním) jest nepřípustným i tehdy, zrušil-li původně re
kursnl soud usnesení prvého soudu, nevybradiv pravomoci, pak-li v do
volacím rekursu není napadán názor rekursnlho soudu, následkem něhož 
bylo původní usneSem prvého soudu zrušeno, nýbrž napadán-Ii v do
volacím rekursu pouze nový názor prvého soudu, potvrzený v napade
ném usnesení rekursniho soudu. 

(Rozb. ze dne 11. listopadu 1927, R I 794/27.) 
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V exekuční věci vyhověl soud prve stolice návrhu dlužníka, by 
exekuce omezena. K rekursu vymáhajícího věřitele rekursní soud 
padené usnesení zrušil a uložil prvému soudu, hy znovu rozhodl. Pra'
vomoc zrušovacího usnesení nebyla vyhrazena. S o udp r v é s t o
J i c e po té návrh dlužníklIv zamítl, rek II r s II í s o lid napadené 
usnesení potvrdíl. 

Ne j v y Š š í s o II d odmítl dovolací rekurs. 

Dtlvody: 

Podle § 528 c. ř. s. platného podle § 78 ex. ř. i pro řízení exekuční 
jest

v 

opravný pro~tředek proti souhlasným usnesením nižších soudů vy~ 
loucen. Napadenym usnesením bylo potvrzeno usnesení prvního soudu 
a jest tudíž do~olací rekurs podle uvedeného § nepřípustný, pročež jej 
bylo (§ 526 c. r. s. a § 78 ex. ř.) odmítnoutí. Na včci lIic nemění okol
nost, že k usnesení prvního soudu napadeným usnesením potvrzenému 
došlo následkem zrušení původního usnesení prvního soudu soudem re
kursnírn a že v onom původním usnesení první soud rozhodl iinak ve 
prospěch dovolací rekurentky. DovolacÍ rekurs nenapadá názo~ rek~rs
ního soudu, následkem něhož bylo původní usnesení prvního soudu zru
šeno a došlo k novému, napadeným usnesením potvrzénému usnesení 
prvního ~oudu. Dotyčný názor" rekursního soudu, že přes zá;adu o pří
pustnosh současného použití několika exekučních prostředků při exe
kuci zajišťovací (§ 14, správně § 374 druhý odstavec ex. ř.) jest exe
kuci omeziti, je-li vedena ve většíE1~rozsahu) než k úplnému zajištění 
nutno (.§ 41, správně § 377 prvý odstavec ex. ř.), není dovolacím re
kursem dotčen a dovolacím rekursem obrací se dovolací rekurentka 
proti názoru nižších soudů) že pohledávka) pro niž se zajišťovací exe
kuce vede) jest již na nemovitosti dlužnice úplně zajištěna, takže dal
šího zajištění zabavením movitostí není pro ni třeba. Co se týče tohoto 
názoru nižších soudů dovolacím rekursem napadeného, jde o 110vý samo
statný názor prvního soudu, potvrzený soudem rekursním takže TI2.

padá dovolací rekurs skutečně souhlasná usnesení nižších so~c1ú a shora 
uvedené ustanovení § 528 prvý odstavec c. ř. s. o nepřípustnosti do
volacího rekursu přichází k platnosti. Bylo se proto O dovolacím re
kursu usnésti) jak se stalo. 

čís. 7493. 

Lze-li poslední pořízení p o cl 1 e z e v ní! o r m y pokl~dati za zá
věť, spornou jest všal{ otázka, zda lze poslední pořízení považovati za 
závěť, či pouze za dovětek, lze tuto otázku vyřešiti pouze pořadem 
práva a jest na soud přijati dědické přihlášky i dědiců ze zákona i dě
diců ze závěti. Na pořad práva jest tu ·poukázati dědice ze zákon~. 

(Rozl:. ze dne ll. Ustopadu 1927, R I 816/27.) 

P o z tl s t a los t ní s o u cl přijal na soud dědické přihlášky dě
dicú ze zákona a dědickou přihlášku Aižb2ty P-ové, obmý'šlené v po-
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slec1nim pořízení. Rek II r s 11 í s o II cl nevyhov~i re~ursu ?čdicl! ze z:~
·k la a doplnil napadené usnesení tak, že se děclIcove ze zakona pouka-

Ol C ·h " ,. k 
zují na pořad práva, by rrokázali neplatnost posled11l o pOflze111 Ja o 

závěti. 
N · v v, S Cl u cl 1-,e\')'ho\TP! clovo!aCÍmll rekursu dědicú ze zá-
1 ejvysSl -

kana. 
Dúvody: 

Stěžovatelé napadají usnesení rekursního s?udu potud: poku5! jÍ1~l 
bylo vysloveno, že veškeré ~lědické přihlášky, I _ ~ posledl11ho ponzem, 
i ze zákona) byly soudem prtjaty) a naVrhUjI znlcnu napacIel~er.lOo usne
sení v ten způsob, by jen dědická přihláška záko;,ní,ch cl~cltcn byb 

oudem přijata dědická přihláška Alžběty P-ové vsak ochmtnuta. Pro 
~měnu shodnýc'h usnesení nižších soudil nen~ t~ důvo~ů P?die §v 16 pa
tentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. Ze ]e tu nekohk sobe odpo
rujících dědických přihlášek, vyplýv~ ze v s~isů, Ll. v~tě~?vatel~ t? ani ne:: 
popírají. Na~pak op~rají s.vůj názor, ze,.dedlcka pn:das~a Alzbety P-o;i~ 
z poslední vule nemela by tl soudem pnjata, o to) ze zustavltelovo p~L 
zení označené jakožto poslední vůle, podle jeho obsahu nelze povazo,· 
vatt' za závěť, nýbrž pouze za dovětek, jelikož, jak svě~ky lze prokázal!, 
nechtěl zůstavitel poříditi o celém jmění a take nepondJl,. poslech1l po
řízení je prý tédy jen opatřením o jednotlivých j~eno:llte uvedenrch 
kusech majetkových. Přehlížejí však, že, předpokláda-:I § 126

0 
nesl'; ,nz., 

zde v úvahu přicházejíCÍ, pro opatření tam nařtzene 'p.osled~l1 vuh v r..,adne 
formě zřízenou) J11lIže toto ustanovení míti na mysli len 1:akonem prede
psané vnějši formality (§ 577-600 obč. zák.), jelikož )en tyt~ moh~n 
býti posouzeny v nespornem řízeni b~z proved:lleh~ lorma:l1l~v p~l1~
vodního řízení a bez zjišťování spornych skutecl1?stJ .. K . otazka~?,' ]e~ 
lze řešiti jen ve sporu, patří vša_k, i otázka, zd~ zL1.stavlt~io:~ ponz~~l: 
jež lze podle zevní formy na prvDl pohled ,pokladal! za zavet, ~bs~hu]c 
ustanoveni dědice podle § 553 obč. zák., Cl I1lkoh~, zda tedy zustavltel 
v tomto případě neniínil poříditi o celé své pozusrtal?~h a o. 111 t;k~ 

. orvídil třebaže označil Aižbětu P-ovou v posledm vuli ZGi u111versalm nep , "n ' v v " 
dědičku. Jelikož stěžovatelé neporřeli, že pOSl~~l1í ponzel11, o. nez OPvl.1~~ 
Alžběta P-ová dědickou přihlášku, soudem pn]3tou, vy\a~uJe ze;.neJ~1 
zákonné náležitosti, a nebyla poprena am pravost posle~,mho pOllzen:) 
jsou zde předpoklady, za nichž podle § 122 a 1~5. nesr· fil., § 799 obc. 
zák. bylo veškeré dědické přihláši'y na soud pr'lat!. 

čís. 7494. 

Ustanovení posledniho odstavce § 409 c. ř. s. 'p1,aH také, v říz:n! ne
sporném a vztahuje se najrně i na povinnost d1uzmka k náhrade utrat. 

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1927, R I 916/27.) 

. S o II d P r v é s tol i c e povolil exekuci) rek u r s 11 í s o Ll cI 
kučuí návrh zamítl. D ů vod y: žádáno bylo o povolení exekuce 

eX2-

a tu 
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jest včcí soudce exekuci povolujícího, by zkoumal, zda exekuční titul 
jest pravoplatný a zda uplynula lhůta k plnění (§ 7 ex. ř.). V projed
návaném případě byl exekuční titul, to tíž usnesení okresního soudu Ú 
dne 21. února 1927 v čase exeknční žádosti pravoplatným, avšak Ihúta 
k plnění dosud neuplynula, neboť usnesení rekursního soudu potvrzující 
usnesení okresního soudu bylo doručeno stěžovatelce dne 14. dubna 
1927 a proto teprve dnem 28. dubna 1927 končila lhůta k plnění. Prvý 
soud, povoliv žádanou exekuci již dne 25. dubna 1927, učinil tak ne
právem, neboť povinné straně plynula lhůta k plnění až do 28. dubna 
1927. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Vymáhající věřitel navrhl exekuci na základě usnesení okresního 
soudu potvrzeného rekursním soudem, které bylo vydáno v řízení o svo
lení k výpovědi podle zákona o ochraně nájemníků a jímž podle § 5 
prvý odstavec tohoto zákona povinné straně uložena náhrada útrat do 
14 dní pod exekucí. Podle § 1 Č. 6 ex. ř. jsou nařízení v nesporných vě
cech právních exekučním titulem, pokud podle předpisů pro ně plat
ných mohou býti vykonána (§ 12 nesp. říz.). Podle § 12 druhý odstavec 
nesp. říz. nesmí, je-li stížnost podána, usnesení býti vykonáno. Stížností 
odkládá se tedy vykonatelnost napadeného usnesení až do jejího vy
řízení. Že se tím odsune též počáte~ lhůty k plnění stanovené usne
sením, není sice v nesporném řízení nikde vysloveno. Takové ustanovení 
jest však obsaženo v § 409 c. ř. S., který ve svém posledním odstavci 
předepisuje, že lhůta k plnění rozsudkem určená počíná teprve po dní 
jeho pravomocí. Tuto zásadu nelze použíti jen v řízení sporném; tím 
jest vyslovena všeobecná zásada platná pro všechna rozhodnutí, proti 
nímž jest opravný prostředek s účinkem odkládacím, tedy i v řízení 
mimosporném. Dokud odkládací účinek trvá, není dlužník povinen plniti 
a, když účinek ten pomine vyřízením opravného prostředku, má býti 
dlužníku zachována celá lhůta, by mohl svůj závazek splnití bez donu
cení. Že i náhrada útrat dlužníku uložená jest plněním, o němž platí tato 
zásada, nemůže býti pochybno. Jest tudíž přisvědčiti soudu druhé sto
lice, že lhůtu 14 dní, která byla povinné straně okresním soudem k ná
hradě útrat stanovena, jest počítati teprve ode dne, kdy jí bylo doručeno 
rozhodnutí rekursního soudu o její stížnosti. To se stalo 14. dubna 1927, 
takže lhůta končila teprve 28. dubna 1927. Exekuční návrh, podaný 
již 21. dubna 1927, jest tudíž předčasný a byl proto soudem druhé sto
lice právem zamítnut. 

čís'_ 7495. 

K platnosti nájemní smlouvy s vnuceným správcem 'nemovitosti ne
vyžaduje se schválenlexelručního soudu, byl-Ii nájem sjednán na ob
vyklou dobu, třebas se na byt vztahovala ochrana nájemců. 

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1927, R I 951/127.) 

lili 

,., o v klIzení bytu, ježto prý ho i.alovaní 
Proti žalobe majltelky do~1U Y 'e uzavřeli ohledně hy tu najemm 

oby'vají bezdůvodně, namltlI zalo
d
va11l , z, lobkyně Pl o c e sní s o u cl 

'm správcem omu za· I ' 
smlouvu s vnuceny... , tomu tak, žalobu zamítl. O d v o ,a c. 1 
p r v é s t o II c e Z]IStIV, ze k ložil prvému soudu, by, vycka]e 
s o u d zrušil napadeny. rozsude a u

h 
dl D ů vod y: Jest především 

pravomoci, řízení doplml a znov~ roz.o . jako takový byl oprávněn 
rozhodnouti otázku, zda vnuceny spr~vc~ní smlouvu se žalovanými 

'" . ' I tnou a závaznou na]eI . 1926 uzavntI pravop a " ' . 'ž vyklidil koncem pros1l1ce r. , 
ohledně bytu v d~me ,Z~IObky~e, ]e]louvu žalovaní opírají právo v byte 
Jose! L., poněvadz prave o t~ o, sm 'm zmocněncem dlužníka, v tomto 
bydleti. Vnucený s?ráv~e ~e~I ztkOnny ánem soudu, jehož působnost 
případě žalobkyn,e" ~fbrz jeľ09 ]=nn~:lg podle § 111 ex. ř. může vnu-
ustanovuje exekucm rad v § I dobu v místě obvyklou a 

. d ati nájemní sm ouvu na k ť 
cený správce u]e, n. , b " svolení exekučního soudu ,em 

Podle § 112 ex. r. lest tre a sp!aV~I hospodaření]' akož i ke vsem 
, 'I 'e]'í k obyce]ne1l1u ' , b d"" opatřením, jez nena,;z, , " f' není-li nebezpečí v prodlen!, u, IZ 

jiným zařízením zvlastnI dulez!t~~ 1, .' vce dříve než se svolení da a 
slyšen vymáhající věřitel, dluZ!1l a hSP,\~ Není proto správným názor 
také než se pachtovní ~mlou,va sc z:~!;a'e nájemní smlouvu, jest vše-

Prvého soudu, že vnuceny spravce,~, tel]i co do způsobilosti a opráv
, 'I t íku domu prOnajlma 't á obecne roven v as n 'k t t sporném případe nu no uv ,

" louvy Naopa v om o ." dobe nění k uzavrem srn· ..' byla uzavřena totlz, ze v , 
žiti, za jakých okolností s~110uv~ na]~mniatí předpisy z~kona o ochraně 
kdy byla uzavřena, pl~tIly a ~;u čí/ 48 sb. z. a n., že výpověď p~dle 
nájemníků ze dne 26. ~rezna 19 d" dó výslovně zákonem stanovenych, 
těchto předpisů lze dalI jen z uvho

l 
v· říti vnuceny' správce na dobu 

I á]'emní nemo uza , 'b ' 'en a že proto sm ouvu n , § 111 rvý odstavec ex. r., ny rz ] 
obvyklou ve smyslu ustanov~m kl I t rozuměti dobu výpovědní, tak, 
na dobu neurčitou. Dobou o vY'k oU'h

z 
omezení výpovědí zrušiti. Tuto 

že lze nájemní smlouvu bez ,ves lere ~ak vypověd-ěti jen ze zákonnýcl1 

smlouvu správce se žalovanyml
d 

ze vs. načný zájem na tom, kdo jest 
důvodů a proto právě vlastmce,. OI~~ :~: uzavřena. Právě tyto poměr~ 
nájemníkem, s kým smlouva na]em,. lní za platnosti zákona o ochrane 
odůvodňují, že uz~~řeni sml~?.:'? ,n~t~ežitosti a že proto třeba schvá~ení 
nájemníků jest zanzemm zv as nI I byla platnou tak jako lest 

k ' 'h by takováto sm ouva " dl § 111 soudu exe ucm o, " ' í smlouvy pachtovm po e , 
třeba takovéto schvalem, I: u~~vre~ h chráněných zákonem o ochrane 
ex ř Za nynějšíCh pomeru na]emme . o že latnost smlouvy ná
ná']'e~níků již ze samého zákon~ ljde na ]e~ 'sprá!e nutně vyhledává 

vl' mi uzavre vnuceny' . 
jemní, ji! se za ovany , t schválení exekučního soudu .vnuceny 
schválem soudu. Ponevadz to o I ., dně schválena a take mtere-

. ' . d I nebyla sm ouva ra , I 
správce Sl nevyza a, I' h' . nebyli jest smlouva se za 0-
senti před uzavřením smlouvy v?:~ yc.:n~eplatn;u 
vanými uzav!e,n~ podle § 87?'10 c. :~eI;é usnesení a vrátil věc: o~vola

Ne j v y s S 1 S ~ u d zrUSI hn~f nepřihlížeje k důvodu, z nehoz zrU
címu soudu, by o nt znovU r?z o , 
šil rozsudek soudu prvé stolIce. ll3 

ClvHnl rozb'1dmltl IX. 
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DŮVDCly: 

Nelze přisvědčiti n11ne111 odvolacího soudu, že k platnosti nájemni 
smlouvy mezi žalovanými a vnuceným správcem bylo zapotřebí schvá_ 
lení exekučního soudu. Podle §§ 109, 111 a 112 ex. ř. jest vnucený 
správce zákonem zmocněn a nepotřebuje tudíž svo.Jení soudu ke všem 
opatřením, jichž jest třeba, by nemovitosti bylo řádně a úspěšně hospo_ 
dářsky užíváno, pokud opatření ta náležejí k obyčejnému hospodaření 
a nejsou zvláštní důležitosti. K těmto právním jednáním, které patří do 
samostatného oboru působnosti vnuceného správce, počítá zákon sám 
(§ 111 ex. ř.) výslovně sjednání nájemních smluv na dobu v místě ob
vyklou. Zde šlo o byt v obytném domě. Tento byt pronajmouti bylo úko
nem obyčejného hospodaření, poněvadž pronajímání takového bytu je 
pravidelným způsobem jeho zužitkovánÍ. Pronajat byl byt na dobu ob
vyklou, kclyž nebylo nic jiného ujednáno, než že se byt pronajímá za 
měsíční nájemné 100 Kč. Podle § 111 ex. ř. byl tudíž vnucený správce 
k smlouvě té oprávněn bez svolení exekučního soudu. Na tom nemůže 
nic měniti okolnost, že se na tento byt vztahuje zákon o ochraně nájcm
níků, touto okolností nestává se pronájem bytu opatřením, vymykajícím 
se z rámce obyčejného hospod'liení ani opatřením zvláštní důležitosti. 
Neboť ani byty podléhající ochraně nájemníků nelze zužitkovati jinak 
než pronajmutím a pronájem není vzhledem k předpisu § 7 (2) zák. 
o ochr. náJ. právně Jinak možným než ·/s obmezenÍm vlastníkova práva, 
byt vypověděti, jak zákonem jest stanoveno. Toto omezení nemohl by 
vyloučiti ani exekuční soucl, ba ani vf"astník sám, tak že jeho postaveni 
není nepříznivějším než by bylo, kdyby byt sám pronajal. Kdyby neměl 
vlastník po zrušení vnucené správy býti omezen v disposici s byty, které 
se uprázdnily za jejího trvání, musely by byty zůstati bud' nepronajaty, 
což by Se zřejmě příčilo účelu vnucené správy, nebo nesměly by býti 
alespoň pronajímány na clobu přesahující tři měsíce (§ 2 (4) zák. 
o ochr. náj.), což při domech, které nejsou určeny pro přechodné uby
tování cizinců, není dobou obvyklou a mohlo by rovněž snadno zmařiti 
úspěch vnucené správy. Osobní vztahy mezi vlastníkem domu a nájem
Cem bytu, s nímž vnucený správce smlouvu sjednává, případný nepřá
telský poměr mezi nimi, nejsou rozhodující pro otázku, zda pronájem 
jest jen opatřením obyčejného hospodaření. Platnosti smlouvy není ani 
na závadu, že žalobkyně před zavedením vnucené správy pronajala 
sporný byt osobě jiné. Soucl prvé stolice již poukázal správně v té pří
čině na rozhodnutí n. s. sb. čís. 1513. Žalobkyni' mohla proti opatření 
vnuceného správce o pronájmu bytu žádati odpomoc u exekučního soudu 
podle § 114 druhý odstavec ex. ř. To též učinila, avšak bez úspěchu, 
ježto její námitky byly exekučním soudem pravoplatně zamítnuty. Ná
jemní smlouva, na jejímž základě žaiovaní sporného bytu užívají, jest íu.
díž platná. V důsledku toho nezáleží na tom, zda se do bytu přestěho
vali se svolením žalnbkyně, čili nic. 
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Čís. 7496. 

, t li na náhradu škody, ježto ~o 
Pf(} nárok dělníka proti zamestn~~ma epenízem než mu strhoval, ~a

- h,' pokladny mens! , k' . st příslušnym hlásil u nemocens"e " I' nižší nemocens e, Je (} . , h ' mu bylo vyp aceno sledkem ce oz 
'ivnostenský soud. 
z 53j?7 ) 

(Rozh. ze cine ll. listopaclu 1927, R I 9 _. , 

. ~ v 'ho a potom onemocnel, I .\ elne zalovane t ' 
Žalobce, kt:rý pra~óva, I:bc~~ na okresním soudě náhr~d5Y ~ ~6 z~: 

'hal se na zalovanem za okladnu tvdne c ' 
dO~,~u strhoval ze mzdy n~,nemocensk~: t~1il(Q 4 Kč 83 h ~ že tím ,za
a~láSil ho u pókladny se srazkou ~a mz dobu nemoci vyplaceno, mis:" 
o. '1 že mu bylo na nernocenskemK~046 h toliko 16 Kč den ne. N~
Vln! , 'h 'v eným 5 c, k' podpore 
18 Kč, odpovídajíc;c sr~z" 'b za nemoci na nemocens e , K' 
sledkem toho obdrzel pry :alo ce, útrat spojené s cestou 150 c, 
o 702 Kč méně, k t~mu pr~~~Pi~ a žal~~aný jest m~. ji j'ov1l1en ~':: 
i utrpěl prý žalobce skodu .tl ~ lobu pro věcnou nepnslusnost s?u , 

"ť P - ní s o li d odml za ~ " žto podle ieho nalOru ~~t~d'"se t~~e pro nepřípust~ost poradu/~~~~n;e ze dne 27. listopadu 
lest přísluŠným živnostensk~. sO~l,d (§hodčí soud nemocenské pokladn~ 
] ~ís 218 ř. zák.), po pnpa e!OZ .. 33 ř zák.). Rek u r snl 
1896, c . í 30 března 1888, CIS. :. .. d ' soud a 
(§ 41 zákona ze (ne. . '. že příslušnym lest ra ny . 
s o II d vyslovP naprotI tomu n:;0111~ě řízení, o lJříslušnostl znovu lOZ-
vrátil věc prvemu soudu, aby, p 

hodl.. , ,. s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 
Ne]vyssl 

Dúv'Oc1y: 

, I příti opráv-, kursního soudu ne ze ll, V. 

Do'volacímu rekursu do us~esel1l .r~ odniku pro nějž platí zlvno-
- , Jde o spor dělníka, zamestnane OkY P po]'išání proti zaměstnava

neDl. . v dl'h' emocens emu , t' v 0-
stenský řád a ]enz po ~_ a n s rávného jednání, pokud s:, vce op ; 
teli o náhradu ško~y z d,; vodu, n~ Povinností k nemocenske pokladne 
menutí' ve příčine ohlasovaClc~ P 1888 čí' 33 ř. zák.). Jest to spo,r 
("'§ 31 32 iákona ze dne 30. blre:na t' k 'ne;;ocenské pokladně, ktery, 
l~' 'h přís usnos 1 h dVímu z poměru pracovl11 o a z 't _ nou není vyhrazen roz o c .. ; 

'ežto nemocenská pokladna ~eJ1l s la dn~ 30 března 1888, čís. 33 r. 
~oudU pokladny podle, ~ 41 ,:a,kona ~: dne 27.' listopadu 1896, čís. 218 

'k Takové spory uvadl § 4 zakona tříd před živnostensky soud, 
~a z~k. pocl písmenou c) a e), lako ,spor~p:dě v okresu podniku ž~vno~ 
j~-li jak tomu jest v proJed~avan~~~J':~ho s~udU vylučuje piíslusnos

l
, 

sten~ký soud. Příslušnos! Zlvnos c zákona o živnostenských s,o~s\ec: 
soudů řádných (§ 3 druhy od~ta\~e nal rvní soud, že dovolal1Y radny 
C~I'S 218/1896). Podle toho spr,av,:e uz .. IP'n'v' že pořad řádného soudu 

. ,. , or vecne lleDflS us , d 'tl Ná soud jest pro zahaleny SF " z toho 'důvodu žalobu o ml. ,-
jest v tomto sporu vyloucen, a pravem II" 
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zor rekursního soudu opírající se o to, že jde o nárok soukromoprávní, 
sdíleti nelze. Tato vlastnost nároku nemůže odůvodniti příslušnost řád
ného soudu, neboť spory v § 4 zákona ze dne 27. listopadu 1896, čís.' 
218 ř. zák. vypočtené a živnostenskému soudu přikázané, jsou většinou 
spory O nároky soukromoprávní. Dovolací rekurs bránící se příslušnosti 
řádného dovolaného soudu jest podle toho opodstatněn a bylo se o něm 
usnésti, jak se stalo. Otázku, kterou se nižší soudy zabývaly, zda byl 
žalobcův nárok na nemocenské nesprávným ohlášenim u nemocenské 
pokladny dotčen, pokud se týče, zda může žalobce nastupovati na ža
lovaného o rozdíl na nemocenské podpoře, zda žalovaný jest ohledně to
hoto nároku pasivně legitimován, nelze v tomto údobí sporu řešiti, nýbrž 
jest ji ponechati rozhodování ve věci samé. 

čís. 7497. 

Smlouva mezi československou republikou a královstvím Srbů, Chor
vatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků ze dne 31. března 
1924, čís. 146 sb. z. a n. 

Třebas předpis § 34 (1) smlouvy stanovil, že rOzhodovati o plat
Doot! manželství, o rozluce a o rozvodu od stolu a lože, jsou příslušnými 
výlučně úřady onoho státu, jehQŽ příslušníky jsou manželé v době po
dání žaloby nebo žádosti, jest československý soud příslušným rozhod
nouti o žádosti za rO!lluku manželství příslušniků jihoslovanských podle 
§ 17 rod. zák, vyslovil-Ii tuzemský soud pravoplatně rozvod maože!-
3tví jich od stolu a lože. Nález československého soudu o rozluce jest 
však účinným pouze pro území česk9s1ovenské republiky. 

(Rozh. ze dne I!. listopadu 1921, R I 954/;n.) 

Žádost manžela, bydlícího v Lublani, by bylo rozloučeno jeho man
želství s manželkou, bydlící v Praze, s o udp r v é s t o I i c e (zem
ský civilní soud v Praze) odmítl pro nepříslušnost soudu. D ů vod y: 
Podle čl. 34 smlouvy mezi republikou československou a Královstvím 
SHS. ze dne 17. března 1923, jež nabyla účinnosti dnem 6. července 
1924, jsou výlučně příslušnými rozhodovati o platnosti manželství, 
o rozluce a rozvodu od stolu a lože úřady onoho státu, jehož příslušníky 
jsou manželé v době podáni žaloby nebo žádosti. Přiznáním stran i roz
vodovými spisy zdejšího soudu jakož i doklady v nich obsaženými jest· 
prokázáno, že manželé byli a jsou dosud příslušnými do Lublaně Krá
lovstvi SHS. a tedy platí o nich shora zmíněné ustanovení. Smlouva om 
jest zvláštním zákonem a na věci nemůže změniti okolnost, že zdejší 
soud o rozvodové žalobě již rozhodl právoplatným rozsudkem, neboť 
v nesporném řízení soudce z moci úřední v kterémkoliv období řízení 
jest povinen příslušnost soudu zkoumati a prorogace stran v řízení ne
sporném nemá místa. Rek u r sní s o u d napadené usnesení po
(vrdil, poukázav k jeho důvodům, k nimž do d a I: Rozsudek ve sporu 
rozvodovém, třebas nabyl právní moci, nemá právní Účinnosti při posu-

ln! 

k \ vuboc IJříslušnými k rozhodo-
. k d J'sou soud)' tuzel11S c • cl' dl zavání otaz y, z a v v h t : vodu v rozluku, poneva z po e 

vání o žádosti za premenu tOuoč~s~~~lovenskou a královstvim SHS. ze 
čl. 34 sml?uvy mezI rep.ubhko b z. a n. na rok 1924) jsou k ro:hod?-
dne 11. hrezna 1923 (C1S. 146 s " o I'ozvodu od stolu a loze pn-

. ' lství o rOZlUce a . ' l' 
vání o platnos;1 ,m~l;ze, 't 'ehož příslušníky JSou manze e 
slušnými vÝ,lu,cl:e urady on?~o ~~i L~~níouva ta váže oba státy a vpro!.o 
v době podam zaloby nebo zado~ I' ví když oba manželé jsou pnslus~ 
"ni žaloba o roz~od t~hoto l:,aSn~~ s)! ;a tuzemský soud vznesena býti 
nými do Lublane (kralovs!VI . I " 

neměla. "1 sení obou nižších stolic a ulozll 
N e j v y Š š í s o u d , ~drUSlt' usneluku manželství po případném dol

soudu prvé stohce, by o za os 1 o 10Z 
ším jednání znovu rozhodl. 

Dftvody: 

. 0'-la1 na odpůrkyni, bytem 
Navrhovatel, hydlištěn; v Lubla111~od ~ demského civilního soudu 

v Praze, v červenCI 1921 zalobu o. I?Z dne 4 srpna 1921 vyřídil v ten 
v Praze, jenž ji rozsudkem pr? uz~a;1 ~~é manŽelky. Nastala tedy podle 
rozum, že rozvod vyslo,~11 z, V1l1r za oVkého civilního soudu v Praze i pro 
§ 20 čís. 1 zák. rozl. pnslusnos zems t'hož zákona. Žalobce tuto žádost 
žádost o rozluku podan?u 'po~le §1 ;il emimo jiné výslechem odpilrkyně 
podal a zemský soud set;e~lm .zJIs'koJi souhlasu toho k rozluce podle 
i to, že ona s rozlukou sou a.s:: ae . e však odmítly žádost z důvodu, 
cit. § 1 ~ n~n.í zrov~~ tř~ba. Nlt~b~~~~c a tudíž státními p!íslušníky krá
že manzele JSou pnslusm d0

34 
d t (1 \ smlouvy mezi esI. republikou 

lovství SHS., takze podle § ~, s. '1924 čís. 146 sb. o úpravě vzá
a královstvím SHS. ze ,dn~ 31. ]rezna t' tů příslušnými pro tuto rozluku 
jemných ~r~v~~ch styku te.ch~. c~o_u I~~vatel stojí však v dovolací stíž' 
jsou vylucr:e ura~y ]u,goslavs eO č~sv 1 rozlukového zákona a má za to, 
nosti proste na pnslusnostr § 2 .' d němž se příslušn.ost ta 
že když řečený rozsudek zemskeho sou u, .. ~ana tento případ § 34 cit. 
zakládá nabyl právní moCi, nevztahuJ~se Jl d k byl vydán na základě 

, ··t ' li '1 že rozvodovy 10ZSU e "" 
smlouvy mezlsta m, a e: neb ,la íed. žaloba odmítnuta pro nepr~-
prorogace podle. §. 104 J. n." '~'e o~lle § 34 smlouvy odňata ,zdel~ 
slušnost s odvolamn2 ~a, to: ze ve '~el~ v zoufalém postavení, ponevaclz 
ším soudům, a koneme ze JSou ,man ho' LI v SHS rozluky docíliti, jeho 

. l' k' h 'konu nemo ' . prý podle Jugos avs yc za D' d že když rozvodový rozsudek 
, 1 t' avřeno bylo v Praze uvo, . § 20 ,. manze s VI UZ o I' d: . pe' ti i příslušnost podle CIS. 1 . . oci má to dus e ne v za . 

naby pravm m., , .. d' kt . šak z Inyšlenky pouze nadhozeno 
1 zák. rozl., kryje v sobe J~ l?: . er\~itky hned na první pohled a jest 
není viděti, jsou.ť na sna e vazne na kázalo že námitky ty neohstojí. 
třeba teprv podrobného rozboru: by ~~~ vúbe; nepatří, neboť, je-li pří
Otázka prorogace podle.§ 104 J',njů opravdu výlučná, nemá prorogace 
slušnost domovsk~ho statu r:,anze stě tuzemské pravomoci odňata ve 
právního účinku, Ježto p~k vee Je,p[o, st nezhojitelná. Prorogací tedy 
smyslu § 42 j. n. a to Jest nepns us no 
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udánlivá výlučná příslušnost úřadů jugoslávských nebyla dotčena a pn
slušnost zdejších soudů nebyla založena. Ale ovšem rozvodový. rozsu_ 
dek nabyl právní mocí a nelze ho přes všecku nezhojitelnou nepřísluš_ 
nost již zvrátiti a to je jedině dŮležito, nikoli to, že spočival na proro_ 
gaci, nebol', kdyby si byl soud příslušnost i bez prorogace osobil, bYlo 
by to stejné. Stesk, že je postavení manželů, nebudou-li připuštěni se 
žádosti o rozluku k zdejším soudům, zoufalé, byl by, je-Ii pravdivý, jen 
dúvodem, by se předpisům smlouvy dostalo výkladu hovícího právnim 
potřebám stran, a to se již stalo. Nejvyšší soud totiž otázku »výlučcé 
příslušnosti« úřadu domovského státu manžeW probral podrobně již 
v rozhodnutí ze dne 9. srpna 1927, č. j. R I 661,;127, čís. sb. n. s. 7230, 
kde dospěl k výsledku, že tu přes doslov předpísu nejde o »výlučnou 
příslušnost« domovského státu tedy o vyřazení čsl. předpisů kompe_ 
tenčních, zejména též § 20 čís. 1 zák. rozl., z platnosti, nýbrž prostě 
o otázku právní účinnosti nálezů státu domovského na územi státu dru
hého a naopak nálezů státu druhého na území státu domovského, jak 
to plyne z výkladu sporného předpisu (odst. 1) s předpisem odstavce 3. 
téhož.§ 34 smlouvy, jenž stanoví, že každý stát bude uznávati nálezy 
státu druhého jen v případě odstavce 1, t. j. jen tehdy, byl-li tento do
movským státem manžel,!. V rozhodnutí tom šlo sice o smlouvu s Pol
skem ze dne 6. března 1925, čís. 5 sb. pro rok 1926, av.šak otázka je táž, 
protože obě smlouvy mají v bodech, o něž jde, docela stejné znění. 

Co podle citovaného § 34 odst. 1 smlouvy platí o rozluce, platí 
i o rozvodu, i k rozhodnutí o něm jsou podle něho výlučně přislušny 
úřady domovského státu manželů. A tu 'by se na první pohled zdálo, že 
skutečnost, že tu je právoplatný rozsudek čsl. soudů vyslovující rozvod, 
jest úplně bez významu, neboť lze nam1lnouti, že, osobily-li si čsl. soudy 
neprávem příslušnost rozhodovati o rozvodu, je to odbytá věc a. nemůže 
to míti vliv na otázku pfÍslušnosti k rozluce, která jest nyní na pořadu: 
že předpis, že příslušny jsou k ní úřady jugoslávské, zůstává nedotčen 
a soudy čsl. nemohou sí tu příslušnost osobovati. Ale při bližším ohle
dání objeví se tato námitka lichou. § 42 j. n. stanoví, že, je-li věc od
ňata bud' al vůbec právomoci tuzemské (a to by byl sporný případ), 
anebo b) aspoň řádným soudům tuzemským, tak že sice patří před prá
V0l110C tuzemskou, avšak na pořad správní, má se vysloviti zmatečnost 
nálezu i řízení a věc pro nepříslušnost zdejší neb nepřípustnost pořadu 
práva odmítnouti. Ale dejme tomu, že, jak se často skutečně stává, 
soudy toho neučiní, nýbrž věc rozhodnou a rozhodnutí se stane právo
platným. Jest je možno ještě zvrátiti? .Je, ale jen v případě ad b) a to 
jen dvojí cestou. Bud' nejvyšší úřad správní zakročí u nejvyššího soudu 
podie § 42 druhý odstavec j. n., aneb, osobí-li si i správní úřady pří
slušnost a nastal kladný konflikt, rozhodne konfliktní senát podle § 3-6 
zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. Nebyla-li náprava 
zjednána jeduím z těchto dvou způsobů, zůstává nález, byť jakkoli ne
příslušně vynesený, v právní platností a musí ho všemi úřady říše býti 
dbáno. Ale v případě ad a), když jde o věc příslušnou správně před 
úřady cizozemské, takové nápravy vůbec není, nemůžeť zakročiti ani 
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. u" že rozhodnouti konfliktní • v v 'l soudu am nCIl1 , , 1 t 
cizozemsk)" úřad ll. ne)vY,SSl :0,,, c 'tává nutnl: v tuzemsku v prav11i pa _ 
'enát" nález jakkolI nepnslu~ny v ZHS iek zemského soudu v Praze ze 
s sti' Tak nikdo neodstra1l1 uz rozsU( d A V případě R I 661/27 bylo :~~e 4. srpna 1927, jímž vySl~~~I~zrso:({eOk ~yslovivší rozvod nabyl Plrt~o-
tomu zrovna tak, I tu tuzems!') . ten že tento rozsude"k na po s t" 
'Iatnosti. Následek je pros, e Jen .' uznáván ale zde zůstává v p a~-
I: elní a onen na jugoslávskem nebude , .e' by' v Československu odpl-
uz , , proto nemozn , ~ d o to 
nosti byloť by nehorazne a t .. voplatným nálezům csl. sou u, .~án I;yl právní účine~ a plat~?'t ~I~ozdělen sám se sebou v rozporu. 
b čsl. právní řád sa~n, v ,so e Y čsl JodatÍ pomocnou fuk.u. k tomu, 
I ~,ebude moci tedr ,;adny, sOi~~OdU· I~edbati a druhého nutrtr k ?bno
kd by jeden z manzelu chtel ;0 'd' však je rozsudek platny, z~
vel;í manželského sPoleč§el;;tv~Xo;;:~n:, ale tu byl by zdejší .řá~ o?e~ 
kiádá take narok podle kd ~ hmotný nárok přizna,val, .odplfa V~\ 
sám se sebou v odporu, .. y y k tomu potřebne; ma-I! 10ZSU ~. 
možnost ho uplatl11Í1" odpnaJe for~m 'k na má tento nárok zase v.o:a
rozvodový v zápěti narok § 17 10Z .. za ~ák'ona Tím vším arcI nem re-
0t'ti příslušnost § 20 čís. 1 ~O~IUkO~~~~du bude· uznáv án také na úze~,í 
teno; že vynes~ný už"rozsuc e o ~ SHS .. naopak tam vskutku uznávau 
příslušného cizlho stalu,_ zde ted~řád účil;ným čl. 34 smlouvy, t. J. Jeho 
nebude, v tom ohledu "ZL1sta~,e, Pvatell11ýlí, když myslí, že čl. 34 pro jeho 
odstavec 3 a v tom se ledy s ",ZO bude í s nálezem čsl. soudu o 10Z
případ vůbec neplatí. A steJl1" tomu 
Juce. 

čís. 7498. 

Dražba podle § 352 ex. ř: 'dl 'níkem výslovně navržen odldad 
Nebyl-Ii v dražebnÍ',ll !Izem u~~ti a to ani k ochraně v:tejného 

dražby, nebyl soud opraVnet1/ak'le ohroženého veřejného záJm~ ne-
zájmu, pokud tuto oc~ranu,~mne , řadem právně vhodnym. 
uplatni! příslušný veřeJnOpra~~l ;v~ ;~~n';:ni, stanovicí dražební pod-Dražebni rok nelze stanO~l 1, o u 

m/nky, nenabylo prai'hVflI)' meO~~su nelze tu přisouditi. útraty (dovolac o r 

(Rozh. ze dne ll. listopadu 1927, Rl 956/27.) 

, - oti ostatním spoluvlastníkům exe-Několik spoluvlastl1lku vedlo pr I 't . t l' Ježto obec U. up.latlllla 
'I šem spoluv as lllC v . 1 ,. kuci dražbou za uče em zru . k e dne 17 července 19 9, C1S. 
·k- , ok podle za ona z . ". " 

proti spoluvlastm um nar ". b dražební řízení bylo prer~seno: az 
421 sb. z. a n., !,avr,hh dluzn~C1, Yřiznání dražených pozemku obCI U. 
bude pravoplatne Vyfl ze na otazka P, t o I i c e zamítl návrb na od~ 
jako obecníbo statku. S o u d ? rve k~Ci dražbou společné nemov1tosÍ1 
klad rek u r sní s o u d odlO~11 ex~ k obce U na tutéž nemovitost 

' ·h hodnut! o naro u . ".. až clo pravoplatne o roz, 1919 čís 421 sb. z. a n. v nzem sprav-podle zákona ze dne 17. cervence ,. 

!' 

I 
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ním a zrušil dražební termín, konaný dne 18. června 1927, jakož i udělení 
příklepu při něm Janu U-ovi k téže nemovitosti, jako zmatečné. D ů
vod y: Když jest mezi stranami nesporno, že obec U. uplatnila proti 
nim jako spoluvlastnikům nemovitosti nároky podle zákona ze dne 17. 
července 1919, čis. 421 sb. z. a n. o přeměně statku obecního ve kme
nové obecní jmění, z knihovního výtahu jest patrno, že právo vlastnické 
bylo ke společné nemovitosti vloženo podle intimátu ze dne 31. března 
1859, čís. 189 S. Z. K. a smíru ze dne 24. března 1880, čís. 1678 stra
nám toliko jako vlastníkům usedlostí v položce B 1 téže knihovní vložky 
vyjmenovaných a nelze vyloučiti možnosti, že nárok obce z důvodů ve
řejnoprávních na společnou nemovitost bude ve správním řízení uznán, 
jest veřejným zájmem, by do pravoplatného rozhodnutí správních úřadú 
o nároku obce U. nenastala změna v osobě vlastníkú nemovitosti, která 
by odporovala knihovnímu zápisu ze dne 24. března 1880, čís. 1678 
téže knihovní vložky. Stěžovatelé návrhem na přerušení řízení, jehož 
v exekučním řízení není, mínili zřejmě odložení (stavení) exekuce podle 
§ 42 ex. ř. Důvody odložení jsou v zákoně uvedeny ovšem výpočtem a 
žádný z nich se nevztahuje přesně na exekuční věc o niž jde, avšak, ne
hledíc na to, jest odložení (stavení) ospravedlněno jednak zmíněným 
zájmem veřejným, jednak právní bezpečnosti stran i vydražitele. Ne
bylo proto s hlediska ani věci anJ zákona překážky proti odloženi (sta
vení) exekuce. Ohledně předpisů, jimiž se řídí dražební řizení pro rozdě
lení společné nemovitosti, dlužno uvésti, že ku provedení tohoto nároku 
jest užíti ustanovení §§ 272 až 280 patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 
208 ř. zák., z čehož plyne závěr, že předpisů exekučního řádu jest po
užíti potud, pokud nebrání tomu zvláštní povaha dražby podle § 352 
ex. ř. (rozhodnutí sb. n. s. čís. 2103/!1922). Podle § 352 a § 169 třetí 
odstavec ex. ř. nesmí dražba býti vykonána, dokud nebyly dražební pod
mínky právoplatně ustanoveny, a § 277 nesp. říz. ukládá soudu, by 
prodejní podmínky byly určité a zřetelně vyjádřeny. že není to možno 
bez právní moci. usnesení prodejní podmínky upravujícího, jest na bíle
dni. Když vyhotovení usnesení prvého soudu upravujícího dražební pode 
mínky bylo doručeno teprv dne 14. června 1927 a dražební termín a 
udělení příklepu provedeny byly dne 18. června 1927, stalo se to vše 
v době, kdy běžela ještě lhůta § 65 druhý odstavec ex. ř. pro rekurs do 
onoho usnesení, a kdy prodejní podmínky nebyly ještě právoplatně usta
noveny. Skutečnosti tyto porušují donucovací předpis zákona a zpúso
bily, že nezákonným postupem byla stěžovatelům odňata možnost na 
soudě projednávati, to jest do konce lhůty ke stížnosti do usnesení o dra-· 
žebnÍ.Ch podmínkách, stížností usnesení tomu s úspěchem odporovati, 
což činí dražební termín a udělení příklepu při něm zmatečnými (§ 78 
ex. ř., § 16 nesp. říz. a § 477 čís. 4 c. ř. s.). Stěžovatelé ovšem neodpo
rovali udělení příklepu Janu U-ovi (§§ 187 a 182 ex. ř.), avšak před 
prvým podáním navrhli, by dražební termín nebyl konán pro výše zmí
něné· skutečnosti, zákon porušujícÍ, a činící dražební termin a uděler;i 
příklepu při něm zmatečnými. 

Ne j vy Š š í s o Ll cf vyhověl dovolaCÍmu rekursu potud, že zru~;i! 
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, . d žby a ve vý-
, ",. 'l Y bilo nařízeno odlozem ra k 

napadené usnesenI v cas.h \ ]'-~ :;. 'W[SU nevyhověl; prvému SOUdl: pa , 
roku o útratách, jinak dovo ~Clmukle: 'ho řádu ustanovil nový drazebm 

lb' šetře předpIsu exe ucm . ' 
~~~~~~;ty ldovolacího rekursu nepřisoUdIl. 

Důvody: 

,., ' usnesení po stránce formální př:-
Stěžovatelé vytyka]l napadenem~ návrh (ultra petitum) jednak, z~ 

devším, že jde jednak n~d rekUlsn, I ůrci v rekursu na soud rekursm 
návrh nevyřizuje. A to pravem, .~e~ot d~~~ební řízení mělo býti vzhledem 
SIce v odstavci prvním d?vO:U]I, ze kům uplatňované přerušeno (od~ 
na rávo obcí U. ku drazeny~ pozen: 'slovného návrhu, by usn,;sel1l 

10ž!nO) nečiní však v Iwnecne Plrosbe, v~no pokud se týče toto preru
, . t yslu by o zmene , . ' t h bl' 

soudu prveho v tor;; o sm .' áha'í se naopak vyslovne . o o,. , 
šení (odložení) nanzeno, ny?rz don;, Jetře předpisů exekučmho ra.ou 
soudu pIvní stoltce .bylO nanzeno, J tomu nebyl lekursní soud .oprav: 
konal nový dražebm .rok. yzhleden~ e toto jeho opatření schv~lttt a;'I,. 
něn naříditi odložel1l drazby a. ne zd t k učinil jak by se z oduvodnenl 

kdyby se za to mělo, že rekur~m S~lU 'hao zájmu' ježto podle skutkového 
jeho usnesení zdálo, ,k ochrane ver~l~~vé ochra;,ě podnětu, pok~d tuto 
a právního stavu vecI, nebylo k, . 'ho zájmu neuplatnil pnslusny ve~ 
ochranu domněle o~rozen:;h~ vere~ll~ně vhodným. Bylo tedy usnese:" 
řejnoprávní svaz sam .poral ~I~ Pk příslušným vývodům rekursu zko,~
v této části zrušItI, amz ]e tre a o bec fíD~stno s hlediska § 42 ex. 1'. 

mati zda odložení dražby bylo vdu
b

. "Pp"o' t'l ton1ll že napadeným usne-
, T '(, poku to]! l ) T "Ov' '(, 

Rekurs není však opravnen, k d'lení příklepu a stačí v te pneme 
sení", byl zrušen dražební 1'0 a ~ e hledem na vývody stížnosti pouze 
k odůvodnění napadenéh? us~ese11l.~zdražba byla po dni doručení a vy-

dodati že krátká lhůta tn dnu,.v I;IZ .. b'l' ohroziti úspěšný výsledek 
, , b la za]lste zpuso I a -. 

hlášení dražby konana, Y _ k odepříti úspěch. Ježto Jde o pro-
dražby. V této části bylo tedy !,e u:s~es oi'ného C§ 352 ex. ř. a §§ 27~ 
vedení dražby podle předpISU ,nze~! . p není tu místa pro přisouze11l 
az' 280 patentu o mimospornem nzem), "t' 'redpisu § 74 78 ex. ř. a 

. , t't 'co nelze pouzl IP' . 
útrat rel<ursu, ]ezto v ,\0 ,v~ ol du byl zlušen i výrok o útratach v na-
§ 41 a násl. c. ř. s. Z te, oz. uvo, 'e t~mu na závadu předpis § 528"C; 
p~deném usnesení obsazeny, a111Z 1J 'h paten+u ježto došlo ku zmene 
ř.
a 

s., pokud se týče § 14 (2) uvec ene o ' , 

usnesenÍ. 

čís. 7499. 

. ' eře'uost cest na pozemcích, ne~Už~ se 
Prohlásila-li obec ~SII1~semmb v. ž~loboU neobmezen,osti vlastnIctví. 

majitel {W'Zcmků domahah na ,o CI 

(Rozh. ze dne ll. listopadu 1927. Rl 968/27.) 
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československý stát (Státní pozemkový úřad) dom~hal se na 
vaně obci v Čechách, by bylo uznáno právem, že pozemkové parcely 
kat. 236 pastvina, 1447 zahrada, 2263 cesta do dvora a 2266 cesta 
měs v K. jsou neobmezeným vlastnictvím čsl. státu, že žalovaná obec 
povinna to uznati a zdržeti se každého zasahování do neobmezen 
vlastnictví k těmto parcelám. Žalobu opíral stát o usnesení obecního za- . 
stupitelstva žalované obce ze dne 18. listopadu (správně 12. listopadu) 
1926, jimž prohlašuje veřejnost pozemkú (cest) Č. kat. 236, 1447, 2263 
a 2266-1 a ohražuje se proti tomu, že dne 30. října 1926 na parcele Č. 
kal. 2266 v K. umístěna byla tabulka s nápisem »soukromá cesta patřící 
.dvoru<<. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o
I i c e žalobu odmítl, o d vol a c í s o u d zruší I napadené usnesení a 
uložil prvému soudu, by vyčkaje pravomoci dále o žalobě jednal a roz
hodl. D ú vod y: žaloba, o niž tu jde, jest zřejmě zápůrčí žalobou 
vlastnickou a to nikoli pouze formálně, jak prvý soud mylně za to má, 
nýbrž i svým obsahem, z něhož se nepodává, že jde o žalobu jiného 
druhu. O takové žalobě přísluší rozhodovati řádným soudům. V případě, 
že by soud procesní zjistil, že jde o zvcřejnění cesty úřady administra
tivními, bude mu vzíti v úvahu, nemělo-li by se řízení ve sporu přerušiti 
až do doby, kdy určitý právní poměr bude na jisto postaven v zaháje
ném řízení správním, 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: , 

Podle obsahu samého žalobního spisu jest dúvodem zápúrčí žaloby 
státu, že žalovaná obec usnesením svého zastupitelstva ze dne 13. listo
padu 1926 prohlásila veřejnost cest na sporných pozemcích, poněvadž 
cesty ty slouží prý od jakživa všeobecnému uŽívání, a ohradila se proti 
tomu, že na jedné z parcel umístěna byla tabulka s nápisem »soukromá· 
cesta patřící dvoru<<. Státní pozemkový úřad, jenž pozemky ty převzal 
v řízení záborovém, podal do tohoto 'usnesení obecního zastupitelstva 
stížnost k okresní správní komisi, mimo to však také u soudu tuto zá
půrčí žalobu, poněvadž prý v' tomto jednání obce, t. j. v řečeném usne
sení zastupitelstva spatřovati jest neoprávněné zasahování obce do ne
omezeného vlastnictví státu, který podle §§ 26 a 29 náhr. zák. spornými 
pozemky výlučně disponuje a musí dbáti, by nebyly neoprávněně zatí
ženy služebnostmi nebo jin}'mi včcnými právy, a žádá se v žalobnÍm 
návrhu, by byla uznána neomezenost státního vlastnictví na sporných 
pozemcích. Již z tohoto vylíčení věci jest patrno, že soudní žaloba jest 
prostředkem naprosto pochybeným. Kdyby byla prostředkem zákonným, 
jak žalující strana mysli, 1110hlo by každé úřední disposici s předmětem 
soukromého vlastnictví čeleno býti žalobou vlastnickou, že se úřad opa
třením svým dopouští zásahu ve věcněprávní sféru vlastníkovu a, kdyby 
to byl úřad státní, směřovala by žaloba proti státu a, kdyby to byl 
úřad zemský, okresní neb obecní, směřovala by proti zemi, okresu neh 
obci, tak na př. mohl by podle toho podati každý vlastník zabraného 
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. ( )atření) Státního Fozemkového 
111aietku žalob~t na sta~ p.~o u;ncs,e111ne~I ~znai11ující zamýšlené převzet! 
u, řadu, nařizLljlCl poznamkLl zabal uv . i Právě Státní pozemkovv 

.. , . -'lf z hospodare111 a pOL. 'k" 
nebo c1áva]lCl vypove ~ 'nemožným že vlastm nemuze 
úřad ve1mi dobře ví, že tento P?Sl~t Je mkovéh~ úřadu uplatňovati 
odpor proti těmto. ú~onů:ll Statl1l o ~oze rávní po případě stížností 
"alobou nýbrž jedmc shznosh v. ces e sp kové reformě zejména 
z' , 'ak to zakony o pozem 'v1 
v soudní cestě nesP?1 ne: j .. 'e kd 'b nastoupil pořad práva, me 
zákon náhradový predr,lsu]!, ~ z: JpJpustným pk předpisují § 42 
by stát námitku, že po!ad plav~]~ ~,e dllvodem ~ápúrčí žaloby úřední 
'. n. a § 477 čís; 6, c. ~. s. ]est- I, el ~hO zastu itelstva, sluší zkoumati, 
~patření obce, zaleze]!cl v usnesen~ jej oprávní ~ soukromohospodářský) 
zda úkon ten předsevzala Jako. sou}om b na ř. usnesení to bylO 
podmět či jako orgán verejne Spl avy; ~d~u~ebno~t na př. služebnost 
připisovalo obci nějakou soukro:no~~aV~l\,imi ležíCÍ ~ozemek obce, byla 
jízdy přes sporné pozemky na nej3't y z kron;oprávní a otázka, zda má 
by vystupovala obec jako ,podme ť~u 'c náležela by na pořad práva. 
osobované věcné právo sluzebnosh

k 
I I n~ , de obec vyslovila v e ř e j-

. 'ípadě tomu ta ne111, z , . k 
Ale v souzenem pr ,,' I' ak žaloba mylně ml111, pozem Y 
11 o s t sporných cest, ne~atezuje :el Y'ě~ným právem civiluím, I. j. spa
státu nějakou služebnosh neb jl~ym k\ nýbrž břemenem ve ř e j u 0-
dajícím v ob~r ~. ~v, prava obcan~ ~ ~'ekretovaném břemem veřejno
p r á vn í m, JUrIsdIkce o tomto

b 
o CI. _ domáhá nenáleží však v pra-

P
rávním j'ehož oduznání se žalo aprave dl § 1 'j' n povolány soudítl 

, dob ť tyto JSou po e .' -
vomoc řádných sou u, n; o "1' h t j soukromoprávních, leda ze 
jen ve »věcech občanskych«,. Cl~l nIC , 'kol~em zvláště přikázána, čeho::: 
bv jim ta která věc veřejnopravl1l byla,za, ebo má býti prohlášena za 
vŠak ohledně otázky, zda ce"ta Je ver~~~a ;esty za veřejné, vystoupila 
veřejnou, není. Obec, ~rohla:nvs~ spo. ale úkony její v této funkci 
ve své funkci jako Olgan vere]!le spravy, 'radem pra'va kterému obec 

11' ť strhovany po , 
předsevzaté nemohou y I P? d 't Nezáleží na tom, zda opravdu 
podléhá jen jako soukromol;la.Vl1l p~ .me,' rávní úřad _ ačkoli známo, 
byla příslušna Čl zda příslusuy~, bY'1 j:~Y :Ppořad samosprávný - nýbrž 
že otázka veřejnosti cest op~~v ~ na e~ n 'est rovněž lhostejno, jaký 
stačí že nejsou příslušny radne sou Yk a ·~o úřadu k okresní správní 
výsl~dek měla. st~žnost Stát111ho Pfzen~ o~~ozděná a pod., neboť ať to 
komisi, zda zejmena byla odkmklttu a I"e Oto nikdy uapravovati pořadem 
v cestě správní dopadlo ja 0,1, ne z 

práva. 7500 čís. . 
, " "' ohledně nichž jest uplatňováno 

§ 44 konk. řádu předpddada, ~e ~ect" adkové pods,tatě jsou. 
věcné neb oso~ní p~ávo na vylf<:enlh:o~rpodle zák'ona ze dne 10. říjn~ 

Na ús,tavu, Jemuz bylo pOVOleno p domáhati zaplaceni peníze, jehoz 
24 " 240 sb z a n ne ze se ' "' 'h . br" 19 , ClS. .'" ., . "ť ch j'ednotkách penezntc , n!)' z 

se ústavu nedostalo od zalobce v urc' y 
způsobem jiným, . 

(Rozh. ze cine ll. listopadu 1927, Rv I 207/27.) 
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žalobce domáhal se na žalované záložně buď vydání cenných 
pírů nebo zaplacení. Pro c c sní s o II d P r v é s tol ie e rozsudkem 
ze dne 24. září 1926 žalobu pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Nesl1orno .. ; 
že výnosem ze dne 23. února 1926 nařídilo ministerstvo linancí podle 
zákona ze dne 10. října 1924, čís. 240 sb. z. a n. příročí pro 100% 
starých pohledávek za žalovanou záložnou s platností nyní do 31. pro
since 1926. Podle žalobcova přednesu týká se toto příročí ve S111ys1u 
§ 4 uvedeného zákona pouze pohledávek, jež by v úpadku náležely 
do 111. třídy úpadkových pohledávek, a netýká se žalobcova nároku na 
vydání cenných papírů, které má žalobce uloženy u žalované záložny. 
žaloba s původním ža10bním návrhem na vydání cenných papírů aneb 
s upraveným alternativním návrhem na vydání hotovosti 200.000 Kč, jest 
žalobou vlastnickou ve smyslu § 366 obč. zák. žalobci náleží tudíž, aby 
ve smyslu § 369 obě. zák. prokázal, že žalovaná záložna cenné papíry 
má ve svém držení a že cenné papíry jsou vlastnictvím žalobcovým. 
Předpoklady § 369 obč. zák. nejsou však zjištěny a proto žaloba vlast
nická s původním žalobním návrhem nemůže se setkati s příznivým 
výsledkem. Avšak ani alternativní návrh ža10bní na vydání hotovosti' 
200.000 Kč není odůvodněn, neboť žalobce složil peníze na vkladni 
knížku, ze vkladu teprve cenné papíry měly býti zakoupeny. Jest noto
rické a nepotřebuje důkazu, že složenÉ peníze byly s jinými záložen
skými penězi smíseny, podle příkazu žalobcova ze vkladu vybrá1iy a 
nesprávně na konto P-ovo převedeny; vklad ná jméno J. znějící byl 
zrušen. Z toho jde, že tato hotovost neexistuje sama o sobě a že peníze 
byly s jinými penězi v záložně smíseny a proto podle § 371 obč. zák. 
nemohou ani tyto peníze býti předm,ětem žaloby vlastnické. Podle zji
štěného stavu věci přísluší tudíž žalobci proti žalované záložně pouze 
obligační nárok, jenž by v případě úpadku náležel do ll!. třídy kon
kursních věřitelů a proto podle § 5 zákona ze dne 10. října 1924, čís. 240 
sb. z. a n., za trvání příročí nemůže býti vymáhán. O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Z bezvadných svých zjištění 
vyvodil první soud správný právní dlrsledek a není proto výtka nespráv
ného právního posouzení věci na místě. Žalobce domáhal se žalobou 
vydání určitých cenných papírlr, které prý má uloženy u žalované zá
ložny, a teprve bezprostředně před skončením průvodního řízení, když 
bylo zřejmo, že se u ži10vané strany cenné papíry pro něho v uschování 
nenacházejí, tvrdil, že žalovaná strana jest v držení hotovosti 200.000 
Kč, jíž ku nařízenému zakoupení cenn}'ch papírů nepoužila, a to jako 
schovatel, a učinil alternativní návrh, by žalovaná záložna byla uznána 
povinnou vydati mu tuto hotovost. Bylo již řečeno, že o nějakém de
positu řeči býti nemůže a že pro žalobce neexistují u strany žalované 
a,ni cenné papíry aní hotovost sama o sobě, any peníze byly s jinými 
penězi strany žit!ované smíseny a proto nemohou ani tyto peníze býti 
předmětem žalopy vlastnické. Smísícli kdo cizí peníze se svými vlast
ními, nabývá tím sám vlastnictví k nim, ježto se následkem smísení 
vy10učenr"jednot1ivých cizích kusů jako species stalo nemožným (§ 371 
obč. zák.). Rozumí se, že bývalý vlastník peněz má obligační nárok 
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. sdem aeneris (Randa: Vlastnictví, 
bollacení o vrácení tantum dem elU b v • 11 a' tedy' žalobce proti 

z o ""t Y 'ho stavu veCl 1 
6. vydání str. 120). Podle Zl'; ~ne,. k ktery' by v případě úpadku nit-

, t • ouze obhgacl11 na10 , ,. b' t' . hán ža10vane s rane p . h '''t 1ů a proto nemuze Y 1 vyma 
ležel do třetí třídy úpadkovyc ;:r~ e ~dstavci třetím odvolání z před
za trvání příročí. Odvolatel ~bc aZ1d~ě provedenými důkazy, pok~d se 
pokladů, jež byly vyvraceny ezva '1 b proto účelu vývody tem1tO 

ty' če j'ichž opak prokázán byl, a neml e o ,y tl' nárok o zm'ínčné již fin
b' r· zel'ména ne ze op1ra t' . podrobněji se za yva " , 'h apírů. Citace rozhodnu 1 nel-

gované doklady o zakOUjle~l cen~~~ 8 ~v 1 780 8 není na místě, ~l;a 
vyššího soudu ze dne 12. brezna ... d~ ú ac1kového nýbrž zákona C1S. 
zde nejsou rozhodnýmr :rstanovem, r~ nf býti pouŽito obdobpě před-

. 240/'1924 o příročí, lenz nbe~tač~o~l, ~~~ zm(nku toliko potud, že v. §4 
pisů úpadkového řádu, ný rz 1111 o, hle dávky které by v úpadku 
stanoví, že příročí stihá toliko. st~re po,. • ní v' 1acení a uspokojení. 
patřily do třetí třídy, ,a za~azul~I~~~ ~~\Sst~u tu h~tovosti, jicbž úpadc,; 
Zmíněné rozhodnutJ dale p1edp? . h' , d kdežto zde bylo bezvadne 
nenabyl podle všeobec~ých pravlH~uše~~\~ hotovost naň uložená sama 
zjištěno, že vklad na lmen? J ~ bJ: vZodU ani citace rozhodnutí z roku 1?1 ~ 
O sobě již neex1stule. Z te.hoz. ~ d klad vybráním v depot, nybrz 
nemá účelu, ani nebyl premenen z e v 
byl převeden na cizí konto. • d ľ' 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhove1 ovO am. 

Dllvody: 

. 1 žalobu vlastnickou, jak uznaly nižší 
. Nesejde na tom, zda tu. lC ,e o dl bd by § 44 úp. ř., jak míní do-

soudy, či o žalobu o v~!ouc:m po e o b ose žaloba a nemůže se t,;dy 
vo1ate!. Ani v tomto. pnpade nemtlad 6k1ádáť i § 44 úp. ř., by veC1, 
aní dovolání setkati s ~spě.cheťn.. r~ P b osobní právo na vyloučení, 
ohledně nichž je u~latnov~n? vecne prene to jednak Z doslovu zák~na 
v úpadkové podstate skutec;.ne .by1y. y'ednak z přirozené povahy veC1, 
»jsou-1i v úpadkové podstate vec~. : . '<\h ž tam je Pokud se tudíž ža
protože vyloučiti lze věc odněku len,," \ 1a zaJ;,ítnuta právem, any 
10ba domáhá vyloučení ~e~1l1ý,:h papuJ, l e žalovaná strana cenných 

, soudy zjistily, což dovo1am am n,ena~a ;e~e ani u jiné banky a že ža
papírů pro žalobce neměla a ,nema ~n~ u a írů nemajíc peněz, nevyho-
10bcovu příkazu k za~oupem cel;nyc,. p c~nné papíry jako zastupitelné 
věla. Míní-li žalobce,. ze za10vana, muze du šlo by tu jen o zastřené 
věci kdykoli zakoup!tJ, ~elze. n:ru dall:

a 
prar t~dy o vymáhání peněžité 

vybrání částky potrebne k 1:I\Ch Z"; °:r:;~i brání příročí povolené ža
pohledávky žalobcem ~roh za10tvanet" cní nárok na vydání 200.000 Kč, 

, t • Pokud I de o a erna IV 1 'o 10vane s rane. I • . t rko obligační nárok na zap acem p -
tvrdí dovolate1, že neup atnule bO!. b11'gační _ nárok na vydání 

"b"emá-třeazeleno' , 
h1edavky! ?y. :z, z , .' ' 'eho vkladu vybrala k zako~pem cen
hotovostJ, lez za10';"ana }lU,Semm I h t 1ka pročež také uc1l111 alter
ných papírů a má v drzel1ldl~k?/ťC h~~~v~sti' Než ani tento jeho názor 
nativní ža10bní návrh na vy a01 e o . 

, ~' 

ll,i, 
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není správný. Netřeba se obírati s vi/vody napadeného rozsudku. 
že žalobce sám tvrdí, v dovolání o penězích v záložně složel1\fch, že 
~elikou hotovost neskládal v penězích u pokladny žalované strany', 
ze je poukazoval prostředníctvím jíného ústavu. Z toho plyne že 
d? držení ~al?vané - jak při vkladu tak í při jeho zrušení - j~ho pe
nlze v urcltych jednotkach, mmclch nebo bankovkách, vůbec nedo_ 
st,aly, nýbrž že žalo~aná nabyla jim odpovídající částky jiným lhostej_ 
~ym zpusobem, kterym dovolatelovy poukazy konečně byly provedeny. 
Zalovaná nemohla proto aní jeho peníze mítí zvlášť v držení jako uscho_ 
vat~lka ~ hlobce nemůž,e tudíž na ,ní ~ádati. vylouč;,ní ~eněz, jím prý 
u m slozenych, Jako urclteho mnozstVI mdlvlduelne urcených penízů 
~bankovek, a minci), uschovávaného odloučeně od jiných jejích peněz. 
Zalobce ma p~O~1 ní jen nárok na peněžitou částku určité hodnoty vůbec. 
JI~1 je obhgacl1l narok na zaplacení. Ten však podléhá příročí a není 
narokem na vyloučení této částky ze jmění žalované. žalobce pouka
:~je v dovolání neprávem k některým rozhodnutím bývalého Nejvyš_ 
slho soudu ve Vídni. Ta jsou vybudována na jiném skutkovém základě 
než případ souzený, jenž není opřen o skutečnost tam rozhodnou že ža~ 
lovaná nenabyla vlastnictví ke sporné hotovosti podle všeobecných 
prá~ních zásad, nýbrž nabyla je toliko podle zvláštních předpisů o na
bytr vlastmctví k hotovým penězllm, jak v podstatě správně uznal též 
oc!vo!ad ~o~d, zdůrazniv, že zde nebyl vklad přeměněn vybráním v de
P?t, nybrz ze .byl převeden na"cizí konto. Nižší soudy neposoudily tudíž 
vec pravmcky mylne (§ 503 CIS. 4 C. i'. s.), zamítnuvše žalobu. 

čís. 75'01. 

Pro zař~en.í válečné d:~ně do. ko?kursnich tříd jest rozhodnou její 
splatnost, ndwhv doba vzntku dano~e po~inllosti. 

(Rozh. ze dne 1 L listopadu 1927, Rv I 227/27.) 

československý erár domáhal se na správci úpadkové podstaty 
Adolfa T-a, by bylo uznáno právem, že pohledávka eráru na válečné 
dam z ,roku 1918 požívá pořadí druhé třídy úpadkových věřitelů. P r 0-

c e s n I s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d 
n~pade:,.ý rozs,udek potvrdil. I? ů vod y: Jádro sporu tkví jedině v tom, 
ja,~ sl~sl vykladatr ustanovenI § 52 ~onk. ř. o splatnosti daní a jiných 
ifcreJuych davek. V tom ohledu stoJl odvolatel na stanovisku že pro 
IJOSO,uzení otá~ky, :da patří válečná d~ň do ll. třídy úpaelko~ých vě
[ltelu, Je ]CelIne smerodatno, kdy se dan ta stala splatnou, bez ohledu 
na to, na kterou dobu se vztahuje. K tomuto výkladu dochází odvolatel 
na základě zákonných předpisů o splatnosti daní vůbec a o dani vá .. 
lečné zvláště .. Podle těchto předpisů, jak odvolání praví, jsou dané 
spl~tny zpravIdla ve čtyřech rovných částkách vždy 1. ledna L dubna 
~; cervence a L října předem (§ 1 čís. 1 zákona ze dne 16, blezna 1921: 
CIS. 116 sb. z, a n.). Z tohoto pravidla činí zákon mimo jiné výjimku 
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ké u daně válečné (§ 1 čís. 3 odstavec (5) téhož zákona), kter~ j~ 
~a latna z polovice do 30 dnů a z polovice ,do 3 měsíců,po c1o~'uC:nI 
11atebního příkazu (§ 22 zákona ze dne 16. unora 1918, CIS. 66 I; nk. 
~ čl. V. zákona ze dne 30. ledna 1920, čis. 79 sb. z. a ;,.). Tento vyklad, 
který dává odvoláni ustanovení § 52 konk. ř." odpov:da sIce sl~vn:l~u 
znčnÍ zákona, nikoliv však i jeho duchu, nebot/ ml~vJ-1t u~.e(:eny pre,j~ 

is o splatných daních místo o daních za~rž~ll'ch: pk to CI?I § 43
0 

(4) 
~tarého úpadkového řádu Z r. 1869, nechtel tJn; '~Ikte~akudel::tl prulon; 
do' stěžejní zásady práva úpadkového a exekuc;llh?: ze)e~ tnlete d~n~ 
a veřejné dávky požívají přednostního práva'"nybrz chtel tJ;n len uvesh 
znění zákona v soulad s praxI, ktera, vychazep:,. s, hledl~ka, ze ,pro splat
nost některých druhů daní jsou stanoveny urclte terl111l1Y{ lez ne,:~sta~ 
vají bez vlivu na tříletou lhůtu § 52 konk. ř;, ~e rozhod a ~:o LlZI~anl 
výr'azu, že daně jsou splat,':," ~ .mkoh zadrzele. Jako i>ell1uze udelatI 
z daně, iež dospěla do vyhlasem upadku, dluh podstaty ve smyslu usta
novení § 46 konk. ř. skutečnost, že daň byla vyměřena teprve po vy
hlášení úpadku, právě tqk nemůže se z daně' s~arší než třílet~ státi d~ň 
mladší jen proto, že byla vyměřena v posledmch 3 letech pred vyhla
šením úpadku. Kdyby měl názor odvolatelův o~státi,. vedlo, by to ~evy
hnutelně k tomu, že by se druhá třída musIla pnznah na pf. I damn; za 
.šest posledních let, kdyby jen dan.ě ty ,byly vyměřeny v posledm~h tre~h 
letech před vyhlášením úpadku. Ze neco takoveho s:~ vs,~~. neda s,e za: 
konem srovnati, je na bíledni a netřeba se o tom bhze smtl. Ponevadz 
je nesporno, že úpadek na jměn,í Adolfa T ~a by'l vyhlá~el~ dne, 18. dubna 

. 1923, nepochybil soud procesl1l nIkterak, nepnznav va~ecn,e (,anI. z loku 
1918, i když byla předepsána teprve v roce 1922, poradl, ktere oclvo .. 
iatel pro ni požaduje, 

Ne j v y Š š i s o ucl uznal podle žaloby. 

Důvocly: 

Dovolání, iež se opírá o dovolací dúvoc! čís. 4 § 503 c. ř. s. a od
poruje tomu, Že nebyló přiznáno pohledávce státu na válečné dani za 
rok 1918 s úroky pořadí druhé třídy úpadkových pohledávek, nelze 
~příti oprávněni. Podle zjištění byl platební příkaz na tuto daň doručen 
úpadci v roce 1922. Úpadek byl vyhlášen 18. dubna 1923. Podle § 52 
konk. ř. náležejí daně do druhé třídy úpadkových pohledávek, pokud se 
restaly splatnými dříve než tři lóta před vyhlášením úpadku. Zákon 
o splatnosti přímých daní státních ze dne 16. března 1921, čís. 116 sb. 
z. a n. nevztahuje se podle § 1 odstavec první čís. 5, na daň válečnou 
a podle §22 zákona ze dne 16. Února 1918, čís. 56 ř. z., ve znění čl. V. 
zákona ze dne 30. ledna 1920, čís, 79 sb. z. a n. jest daň z válečných 
zisků nebo válečná splatna ve dvou lhůtách, prvá polovina do třiceti 
dnů po doručení platebního rozkazu, druhá polovina do dalších tří 
měsíců. Podle toho, ježto od doručení platebního rozkazu do vyhlášení 
úpadku neuplynula lhůta tří let, jest splněn předpoklad § 52 konk. ř. 
pro zařazení přihlášené válečné daně za rok 1918 v částce 10.000 Kč 

I ~i', 
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s ~roky do druhé třícly úpadkových pohledávek a bylo této dani tot 
porad! napadenym rozsudkem odepřeno ueprávem. Nelze přisvčdčif dO 
v,,~laC,l1l1U SOU?U v názor,u, že pro zařazení válečné daně do někte:é o z -
tnd upadko~~ch pohledavek, není rozhodna splatnost válečné daně e 
dle z~kona ~!s~66/18 ř. zák., pokud se týče zákona čís. 79/20 sb

Po
-

a n., ze ,ne.~a~ezl na vyměř.ení této daně ani na doručení plateb~ního r~:~ 
kazu, nyb!z ze rozhodna Jest pro zařazení doba vzniku daňové po . 
nostI, tedy v souzeném případě, že rozhodným jest den 1. ledna 1 ;;~
Toto stanovIsko odvolacího soudu nemá opory v zákoně a zejména .. 
lz:, Je srovnatI s. ustanovením § 52 konk. ř., § 22 zákona čís. 66/18

ni
z~k., poku~ se .tYče čl. y. z~k. čís. 79/20 sb. z. a n. o válečné dani. Lz' 
pnpustrtI, ze pn pro'p'~ctu tríleté lhůty podle § 52 konk. ř., t. j. ode dn~ 
s~latnostI mohou pnJ!t! do druhé třídy úpadkových věřitelů i pohl -
davky. na damch starsích než tři léta, ale tato možnost není bez 001:
z.em, jest tu hramce v promlčecí lhůtě pro daně (§§ 1 az' 3 'k d 18 ll' 18 ' , . za ona ze 
ne, ; rez,na 78, Č!s. 31 r. zák. § 25 zák. čís. 66/,18 ř. zák.). Nic ted 

nemem .a vyznamu pro rozhodnutí nemají možnosti, na něž pOUkazUj~ 
odvolac! soud v napadeném rozsudku a žalovauý v dovolací odpověď '. 
~ ku kterým po případě dojde při propočtu lhůty stanovené v § 52 konk! 
r. podle splatnosti válečné daně. . 

čís. 7502. 

Pmemková reforma. 
"P?chto~ p.om~r k zabrané nemovitosti neruší se vYpovědí hos <)~~nc~ oso~e, nybrz teprve převzetím nemovitosti Státním pozemkOl~ 

ura.dem~ Az do ~éto doby má prOlpachtovatel nárok na pachtovné. Lho
~teJI]0I' ze ~tátnt pmemk0vY úřad schválil pachtovní smlOluvu pro dobu 

Ol up ynut! vYpověctrn lhůty. 

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1927, Rv I 392/27.) 

v žalobce, ood něh~ž měli žalovaní smlouvou ze dne 2. listopadu 1923 
s P:Chtu dvur, domahal se na žalovaných pachtovného 54.563 Kč 92 h 

u oky, častky 35.434 Kč 65 h pko pachtovného za dobu od 12. listo
padu 1924, .~dy uplynula lhůta výpovědi dané žalovaným Státním po-

~~~v~~?~ ~l~~eyml ~01 ~~. :!e~7nahI92k5, ke kterén;u dni hyl dvůr státem 
d 3 C - '. c ja o pachtovneho od 1. dubna 1925 
t o ,~ cerv;a 1925, to Jest od převzetí dvora státem do skončení pach-
.0Vll! o ro u 1924-1925. O b a niž š í s o u d žalobu zamítl 
jsouce to;lO ná:zoru, že výpovědí danou Státním po~emkOvým úřade~; 
pachtov~! pomer mez! stranami se skončil a že tím pominula ovinnost 
zalo~anych ~u,~lacení pachtovn~ho a navzájem nárok žalobců/na ně_ 
~ e j, v y s S! s.o u d vyhovel dovolání žalobcovu potud' 1 
zal ovane PQVlllným! zaplatiti žalobci 35.434 Kč 65 h. ' ze uzna 
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Důvody: 

Dovolání žalobcovo, opírající se o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 
§ 503 c.ř. s., jest částečně oprávněno. Co se týče pachtovného 19.129 Kč 
27 h za dobu od 1. dubna 1925 do 30. března 1925, to jest za dobu od 
převzetí dvoru Státním pozemkovým úřadem do skončení pachtovního 
roku, jest žalobcův nárok neopodstatněn. Převzetím dvora po předchozí 
výpovědi skončil se pachtovní poměr mezi žalobcem a žalovanými a tím 
skončila i povinnost žalovaných platili žalobci pachtovné. Zvláštní 
úmluvy, že žalovaní přes to, že dvůr byl státem převzat, zaplatí pach
tovné do konce roku, nebylo, pokud se týče nebylo tvrzení žalobce, že 
takOvá úmluva se stala) vzato nižšími soudy za prokázáno. 

Naproti tomu odůvodněno jest dovolání s hlediska dovolacího (\(,
voelu čís. 4 § 503 c. ř. s., pokud se týče pachtovného za dobu od výpo
vědi do převzetí dvoru, to jest za dobu od 12. listopadu 1924 do 31. 
března 1925. Názor nižších soudů, že pachtovní poměr mezi stranami, 
založený smlouvou ze dne 2. listopadu 1923, výpovědí Státního pozem
kového úřadu ke dni 12. listopadu 1924 zanikl, jest mylný. Otázkou, zda 
výpověď daná Státním pozemkovým úřadem hospodařící osobě (§ 13 
záborového zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z_ a n,. §§ 12 až 
25 zákona náhradového ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a 11_ ve 
znění novely ze dne 13_ července 1922, čís. 220 sb. z. a n.) ruší pacht 
na statku zabraném státem, zabýval se Nejvyšší soud v rozhodnutí sb. 
n. s. čís. 6613 a dospěl z důvodů v rozhodnutí tom blíže uvedených k od
liovědi záporné. Na toto rozhodnutí a na jeho příslušné důvody se po
ukazuje. Odchýliti s.e od ·stanoviska v onom rozhodnutí zaujatého není 
v projednávaném případě důvodu_ Není rozhodujícím, že Státní pozem
kový úřad schválil pachtovní smlouvu ze dne 2. listopadu 1923 pro dobu 
do uplynutí lhůty výpovědní. Žalovaní přes to zůstali na pachtovaném 
dvoře a hospodařili na něm dále a to důvodem pachtovní smlouvy ze 
dne 2. listopadu 1923 se žalobcem ujednané (§ 43 a) zák. čís. 220/,22). 

, Hospodaříce na majetku státem zabraném měli ovšem (§ 6 zákona ČÍS. 
215/19 a zákona ze dne 12. února'1920, čís. 118 sb. z. a n.) povinnost 
hospodařiti řádně a podléhali v tom směru dozoru, ale z toho nelze, jak 
se o to pokouší žalovaní, ještě dovozovati, že nebyli v pachtovním po
měruk žalobci. Proti trvání pachtovního poměru až do převzetí a proti 
nároku na pachtovné do této doby, nelze nic vyvozovati, jak činí odvo
lací soud, z toho, že v dopisech ze dne 14. listopadu 1924 a 19. ledna 
1925 upomínal žalobce o pachtovné a vedlejší poplatky toliko do dne 
výpovědi. Tím se žalobce nároku na další pachtovné, pokud mu nále
želo, nevzdal. Dlužné pachtovné za dobu od 12. listopadu 1924 do 31. 
března 1925 činí podle výpočtu prvního soudu, proti kterému námitky 
nebyly vzneseny, 35.434 Kč 65 h a bylo podle toho, co shora uvedeno, 
pachtovné v této výši s úroky podle smlouvy žalobci přisouditi. 
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čís. 7503. 

Odpůrčí nárok. 
Odporovatelnost určitého práva nestačí by j'iž proto bylo bez'"' , .. h b t' ",' Ucm_ nym I je o na y I pravnun nastupcem nebo právo odvodcovo opíra" , 

se o odporovatelné právo. ' jlCl 

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1927, Rv I 554/,27.) 

Co do pře"dchozího děje poukazuje se na rozhodnutí čís. sb. 6120. 
žalobo,u, o mz ~u Jde, domáhal se československý erár na firmě S. za
placem 2.5~2 Kc 54 h"vzhledem k tomu, že, an zápis zástavního práva 
pro pohleda~ku Fra~t~ska B"a 31,000 Kč jest proti eráru bezúčinným a 
n~platnY111, Jest 1 zapls na?zástavního práva pro pohledávku žalované 
fll~y vaz~"oucI, na pohledavce Františka B-a proti československému 
efalU bezuc:nnym ~ nepl~tným, pročež 2.562 Kč 54 h bylo vyplaceno ža
lovane ft;me bezduvodne a žalovaná firma jest tím bezdůvodně oboha
ce?a na ukor státu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu za
mltl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. O ů vod y: Při řešení 
tOh,oto sporu ~utno vychá~eti z 'předpokladu, že finanční prokuratura 
Jl11en:m č~1. statu,podala pn rozvrhovém roku odpor proti přikázání po
hle?~vky zalova~e fIrmy z"nejvyšš~ho po~ání, že byla s odporem tím 1'0-
ukaza,na pOdl: ~ "231 ex.}. na porad prqva, že sice zmeškala lhůtu da
nou JI k p"odanl za loby, ze však podle ustanovení posledního odstavce 
§ 231 ex: r. r;ezamklo títr; její ?právnění proti žalované straně, která po
~Ie rozvlhove?o u~nesem dosahla uspokojení, své lepší právo uplatniti 
zalobou. Oalšlm predpokladem jest, že podle rozsudku okresního soudu 
ze dne 7, hstopadu 1925, pokud se týče rozsudku krajského soudu ze 
dne 29. prosmce 1925, potvrzeného rozhodnutím nejvyššího soudu ze 
dne 1"5., cervna 1926 RV,I 277/26 (čís. sb. 6120) bylo uznáno k žalobě 
fJ~ancm, prokuratury Jmenem čsl. státu právem, že knihovní zápis práva 
za~tavmh~.pro,pohledávku Františka B-a 31.000 Kč s přísl. jest proti 
eraru, bezucmnym a neplatným s výhradou a se zachováním práva zá
st~vnlh~ pro poh!~dávku firmy S. 5.580 Kč 09 h s přísl. a pro pohle
davku fIrmy bratn S. 2.125 Kč 04 h s přísl. a že jest proti eráru bez
u~mnou a neplatnou přednost pohledávky firmy F. H. a syn 20.000 K" 
pre~ ~ohledávkou Františka B-a 31.000 Kč. Ve sporu C I 3/26 byli fic 
nancm prokur"aturou ~"zastoupení eráru žalováni František B. a firma 
F. ~. a, s~~, zaloba teze pod číslem C I 8/25 podaná proti firmě S. a 
fIrm~ blatn S. o neplatnost a bezúčinnost jejich práv nadzástavních b la 
odmlt~uta usnes;;nín; okresního soudu ze dne 14. září 1925 C I 8k5 
pr? "vecnou nepnslusnost soudu, poněvadž byla podána opozděně no 
Ihut,e § 231, ~x. ř. V, p:ojednávaném sporu finanční prokuratura v zasto'u
~eDl čsl. :,talu d?maha se na žalované firmě bratří S. zaplacení 2.569 Kč 
~4 h s pn~l., Jez "dostala žal?vaná firma vyplaceno z nejvyššího podání 
za prodany dum cp. 385 z duvodu obohacení. Soud odvolací na základě 
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k hosti podle rozsudku prvého soudce nesporných a okolnosti prvým 
~o~,icem zjištěných uznává, že žaloba jest důvodnou. Zás,tavní p;'avo 
žalované strani jest právem exekuČ1:ě na?y;ým, Ex"ek~Cl lze slIh~Íl 

uze jmění dlužníka samého a 11lkohv ]me11l osoby treÍl. V souzenem 
~~ípadě když podle pravoplatného rozsudku zástavní právo ?ro pohle
dávku Františka B-a jest proti eráru bezúči~ným a ne~latnym, kdyby 
nebylo tu exekuce žalované strany na pohledavku Fran~lsk~ B-a, bY,1 by 
obdržel částku, o kterou se vede spor, erár na zaplacem sv~ P?hleda"v~y 
pohledávce Františka. B-a "násled~jí':.í a ne~ostal by z ll! nIC· dluznlk 
František B. Z toho jest zre]mo, ze zal ovana strana, neb~l~ u,spokoJ;n,a 
ze jmění dlužníkova, nýbrž na úkor čsl. státu, kt::y nem JeJIm, c1luzm
kem a nic jí nedluhuje a že proto nutno tu mluvIlI o obohacem slIa"ny 
žalované na úkor státu. Na věci nemění nic okolnost, že pohledávka za
lované strany jest pravou, soudně uznanou a.vY~?,natelno~, ,neboť jes~ to 
pohledávka proti Františku B-ovi, který z ne]vysslho po dam mC"?,bdrzeÍl 
neměl a ne pohledávka proti eráru, který dostává tím z neJvyss,lho po
dání o tuto pohledávku méně. Žalovaná strana nemůže se odvolavalI na 
důvěru v knihy veřejné a na, ust~no"vení § 469, obč. ~ák·,o ~ebo~ .nejde tu 
o. dobrovolné právo zástavnI, nybrz o exekUCI, ktera muze bylI vedena 
toliko na skutečné jmění dlužníkovo a nemůže vésti k uspokojení vymá
hajícího věřitele na úkor třetí osoby, Soud odvolací poukazuje v tomto 
směru na pleniss. rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 13, ,ledna 0 1909, 
čís. Rv V 204918 sbírka judikátů čís. 188 čís. 4499 Ol. U. a Jeho duvody. 
Okolnost že v rozsudku ve sporu CI 3/25 bylo rozhodnuto o neplat
nosti a bezúčinnosti zástavního práva pro pohledávku Františka B-a 
s výhradou a se zachováním práv zástavní,:h na ní váznoucích, má v:hle
dem k obsahu spisů a vzhledem k tomu, ze v onom sporu nebyly zalo
vány na.dzástavní věřitelky, jen ten význan;, že ve sporu to.m ,~em"o~lo· 
se rozhodovati o právech osob třetích, ktere nebyly stran~ml, nyb!z J~n 
o právech stran, a nelze při~ládati :ozh,odnutí tomu, ter; "~yz~am, ze t1111 
nadzástavní práva byla uznana p,roh eraru za platna ~ u~ml1a. ~ obs~hll 
spisu C I 8/,25 jest zřejmo, že duvod od~o:ovatelnosh za"stavn,lho prava 
pro pohledávku Františka B:a" ~1.000 Kc ,les,t tu" ohledn,e cele ,té~o po~ 
hledávky nikoliv jen ohledne castky, ktera prevysuJe prava naazastavl11 
exekučne' na pohledávku tu vtělená. Z těchto důvodů bylo odvolání vy
hověti, rozsudek prvého soudce změniti ~, poněvadž není námitek Fvr,oti 
výši zažalované částky, kterou žalovana strana z rozvrhu neJvysslho 
podání obdržela, žalobě vyhověti. 

N e j vy Š š í s o u d ohnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolání z důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. s. je opodstatněno. Bylo-Ii zá
stavní právo pro pohledávku Františka B-a rozsudkem okresního soudu 
ze dne 7. listopadu 1925 C I 3/25 prohlášeno za bezúčinné proti pohle
dávce eráru s výhradou a se zachováním nadzástavního práva firmy 

19" 



_. Čís. 7503 -
1796 

bratři S. pro pohledávku 2.125 Kč 04 h s přísL, ncmúže ovšem dovola_ 
lelka, pokud se týče této výhrady, poukázati na pravoplatnost rozsudku, 
ježto, jak správně podotkl odvolací soud, firma bratři S. nebyla tehdy" 
stranou ve sporu a nemohlo býti o jejím právu rozhodnuto. Tak se děje 
teprv nyní v tomto sporu. žalobce v něm stojí na stanovisku velmi jed
noduchém, ale nesprávném, že nadzástavnÍ právo pro pohledávku ža
lované firmy je proti eráru »bezúčinné a neplatné«, protože zástavní 
právo pro pohledávku Františka B-a bylo právoplatně proti němu pro
hlášeno »bezúčinným a neplatným« a že proto vyplacením částky vy
padající na její pohledávku podle rozvrhového usnesení se obohatila 
bezdůvodně na úkor žalujícího státu. Též napadený rozsudek sdílí tento 
názor, pravě, že, když zástavní právo pro pohledávku Františka B-a jest 
proti eráru »bezúčinným a neplatným«, byl by erár, nebýti exekuce ža
lované firmy na tuto pohledávku, obdržel částku, o niž se vede spor, na 
zaplacení své pohledávky místo Františka B-a, takže žalovaná firma, 
obdrževši tuto částku, nebyla uspokojena ze jmění svého dlužníka (Fran
tiška B-a), nýbrž na úkor státu, jenž není jejím dlužníkem a na jehož 
úkor je tedy obohacena. Ale k tomuto názoru nelze přisvědčiti. Bylo-li 
zástavní právo pro pohledávku Františka B-a prohlášeno proti knihovně 
zaznamenané pohledávce eráru za bezúčinné, nemá to o sobě již za ná
sledek, že též nadzástavní právo žalované firmy pro její pohledávku je 
bezúčinné. Hájí-Ii žalobce tento názor, musil by vycházeti z právního 
předpokladu, že povinnost toho, protí němuž čelí odpůrčí nárok, jest 
věcné povahy, takže s věcí nebo práv"m, jehož bylo odporovatelně na
byto, sama sebou přechází z předchůdce na právního nástupce neb od
vodce. Tomu však tak není, neboť oprávněnému odpůrčímu nároku od
povídá jen osobní dluh toho, proti němuž vznesen odpůrčí nárok, a proto 
nestačí ještě odporovatelnost určitého práva k tomu, by proto již také 
bylo bezúčinným jeho nabytí právním nástupcem neh právo odvodcovo, 
jež se opírá o odporovatelné právo odpůrčího žalovaného. Správnost 
této úvahy plyne již z ustanovení § 11 (2) odp. ř. (§ 38 (2) konk. ř.), 

jež připouští odpor proti jinému právnímu nástupci (než je dědic) a 
proti odvod ci, je-li arci odůvodněn proti předchůdci, jen za některého 
ze tří předpokladů tam uvedených. Podle tohoto ustanovení nemůže 
obstáti žalobcův názor, jenž také zcela přehlíží předpis § 14 odp. ř. 
(§ 40 konk. ř.), kterýž mluví o třetích osobách, jež nabyly na předmětu 
odpůrčího plnění práv, jimž nelze odporovati. V tom případě je oclpůr
čímu věřiteli povinen náhradou škody ten, za jehož držení byly věci 
zavazeny, stalo-Ii se jeho nabytí způsobem odporovatelným, ať odpůrčí 
věřitel trvá na původním plnění nebo, není-Ii dobře možné, jen na ná
hradě (§ 13 odp. ř., § 39 (.1) konk. ř.). V tomto případě nepřestávají 
však zavazující práva třetích osob, protože neodporovatelným způso
bem nabytá, dále trvati. Žalobce sám tvrdí, že neopírá svou žalobu 
o ustanovení odpůrčího řádu a nemá nijak v úmyslu tvrditi obmyslnost 
žalované. Uznává-Ii však sám neodporovatelnost nadzástavního práva 
pro pohledávku žalované firmy, trvá toto právo i proti němu platně a ne
může se proto ani mluviti o obohacení žalované na úkor žalujícího státu, 
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.. ,;v' odánÍ řikázána a vyplacena ~ást~a 
byla-Ii jí při rozvrhu neFysslho P ktnatelnou pohledávku, treba~e 
připadající na její právne 'platnou:ti~~a B-a, na níž byla nad:ástavmm 
zástavní prá:,~ pro pohledavk~š:;~ roti pohledávce hl?bco~e :;~. bez
právem za]1stena, bylo. ]'Iohla "i~hO právního jednam neprekazl)eho 
účinné. Prohlášení bezucrnnosh .U1C .• tněných a v poměru ke tretun 
platnosti v poměru osob na ncm Zllcas 

osobám. 

čís. 75()4, 

• k CI 29 (1) čís. 1 srn. ř.), lze vy- . 
stal-li se nejistým p~j~tel ,~men . Y r~Ú jehO avalistovi, nikoli však 

dati zajišťovací smenecny pnkaz I. P k 
i proti ostatním spolupři jatelům smen y. 

. d 1927 Rv II 701/27.) 
(Rozh. ze dne ll. Irstopa U , 

., b I uloženo též avalistce, by 
"'j' cím pnkazem Y o ~,. za 

Směnečným zaJls ova .' lledávku, ježto pnJemc,;, 
dala žalobkyni ji~totu !a smen~~ln~~'i~tOy' ~,. K námitkám žalova.n,e po~ 

'hoz' se žalovana zaruclla, se s ,J tl' ce směnečny' za]1stovacl ne . d rve s o 1 "-
nechal procesnl sou p. d 'e' zrušil. Důvody: Ustano: 
příkaz v platnosti, o d vol, a c I ~ o ,u 'i~t~ta může býti žádána, kdyz 
Jení čl 29 sm. ř. výsiovne pravI, zet j '1 platy' tomu se rovná zahá-
'''emc'e upadl do konkursu nebo zas aVI d ž~ žalovaná je v tomto 

prl] ., . '''emce Je pIava, k 1 
jení vyrovnacího nzem pnJ •.. ( I) avšak i jako takovou, po ~.C 
případě toliko ručitelkou ze smenV a:.~, 'ji tento zrovna tak jako pn
se týká jejího směnečné~o zha~ u; ~ IZ: spolupříjemkyni. Bylo hy I,;e 
'Jemée takže ji lze povnovah v. as tne dle téhož ustanovení směnec-

, ... d t' e'nečnou JIsto u po d k k ·su tedy na 111 za a I sm k' . k říjemce upadla o on Ul 
ného řádu jen tenkráte, kdyby ta e Jao. p CI' řízení To se však v tomto 

I t b lavrhla vyrovnava· .' 
nebo zastavila p a Y ne o Ip" . d že nelze dosáhnouh sme-

d • 'I né nestalo ro pnpa , • • e 
případě ohle ne za ova . . '1 29 druhý odstavec srn. r., z 
nečné jistoty od příjemce, ustanovuJC_ ?d' ti směneční jistotu od svých 

• k bo indosatář sml za a . k "tel 
majitel smen Y ne" ., d' tedy musel by žalobce Ja o ma]1 
předchůdců. V k~zde~ .pnp~ e 1 ří'emce směnečné jistoty nedostane. 
směnky napřed mlh,z]1steno,.z,e .oe P lb 10 poněvadž zažaloval maJItel 
V tomto případě vsak to zjlsteno.,ne Y 'tak i ručitelku současně. Pak 
směnky o směnečnou jistotu Jak pnt~:"fe, . když jest ji považovati za 
ovšem nemohl žádati jistoty na ru I, ehce }edchůdcích kdyby tu nějací 

. 'b' t I'ko na svyc pr , hl' spolupříjemkym, ny, rz ~.I "adek nebo zastavení platů neb o, a-
byli. Neboť v takovem pnpade up ,,, cu' neopravňuj'e majitele smenky 

'h ., ení J' ednoho z prl]em b d ' šení vyrovnaCI o nz.. " t t d' ho spolupříjemců ne o sme-
k tomu, by žádal smenecnou jlS o u o Je 
nečného ručitele. 

Nejvyšší sou d obnovil rozsudek prvého soudu. 

~i 
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Dflvody: 

Jest nespamo, že žalovaní podepsalí směnku ze dne 23. května 1927, . 
znějící na vlastní řád žalobc1lv a na 7.352 Kč 60 h, splatnou dne 23, 
listopadu 1927, žalovaný Jaroslav O. jako příjemce, žalovaná Jana P. 
jako jeho ručitelka (avalistka). Není také sporno, že bylo vyhláškou 
Icrajského soudu ze dne ll. července 1927 zahájeno o jmění prvžalo
vaného vyrovnací řízení. Podle protestu ze dne 15. července 1927 ode·
přel Jaroslav O. poskytnouti žalobci žádanou jistotu, ač podle toho, 
co bylo uvedeno, byly splněny veškeré podmínky čl. 29 odst. 1 čís. 1 
směn. ř. ve spojení s ministerským nařízením ze dne 2. listopadu 1858, 
čís. 198 ř. z. Žalobce domáhá se proto žalobou, by bylo směnečným 
příkazem uloženo jak přijateli Jaroslavu O-ovi, tak i jeho rukojmí Janě 
P., by jistotu žalobci zřídili rukou společnou a nedílnou. Ve sporu 
jde jen o to, zda mohl býti vydán zajišťovací příkaz také proti Janě 
P-ové jako avalistce, stal-li se nejistým přijatel Jaroslav O. Aby mohlo 
býti k této otázce odpověděno, jest si třeba předem ujasniti právní po
stavení směnečného rukojmího. Směnečný rukojmí jest především ru
kojmím, jeho závazek jest totožným se závazkem dlužníka, za něhož 
se zaručil, tedy závazkem akcesorním, kteréžto povahy nepozbývá ani 
tím, že podle čl. 81 směn. ř. jest avalista zavázán směnečně, t. j., že jest 
majiteli směnky zůstaveno na vůli, chce-li se domáhati zaplacení celého 
dluhu na hlavním dlužníku, či jen na ručiteli neb na obou. Změny na
stavší co do závazku hlavního dlužníka plisobí tudíž na závazek ruči
telův. Proto také zákonná opatření, jimiž má býti směnečný věřitel za
bezpečen ihned, a to, pokud nedošlo ,k dohodě o jiném zplisobu zaji
štění, složenim k souelu hotových peněz (,srovnej čl. 25 druhý odstavec 
a 29 druhý odstavec směn. ř.) - musí nutně již vzhledem k akcesorní 
povaze závazku rukojmího působiti také proti tomuto. V tom právě 
tkví rozdíl jednak v poměru mezi hlavním dlužníkem a rukojmím a v po
měru několika přímých dlužníků, přijatelů, jednak v poměru obou těchto 
skupin k směnečnému věřiteli. Věřitel nemůže žádati jistotu podle čl. 29 
smčn. ř. od ostatních z několika přijatelli směnky, stal-li se nejistým 
jen některý z nich, poněvadž závazky několika přijatelll jsou zcela samo
statné a na sobě nezávislé, kdežto při rukojmím jde o závazek totožný 
se závazkem dlužníka, za něhož se zaručil. Proto mohl žalobce vyčkati, 

. by se obrátil na své předchůdce, když se mu nedostalo jistoty od při
jatele směnky Jaroslava O-a, jak patrno z protestu, a domáhati se slo~ 
žení jistoty také od ručitelky a nemusil ani vymáhati jistotu exekucí 
proti hlavnímu dlužníku (Jaroslavu O-ovil na základě právoplatného 
zajišťovacího příkazu. 

čís. 7505. 

Do usnesení pozůstalostního soudu, jimž bylo odepřeno schváleni 
kupní smlouvy ohledně nemovitosti, patřící do pozůstalosti, neni opráv
něna si stěžovati druhá smluvní strana. 

(f<ozh. ze doe 12. listopadu 1927, R I 878/27.) 

čís. 7506 - 1799 

b 10 odepřeno schválení 
Do usnesení pozůstaloslního soudU:IJI!,l~cí YdO pozůstalosti, stěžo-

slnlouvy ohledně nemovItosti, n~ ezoeJul d napadené usnesení po-
kupní. ·tsti Rekursn ls ·tl' 
\'al si kupltel nen;o.vI o· d .tl dovolací rekurs kupl e uv. 

. I S o u d o ml 
tvrdil. N e j v y s s 

Důvody: 

o 'I ·lení trhové smlouvy nelze ~~i-
Dovolací rekurs kupiteluv :i?d~~~C :~;nost ve smyslu § 16 nes,~. n~: 
T Jednalo by se o mlmora , t a oprávněn ke sbznos I 

pLlsll1. . "b ·ako druhá smluv ni s ran p' t lostnímu 
"Ie kupltel nem vu ec ] , h.1 í trhové smlouvy. oz~~ a. . 
·10 odepření pozůstalostmhco se va.~n děliti schválení, náleZ! t;111 pravo 

~oudu, jenž n;á p~d~e § Iři" a~:~h· ~~~á~tě důležitých nakláddá de~~v~~~~ 
dozoru nad hm, ]a • v p .P ůstalosti se jměním .posu ~eo , ' 

. tupce po případe spravce poz d . v zákon pro takove schvalem 
z~s Při' tom musí se říditi předpokla. ~'d]ez tl· y. ch věcí pozůstalostních 
11'111. ť ní ohledne Je nO IV vo ) tudíž 
stanoví. Běží tedy o opa;e. d is 9 oddílu pat. o nesp. nz. -' . . 
za projednání pozůstalosh (VI,Z n~. P na· něž nemá a nemůže mlh vltv 
o vnitřní úkony pozůs~~lostm.vf"~;:n zcizení pozůstalostního, .ale, posud 
druhá smluvní stra~a pn z~:~s peouze dědic nebo jeho zákonnx z~~uh~~ 
neodevzdaného ma];,tku, ni- r v o schváleni zakročil (srv. tez o o 
neb opatrov~ík pozustalos l'd:3~ sb. n. s.). 
rozhodnutí c. 902, 5844, a 

čis.7506. 

.ouze kaučni pohledávku, 
Přihlásil-Ii věřitel p:~i !ozvr~kovl~m. :~~t a útraty, jichž nepřihlásil. 

'.kázati pouze lIstinu, nI o IV I ·lze mu pn 
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, R I 917 IQ7.) •. 
. ·t t pn 

k • • prodanou nemOVI os , -
. ." odání za exe ucne , v' pohle 

Rozvrhuje ne]vyssl Pl. vymáhajícímu věřiteli Kauent, R -
kázal s o udp r v é 2~ 6~0 I~; nikoliv však jich příslušenSs;~:. at~1 
dávky 10.000 Kč a . . ' . otvrdil. D ů vod y: eZOV • 
k u r sní s o u d napade~:, usne~~~íP kauční pohledáv~y ,1.0.000 l5.c 

přihlásil k rozvrhu :,e]vy~sl~ohP hl dávek nebylopnhlaseno., P:I,-

28 000 Kč. Příslusenstvl tec to Pho. ~ us"nesení Nepřihlášene pn-
a· . ··k··· v rozvr ovem . 10 214 
hlášce odpovídá I pn a.zak~1 r ·ežto nebylo přihlášeno (§§ 2 , 
slušenství nebylo lze pn aza I, ] . 

ex. ř.). d nevy.hověl dovolacímu rekursu. 
Nejvyšší sou 

Důvody: 

. 'b ť i stručné odůvodnění na
Stěžovatelka o~kazute se. l;a ~p~a~:~i n~ vývody rekursu toto: Lze, 

padeného usnesem, ~ nemuz ]~S b ~o podle zákona přípustno, by byly 
ponechati stranou otazku, zda y Y 
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v knihovním pořadí kaučn; pohledávky přikázill1y také úroky a útrat} 
a jiné vedlejší závazky i přes rámec nejvyšší sumy) pro kterou " 
nemovitost zavazena (§ 14 druhý odstavec knih. zák.), a otázku, zda 
by bylo podle zákona přípustno, by, není-Ii tu přihlášky, byly v pořadí 
zúročitelné knihovní pohledávky přikázány vždy také ještě tříleté 

(§ 17 knih. zák. a § 216 čís. 4 ex. ř.), neboť v tomto případě stačí, 
jde o kauční pohledávky, jež jsou v knize pozemkové zapsány bez 
úroků, jež věřitel při rozvrhovém roku v nejvyšší sumě bez úroků a 
útrat přihlásil a jež mu také byly přikázány. Podle § 210 ex. ř. jest pra
vidlem, že věřitel má své nároky bud' před rozvrhovým rokem nebo při 
něm přihlásití, a, stalo-Ii se tak, jest přihláška podkladem pro jednání 
a přikázání (§§ 213 a 214 ex. ř.). To platí také pro vymáhající věřitele 
(§ 209 druhý odstavec a § 210 ex. ř.) a pro nároky z t. zv. kaučních 
hypotek (§§ 211 prvý odstavec a 224 ex. ř.). Teprve, není-Ii přihlášky, 
postupuje soud podle poslední věty § 210 ex. ř. Když tedy vymáhající. 
věřitelka byla při rozvrhovém roku zastoupena a přihlásila své dvě 
kauční pohledávky v plných sumách a když jí tyto byly přikázány ne
může se pokládati za stíženu, že nebyly přikázány další nároky na' úro
cích a útratách, jichž nepřihlásila. Vždyť účelem dostavení se vymá
hající věřitelky k rozvrhovému roku bylo právě, by (když se tak ne
stalo již před rokem) přihlásila své nároky k uspokojení z rozdělované 
podstaty a by o nich bylo jedááno (§§ 210 a 212 ex. ř.). ze tomu tak, 
vidno také z předpisu §§ 213 a 214 druhý odstavec ex. ř., neboť zad
nějši věřitelé byli by snad podali odgor protí tomu, by bylo přihlíženo 
k přihlášenému příslušenství, nebo proti jeho výši nebo pořadi, ale ne
měli k odporu důvodu, když přihláška se nestala, naopak mohli za to 
míti, že se vymáhající věřitelka spokojuje pouze s kaučními jistinami. 
Tvrzení stěžovatelky, že by odporovalo zákonu i logice, kdyby bylo 
přihlíženo k útratám a úrokům u věřitelů, kteří se uedostaviJi, ale ne
bylo k nim přihlíženo u věřitelů, kteří se dostavili, není případné, neboť 
stěžovatelka přehlíží, co bylo již vyloženo, že na prvním místě jsou 
podkladem pro jednání a přikázání přihlášené nároky a teprve, není-Ii 
jich, nároky zřejmé z veřejné knihy a exekučních spisů (§ 210 poslední 
věta ex. ř.). 

čís. 7507. 

Za úrru: zvířetem jest z()dpově~n (§ 1320 obč. zák.) i Jeho vy
půjčitel a nájemce, měl-li zvíře v trvalé de!enci. 

Pokud nebyl dostatečně opatřen kůň, zapůjčený na krátkou dobu 
jiné osobě. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, Rv I 282/27.) 

Antonín K. vYPlljčil si dne 27. září 1925 od žalovaných manželů 
koně s bryčkou, aby si potahem tím zavezl do R. jetel na krmení, á 

ještě v týž den, složiv doma jetel, znovu koně do bryčky zapřahal, aby 

__ čís. 7507 --- 1801 

" v '. p~' tomto zapřahání na námčstí v ~: ~~ 
iej s bryčkou vratil zaj(~val:yn:. _fl obu o náhradu škody o b a TI 1 Z S Dl 

kůň splašil a žalobkY11l Zl a!':L Zal d .zrušil rozsudky nižších soudu 
s o u d y zamítly. N e j v y s S I s o.ud ' l 'jednal a nový rozsudek vydal. 
a odkázal věc prvému soudu, by o J1\ a e 

Důvody: 

. . odvolacího soudu pro uesprávné právní 
Dovolání napada I~zsude~ ) 'ež shledává v tom, že se pr(odv.o-

,osouzenÍ věci (§ 503 c. 4 c: 1. s. : t van' ch odle § 1320 obc. zak. 
.lací soud ?ezab~~a: ;;o~p~vedn,ost~\V~~~i s~ud gosoudil případ! podle. 

Pravdu ma len. cas,ecI~e, ,,~bO~ ~ dos čl k právnímu úsudku, ze ch~
§ 1320 obč. zak., ponevad;; vsa . b I od té doby kdy mu byl sve
~atelem koně,. jenž poramll zalo~kYf~kti{ké moci pokládal žalované za 
řen vlastně K., ležto by v le .o ' azu podle § 1320 obč. zák. a 

, .' . 'alobkym pravy z ur . 'ho osoby lez nejSOU z h t 'kollného ustauovem se sve 
proto 1se nemusil dalším rozborel:l to tO o ::vní názor sdíleti nelze. 
právního hlediska zabývati .. Nez te.n o Ppůsobený zvířetem zodpověden 

podle § 1320 obč. zák. Je,st, za uraz z lastník a držitel koně, nýbrž 
'T' nemi111 se pouze v .. t I 

ten kdo je chova. lm , 'k]' 'k každý přechodný jeho maJl e 
i v~půjčitel a nájemce k~ne, m o ~;sa h á zvíře v t r val é detenci 
(detentor), nýbrž ~ž~y Jen I!e~ § ;3t s~:. 397). Takovýmto trvalým 
(Materiálie k IlJ. dl1c1 nOve . d však Antonín K. nebyl, 

k v v;ž v t0111to sportl 1 e, d' 
detentorem on:, o ne" ."t' krátkodobému úkonu, k o vezem 
vypůjčiv si kone, pouze k ,~~cleen~~ěl ihned vrátiti, jeho detenc,e neby!a 
jetele clo soused11l obce, nac I I. kt .' odvolaCÍ soud správne oznacll 
tedy trvalou. Zůstali tedy ž~loval~, b e~~ed jeho zapůjčením K-ovi, cho-

. za majitele a chovatele kane pro °kt
U 

'eJ' přechodně měl Antonín K. 
.. I' d 'Ie po dobu po erou I . " I bk . vateh Je 10 I na a ' .. ' 'k du způsobenou konem za o ym, 

jako takoví jsou zadpo,vedlll ~a s o, b . by kůň byl řádně opatřen 
pokud neprokáží, že uC1l11h vse 2bot~e, ne~k) V § 1320 obč. zák. sta
a by naň bylo dohlédnuto (§ 13, ,o dC' z '.' T chovatelé koně pokud 

, 'iomněnka ze sko .Ll zaVIm I "" I b 
novena takto pravlll C , dl' Mylně proto první soucl za o tl 

se řádným způsobem neospr~ve tnl.d·Ia a neprokázala Františku P-ovi 
,. d' odu že žalobkyne ne vr I , ťh' zanuta z uv ',: t"l 'I v'tě vždyť průvodní bříme nes I a 

mladšímu, že kane J1eo~a fl Dta eZI .ivě liší se znění § 1320 obč. zák, 
žalobkyni, nýbrž žalovaneho; v . om ~I , d" ""ho Bylo proto na žalo-

• t' d'I"10velou od znelll nvelsl . stanovené tre I I CI I ',. 'T koně Antonínu K-ovi ku do-
, h b kdy' I' est nesporno ze svefl I . 

vanyc, Y'. z F t" k' P mladší při osedlání koně sam po-
, l' eho Jetele - rall Ise . . . k on o prave . '." 1 ní při tom zastoupem,]a nesp 1 ~ 

máhal a mimo to byli oba Iza ?va hovali při tom všechnu opatrnost, 
. svým správcem ~ prokaza 1, .ze.~~c člověka požadovati (§ 1297 obč. 

kterou lze od ka:deho ~ormallll • vati za šetření této opatrnosti, 
zák.). Jes,t ~amozn'Jlno, ze fel~eogo~:~~i uplatňují, když slíbili,růjčiti 
jak mylne zalovam v. odvo a? k P, bude říditi jich kočí Franhsek P., 
K-ovi koně pod podmll1kJO~'kze ,on,e podmínky té sami nedbali a koně 
neb žalovaného otec, kl yz onecne 

i:; 
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f bryčkou mu vydali samojedinému bez průvodu kočího neb t·' 
ovaneho. Naopak není vyloučeno' " ' a ce za

dali na J' eva obavu že b bo : zej p:ave vyslovemm této podmínky 
, ' . yz pruvocu Jedné ze . , 

vych osob mohlo dojíti k úrazu ne' I' lme~ovany( h spolehli-
nepokládají Antonína K-a za ~ b ll! vy ouceno, ze tnn dalI na jevo, že 
dati mladého koně a že b .. so u dostl ,spolehhvou, by mohla ovlá-. 

~~eyr:ž~ oba;a ~e ukákzal! ~;Jt/\~~:~~jš~~~~~o~ft~í~~a~ie: ~~gv~~~~~~~' 
., Ja sam Ja o svedek potvrdil k n' t h' ' 

Je pouhému stolu, jejž kůň převrhl ak oe' Ok e ,o o uvazal n~ dvoře 
chal volně po dvoře pobíhati a ko' ~ , J J, d~z byl nepokoJnym, ne
méstí, kdež kůň, nejsa okolí tomunecn~/eJ zaprah~l na otevřeném ná
tyto okolnosti, samým K-cm přiPUŠ~~y, y, sek "plasrl a utekl. Budou-li 
líčeno, že žalovaní zanedbali op t ene, /ro aZa!,y, bud~ tím též do
mysli a jest nárok žalobní o 1" a Jnost,o terou zakon v § 1320 má na 
dati často i okolnost prOVáz~j~~ne~. Prukazh o nezp,ůso?yosti může po-
10st a dbalost osoby podrobena zle

o 
I?OU ne~du, pn mz byla způsobi

byl mladý (ani ne dva roky star') usced ~dyz pak Je nesporno, že kůň 
měl po prvé jeti do města a b I zI ia~~~ osud ne.okovaný a bujný, že 
koněm, jak dosavade se de'loY m,PI' 'dsamoJedlny a ne v páru s jiným 
"I' " ' e I poza ovaÍ1 od osob .. , k ' , 
fl I, zvysený stupeň obezřetnosti . k ' h J' Jlz ,one sve
neb aspoň měl' b d"" Ja ,o o povaha zvrrete vyzadovala 
Následkem sv ~ chez\ol ~mecne, trvati na přibrání spolehlivého průvodce' 
tečnosti rozho~né I~r~ ~~~~u~~~~n~~~i n~~~~ů§nezjistily, niž~í soud~ sku~ 
sice uvádí výpovědi svědků t ~ ,13,20,obc, zak. Prvm soud 
't~' ., v Dm smeru neCIn} vsak v t ". 
sem, zeJmena neuvažuje okolnosti t t,~ 'v , om s~1eru Z]I
odvolací přechází okolnost tu'o J'ak u o Phravd

e 
uvedene, kdezto soud 

§ 1320 b
' , 'o n~roz o nou ač bylo 

o c. zak. nutno uvažovati d:' "VV' v po rozumu 
vlastností Antonínu K-ovi o ne 'In' ,z a :;adl,olvam, svenvse koně takových 

h
' .' ,z neve e I zda s mlad' k' , 

2ac azeÍ1, postarali se o potřebné . h '." ym onem uml Je o opatlOVal11 a o dohled na něj. 

čís. 7508. 

Nestaví-Ii nájemník nýbr' pf .. tl' piti (§ 1 druhý odSta' ,~~na!lma e , Jemuž nájemce musel ustou-
března 1!i25, čís. 48 s;e~ ~s~ ~ák. n~. ochranu ~jemců ze dl!e 26. 
nájmu (a náhradě stěh~va' , h '):tJehst n,aJemce povmeo. k obnově pod-

, CIC vy o a skody podnáJ' 'k)' 
se k tomu smlouvou podnájemnik 'I emm u Jen, kdiyž 
výpovědí jen na oko za účelem :dsZtrava~" anodebO, ~ stalo zrušení nájmu . 

. anem P naJemnika. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, Rv I 1309/127.) 

Pěvecký svaz v Ch pr . I h . , 
varu, jenž je dal do p~dn~~~\ I o~trns~: míst!lOsti žalovanému pivo-
svolení k výpovědi žalovaného a 0:'1. evecky sva~ d~sáh!· soudního 
(§ 1 druhý odstavec čís 9 'k z duvodu provedel11 uZltecné stavby 
k ' ' . za. na ochl' naJ) Do usnese ' I 
. vypovědi nepodal pivovar stížnost P~ kl: , .. ll! o svo ení . vy IZel11 naJemce I podná-
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ie111ce byly některé místnosti strženy, ve stavbě však nebylo pokračo
"\"áno. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném pivovaru, 
by I11U odevzdal najaté místnosti a nahradil ,škodu, p I' o c e sní s o II cl 
P r v é s tol i c e žalobu zamítl v podstatě z toho důvodu, že nárok, 
spočívající na ustanovení § 1, druhý odstavec, čís. 9 zák. na ochl'. náj. 
příslušel by jedině žalovanému pivovaru proti pěveckému svazu, nikoliv 
však žalobci proti žalovanému a že nárok na náhradu škody předpo
kládá vinu žalovaného na vyklizení, již nelze spatřovati v tom, že ne
poclal rekurs do soudního svolení k výpovědi. O d vol a c í s o u cl 

napadený rozsudek potvrdil. 
N e j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolánÍ. 

O Ů vod y: 

Dovolatel napadá pr'ávní názor nižších soudů, že žalovaný pivovar 
jako nájemce hostince neporušil podnájemní smlouvu se žalobcem, spo
kojiv se s výpovědí danou mu pronajímatelem »Pěveckým svazem« v Ch. 
podle § 1 čís. 9 zákona o ochraně nájemníků, a nežádav obnovení nájmu 
z toho důvodu, že Pěvecký svaz do tří měsíců se stavbou nepočal a ne
přetržitě v ní nepokračoval. Dovolatel dovozuje, že nájemce je proti 
podnájemníku povinen podle § 1098 obč. zák., předmět podnájmu udržo
vati a v podnájmu ho nerušiti a proto prý je podnájemník oprávněn 
po smluvenou dobu užívati předmětu nájmu, že zákon o ochraně nájem
níků vztahuje se i na smlouvu podnájemní (§ 1 ziko toho) a že bylo 
lze žalobce vypověděti jen z důležitých důvodů zákonných, že se proto 
může domáhati splnění smlouvy a náhrady pro zaviněné porušení 
smlouvy podle § 1 čís. 9 cit. zák. Dále snaží se dovoditi,že žalovaný 
pivovar je povinen v případě, že mu přísluší právo na obnovení nájemní 
smlouvy proti pronajímateli ve smyslu § 1 čís, 9 zákona o ochraně ná
lemníklt, ob~oviti smlouvu nájemní a že totéž právo přísluší i žalobci 
jako podnájemníku proti žalovanému jako nájemci. žalobci jest při
svědčiti, že i podnájemník požívá výhod zákona o ochraně nájemníků, 
ovšem jen ohledně možnosti výpovědi se svolením soudu (§ 1 zák.) 
a ohledně stanovení výše podnájemného (§ 16) proti svému smluvníku. 
Ale ani ze zákona o ochraně nájemníkŮ, ani z občanského zákoníka 
nelze dovoditi oprávnění podnájemníka, by mohl nutiti nájemce k ob
nově nájmu podle § 1 čís. 9 zákona o ochl'. náj. a žádati náhradu výloh 
stěhovacích a škody tam zmíněné. Výpovědí danou se svolením soudu 
nájemci pominul podle ustanovení § 568 c. ř. S. a § 1112 obč. zák. nejen 
poměr nájemní, nýbrž i poměr podnájemnÍ. ježto předmět podnájmu, 
právo nájemní, zaniklo výpovědí danou nájemci. Podnájemník má právo 
na náhradu škody jen v případě, že zánik práva nájemního lze přičístí 
nájemci k vině (§ 1112 obč. zák.). Zákoník občanský nedává z důvodu 

• práva podnájemního podnájemníku práva na obnovu nájmu, lze-Ii za
n',klý předmět podnájmu znovu zříditi. Takového práva nedal podná
jemníkovi ani zákon o ochraně nájemníků v § 1 čís. 9.- Tam je řeč jen 

;j; 

!" 
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o právu nájemcovu proti pronajímateli, když pronajímatel prokáže pq_ 
volení k užitečnější stavbě a opatří nájemníkovi dostatečný náhradní 
byt, a vypověděv proto nájemníka, nepokračuje řádně ve stavbě. Sta
noví tedy jenom právo nájemcovo proti pronajímateli na obnovu smlou
vy a na náhradu výloh stěhovacích, ale nikoli právo podnájemníka proti 
nájemci. V tom směru nebylo ustanovení § 1112 obč. zák. změněno. 
Bez ohledu na to, zda lze výminečného předpisu § 1 čís. 9 zák. o ochr 
náj. použíti i pro případ, Že nájemce staví a prokáže povolení k uži- . 
tečné stavbě a poskytuje podnájemníkovi náhradní byt, ale pak ve stavbě 
nepokračuje řádně, nelze tohoto ustanovení zákona ani obdobně ani 
rozšiřujícím výkladem použíti na případ, kde nájemce sám nestaví, nýbrž 
činí tak pronajímatel, jemuž nájemce sám musí ustoupiti a podnájem 
zaniká zrušením nájmu. Vždyť nájemce nemá již ani místností k pOužití 
a zákon mu neukládá povinnost, by se k vůli podnájemníkovi staral 
o to, by jich znovu nabyl, zejména když třebas sám již jinde svou po
třebu bytu opatřil lépe, neb obnovy nájmu nepotřebuje z jiných dú
vodll. Proti podnájemníku byl by nájemce povinen v takovém případě 
k obnově nájmu jenom, kdyby se smlouvou podnájemníku k tomu za
vázal nebo se zrušení nájmu výpovědí stalo jen na oko za účelem od
stranění podnájemníka (§ 916 obč. zák.), kdyby tedy šlo o zánik ná
jemcova práva toliko zdánlivý a ,po právu nicotný. Zákon chce ustano
vením § 1 čís. 9 zákona o ochr. náj. jednak podporovati stavební ruch 
(srov. motivy vládního návrhu k zákonu o ochr. náj. z roku 1920 tisk 
Nár. Shr. 2666 str. 14 a důvodovou zprávu k vl. návrhu zákona o ochr. 
náj. z roku 1922 tisk posl. sněm. 3475 str. 13), jednak chrániti n á-
j e m n í k a před tím, by ho pronajímatelnemohl průkazem povolení 
k užitečnější stavbě vypověděti a tak se ho zbaviti a pak stavbu vůbec 
neprovésti. Zákon patrně tedy nemyslel na ochranu podnájemníkovu, 
protože případ, že nájemce staví, bude zřídka praktický, a proto zákon 
nesleduje účel, by rozšiřoval oprávnění podnájemníka proti nájemci 
z důvodu zrušení podnájmu, které se nestalo na oko, a když sám ná
jemce ochrany zákona nepotřebuje ať již z toho důvodu, že svou po
třebu bytu uspokojil, nebo že ji vůbec nemá. Žalobce jako podnájemník 
nemůže se tedy domáhati na nájemci, aby obnovil smlouvu nájemní, ani 
náhrady výloh stěhovacích, když si to smluvně nevymínil a nárok ne
opodstatňuje již v dovolání zaviněním žalovaného pivovaru na zrušení 
podnájmu, nýbrž jen tím, že pivovar smlouvy zaviněně neobnovil. 
Ostatně prvý soud správně odůvodnil, že pivovar na zrušení nájmu pro 
nedostatek obrany proti výpovědi nemá viny. Netřeba při tom řešiti 
otázku, zda obnova nájmu podle §l čís. 9 zák. o ochr. náj. je novou 
smlouvou čili nic. Dokonce nesprávným je názor žalobcův, že nájemce 
je povinen přenechati podnájemníku do podnájmu část bytu, který jinde 
najal. Dle svrchu uvedeného neni tedy porušeno smluvní právo žalob
covo z podnájmu, který zanikl výpovědí nájemce, pokúd není prokázána 
vina nájemcova za zrušení nebo výpověd' na oko. Poslední okolnosra 
žalobce ani netvrdil, prvé se v dovolání rovněž již ani nedovolává. 
Proto také nemůže ani z důvodu náhrady škody domáhati se zřízení 
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_ " 3')3 obč zák. a tím obnovy nájmu na 
předešlého stavu ::e, SlJ1Y,S\u. § 1 - odstatněno a nebvlo třeba zjišťovati) 
žalovaném. Dovo!am nem plOt? op I t vbě takie nedostatek tako
zda pronajímatel řádně pokraco,v

l 
a ,~e ~ a

po 
r~zumu čís 2 § 503 c. ř. s. 

"ého zjištění není vadou odvolacllO nze111 . 

čís. 7509. 

" ", .. manželku lze sice vzíti v úvahu i příjmy 
Při výmere vyzlvneho pro '~'hl" f k tomu že manžel 

manželovy ze služebních cest, ale ?Iu~no Pfl
S 
~~~é se sldžebními ce

~usi hraditi z těchto příjmů hoto~e vyl~bnr dtlsto jakož i přihlížeti 
stami a zvýšený náklad pobytu omll1!~ S n! o dobu návštěvy 
k tomu, že přídavek manžela (d?stoJ~~~a) za od~el~:.!ořádným, nepra
lyžařského kursu jest žalobco."ym P!ll~em'I~~~ apObytu v kursu. 
videlným, z něhož musel hradth zvysene vy 

(Rozli. ze dne 12. listopadu 1927, Rv 11622/27.) 

. , k't' roti jejímu manželi o pla·-
Žalobě manželky četmckello a~1 ana Pd ' s t o I i c e potud, 
, . " 'I hověl pro c e s n I s o U p rve 

cem vyzlvne 10 vy K~' .~ ~ K odvolání žalovaného o d v o -
že přiznal žalobkyni 1000 C meslcnc. . 

I a c í s o u ~ ~n.apadendÝ rkoz\SUd~~n;~~~~~ného snížil výživné na 800 Kč 
Ne]V y s S I S o U (ovo 

měsíčně. 

Důvody: 

, , 1 ávné právní posouzení v otázce při-
Právem vytyka dovolate nespr, ~ o Nižší soudy berou sice 

měřenosti výživného jeho majetkoYhym pomluez:eubmn'l'ch cest ale nepřihlížejí 
h . vn "lovane O ze s , 

právem ~v ~úva u I p;ljU;y za . z těchto ři'mů musí hradití hotové vý
dostatecne k tomu, :oe z~lovany . v '~e~ý náklad pobytu mimo slu
lohy, sp?jené se .slluzeb~~~~~ c~,s~a~~r:u z ž~ přídavek za odvelení po dobu 
žební mlsto, a da e nepn lZe]l ',v,. ela mimořádným) 
návštěvy ly~ařskéh? k~rsu je ž~~~~~~V~~\~~~t:00~~ pobytu v kursu. 
nepravldel!,ym,,:. ne,hoz musel ~ lk a dí~y nemá býti ohrožena úhrada 

~t~~~:í~~n~~t:J;~V~~\~ebr~a~:~~~~éh~, kt~eré jso~ Phři~,~~~enlyj~~~y~·yIU~~~= 
. J t v záj'mu samých vyZlvovanyc, . 

nímu postav:~1. es. , v žalovaného a nepřiměřeným výživ-
deny. v neporadek majetkove pomery U ... l' se tyto okolnosti a 
l' ol nebyla ohrožována jeho eXistence. vazl- I ~ ~'č· ~ .. 
I Y -1' se zřetel na stálý příjem žalovaného 2.823 Kc :nesl ne, n~~ zJ1~ 
~~:~;e n~stálý příjem ze, služeb~ích ,cest s ohledemn~~t vla\~~~n~;;{S~ý= 
l:ák~laddy POmbYatnuz~emlSilknY?C~I~~e~u~~~~dá~~I~\~~of~c~l~OUd, že je přiměřené, 
Zlve vou )" 'v' 'h ",,, ", 
by platil své manželce toliko 800 Kc vyzlvne o meslcne. 
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čís. 7510. 

Stavební ruch. 
ček~telsJ:ý ~~mě~ jest poměrem svého druhu, jehož platnost jako sa

mostatne pravm tnshtuce Jest založena v samotných předpisech zákon o 

o stav~bmm ruch~ a prováděcích nařízení a jest povahou svou nejbližš( 
dohode o budouCl smlouvě podle § 936 obč. zák. . 

.Předpise~,§ 54 nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 sh. z. a 
n. Jest I?ropuJc:no družstvu právo, by z vážných dtivodti jednostranně 
odStOUP1~O od cek~telské smlouvy. Vážným důvodem k od!!toupení druž
stva od cekatelskeho poměru ohledně cizozemce není o sobě že min'
ste~stv?' sociální péče sdělilo družstvu zcela povšechně že 'čekatele! . 
rodmneho domku nemůže býti cizozemec. ' m 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, Rv I 1705/27.) 

,žalova~lý ~:' ,nast~hoval jako čekatel do domku čís. 233 žalujícího 
dru~stva. ZaIU]lCl druzstvo usneslo se na valné hromadě odejmouti žalo
van~mu čekatelství na dům čís. 233 a přenésti je na jinou osobu. Žalo
~any .. bl1 cJ::ozemcem a nenabyl' dosud tuzemského státního občanstvÍ. 
ZalUjl,CI ~ruz~tvo dOI1~áhalo se vyklizení žalovaného a žalovaný vznesl 
~nezltImnl urcovacl navrh, by bylo zjištěno, že má nárok obývati dÚ1l1 
cp'. 233 t~k dlouho, pokud ministerstvo' sociální péče neodmítne schvá
lenl kupnl smlouvy, která má podle § 23 stanov býti předložena tomuto 
I11l11lsterstvu ku schválení. Pro c e s tl í s o udp r v é sto· I . 't" , , I ce me-
zllmn,lmu urc~vaclmu návrhu žalovaného vyhověl a zamítl žalobu o vy-
kl.lzem 90mu cp. 233. O d vol a c í s o u d zamítl mezitimní určovaci 
navrh .zalovaneho, a uznal ~alova,néh~ povinným vykliditi byt. D ů
vod Y ~ Soud prve stohce ZJIstIl, ze dum čp. 233 byl prozatímně ode
vZ9an zalovanemu k používání a že žalobkyně se v sezení ze dne 20. 
k~et~a 1926 usne~la, odejmouti žalovanému čekatelství na tento dům a 
preneslI )e na )ln:,ho, ž~ žalo~al1ý jest cizozemcem a že dosud nenabyl 
tuzems~eho ~tatmh,o ob:anstvl. ~oud prvé stolice dál~ zjistil, že tu ne
jde o najemlll pomer, jezto chybl nezbytná jeho náležitost nájemné. Jde 
!edy pO;lze ? otázku, )aký ráz má, čebtelství a zda mo'hla žalobkyně 
:al~vanemu ~ekat~lstvI jednostranne odejmouti. Odvo,lací soud má za to, 
ze ce~atelst~1 ne~1 s~11ouvou oboustranně závaznou, Podle § 19 stanov 
j,S;'U clenove o~ra~ne'll1, domáhati Se získání vlastního domu a za tím 
ucelen: ČIlllÍ! zurocitelné úspory na běžném účtu, jichž jest při nákupu 
vlastnlho dO,mu ~o~žiti ku ,~yrovnání, ~upní ceny. Čekatelství spočívá 
te:ly,v tom, ~e ma clen nadep na získam domu a že se členu, jenž se do
maha nabylI d?mu, tento dum prozatím předává v užívání. Podle § 20 
s~anov jest dmzstv? povinno, bude-li poskytnuta státní podpora, podro
b,(r se do:~ru mllllst:,rstva pro sociální péči. Mimo to jest ku prodeii 
(Jo:nu opotrcDay.~v?le111 tohoto ministerstva. Jak žalovaný sám doznává. 
bYl dum, o neJZ Jde, zbudován se státní podporou. Ministerstvo ozná-

I 
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milo výměrem ze dne 9. června 1926 žalobkyni, že cizinci nepřicházejí 
v úvahu jako čekatelé, že by nebylo s to, schváliti převody vlastnictví 
na cizozemce. Tím jednak odpadá možnost budouclho nabytI domu, jed
nak musí družstvo ve smyslu poslední věty, podle níž má ve směru tom 
další zaříditi, vyvoditi z toho důsledky a odejmulo proto právem žalo
vanému čekatelství. Budiž jcště poukázáno k tomu, ze podle § 21 muze 
býti vypovězena dokonce i nájemní smlouva, vyskytnou-li se }á~ažné 
důvody. Považuje-li se tedy čekatelství za smlouvu oboustranne zavaz
nou, jest vypověditelným ve smyslu tohoto ustanovení, jež~o v}hledel11 
k stanovisku ministerstva sociální péče družstvo nepochybne melo k to
mu závažný důvod. Žalobkyně odejmula proto právem žalovanému čeka
telství, čímž odpadá právní důvod k užívání domu a jest žalovaný zavá
zán dům vykliditi. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, pokud směřovalo proti 
rozhodnutí soudu druhé stolice o mezitimnÍm určovacím návrhu, v ostat
ním dovolání vyhověl a změnil napadený rozsudek v ten rozum, Že ob
novil rozsudek prvého soudu. 

D Ú vod y: 

Názoru odvolacího soudu, že poměr čekatele práva vlastnického na 
rodinný dům neváže obě strany, nýbrž dává členu družstva jen vyhlídku 
na nabytí domu, nelze přisvědčiti. Ujasniti sí jest podstatu čekatelského 
poměru. Jak nesporno jde v tomto sporu o rodinný dům, na nějž byla 
udělena finanční podpora podle zákona o stavebním ruchu ze dne 25. 
ledna 1923, čís. 35 sb. z. a n. a prováděcího nařízení ze dne 19. července 
1923, čís. 160 sb. z. a n. Podle § 2 tohoto nařízení jest »rodinným do
mem« (podle názvosloví stanov žalovaného družstva »vlastním domem«) 
dům o jednom neb o dvou bytech pod vlastním závěrem, z nichž jeden 
obývá vlastník domu nebo nájemník, který jest čekatelem vlastnického 
práva na dům. Jak již v rozhodnutích číslo 5462 a 6692 sb. n. s. dovo
zeno, nebývá z pravidla možno, by již při početí stavby byl rodinný do
mek definítivně prodán tomu, kdo jej hodlá koupíti, a proto stano'veno 
jest v § 54 prvý odstavec nařízení, že rodínné domy, vystavěné obecně 
prospěšnými sdruženími s finanční podporou podle zákona o stavebním 
ruchu, musí býti, nebrání-li tomu vážné dúvody, teprve po konečném 
vyměření podpory, ale tu již pokud lze co nejdříve, převedeny do vlast
nictví čekatelů za trhovou cenu, rovnou skutečnému nákladu domu, zv')'
šenému o výlohy prodávajícího spojené s prodejem dOmll. V odstavci 
III. bod 5 téhož § (§ 54) se pak ještě stanoví, že trhová smlouva nabyde 
právních účinkl! teprve schválením ministerstva sociální péče. Obtíže, 
které jsou tomu na závadu, by družstevní rodinné domy byly hned při 
početí stavby převedeny do vlastnictví fysických osob, pro něž Se staví, 
vedou k důsledku, že družstva mohou prováděti stavbu rodinných domu 
buď tak, že se staví do zásoby, což se podle záměru zákonodárce (srov
nei Dra Kubišty »Zákon o podpoře stavebního ruchu« dílU. str. 53 a 54) 
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nemá clíti) anebo, že se založí tak zvany" poměr čekatel 'k', . -1 ,. o<t ... . . s ), JelOZ JSouc-
~. v uznavajl I samy zakony o stavebním ruchu zeJ'ména i § 36 'k 
CIS 35/1923 a 'd" ,. ,vo' za ona " . o. ,prova eCI nanzem CIS. 160 z roku 1923. Podle těchto 
p~e~plSU J~S~. cekatelem osoba, jež se platně zaváže, rodillll)T dům st
ve~y pro m jlno~ ~so~ou ~ zde žalujícím družstvem), převzíti do so~kr~_ 
meho, vlastmctvI, setnc predpisů o převodu takovýchto domů d 
kron;eho vlastnictví. Poměr čekatelský jest tedy poměrem svého ~ir~~~
Je,~~ platI,ost pk~ saI;,ostatné právní instituce založena jest v samot~ 
n): predplsech zakonu o stavebním ruchu a v prováděcích nařízení h 
a J:,st ,povahou svou n:jbl~žš!. dohodě o budoucí smlouvě podle § 9~6 
abc. zak, ,Nelze prot~ pnsv:,d~IŤl odvolacímu soudu, že jde jen o vyhlídku 
na ,~1abyŤl vla.s_tmctvl k ~rcltemu rodinnému domku. Odvolací soud ne
sPlr~~ne se tez dovol~v~ ~ 19 sot~u~v žalujícího družstva, který jedná 
o k;ecem lll1em. Ne kazdy clen muze ciniti tak zvané zúročitelné ilsporné 
vady podle § 19Ddst; d) o a § 24 odst. (I) stanov žalujícího družstva' 

,,~o d~~ol;no Jest Jen clenum, kteří hodlají nabýti vlastnického práv~ 

/

. . r?~ 1ll.nem;I d~~l~, a je lhostejno, zda jsou již nyní čekateli, zda staví 
~e JIZ plO ne_urclty r,odmny domek, či zda na ně dojde řada teprve v bu

i n~~C~O:tl, pr~, stavbe další serie domků, nebo až úspory jejich dosáh
i rClte vyse a pod, Pro výklad pojmu »čekatel" nemají §§ 19 a 24 
! s~anov vy~namu. :odl~ § 54 ~ 1) nařízení čís. 160/1923, jehoŽ obsah byl 
'i ~ f:,a hudan , 171USI dOJItI k prevodu vlastnického práva na čekatele za 
: a SIC pOdmm;k tam, uvedených jen tehdy, nebrání-li tomu vážné dů
l v~dy: Stano,vem podmmky »nebrání-li tomu vážné důvody« jest vlastně 
I ~ :,::,ou ,zasady ~ 9,36 obč, zák., podle něhož přestává 'býti dohoda 

b ~ín~U~1 smlou:c za-:aznou} když se mezitím změní okolnosti tak, že 
,Y ., yl zmaren vyslov ne ustanovený nebo z okolnosti vysvíta'ící 
ucel; pn podpoře stavebního ruchu na rozdíl od § 936 ob v 'k b

J 
I 

ut~ano nU,tný';! pon~chati konkretní úvaze, ve kterých přípa~~~a n;á ;;a~ 
s a,l rozvazam ~0';1eru čekatelského, a proto stanovena 'en všeobecná 
smermce. »nebram-h tomu vážné důvody« Jest ted ) d ' 54 vo 'č' , ,y pre pl sem § . 

,~~~lzemo IS.o 1~0/1928 pr~půjčeno žalujícímu družstvu právo, by z 'váž-
e y, h duvodu l';,dnostraJ}t\e odstoupilo od smlouvy čekatelské čekateli 

pI avo to od,elm~ující ?ružstvo uplatňuje takovéto vážné důvod 
~~~. 0ž~etmUÍl čekatelsk~ho prava žalovanému, Především poukazuje k to: 

, zalovany jest CIzozemcem a že ministerstvo sociální péče výno-
sem ,ze dne 9. června 1926 sdělilo žalujícímu družstvu že čekatelem ro-' 
~I;~~eh,o domku fi(;může býti cizí státní příslušník, jeÚo československý 

a v;nuJe prostredky na zmírnění bytové nouze ředevším ", 

~~~~~~~ ~~6~~rSIt;šní~y; žke tbakové byty. jest pron~ímati jen ~~ej:~~ 
ři usti . __ m a ze vYJIm t; ylo by mlmsterstvo sociální péče ochotno 

~z~ede~ ~ ~npa~eCh: v mchz by byla prokázána materielní reciprocita' 
, . omu o vynosu prý bylo žalující družstvo oprávněno b -a' 

lovanemu Ihned odejmulo právo čekatelske' Ale k·' t 'I y z.,-'d __ ť P . nazoru omu ne ze pn s~e Cll. odle § 54 odst. (3) bod 5 nařízení čís 160/1923' t' .-. 
lllsterstvu . 'I' 'č . , les SIce ml-

d' ,~?Cla OJ pe e vyhraženo schválení trhových smluv Ale v pří-
pa e, o neJZ tuto Jde, nešlo dosud o schválení kupní sm'lou~y vůbec a 
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ani o rozhodování konkretního případu, který by se týkal žalovaného, 
nýbrž šlo jen o sdělení všeobecných směrnic, kterými se řídí J11in~ster
stvo. Uvážiti jest, že žalovaný byl SIce v roce 1926, kdy mu bylo ceka
telství žalujícím družstvem odejmuto, ještě cizozemcem, že však, stav 
se členem žalujícího družstva a v roce 1924 dokonce čekatelem rodin
ného domku čís, 233,. činil od května 1924 úsporné zúročitelné vklady. 
Tím dal na jevo, že přesídlil do území československé republiky na 
trvalo. Kromě toho, jak ze spisů patrno, podal žádost O propůjčení če
skoslovenského státního občanství a tato žádost nebyla ještě dne 3, 
ledna 1927 vyřízena, Podotýká se, že ten, kdo žádá o propůjčení stát
ního občanství, musí vykázati, že mu některá tuzemská obec již zajistila 
domovské právo pro případ nabytí státního občanství. Není tedy po
chyby, že šlo o čekatele, při němž nebylo vyloučeno, že nabyde zdej
šího státního občanství a že v době, kdy bude ministerstvo sociální péče 
rozhodovati o tom, má-li schváliti kupní smlouvu, již tato překážka snad 
tu nebude, Za těchto okolností nelze dospěti k závěru, že vážný důvod 
ke zrušení čekatelského poměru bylo sobě dán již tím, že ministerstvo 
sociální péče sdělilo zmíněné zásadní stanovisko, Při nejmenším bylo 
věcí žalujícího ďružstva, by, když zvědělo, Ž>I' žalovaný jest cizozemcem, 
a když hodlalo z tohoto důvodu žalovanému odejmouti právo čekatel
ské, dříve se aspoň u žalovaného informovalo, nebyl-Ii mU celý stav věci 
dobře znám, Za těchto konkretních okolností nelze oprávněnost žalují
cího družstva k odejmutí čekatelského práva žalovanému opříti jen 
o zmíněný přípis ministerstva sociální péče, Jako další okolnosti uvedlo 
žalující družstvo, že žalovaný zanedbával dům. Ale konkretně uvedlo 
jen to, že žalovaný nezaložil zahradu a nenatřel plot. Avšak, i kdyby 
tyto dvě konkretně uvedené okolnosti byly pravdivy, nebylo by v nich 
vzhledem k jich povaze po rozumu § 54 (1) nařízení čís. 160/1923 spa
třovati vážný důvod pro odstoupení od smlouvy čekatelské. V důsledku 
toho trvá poměr čekatelský i nadále. Ježto žalující družstvo samo praví, 
že užívání domu bylo žalovanému prozatímně propůjčeno jako čekateli, 
nelze vzhledem k tomu, že čekatelství jest poměrem právním, dospěti 
k závěru, že užívání bytu děje se bez právního důvodu, ježto užívání to 
již podle udání žalujícího družstva souvisí s existencí poměru čekatel
ského. Není proto žalobní prosba v zákoně odůvodněna, i bylo rozhod
nouti tak, jak shora uvedeno, Při tom netřeba se vůbec obírati tím, jaký 
by byl stav věci, kdyby šlo o poměr nájemní, ježto žalující družstvo 
samO neopírá žalobní nárok o závazek kotvící v poměru nájemním, 
Z toho, co uvedeno, jest však patrno, že nelze vyhověti mezitímnímu 
určovacímu návrhu žalovaného podle § 259 c. ř. s, Podle návrhu má 
býti zjištěno, že žalovaný má nárok obývati dům Č. p, 233 tak dlouho, 
pokud ministerstvo sociální péče neodmítne schválení kupní smlouvy, 
Jak shora dovozeno, má žalující družstvo právo odstoupiti jednostranně 
od smlouvy »z vážných důvodů«, a není jediným takovým vážným dů
vodem okolnost, že ministerstvo sociální péče odepře schváliti kupní 
smlouvu, Jest tudíž znění určovacího návrhu příliš široké, a nemohlo 
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býti proto určovacímu návrhu, tak, jak je upraven, vyhověno. V tomto 
bodě bylo rozsudek druhé stolice potvrditi. 

čís. 7511. 

Nedostavil-Ii se dlužník, byv odeslán pod následky § 56 ex. ř., k vý
slechu podle § 358 ex. ř., nemůže v rekursu do povolení exekuce uplat
ňovati, že způsob navrhované exekuce jest podle obsahu exekučního ti
tulu nepřípustným. 

Bylo-Ii usnesením, povolujícím exekucí, pravoplatně rozhodnuto 
o druhu exekuce (pohrůžkou peněžité pokuty), nelze tomu odporovati 
při napotomním návrhu na prohlášení pokuty za propadlou. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, R II 260/Q7.) 

Podle vykonatelného exekučního titulu měl dlužník postaviti za úče
lem zjednání předešlého stavu ke hrobu Bedřicha L-a na hřbitově v O. 
určitý pomník s příslušenstvím, kterýžto pomník povinná strana odtam
tud odebrala. Podle návrhu.,vymáhajícího věřitele uložil s o udp r V" 
s t o I i c e dlužníku pokutu 1.000 Kč. Rekursu dlužníka do tohoto usne
sení rek u r sní s o u d vyhověj a zamítl návrh vymáhajícího věřitele 
na uložení pokuty. D ů vod y: Předně má rekursní soud za to, že na
vržený druh exekuce (pokuta) neodpovídá povaze exekučního titulu. 
Podle exekučního titulu má povinný postavíti určitý pomník ke hrobu 
Bedřicha L-a, kterýžto pomník povinná strana odtud odebrala. Jde tedy 
o čistě mechanické práce. Odvezení nebo přivezení určitých věcí jsou 
plněním, jež třetí osoba může vykonati. Není tedy přípustno, by výkon 
této exekuce byl vynucen u strany povinné pokutami nebo vazbou. 
Ovšem byla přípustnost této exekuce usnesením prvé stolice ze dne 8. 
března 1927 právoplatně vyslovena. Avšak rekursní soud má za to, že 
povínná strana může připustnost této exekuce napadati i rekursy proti 
trestním příkazům, kterými plnění exekučního titulu má býti přivoděno. 
Rekursní soud není při přezkoumávání přípustnosti trestních příkaz II vá
zán právoplatným usnesením o přípustnosti tohoto druhu exekuce. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Právem vytýká stěžovatelka, že rekursní soud nedbá toho, že povo
lující usnesení soudu prvé stolice ze dne 8. břez'na. 1927 vydáno, když 
se povinný, ač řádně obeslán k výslechu podle § 358 ex. řádu, nedo
stavil k tomuto výslechu, jehož předmětem mohla býti také teprve v jeho 
rekursu jím uplatňovaná okolnost,že zpúsob navrhované exekuce jest 
podle obsahu exekučního titulu nepřípustný. Jelikož byl povinný obe-. 
slán k řečenému výslechu výslovně pod následky § 55 ex. řádu, že totiž 
»nedostaví-Ii se, bude soud míti za to, že povínná strana s návrhem tím 
souhlasí«, sluší uznati, že byl povinný se svou teprve v rekursu vznese-
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,. ': ' 1říčin I v "loučen, a proto rekursnÍ soud nebyl 
nou namltkou tal:e z tet~ I '.hr! t/ B lo-Ii tudíž povolujícím usnesenU11 
jíž oprávněn k namltce tekPn IZr~v·opřatně, nelze pravoplatně povolené 
rozhodnuto o druhu exe, ~Idce Pd orovati pří pozdějším návrhu na pro-

k . odle § 354 ex. ra u op.. t t exe UCl P b ť d ľí tato usnesenr neJsou samo s a -
hlášení pokuty za propadlou, ne o a s 
nými novými exekucemI. 

čís. 7512, 

. 'věna se nevyžaduje 
K tomu, by bylo uznáno o nároku na v,race~' mezi manžely lze 

pravomoc rozvodového. rozs,:dku. Majetkove otazky 
řešiti jediným sporem zaroven s rozvodem. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1927, Rv JI 114/27.) 

'r ozvodu manželství od 
Manželka ·domáhala se žalobou na. mballZ,e lir. byl uznán povin-

, . 'I ·h ·akožl yzaovany 
stolu a loze z vlily za oV~,ne ~, J , " : h 1 500 Kč a vrátiti jí věno 
ným platiti žalobkynr ~yzlvnedmeslcn!c t ~ líc e vyhověl žalobě po-
20 000 K' Procesll1 sou prve s "h . c. ., I t' d stolu a lože z viny zal ovane o, 
tud že uznal na rozvod manze s VI o ..' " "h 350 Kc' a za-, . . "1 VýŽIV ne meSlcmc 
že ho uznal povinným platr!1 ~anze c~ . s o u d k odvolání žalova-
platiti zpět věno 20.000 Kc. d v o a~: uznal na rozvod manželství 
ného změnil napadeny rozsudt potud'·tl žalobu o placení výživného a 
od stolu a lože z viny obou s ra~, z~m~ tomto směru uvedl v d lr
pro tentokráte zamítl žalobu ~ vra,cen! vena·sV

t 
nezbytny' m předpokladem 

1 h· P kud J·de o vracenr vena, Je ~ I t v o ( e c.· o I I' b I vysloven s konecnou p a -
takové žaloby, by rozv~d §o~ ;ci~ u ~č o~~k Ymůže síce manželka žádati 

~0:;~š:"~d;~,1~~t~~~~:;~íCh, leč te~to· ná!O~ ';,'e~d~~:p~~:cr~~~~l~t:~~~ 
soubdcobvským ,vYl·e,rovklenmu. m

O arJ.~z~~~~~ ~~n~í~~~dv~lací soud v tomto směru 
ne o a manze . 

žalobu pro t:~tfk~á~e~ d k dovolání žalobkyně zrušil napadený ro.zsu-
Ne J ",Y s s I. d by doplně řízení znovu rozhodl. V otazce, 

dek a UlOZ11 odvo aClmu sou u, , ' 
o niž tu jde, uvedl v 

ulrvodech: 

Nesprávně posuz~je ?dvol':.cí so~d n~~z~~ ~=~i:ť~~ie ž:l~~;; ~ ~:~= 
cení věna. § 1264 obc. zak. ovsem s a . , Iznáno na rozvod a vínu 
šení smlouvy svateb~í, ,kdYŽ bylo ro:sudke; l má pokusí ti o smír. Ale 
nenese žádný z ma~zelu n~b, oba, a, ze so~ se 'b odmínkou 
tím zákon nestanovI lormalnr podmmku ncaro,ku, tedy, zen ·~k~ hmotnou 

bylo ~ravoplatnéd ro~hodnut~ ~ r~:~~~~~l~~iS~~~:~v~ J:pl~tnost nároku 
podmmku rozvO ovy rozsU e., ' soud uznal na rozvod a 

~řid~~~~~~\~~~S~~~~ ~~e~O;ozcho~1 s~) ~Jr~% na vrácení věna. Z~~.on 

, 
J 

\ 
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v § 1264 obč. :ák. nežádá pravomoc rozsudku rozvodového nežád' , 
sporu o vrace111 věna musí předcházeti spor o rozvod To I' a: ze 

. '§ 1264 12 '" . p yne ze SIOV-
nam, ,a, 66 obc. zak. I z ustanovení § 108 a 117 obč. zák. § 1266 
stanovl ::r,usem sml~v svatebních samým rozsudkem, kdežto § 1264 'e
n?m na zadost manzelovu, a z toho důvodu uvádí jenom jako podmín]ku 
naroku roz~udek o rozvodu. Podle § 1264 obě. zák. má se soud vždy po
kU~ltl o slmr ~ má P?dle § 108 obč. zák. strany poukázati, nedojde-Ii ke 
smlr~, na eo;ad 'prav~. To nevylučuje, by se majetkové otázky mezi 
manz:ly ner~slly ]edmy:r;,sporem zároveň s rozvodem, jak bylo již odů
v~dneno v nalezu ne]vysslho soudu čís. 156 sb. n. s. Není také vnitřního 
du~odu, by se nepřipouštělo spojení žaloby o zrušení svatebních smluv 
se zalobou o rozvo,d. Naopak mlu~í pro ně procesní hospodárnost a také 
o~]ed na ob~ m,a,nzele, mezI mmlz má býti zjednán klid co možno nej
dnve, bez pre~azek, jakou by bylo, kdyby Se napřed musel prováděti 
spor rozvodovy a teprve po něm následovati spor o výživné nebo pří
padny spor, o ;rušení svatebních smluv. Tato tendence iest zřejma 
I z § 108 obc. zak. 

číSI. 7513. 

, Zá~a}:k maj!telů pozemků, že, pkáže-Ii se za stavby vodní cesty po
treba Jeste dalslch pozemkových p,loch budou povinni eráru tyto po
~~y předati,}; e~áru. v o připa~ě POtř~by vydají na tuto větší výměru 
I~stinu vyhovuJlel predplsum knihovního řádu a že podepíší konečnou 
unrluvu atd., lze knihovně zaznamenati. 

''''/:ii"ť/ (Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, Rl 97/(27.) 
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smluvními osobními závazky a nemohou zápisem do knih nabýti povahy 
reálního břemene, Neměl proto prvý soud závazky ty jako reální bře
meno dáti v knize pozemkové zaznamenati. 

Ne j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vo d y: 

Jest ovšem pravda, že závazky, jichž splnění vlastníci nemovitostí 
protokoly ze dne 28. prosince 1923 a ze dne 15. února 1924 na se vzali, 
jsou v prvé řadě závazky osobními a že povaha jejich neodpovídá běž
nému pojmu reálních břemen, avšak poněvadž ku splnění závazků jsou 
povinni František a Maríe R-ovi jako vlastníci pozemků, jichž se tyto 
závazky týkají, a jde o to, by jich splnění bylo zabezpečeno také proti 
případným nástupcům R-ových ve vlastnictví pozemků, je na snadě ob
dobné použití předpisů knihovního zákona o břemenech reální ch. Zá
konem poskytovaná ochrana práv má sáhati tak daleko, jak toho vyža
duje její potřeba, a tu finanční prokuratura právem poukazuje k tomu, 
že postup v soudní praxi obvyklý, jímž se takové závazky zaznamenávají 
na nemovitostech jako reální břemena, je nutným a jedině vhodným způ
sobem zajišťovaCÍm při provádění vodních staveb podle zákona ze dne 
11. června 1901, čís. 65 ř. zák., kde při zvláštní povaze těchto staveb 
není možno předem určití rozsah pozemků k úpravě řek potřebných, 
nýbrž nutno vykupovati výměry přibližné, vypláceti na ně stranám zá
lohy,kdežto konečné převody lze provésti až na základě zaměření po 
skončené úpravě, což ve mnohých případech se stává po uplynutí něko
lika let od výkupu. Do této doby jest nutno knihovně zabezpečiti ujed
naná práva ve prospěch státní správy nejeň proti současným knihovním 
vlastníkům, nýbrž i proti jejich právním nástupcům a i proti pozdějším 
knihovním věřitelům. Tato nutnost se objevila v jiných podobných pří
padech atím se vysvět1ujé, proč soudní praxe i po zavedení knihovního 
zákona vklady a záznamy takových závazků jako reálních břemen po
voluje (Bartsch, Knihovní zákon, páté vydání str. 249). V případě, 
o nějž jde, nemohou míti František a Marie R-ovi proti povolení zá
znamu závazků jimi převzatých jako reálnich biemen důvodné stížnosti, 
když sami udělili eráru československému právo, by ujednané povin
nosti dal do příslušné knihovní vložky jako reální břemeno vložiti. 

čís. 7514. 

Nevytýkal-li navrhovatelův odpůrce v rekursu do usnesení prvého 
soudu, jhnž bylo povoleno prornthnní opatření placenhn 1.~iv~~~o, .ne
přípustnost pmzathnnlbo opatřeni, nýbrz napadal pouze vySl vyzlvneho, 
nelze již řešiti otázku, zda prornthnní opatření jest vůbec po právu. 

Vyživovací příspěvky jest platiti ode dne podání soudnlho návrhu, 
nikoliv teprve ode dne vydáni prozatímního opatření. 

I' .1 

II 
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Pro stanovení výše výživného prozalúlllúm opatřením stačí pouhé 
osvědčení majetkových poměrů povinného a není třeba prováděti přesné 
důkazy o jeho příjmech. 

(Rozll. ze dne 17. listopadu 1927, R I 675/27.) 

" V říZEní o žalobě o uznání otcovství a o placení výživného navrhl 
zalobce, by mu bylo povoleno prozatímní opatření placením výživného 
měsíčních 600 Kč. S o udp r v é s t o I i c c usnesením ze dne 16. 
ún?ra 19'27 povolil prozatímní opatření placením 300 Kč měsíčně počí
naJlc dnem 16. unora 1927. Rek u r sní s o u d k rekursu žalobce 
změnil napadené usnesení v ten rozum, že zvýšil výživné na měsíčních 
400 Kč a uložil žalovanému, by platil toto výživné již počínajíc dnem 
16. I!stopadu 1926; rekursu žalovaného nevyhověl. Mimo jiné uvedl 
~. d!" v o': e ~ h: Obě strany stěžují si toliko do výše prozatímního vý
zlvneho urceneho napadeným usnesením, poněvadž prý měsíčních 300 Kč 
nelze považovati za přiměřené majetkovým poměrům a příjmům žalova
ného; ovšem stěžovatelé rozcházejí se v tom, že žalobce zdůrazňuje též 
své osobní potřeby, považuje onu částku za příliš nízkou a navrhuje zvý
šení na 600 Kč měsíčně, kdežto žalovaný pokládá zmíněný peníz proza
tímn!ho ,~ýž~vného urče~éh~ prvým soudem za příliš vysoký a domáhá 
se pnn;eren<;~o J~ho ~~IZenl. žalobce mimo to domáhá se přiznání pro
zahmmho vyzlvneho JIZ ode dne podání žaloby, jak též původně žádal, 
a mkolI teprve ode dne vydáni napadenéhe usnesení. Stížnosti žalobcově 
nelze upříti částečné oprávnění. Především, pokud se týče doby od které 
a jak výživné dlužno platiti, třeba zdůrazniti, že podle ustanove~í § 1418 
ob~. zák. třeba je platiti výživné měsíčně předem. Počátek lhůty platební 
u;cuJe ,s"e tu"po~le povahY,~ěci P?dáním návr~u nebo žaloby. Pokud se 
tyč~ vyse pnspevku na VyZIVU dltek, JSou smerodatny jednak skutečné 
potreby dltek, ~by ~tav~ svému byl~ přiměřeně vychovávány a opatřeny, 
Jednak platebm zpusobIiost otce dltek v době, kdy se výživné stanoví. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného. 

D ů v o cl y: 

~těžova..tel uvádí, že n2padá usnesení rekursního sou.du jenom ve 
dvoJlm smeru: pokud se tkne výše měsíčních příspěvků a pokud jde 
o dobu, od niž byl ~znán povin~lým je platiti. Nicméně bere později 
v pochybn?st," zda vubec Je pov1l1en výživné platiti, poněvadž své po
Vll1?ostI JIZ vseobecně jednou pro vždy dostál, vyrovnav se soudním 
smnem s nezleti1cem a složiv proň v roce 1912 odbytné do sirotčí pOc 
kla~ny. ,I navrhuJ~ vzhleodem k tomuto svému stanovisku; by napadené 
usnesenI bylo zruseno vubec neb aby bylo zrušeno a nové šetření naří
ze~o nebo konečně, by bylo změněno a určené výživné bylo sníženo. 
Ota:ku, ,zda" rroz~tímní opatření jest vůbec po právu, nelze již řešiti, 
ponevadz s~ezo.valel v :ek~rs~ proti usn,esení prvého soudu nepřípust
nost prozatImmho opatrem vubec nevytykal, napadaje pouze výši ul 0-
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ženého mu výžiyuého. Pokud jele o ~očátečni dobu, Ol~ níž ,,~lužl:O ~layti 
vyživovací příspě.vky, uznal správne rekursl11 s?ud, ze vyzlvne clLUz,n~ 
přiznati ode dne podání soudniho návrhu a nikolI teprve 0,cte ~ne vydam 
prozatímniho opatřeni, jak zřejmo z ustanoven! § 133~ ~bc .. z!,k. Zas~~a 
»nemo pro praeterito alitur« znamená pouze, ze ~oru:l~lk dl,tet: nemuze 
žádati výživné za dobu minulou, 1. j. za dobu pre~,zadosÍl ~~a~~bou), 
(jud. čís. 40 vídeň. nejv. soudu). Pokud napada stezovat:l p;u;:er,enost 
vyživovacích dávek určený~h rek~rsn,i,m soudem n"a 400 K~ meslcne," ~y
týkaje rekursnímu soudu, ze nepnhlIzel ke skutecnemu duchodu stezo
vatelovu a k jeho chorobě, čini tak neprávem, neboť rekurslll soud vzal 
ke všem těmto okolnostem patřičný zřetel a "spr~vn~ své roz~?dnu~l. 
odůvodnil. Rekursní soud neprováděl právem presne dukazy. o ~rlJmecn 
stěžovatelových, vždyť při stanoveni výše výživ"n~ho proz~tllnnIm opa
třením stači pouhé osvědčeni majetkových pomeru pov1l1neho, JInak by 
se jak správně podotýká rekurs ní soud, předbíhalo konečnému rozhoo
n~tí rozsudkem. Nebylo proto potřebí prováděti přesný odhad ceny a 
vvnosu usedlosti stěžovatelovy soudními znalci, kdyžtě ve spIsech opa
tl:ovnických jsou jak cena, tak i v~nos ?sv~dčeny již o,cth!,dem obe~ního 
úřadu a kdyžtě i výše příjmu jeho Jest tenllZe SpISy osvedcena. Kdyz pa~ 
rekursní soud měl za osvědčeno že stěžovatel má roční pense 10.920 Kc, 
přidavek na dítě 1.200 Kč a z u~edlosti přijem 16.3! O Kč, tedy roční pří
jem 28.430 Kč, jeví se přispěvek měsičních 400 Kc n"~ 1"~let~ho nelnoc
ného syna, potřebujícího léky a lékařskou pomoc, p~lmereny'mo j3k po
třebě dítěte, tak i majetkovým, rodinným a zdravotllllll pomerum otco-

vým. 

čís. 7515. 

Ujednáním stran za rozepře; by sporné zvíře,bylo odevhzdán~ d°ahCh~: 
vání a ošetřování zvláštnímu uschovateli a že utraty use o~acl. n ' ra 1 

strana, která ve sporu podlehne, byl i s uschovatel~m zalozen jen sou; 
kromoprávní poměr, třebaže na žádost stran ustanov~1 uschovatele spOffiy' 
soudce a může se uschovatel domálfati náhrady utrat na podlehnuvsl 
straně jen pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, R I 926/27.) 

Ve sporu, v němž domáhal se žalobce na žalo~aném zruš;,ní kupni 
smlouvy pro vadu krávy, dohodly se strany, by krava byla dana soud
ními uschovateli do chování a ošetřování, a že útraty toho ponese strana, 
která ve sporu podlehne. Kráva byla odevzdána nejprve" Fr~a~tišku K-ovi, 
poté Josefu Š-ovÍ. Po právoplatném ~skonč~ní sp~r~, v nem~ zalobce pod
lehl předložili František K. a Josef s. vyuctovalll utrat za uschovu kravy, 
poďle něhož výdaje značně přes~?ov~ly~ přijmy" O; užitků~kr~vy: vS o u d 
p r v é s t o I i c e ustanovil k vynzelll te~hto ~c:~ rok, ~n nemz" zal?"?cc 
vyúčtování neuznal za správné ani ohleuně v~~ezku alll "?hledne V]ZlVY 
krávy. Procesní soud schválil usnesením oba uety a UIOZII Josefu S-OVl, 

r 
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by žalobci vydal krávu s přibylým teletem, složí-li na soudě zálohu za 
pohledávku obou správců ve výši 5.000 Kč. Rek u r sní s o u d zrušil 
napadené usnesení jako nezákonné. D ů vod y: Proti usnesení prvého 
soudu podal žalobce stížnost a popírá údaje obou schovatelů ohlech,ě 

vydojeného mléka a tvrdí, že kráva dojila více litrů denně, než tvrdí scho
vatelé, a že částky jimi účtované za krmení a obsluhu jsou přemrštěné 
a vytýká, že řízení v tom směru jest neúplné a věc nesprávně posouzena. 
Dále uvádí, že byl poškozen tím, že schovatel neprodal tele od krávy, 
ač se stěžovatel nabízel je koupiti, ale schovatel tvrdil, že má nabídku 
výhodnější. Konečně namítá přemrštěnost částky, kterou má podle na
padeného usnesení platiti za výživu krávy s teletem od ll. července 
1927 až do převzetí a opírá se proti přisouzení útrat straně žalované 
spojených s vyřízením účtů schovatelů. Ze stavu věci jest patrno, že se 
jedná o celou řadu sporných otázek. Vyřízeni účtů schovatelů není sou
částí sporu, neboť uschování krávy provedeno bylo na základě souhlas
ného dohodnutí stran a i když Josef Š. byl místo Františka K-a soudem 
procesním za schovatele ustanoven, nemění to nic na právním poměru 
schovatele proti stranám sporným. Nejde o prozatimní opatření podle 
exekučního řádu uschováním ve smyslu § 379 ex. ř., v kterémžto pří
padě exekuční soud schovatele zřizuje a tudíž také jeho odnlěnu upra
vuje C§ 259' ex. ř.), nýbrž o práyni jednání mezi stranami, které pro 
předmět sporu zřídily si schovatele, pokud se týče soud procesni na 
návrh žalobce schovatele jiného ustanovil, avšak přes to právní poměr 
schovatele proti stranám posuzovati jest .mimo spor a zvláště třeba jest 
proto o nárocích schovatelů rozhodnouti. Ježto nároky schovatelů jsou 
mezi nimi a žalobcem sporny, lze je vyřídití pouze sporem a nikoliv 
cestou řízení nesporného, jaké v tomto případě bylo soudem procesním 
zavedeno již po pravoplatném skončení .sporu. Stížnost jest odůvodněna 
a bylo proto napadené usnesení zrušeno jako nezákonné. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného. 

... 
D u vod y: 

Rekursni soud správně vystihl, že ujednáním stran za rozepře, by 
sporná kráva byla odevzdána do chování a ošetřování zvláštnímu uscho-. 
vateB a že útraty uschovací nahradí strana, která v rozepři podlehne, 
byl i s uschovatelem založen jen poměr soukromoprávní, třebaže na žá
dost stran ustanovil uschovatele soudce, neboť uschovatel nestal se tím 
orgánem soudním a jeho práva a povinnosti jest posuzovati podle před
pISU o smlouvě schovací (§ 96S obč. zák.), nárok schovatele na n2.
hradu nákladů schovacich lze tedy uplatniti jen pořadem práva. Myl
ným jest názor v dovolacím rekursu hájený, že prý tu jde o prozatímni 
opatření, poněvadž toto lze jen k návrhu ohrožené strany a za podmí
nek § 379 odst. 2 ex. ř., po případě § 381 čís. 1 a 2 ex. ř. povoliti, avšak 
na prozatímní opatření nebyl návrh učiněn a nemohlo proto býti ani 
povoleno. 
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čís. 7516. 

Nedostavil-li se žalovaný k prvému roku, nýbrž pouze jeho práv!,í 
zástupce, jenž nemohl prokázati zmo~nění, a ?yl-li,pr~vní ~ástu~ce,pfl
puštěn s tím, že mu byla udělena Ihuta ku ~r~dlozen~ pln:,~;ocl" zal;o
vanlÝ pak předložil plnou moc sice po této ~ute, _ale pr,:d ~rtshm us~un 
jednáním, předložil žalovanlÝ plnou moc ,~c.as, ~ebas ze. za!obce dnve, 
než byla plná moc předložena soudu, ucmtI ~ 1 Sl ~ ~,n y ,navrh na vy
dání rozsudku pro zmeškání a nemohl nastaÍl khd nZelll podle § 170 
c. ř. s., třebas že žalobce při prvém roku neučinil návrh na vydán' roz
sudku pro zmeškání. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, R I 973/27.) 

V řízení o žalobě proti obci D. v čechách ,dostavil se k prvél~u roku 
Dr. W. jako zástupce žalované. obce'vonevlkaz~v se plnou mocI. SO,ucl 
prvé stolice připustil ho prozatnn k nzel11 za zalovan~~. obec a udehl 
mu čtrnáctidenní lhůtu k předložení plné mocI do 13. za;:,1921. Dr. '!I.: 
předložil plnou moC žalované obce teprve dne .:7. zan 192:, n~cez 
s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 21. zan 1927 zamltl, navrh 
na vydání rozsudku pro zmeškánÍ. Rek u r sní s o u d napadene usne
sení potvrdil a doplnil je tím, že počínají~ dnr:m 14. zá!í,1927 nastal 
klid řízení. D ů vod y: Ježto žalovaná nepredlozIla ve )hute plnou moc, 
dlužno míti za to že se nedostavila k prvému roku. Zalobce nenavrhl, 
by pro tento případ byl vynesen rozsudek pro zmeškání. Okolnost, ž? 
žalobce tohoto návrhu nepodal a žalovaný se k roku nedostavIl, ma 
v zápěti klid řízení, jenž ovšem nastal teprve up~ynutín: lhůty. " 

Ne j v y Š š í s o II d odmítl dovoiaci rekurs ~alobcuv, pokud s;ne
řoval proti potvrzujíci části napadeného us:,eSe1l1; jmak~u vyhovel a 
zrušil výrok v usnesení rekursního soudu, ze dne 14. zan 1921 nastal 
klid řízení. 

D ů vod y: 

Usnesením prvého soudu ze dne 21. září 1927 byl zamítnut návr\t 
žalující strany na vydáni rozsudku pro :meškání. Rek~l:~ní soud toto 
usnesení prvého soudu potvrdil, dodav, ze dnem 14. zafl 19'27 nastal 
klid řízenÍ. Rekurs do prvé části tohoto rozhodnutí není podle § 528 
c. ř. s. přípustným a byl proto odmítnut. Přípustným jest vša~ rekurs 
ohledně druhé části napadeného, usnesení ohledne dodatku, ze dnem 
14. září 1927 nastal klid řízení, neboť prvý soud o tom, zda nastal khd 
řízení vůbec nerozhodl. Ale dovolací rekurs, ve směru tom správně 
rekur~, jest odůvodněn. Jest pravda, .že s.ež~lo~aná strana k prvému 
roku nedostavila, ale dostavil se za ll! jep pravnl zastupce, jenz tohko 
nemohl prokázati své zmocnění. Tento právní zástupce byl podle § 38 
c. ř. s. zatim jako zmocněnec žalované soudem připuštěn a byla mu 
podle § 38 druhý odstavec c. ř. s. k předložení plné moci udělena lhůta 
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14 dni. Žalovaná tuto plnou moc soudu také předložila. Ovšem po lhůtě 
udělené jejímu právnímu zástupci, ale před příštím ústním jednáním. 
.Jelik,Ož, ž,alobce pří prvém, ro~u neučinil ,návrh, na vydání rozsudku pro 
zmeskam, vyvarovala se tJm zal ovana nasledku nedostavení se k soudu 
(srovnej rozh. nejv. s. sb. n. s. čís, 3709). že žalobce dříve, než plná 
moc soudu byla předložena, učiníl písemný návrh na vydání rozsudku 
pro zmeškání, nepadá na váhu, jelikož strany podle § 176 c. ř, s. před 
rozhodujícím soudem jednají ústně a výjimka § 398 prvý odstavec c. ř, s. 
ve znění článku VI. čís. 17 nov. o úl. s. na tento případ se nehodÍ. Ža
lovaná předložila tudíž plnou moc včas (§ 145 druhý odstavec c. ř. s.), 
z čehož plyne, že se k prvému roku dostavila a při něm jednala, ovšem. 
ne osobně, nýbrž svým plnou mocí vykázaným advokátem, pročež klid 
řízení podle § 170 c, ř. s. nastati nemohl a nenastal, třebaže žalobce 
při tomto roku neučinil návrh na vydání rozsudku pro zmeškánÍ. Bylo 
proto v tomto směru rekursu vyhověno a výrok v usnesení rekursního 
soudu, že dnem 14. září 1927 nastal klid řízení, jako protizákonný 
zrušen. 

čís. 7517. 

Není přípustno prozatímní opatření, by bylo uloženO' odpůrci na
vrhO'vatele, by dal na své nemovitosti vymazati pozmímku zákazu zci
zení, zatížení a zastavení, jež byla ve prospěch třetích osob zapsána 
na nemovitost již před podáním žaloby navrhovatele proti odpůrci o do
držení kupní smlouvy a před poznámkou zákazu zcizení, zatížen, nebo 
zastavení nemovitosti povolenou v jeho prospěch jako prozatímní opa
třeni. 

(Rozh. ze dne 17, listopadu 1927, R I 987/27.) 

K zajištění nároku na vydání části parcely a na vydání trhové 
smlouvy ohledně ní navrhli žalobci prozatímní opatření 1. příkazem 
odpůrci Antonínu H-ovi, aby dal vymazati ve vložce čís. 32 pozemk. 
kl11hy pro V. podle usnesení ze dne 25. července 1927 ve prospěch 
Augusty H-ové a nezl. dětí Augusty, Antonína a žofie H-ových, povo
lenou poznámku zákazu zatížení a zcizení dílce poz. parc, a 2. zákazem 
odpůrci, by dílec pozemkový jinému než navrhovateli neprodal, neza
stavil a nezatížil. S o udp r v é s tol i c e prozatímní opatření povolil 
a nařídil z úřadu knihovní poznámku zákazu zcizení, zatížení a zasta
vení pozemkové parcely, rek u r sní s o u d k rekursu žalovaného 
a nezi. dětí Augustiny, Antonína a Žofie H-ových změnil napadené 
usnesení v odstavci 1. potud, že zamítl návrh zalobců, by bylo vydáno 
prozatímní opatření v odstavci tom povolené, v odstavci 2. napadené 
usnesení potvrdil. D ů v o'd y: První soudce uznal, že nárok ohrožené 
st:a~y, k )e~lOž }ajištění bylo povoleno zatímní opatření, jest dosta
tecne osvedcen zalobou. To rekursem není napadeno. Proto též soud 
rekursní vychází z předpokladu, že nárok jest osvědčen. Prodavše část 
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svého pozemkového majetku žalobcům! nesmějí žalovaní tuto č~st pro
dati osobám třetím, Tim, že Antonín H. žádostí ze dne 25. cervence 
1927 v poz. knize dal poznamenati, že svůj pozemkový majetek hodlá 
prodatí Augustině H-ové a nez1. svým dětem, dav knihovně po~n~llle
menati zákaz zcizení a zatížení ve prospěch těchto osob. lest osvedceno, 
že Antonin H. ohrožuje nárok žalobců, nakládaje se svým jměním (§ 379 
druhý odstavec ex. ř.). Soud rekurs ní proto potvrdil napadené ~s~c
seni v odst. 2. co do zákazu, aby knihovní majetek nebyl ZCIzen Jl11ym 
~sobám než žalobcům. Naproti tomu návrh, by učiněno bylo zatímní 
opatření v odst. 1. povolené, bylo zamítnouti. Neboť z~t!mní toto ?pa~ 
třeni směřuje pouze proti Antonínu H-ovi a, proto ~uze ~e dotyk!lt 
pouze jeho jmění, nemůže býti nikterak na uJlnu majet,kovym pravum 
osob třetích. Avšak tomu tak jest, ukládá-ll se Antonmu H-OVl, aby 
»pod exekucí« vymazal zákaz zcizení poznamený knihovn~ ve pr~
spěch jeho manželky a jeho dětí. Exekuce protI temto osobam na za
kladě napadeného usnesení byla by nemožná, poněvadž usnesení to 
proti nim nebylo vydáno, poněvadž tyto osoby nejsou ani stral:ami ani 
poddlužníky. Nyní ovšem v pozemkové kmze JSou poznam,en,:ny dva 
zákazy zcizení sobě odporující. Avšak podle zásady časove prednostI 
knihovní zápis pozdější jest bez právního vlivu na předcházející zápis, 
který nebyl zároveň vymazán. Pozdější zákaz zcizení proto ndbyl by 
účinnos,ti až tehdy, kdyby předcházející zákaz byl vymazán z kterého
koliv důvodu. To jest arci možné a proto soud rekursní potvrdil napa
dené usnesení v odst. 2. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelů. 

Důvody: 

Rekursní soud právem nevyhověl návrhu dovolacích rekurentů, by 
jejich odpůrci Antonínu H-ovi bylo uloženo vymazati P?známku }ákazu 
zcizení, zatížení a zastavení, která byla ve prospěch Jeho manzelky a 
dětí zapsána na jeho nemovitosti již před podáním žaloby dovolacích 
Tekurentů o dodržení kupní smlouvy a před poznámkou zákazu zcizení, 
zatížení nebo zastavení nemovitosti v jejich prospěch povolenou jako 
prozatimní opatření. Navrhujíce onen příkaz, žádají dovolací rekurenti 
více, než k čemu jest prozatímní opatření určeno a má sloužiti, totiž 
více, než zatímní zajištění nároku proti hrozící z_měně přítomného stavl1 
v neprospěch ohroženého (§§ 378, 381 ex, ř,). Zádaným příkazem bylO 
by odpůrci uloženo jednání, kterým by se nárok dovolacích rekurentů 
již prováděl, ač zde ještě konečného rozhodnuti o něm nenÍ. K t0111U 
prozatímní opatření neslouží (Neumann u § 378 ex, ř, str. 1073, Rin
telen: »Einstweilige Verfiigungen« str. 5, sb, n. s, 2252), 

čís. 7518. 

Obchodní pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
§ 29 zák. o obch. pom. upravuje případné nároky zaměstnance pro 

. 
I ~! 

i 
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be~dův~dné, předčasné propuš!.ě~í )en ve dvou případech: když byl 
sl!'zebnt ponter smluven na urCltý cas, nebo když smlouva byla sjed-
11ana na ~boustrannou volnou výpověd', nikoliv však pro případ, v němž 
byl ~,:,t;navat:1 op!ávněn. zt;tšiti s~užební poměr pouze z určitých 
propousteclch duvodu. Nemel-It zamestnavatel důvodu k propuštění 
~r:.á s!užební poměr nadále a jeho rozvázáni zaměstnavatelem jest bez~ 
uctnne. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, Rv I 362/;27.) 

žalobceč účetní městských elektrických podniků v L., byl propuštěn 
ze služby. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se na žalované obci L. 1. by ~ 
bylo zjištěno, že služební poměr žalobcův k žalované obci trvá i na 
dále po právu a že rozvázání služebního poměru jest proti němu bez
ú~inným:? různých pl~ění peněžních i naturálních, jež tu v úvahu ne
pnchazep .. P r.o c ~ s n I ,s .0, ~ d ,P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby 
ad 2." z~~ltl vsa~ zaloblll zaOal1l ad 1. O d vol a c í s o u d nevyhověl 
odvolal1l zalovane obce, k odvolání žalobce vyhověl i žalobnímu žádání 
ad 2. D ů vod y: Je nesporno, že žalovaná obec ustanovila žalobce 
de~retem z 23 .. října 1922 účetním městských elektrických podniků v L. 
a.ze v dekretu Je u~edeno, že rozvázání služebniho poměru řídí se před
pisy §§ 21 a 27 zakona o obch. pom. První soud dovodil správně že 
šlo tu skutečně o založení poměru podle § 21 cit. zák. Podle před~isu 
toho může služební poměr po pěti letech býti vypověděn zaměstnancem. 
Může ovšem z důležitých důvodů uvedených v § 27 téhož zákona zruše'1 
?ýt~ p!edčasně, též z?m~stnavat;lem.o První sou~ dospěl sice k přesvecI
cel1l" ze takovy.;:h d~le}!tY,ch ~uvodu ku propoustění žalobce tu nebylo, 
zamltl však urcovacl zadalll zalobcovo s oduvodněním, že § 29 zák, 
o obch. pom. ustanovuje výslovně, jaký nárok přísluší zaměstnanci bez
důvodně, propuštěnému. Podle tohoto ustanovení přísluší prý žalobci 
toliko narok na uplatu po dobu, po Jakou služební smlouva měla trvati 
j~kož i ,nárok na další škodu z bezdůvodného propuštění, nepřísluší m~ 
vsak narok na to, by i na dále byl ponechán v dosavadní službě a že 
proto nemůže se, d?máhati ani určení tohoto práva, Právem napadá 
zalobce tento pravl1l nazor. § 29 zák. o obch, pom, jedná o dvou pří
pad~ch předčasného, tedy neoprávněného propuštění zaměstnance a to, 
k?y,z J~e o smlouvu uzavřenou ~a urč!t~ čas, ~ak o smlouvu na výpo
ved, Pn tom ustanovuje § 29, ze cela uplata Je splatna zrušením slu
že~ní~o po'!'ěru, O žádný z těchto dvou případú tu nejde, Služební po
mer zalobcuv nebyl ujednán na určitý čas, avšak také ne na volnou 
výpověď té neb oné strany, když podle dekretu mělo se rozvázání 
říditi předpisy §§ 21 a 27 zák. o obch. pom. Při služebním poměru podle 
§ 21 nedala by se také výše úplaty, jež, jak uvedeno, je celá hned 
spla.tná, ~,ni, vypočísti. Jde tedy o případ v zákoně nerozhodnutý, Poně
vadz tu JlI1eho ustanoveni zakona o obch. pomocnících obdobně užíti 
nelze, je případ ten ve smyslu § 7 obč, zák. rozřešiti v ten smysl že 
byla-Ii výpověd' nebo zrušení služebního poměru vázáno na určité' dů~ 
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vody, a byla-Ii výpověď dána nebo zrušení vysloveno, ač dúvodů ta: 
kových tu není, nemá výpověď a propušt~ní právn! úČin,nosti a, služebm 
poměr se nerozvazuje. Poměr ten trvá dale a take povmnost Jej pl';I:1. 
Jinaký výklad vedl by k značným nesrovnalost~m a kruto~tem, Muze 
se tedy žalobce domáhati určeni právního poměru Jak uveden Je v odst. 1. 
žalobního žádán!, kteréžto žádání je považovati za určovací návrh ve 
smyslu § 236 c ř, s., jehož náležitosti jsou tu splněny, 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu 
jde, v 

dúvodech: 

Jest přisvědčiti výkladu § 29 zák, o obch. pom., jehož s~ mu dostalo 
odvolacím soudem že totiž upravuje případné nároky zamestnance pro 
bezdůvodné, předČasné propuštění jen v e d vou případ.ech, totiž, když 
služební poměr byl ujedn.án na určitý čas anebo kdyz smlouva byla 
sjednána na oboustrannou volnou výpověď a že jen s těchto dvou, hle
disek upravuje zákon nároky propuštěného zaměstnance, Tento vyklad 
shoduje se úplně s rozhodnutími tohoto nejvyššího soudu, čís, sb. n. s, 
3123 6373 a 6629, V této rozepři nejde však o žádný z obou případú, 
jež I~á na mysli § 29 zákona o o.bch. pom::. neboť ~Iužebni pomě; ne~y~ 
smlouvou ujednán ani na dobu casove ~rCltou, ~nl .na voln.~u. vYP?ved 
a žalovaná obec byla podle smlouvy Jen opravnena ZruSIÍl sluzebl1l 
poměr z určitých propouštěcích důvodů. Z toho plyne, že na souzel:ý 
případ nelze použíti vůbec předpisu § 29 zákona o obch, pom, a ze 
v tomto zákoně není ustanovení, podle něhož bylo by sporný případ 
řešiti. Než ani obdobou (§ 7 obč. zák.) nelze na případ, o který tu jde, 
pouŽíti ani ustanovení § 32 zákona o statkových úřednících, ani § 1162 
b) obč, zák, poněvadž oba tyto předpisy, upravujíce nároky zaměst
nancovy, vycházejí ze stejného předpokladu jako § 29 zákona o obch. 
pom., že totiž smlouva byla ujednána na určitý čas, anebo s volnou 
výpovědí. J de tu tedy o případ v zákoně nerozřešený, který svou po
vahou se podobá případům, kdy výpověď služebního pomě,ru byla pO,d
miněna určitými důvody (sb, n, s. 3123, 6373, 6629), nebo! v souzenem 
případě bylo smlouvou pod m í n ě nor o z v á z á n í služebního po
měru žalovanou obcí jen smluvenými propouštěcími důvody a ježto 
žalovaná' obec těchto důvodů nemá, trvá služební poměr žalobcův na
dále a jeho rozvázání žalovanou obcí k 31. březnu 1925, pokud se týče 
k 3 l.červenCÍ 1925, jest právně bezúčinné, Žalobcův nárok na splnění 
smluvních služebních požitků do dne vydání rozsudku. prvého soudu 
dospělých, jest opodstatněn (§ ,406 c, ř. s.).' ježto ,žal~bce ~yl ?c.hoten 
své služební povinnosti žalovane obCI konati a take v zalobe Jeste tuto 
ochotu zvláště zdůraznil, avšak žalovaná nabízené jeho služby odmítla, 
kterážto ochota žalobcova a odpírání přijetí jeho služeb žalovanou obcí 
byly v tomto případě podstatným předpokladem uplatněného nároku, 
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čís. 7519. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 t. zák.). 
Skutečnost, že byl člověk na trati (místní) dráhy přijíždějícím vlakem 

zachycen a usmrcen, není sama o sobě příhodou v dopravě. PříhOdou 
v dopravě podle § 1 zák. o ruč. žel. jest událost odchylující se od pra
videlného provozu nastavší mimo osobu usmrceného nebo zraněného, 
která na ni působila teprve ve svých následcích. V tom, že přechod 
u místní dráhy nebyl opatřen závorami, nelze spatřovati příhodu v do
pravě, leč že by byl dohlédací úřad nařídil, by přechod byl opatřen 
závorami. Příhodu v dopravě bylo by spatřovati v tom, kdyby dráha 
nebyla dbala předpisů :o výstražných tabulkách a :o bezpečnostních opa
třeních vydaných pro tento případ. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, Rv I 426/27.) 

Antonín H. byl usmrcen vlakem na přejezdu přes trať místní dráhy. 
žaloba otce usmrceného :o náhradu škody. byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dů'vodů: 

Odvolací soud věc v podstatě posoudil správně, potvrdiv rozsudek 
prvního soudu, jímž bylo uznáno, že žálobní nárok není důvodem po 
právu. Souzený případ nelze ovšem řešítí podle ustanovení zákona ze 
dne 5. března 1869, čÍs. 27 ř. Z., nebofnení zjištěno, že železniční úraz 1 

jejž utrpěl Antonín H. při přejezdu tratě místní dráhy Kralupy n. Vlt.-
Třebichovice, předcházela vůbec něj.aká příhoda v železniční dopravě, 
uchylující se od normální dopravy, tím méně, že úraz Antonína H-a 
byl takovou příhodou způsoben. Skutečnost, že Antonín H. byl na trati 
oné dráhy přijíždějícím vlakem zachycen a usmrcen, sama o sobě není 
příhodou v dopravě ve smyslu zákona o povinném ručení železnic a ne
může proto. založíti ručení žalovaného státu, poněvadž podle § 1 tohoto 
zákona ručení dráhy nenastává každým úrazem, jejž někdo utrpěl v že
lezniční dopravě, nýbrž pouze úrazem, jenž byl způsoben příhodou 
v dopravě. Vyžaduje se příhoda v dopravě, t. j. událost odchylující se 
od pravidelného provozu, nastavší mimo osobu usmrceného nebo zra
něného, která na ni působila teprve ve svých následcích (srv. Wachtel, 
str. 22). Ježto jest bezvadně zjištěno, že jde o místní dráhu, u níž pře
chody nemusí býti zabezpečeny závorami, jestliže jich dohlédací úřady 
pro zvláštní místní poměry nevyžadují, a že dohlédací úřady u pře
chodu, 11a němž byl Antonín H. vlakem zachycen a usmrcen, takového 
opatření neučinily, nelze spatřovati příhodu v dopravě, odchylující se 
od normálního provozu ani v tom, že přechod v době úrazu nebyl opatřen 
závorami. Příhoda v dopravě byla by po případě záležela v tom, že by 
dráha nebyla dbala předpisů o výstražných tabulkách a bezpečnostních 
opatřeních, vydaných pro tento případ. Než opomenutí dráhy takové-
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110to druhu se nestalo, neboť je zjištěno, že na obou stranách přejezdu 
byly umístěny tabulky s nápisem: "Pozor na vlak« a je dále zjištěno, že 
stroj již před výstražným kolíkem vzdáleným od přejezdu 205 m dlouze 
a táhle pískal a že rychlost vlaku, která byla u trvalého návěštidla při 
jízdě stoupající tratí pouze poněkud zvýšena z 25 na 29 km, byla brzdě
ním zmírněna tak, že k přejezdu vlak se blížil rychlostí pod 25 km. Není 
proto správným, když odvolací soud dovozuje, že smrt Antonína H-a 
byla způsobena událostí (příhodou) v dopravě, a zkoumá otázku, zda 
se žalovaný stát mŮže dovolávati vyvíňovacího důvodu podle § 2 zák. 
ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Ostatně žalobce sám v pravdě 
se ani nedovolává předpistl tohoto zákona, tvrdě pouze, že úraz jeho 
syna byl způsoben zaviněním dráhy, jež spatřuje v tom, že na přejezdu 
tak nebezpečném nebyly zřízeny závory; opírá tedy žalobu o předpisy 
§§ 1295 a násl. obč. zák. Než ani těchto ustanovení nemůže se žalobce 
důvodně dovolávati, neboť, jak již nižší soudy správně dovodily ~ 
odvolací soud ovšem s hlediska vyviňovacího důvodu § 2 zák. o po
vinném ručení železnic, což však není na újmu správnosti jeho do tyč-
11)/ch vývodů -, stihá vina na usmrcení Antonína H-a nikoliv dráhu, 
nýbrž usmrceného samého. 

čís. 7520. 

Propadná šestinedělni lhůta § 933 obč. zák. nep,lati, jde-Ii pouze 
:o vadu kvantituí (menší váhu koupených dobytčat), jež má vliv pouze 
00 výpočet kupní ceny, ujednané podle váhy. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, Rv I 706/27.) 

žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení 1070 Kč, tvrdě, že dne 
16. srpna 1925 vyměnil u žalovaného voly, které toho dne také převzal, 
a zavázal se na své voly, které měli cenu 11.600 Kč, připlatiti ještě 
800 Kč, když se mu žalovaný zaručil, že jeho voli váží 15 q, kdežto, jak 
byl později zjistil, vyměněué voli žalovaného vážili toliko 1270 kg a 
přeplatil prý tudíž žalovanému 1070 Kč. Pro c e S u í s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a odkázal věc ua od
volací soud s příkazem. by o odvolání znovu jednal a rozhodl. 

D li vod y: 

Odvolací soud převzal na základě důkazů, jež opakoval, zjištění 
soudu prvého, že se výměna volů stala podle váhy se zárukou žalova
ného, že voli mají 15 q váhy,. zamítl však žalobní nárok proto, ježto má 
dále za zjištěno, že při kupu dobytka na váhu jest zvykem, že se do
bytek váží v osmi až čtrnácti dnech po převzetí, z čehož odvolací soud 
dále dovozuje, že se v tomto případě mohlo odvážení volů, kteří ža
lobci byli odevzdáni dne 16. srpna 1925, státi ďo konce měsíce srpua 
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: 925 a ž,e t~dy žalob~ po.cianá teprve:. li;topadu 1925, tedy po uplynuti 
sestmedelm propadne lhuty § 933 obc. zak. jest promeškána. Názor ten 
není správný. V tomto případě nejde o vadu dobytka, pro kterou podle 
§ 933 obč. zák. stanovena jest kratší žalobní lhuta šesti neděl, totiž o ta
kovou vadu v jakosti, za niž by žalovaný jako zcizitel volů ručil Sprá
vou podle § 922 a násl. obč. zák., nýbrž pouze o vadu kvantitní, která 
nedotýkajíc se vlastnosti prodaných volů, má vliv pouze na výpočet 
kupní ceny, jež byla ujednána podle váhy. Pro tento kvantitní nedostatek 
neplatí však kratší lhůta § 933 obč. zák. a soudem odvolacím zjištěný 
z~yk jest bez vlivu na lhůtu žalobní a může míti jenom význam v otázce· 
dukazu o tomto nedostatku váhy. Zamítácí důvod odvolacího soudu tedy 
neobstojí, avšak k~ s~;á,v~ému objasnění a rozhodnutí náleželo též, by 
odvo,lacl soud UČl1111 zJ1stenr o tom, zda vyměněné voli zaručenou váhu ne
m~li nejen,dne 3 .. říj.na 1925, ~dy byli v~ženi, nýbrž zda této váhy ne
meh aITI dnve, zejmena po svem zotavem p'Ů dopravě ze Slovenska. 

čís. 7521. 

R'Ůzhodl-li rozhodce, ač na něho bylo vzneseno pouze rozhodnutí 
o nároku, uplatňovaném ve sporu, neoprávněně též o útratách sporu 
jest zrušiti pouze výrok o útratách. § 595 čís. 5 c. ř. s. vztáhuje se pouz~ 
~~ n~lezy, jimiž bylo zároveň rozhodnuto o právním nároku, na jehur.; 
resem ~o~hodcem se strany neujednaly ,a kde rozhodčí výrok na něj se 
vztahUjlCI nelze podle povahy právního připadu vyloučiti z nálezu, aniž 
by tím nebyla dotčena platnost nálezu saméhu. 

Bezúčinnost rozhodčího výroku z důvodu, že smlouva o rozsudím 
pozbyla platnosti (§ 583 čís. 2 c. ř. s.), předpokládá, že tato neplatnost 
smluuvy byla již před vynesením rozhodčího nálezu 
vyslovena usnesením podle §§ 583, prvý odstavec, a 584 c. ř. s. V ná
vrhu na soud, by bylo ve sporu na soudě pokračováno, nelze spatřovati 
projev, že smlouva o rozsudím má býti prohlášena za bezúčinnou. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, Rv I 714/;27.) 

žalobu, by rozhodčí smlouva ze dne 30. května 1925 jakož i nález 
~ozhodčího ze ~ne 25. června 1926 byly prohlášeny bezúčinnými, opíral 
z~lobce ohledne smlouvy o to, že nebyla sepsána písemně podle před
pISU § 577 c. ř. S., ohledně nálezu pak o to, že rozhodčí byl zaujat a že 
rozhodl ne právem též o útratách, ač podle smlouvy měl rozhodnouti 
pouze O nároku samém a nikoEv i o útratách, jež zůstaly vyhraženy 
k rozhodnutí obchodnímu soudu. Pro c es n í s o udp r v é s t 0-

~ i c e vyhověl žalobě potud, že prohlásil nález rozhodčího bezúčinným 
jen co do výroku o útratách, jinak žalobu zamítl. Od vol a c í s o u d 
k odvolání žalobce napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Zcela 
sp!ávně po zákonu (§ 586 c. ř. s. a § 19 čís. 2 j. n.) posoudil a případně 
téz odůvodnil procesní soud, že nemá důvodu bráti v pochybnost ne-
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strannost rozhodce Rudolfa B-a. Proti tomu odvolatel usuZL1je toliko na 
zaujatost rozhodcovu z toho, že urychleně a ?patrně« v rozčil,ení vydal 
nález obdržev dopis žalobcův, že ho nepovazuje za nestranneho. Pou
hou domněnkou nelze však vyvrátiti přesvědčení soudu založené na sku
tečnostech bezvadně zjištěných a procesnímu soudu znál~ých. Nespráv~ 
ným jest odvolateli dále právní názor procesního soudu, ze lze rozhodčl 
nález částečně zrušiti částečně však ponechatI v platnostI. Podle § 595 
čís. 5 c. ř. s. jest v;rok rozhodcův bezúčinným, překročil-li rozh?dce 
meze své působnosti. V tomto případu vznesly strany na rozhodce ukol, 
by rozhodlo nárocích llplatněných ve sporech ekll .a 151<26 a ~ky ~ 
152/126, kdežto o útratách se dohodly strany na J1~em zpusobu res~nl. 
Neměl tedy rozhodce rozhodovati o nákladech sporu. Rozhodnuv o ntch . 
přece, překročil potud meze své působnosti ~ proces~í soud p;ávem pro~ 
hlásil bezúčinným jen tento jeho výrok a ntkob cely jeho nalez, nebol 
v rozhodnutí o nároku rozhodce nepřekročil meze úkolu na něho vzne
seného. Názor tento nepříčí se předpisům civilního řádu soudního o ří
zení rozhodčím, naopak § 597 c. ř. s. stanoví, že m~ býti k ~alobě, o b~z: 
účinnost rozhodčího nálezu postupováno podle vseobecnych predplsu 
civilního řádu soudního. Z povahy rozhodčího výroku, který podle své 
podstaty zastupuje rozsudek (§ 594 c. ř. s.) plyne, že jeho bezúčinnost 
111úže býti i pouze částečná. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce. 

O ů vod y: 

Dovolání uplatňllje dovolací důvody podle §.503 čís. 2 a 4 c. ř. ~. 
Prováděje dovolací důvod podle čís. 4 uplatňUje dovolatel zno':,u na
mitku, že rozhodčí nález měl býti zrušen v celém rozsahu, jezto se 
v § 595 čís. 5 c. ř. s. praví, že rozhodčí !,ález jest b,ezúčinným, k?yž a 
nikoliv jen, pokud rozhodčí soud překrocll meze sveho ukolu. Namltka 
tato není oprávněna a k důvodům napadeného rozsudku by bylo ]en do
dati, že pro věc zůstává v prvé řadě rozhodno, zda rozhodce vynesl roz
hodčí nález v právní věci, jež na něho oběma stranami smlouvou o roz~ 
sudím k rozhodnutí byla vznesena. Nepřekročil-li rozhodce právě přI 
tomto rozhodování meze svého úkolu, může jeho nález zcela ohstáti, 
i když při tomto nálezu překročil meze svého úkolu pouze tím, že, roz
hodl zároveň o útratách sporu, neboť tento rozhodcem nepovolane vy
nesený výrok o útratách, který s rozhodčím nálezem ve věci vyneseným 
souvisí jen jako výrok akcesorní, mŮže býti ,od něho od~oučen a, o. so~ě 
zrušen aniž by tím byla dotčena platnost nalezu vydaneho ve ve CI. Za
kon má tímto předpisem na mysli patrně pouze takové nálezy, jimiž bylo 
zároveň rozhodnuto o právním nároku, na jehož řešení rozhodcem se 
strany neujednaly, a kde rozhodčí výrok na něj se vztah~jící nelze po
dle povahy práv'ního případu vyloučiti z nálezu, aniž by bm nebyla do
tčena platnost nálezu samého. Pokud dovolatel dále uplatňuje, že nižší 
soudy vykládají nesprávně předpis § 583 čís. 2 c. ř. s., sluší uvésti toto: 
Žaloha, označená jako »žaloha o neplatnost a neúčinnost rozsudku roz-
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hodčího~<, clom~há, se sicve ~odle žalo?ní žádosti kromě zrušení V}Toku 
rozhodčlh~ take vyroku, ze Je rozhodčl smlouva mezi firmou Ladislav p_ 
a fmTIou R., n,e~latná ,a, ,neúčinná. Z, vývodů žalobnich uplatňovaných 
k opodstatnem zalobm zadostl plyne, ze se žalobce domáhá zrušeni roz
hodčiho výroku nejen z důvodů § 595 čis. 4 a 5 c, ř. s., nýbrž i proto že 
r~zhodce pro!aho~al nepatřičně, své rozhodn.uti; V této příčině dOpadaji 
predplsy §§ 583 ČIS. 2 a 584 c, r. s" podle mchz lze se domáhati zrušení 
smlouvy o rozsudím, protahuje-li rozhodce nepatřičně splnění svých zá
vazků, které tim, že přijal jmenování, převzal, při čemž o návrhu na zru
š~ní, smlo,uvy rozhodne soud usnesením po předcházejícím ústním jed
nam. Chtel-h se tedy žalobce domáhati bezúčinnosti rozhodčího výroku 
také proto, že smlouva o rozsudím pozbyla z důvodu § 583 čís, 2 c. ř. s_ 
platnost~, předpok~~dalo ,by to, že tato neplatnost smlouvy byla již před 
vyn~semm rozhodnho vyroku vyslovena usnesením soudu podle §§ 583 
p~vl.' 9,dst~v~c.~ 584 c. ř, ,s. Uvádí-li dovolatel, že návrhem na pokračo
vam nzem, JeJz dne 25. cervna 1926 na soud prvé stolice učinil dosti 
zřetelně projevil, že smlouva o rozsudím má býti prohlášena za b~zúčin
no u, nelze mu přisvědčiti. Nemůže se tudíž žalobce již z tohoto formál
ního důvodu dovolávati ustanovení § 583 čís. 2 c. ř. s. a netřeba se proto 
zabývati dalšími jeho vývody v této příčině. 

čís. 7522. 

Ochrana nájemců (zákon: ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. 
a n.). 

»Najatými místnostmi« ve smyslu § 7 (1) zák. jsou všectmy do uží
vání ,dané místnosti, v nichž jest provozována živnost, nechť jest právní 
pomer posuzovati jako nájem v užším slova smyslu nebo jako pacht. 

(Rozh, ze dne 17. listopadu 1927, Rv 11440/87.) 

, Výpo:věď z pachtu ,hostinské a výčepnické živnosti a z pachtovaných 
. mlstnosÍl pro c.e s n I s o II d P r v é s t o li c e k námitkám žalova

ného zrušil, , ~ ? vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

, Nejvyšši soud vyslovil a podrobně odůvodnil v rozhodnutí sb. n. s_ 
ČIS. 5579, že »najatými místnostmi« ve smyslu § 7 (I) zákona ze dne 
2~, března 1925, čís. 48 sb. z, ano rozumí se všechny do užívání dané 
mlstnosÍl, v mc~ž j~st živnost provozována, nechť právní poměr dlužno 
podle § 1091 ~bc, zak. posuzovati jako nájem v užším slova smyslu nebo 
Jako pacht. Tlmto názorem řídili se nižší soudové při rozhodnutí této 
právní roz~pře ~. není tudiž řízení odvolacího soudu vadné proto, že ani 
tento soud nepnpusÍlI dukazy v odvolacím spise blíže uvedené, jimiž 
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'10 býti prokázáno, že živnost hostinská a výčepnická s příslu,šnými 
~~~stnostmi k provozováni této živnosti určenými byla yropachtovana ~a 
jednotnou úplatu a že podle pravého úmyslu stran neslo ?"sml?uvu ,na~ 
jemní, nýbrž o smlouvu pachtovní. Dovolání snaží se dO!J~'Í1, ze pra':.~1 
názor, vyslovený v rozhodnutí sb. n, S. čís. 5579 jest mylny.~, a ,neud:~l
telným, ale jeho vývody před bližším přezkumem neo?s!?J!. Pregevs,m 
jest zcela vedlejším, že rozhodnutím tímto neb~l~ pravl1l ;ozepr; roz
hodnuta věcně (in merito), neboť to nemá co ČI~IÍl se spra,vnosÍl nebo 
nesprávností právního názoru v tomto ro!.h9dnUÍl vyslov,~n~h? VedleJ
ším jest i počet místnosti daných pachtýn zlvnoMI do UZIVal1l; A~:. do
volání neprávem poukazuje k tomu, že »zb,aven pram~ne sv,e vyzlvy« 
mŮže býti i pachtýř živnosti, jenž ji prov?zu]e ve vlastn;ch ~I:t~ostech, 
snažíc se z toho dovozovati jistou neduslednost v oduvodne~1 onoho 
rozhodnutí, neboť přezírá, že pachtýřům živností nebyla a"nem ~oskyt~ 
nuta ochrana nájemců snad pr.oto; že ~yla a jest nou~e o zl~~OSÍl, ktere 
by mohly býti zpacMovány, nybrz o mls:?O'sh, v mchz,~yto zlvnos~l mo: 
hou býti provozovány. Otázkou, zda maJItel koncese, ]I~ dal na zaklade 
pachtovní smlouvy v pacht, nemohl by tut.o pachtovl1l smlouvu ~ypo
věděti ani tehdy, kdyby pachtýř koncese ŽIV~?st provozoval v ~"stno
stech najatých od osoby jiné, odlišné od maJItele ko?cese, .netreba se 
zabývati protože v souzeném případě propachtovatel zlvnosh dal pach
týři do ~žívání zároveň i místnosti. Dovolání konečně ,~;právem od~a
zuje na zdejší rozhodnutí sb, n. s, čís. 4984, an se ne]vyssl SOU? c:d prav
ního názoru tam vysloveného zatrm odchýlil, a na~r?s~o ned?l,;zlta ]e~t 
okolnoM, že toto rozhodnutí bylo prý ve sb. n. S. uvere]neno prave v dobe, 
kdy žalobkyně dala žalovanému výpověď. 

čís. 7523. 

Nejde o pomer domovnícký ve smyslu zákooo ze dne 30. ~,:d~a 19~0, 
čis. 82 sb. z. a n., obstarávány-li sice za částečnou slevu ~ ~lnz.: prace 
v domě které jinak vykonávají domovníci, avšak .ien ony, Jez prtpadal~ 
na totw', kdo je vykonával, a na majitele domu, níkoliv vš~k i na })~~!nt 
nájemníky, kteří si práce takové o~stará~~i ~i" a ~yly-lt krome cmze, 
třebas částečně sllevené, požadovany tez znacne prtplatky na opravu 
dnmu. 

(Rozh, ze dne 17. listopadu 19'27, Rv 11735/27.) 

Výpověď žalovaným z domovnického prý poměru pro c e s n ~ 
s o udp r v é s t o I i c e k námit.kám žoalovaných zrušil· O.? v.o I a ,c I 

s o II d napadený rozsudek potvrdIl. D u ~ o d y: Na .~,a~lade ,vypovedl 
žalovaných jako strany vzal pak odvolacl soud z~, zJlsteno" ze y r?ce 
1919 uzavřely strany mezi sebou smlouvu, podle mz :e, ~~s~ehovah za
lovaní do sporného bltu, ~e z bytu }oho umluve?a, r?c,11l .cmze 120, Kč a 
že se žalovaná V-ova zavazala za zalobce provadeh ukhd v dome" po
kud na žalobce úklid ten připadá, a že za tyto práce stanovena ;OČ?l od
měna, o kteroužto odměnu byla činže ze sporného bytu, ktera pn po-
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slednÍm pronájmu před tím činila 180 Kč, nebo 190 Kč, snížena a stano_ 
vena n~ 1~0 K~.,,,- těcht? bodech souhlasÍ s výpovědi žalovaných jako 
strany: vrpoved za10b,:u )~k? s!ran, a liší se od sebe výpovědi ty jen 
potud; ze zal obcI vypovedelI, ze za10vané vzali výslovně do bytu za do
movmky, kdežto žalovaní vypověděli, že o převzetí domovnictví neb I 
při ~jed~ání smlouvy vůbec řeč. Odvolací soud vzal dále na základě :ý: 
povedl zalovaných za zjištěno, že žalující požadovali později na žalo_ 
vané V-?,vé a ~a)ejích dí!kách ještě jiné práce než úklid v domě, na ža
lob~e pnpadaJIcI, J.ako ruzné pochůzky, a že z důvodu toho byla pak 
čmze ~,ezl s.~~naml, umluvena na 90 Kč. Výpovědí jak žalobců tak i ža
~~vanych, z]Ist;no, ze kromě této činže platili žalovaní též poměrnou 
ca~~ku nakladu za oopravy v domě, na jejich byt připadající. Sluší nyní 
UV~ZltI, zd: ]e oduvodne,ným odvolací důvod nesprávného pOSOuzení 
pr~vn~ho, Cl nIkolIv. Prvy soudce vyslovil v napadeném rozsudku, že 
praVnI pomer stran nelze posuzovati podle zákona o ochraně domovníků 
ze d?e 30. !edna 1920, čís. 82 sb. z. a n., a odvolací soud, přezkoumav 
po te,to, stranc~ rozsudek prvého soudu, shledal, že není odvolání odů
vodnen~m; !"oJem d.omovníka je vymezen v § 1 cit. zák. a povínností 
dom~v~lku ];OU, vytceny v §§ 5 a 6 cit. iák. ZjíMěnýmí okolnostmi jest 
pro~a~.ano, ze zal.ov~?a V-ová, ~ykonávala jen některé práce v domě, 
kte~e ]I?ak ob~taravaJI dOmOVnICI, a to ony práce, které připadaly podle 
ustaleneho,P?radu ?omovnfho ná ni a na žalobce, pro tyto ovšem za 
~Ievu,?a cmzl" kdezto ostatní takové práce prováděli ostatní dva ná
]em~lcI v dome. Te~t? rozsah prací žal9vanou za žalobce prováděných 
]e vsak t~k nepatrny, z,e nedá se dobře podřaditi pod pojem domovníka, 
v~mez.eny ~ § ! ;:It. z~kona - ~eb~ť }alovaní nevykonávali dohled na 
dum; ]e~ čas:ecn: ,udrzov~1I v nem CIStOtU a pořádek, neobstarávali ji_ 
nake prace, tykajlc! se spravy domu až na některé výjimky, nesprostřed
kovalI styk ostatlllch nálemníků s domácími, nestarali se o uzamčení 
domu v noci atd. a platili z bytu činži i připadající na ně příplatky na 
?pravy.d~l?u. J;. o~šel': pravda, že i domovník může z bytu platiti ně
lakou ClIlZl, a pnsplvatl, n~ opravy, aniž by tím povaha jeho bytu jako 
bytu naturaln,lho se melllla, avšak v souzeném případě vzhledem ku 
shora uvedenym okolnostem je odvolací soud toho názoru, že tu převlá
daly prvky sm!ouv~ náje~ní, a to již také v uvážení toho, že z bytu, 
z kter~~o, se pred lIm p!atJlo 180 nebo 190 Kč činže, umluvena na po
čat;~u Cll1ze 120 Kč, !akze za obstarávání úklidu žalovanými převzatého 
poclt~lo se J;n 60 Kc ne?o 70 Kč. Nerozhodné je, zda žalobci označo
valI, zal ovane .,:a dO,?OVlllky,. a zda se žalovaní za domovníky vydávali, 
kdyz obsah Jejich pra; ~ povmnosti nekryje se převážně s obsahem práv 
a povmnosh domovlllku po rozumu zákona domovnického. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

.. D?vo!.ací, d~:?d čís. 4 § 503 c. ř. s. není opodstatněn. Dovolatelům lze 
za]lste ~nsvedclt!, pokud tvrdi, že podstata domovnického poměru záleží 
v tom, ze vlastmk domu pověří osobu, která se má státi domovníkem; 
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dohledem na dům, udržováním čistoty a pořádku v něm a obstaráváním 
jinakých prací správy domu se týkajících. To je v souladu s ustano:,c-

ím § 1 (2) zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. Nutno vsak 
n řihlížeti též k předpisům §§ 5 a 6 tohoto zákona, které zevrubně vypo
rítávaji povínnosti domovníků. V souz,el;ém případě nebylo však lll~
šími soudy zjištěno, že žalobci žalovane clnl10sh vV tomto, rozsa~~ pov:
mi. Podle zjištění soudu odvolacího vykonávala zalov~na V-ova]en ne
které práce v domě, které .jinak obstarávají domovlllcl: a to jen ony 
práce, které připadaly podle ustáleného pořa,d~. domo;llIho ~a 1lI (]a,ko 
nájemnici) a na žalobce (jako užívatele, vetsll1~. nlls~nosh ,v ,dome~, 
kdežto ostatní takové práce provádělI druZI dva najemmCl v tem z 9om;, 
pokud ovšem na ně podle téhož pořadu připadaly. Soud ~dvo:acl p~a
vem poukazuje na to, že žalovaní nevykonávalr dohled na dUI!', z~ v n:om 
udržovali čistotu a pořádek jen částečně a neobstaráva!l.l!r:ake ~,:~ce 
správy domu se týkající až na některé ~ýjimky: Jak ze z]lster~. n!zslch 
soudů patrno, neodpovídal rozsah praCl zalovanr~ll, za sle~u z cmze v,Y
konávaných potřebám celého domu, nýbrž, byl uZlvan P?merem, v Jakem 
tyto práce připadaly podle ustáleného poradu domovmh.o. na zalobce ~ 
žalované jako užívatele bytu, a tvořil pouze nepatrnou cast povlllnostl; 
iež zákon čís. 82/>20 v §§ 5 a 6 domovníkllm uklád~. Dohodou, k,tera 
byla podle zjištění nižších soudů mezI stranamI ujedn:,na, ,byla z~lozena 
smlouva nájemní jako úmluva hlavní a smlouva, sluz:blll. lako uml~va 
vedlejší. Tuto vedlejší úmluvu, kterou se žalovam zavazalI konatI prace 
shora uvedené za slevu na činži, nelze považovatI za smlouvu domovm
ckou, poněvadž žalovaní nebyli jednak pověřen! v~e~i úkoly,. kt~ré p,odle 
zákona čís. 82/20 domovníkům z pravidla naleze]l, ba am prevaznou 
jejich částí, a poněvadž jinak nepožív,ali ani, práv, která, zá~on dOl,nov
níkům poskytuje. V tomto směru ,staČl youk,azatJ ~a to, ze =:alov~llIo ne
měli bezplatného bytu a nedostavalr zadne odmeny od na]emmku za 
úklid ani za propůjčení klíčů od domovních dveří: Naprot~ tomt~ platIlI 
nejen nájemné - zřetelem ku pracím od I1lch pozadovanym ovsem na 
polovici snížené - nýbrž i značné příplatky na. opra':.~ domu, Jak p~
tmo z vyúčtování žalovanými předložených. To je dalslm dokladem, ze 
i žalobce považoval žalované v prvé řadě za nájemníky, neboť není. ~b
vyklé a odporuje zákonu čís. 82/;20, žádá-Ií vlastník domu od d.o',:ovmka 
příplatky na náklady spojené s udržováním domu. Pouka:uJl-1r d?v.o
latelé na to, že smluvní poměr vZl1lkl v roce 1919, tedy pred vydal1lm 
zákona čís. 82/20, nutno jim odvětiti, že příplatky ,na ,opravy dom;.'byly 
žalovaným předpisovány v letech 1923-1925 a ze zalobcl nemelr pro 
to jiného právního základu než předpisy obsažené v ~ákonech na ~chranu 
nájemníků, neboť nárok vlastníka domu na ony. pnpla,tky nema opory 
v zákonech jiných a nedá se jmenovlte vyvodItI ze zakona o domov

nících. 
čís. 7524 • 

" Rozsudek cizozemského soudu (rakouského soudu z doby po státním 
převratu), jímž bylo rozvedeno od stolu a lože manželství českosloven-
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ského státního přislušníka, nemůže b' l' k· • 
dem proti československému státnim: ~~l~~ ces~oslovenským SOu
živného z důvodu rozvodu. n u anI co do plnění ry_ 

(Rozh, ze dne 17. listopadu 1927, R Jl 368/127.) 

Rozsudkem pro zmeškání zemského soudu ve Vid . • 
1927 bylo rozvedeno od stolu a lože s v'h d' nI ze dn.e 23. cervna 
želství uzavřené dne 18. listopadu 1920 J t~~e~e vmy man~el.ovy ?,an

b~ ylatéihl manžel~e výživné 900 Kč měsíčně, K vy;:~y~ ~~~~y~~h ~opzl ~tnok' 
vyzlvn o povohl zemský soud v V'd" a e 
manžel.ovýCh a jeho služebních ~ož:tk~ =x~~~~~:t~ave,n~m movi~ostí 
okresm s.~ud v, B. ve Slezsku jako soud exekuční. O k ~Ye ~n ,exe uce 
v B. nandll vykon exekuce na movitosti a dl.' ~ I S o u d 
ohledně zabavených služebních pří'mil R kVY a p~lkazovacI usneseni 
usnesení potvrdil. J ' eur s n I s o u d napadené 

N e j v y Š š i s o u d ·'1 d 
kon exekuce odepřel. zmem napa ené usneseni v ten rozum, že vý-

D il vod y: 

ved~éz~u~~:y ~~~~~é~~e:u;~~o~~l' :o:~hláSi: I?'a~~elst;,í stran za r.oz-
ko~a p~vil1nost jest i podle rozsudku přínf;~n~u:r:~~~eho. Tat~ maJet
VIS! s nIm nerozlučně, a je rozsudek v obou s 'h . n; rozvo ll, SQU

ního účinu jednotným, ježto druhý výrok I~Y': vyroclch. co do.práv
kladu. Napadené usnesení od oru'e vyp yva z prvého J,ak~ predpo
zení čís. 145~19, neboť exeku~ní litu~ t~~ ,čís, 3 e~ ;, a vladn~mu naří
venského státního příslušníka a 'b~' a se .oso. mho stavu ceskoslo
vinný je čsl. státním příslušníkem nj~st ~j~šr:~~1 n~m~ vykoná~. Že po
Nezáleží na tom, že domovský li;t b I d )e o. omovskym listem, 
sem, takže soud prvé stolice nemoh/ o s~ěu u pr,:dlozen teprve s rekur
o rozvod manželství uzavřeného ... ;n vedeÍ!. Podle rozsudku šlo 
čsl. republiky měl se proto již e ~~ gOí pre~ratu, roku 1920, l1a územ! 
čiti, zda nejd; o čsl státniho pr.íxsI ~ ?k sou ~odle § 55 ex. ř. přesvěd-

k ' . USll! a proh němuž má b T k vy onana, zejména když povinný b dlí " ,_ .y I exe uce 
zaměstnán. Není poch bnosti o r n~ uzeml csl. republIky, kde jest 
manželství z viny manžJovy týk' om, h ze rozs~dek vyslovující rozvod 
rozsudek vydaný cizím soudem ~ ,~~ J~d~ o§sobm~o stavu,. nemužeproto 
skoslovenským s d '. y, p e 81 c. 3 ex. r. vykonan če
výživného z dův~~uel~of~~~ucs~e~~~n~m~ pIíslušl;íku; To ~Iatí i o plnění 
vodu. Vymáhání výživného ' t t ?, o Jest pruuym dusledkem roz
titulu, jenž týká se osobního

v 
st

om 
o pr~pa?ě jest ,v~konem exekučního 

ex. ř. výkonu exekuce i pokud aJ·dvu pov,I~.ne~o, Bram proto § 81 čís. 3 
, e o Vyzlvne. 
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čís. 7525. 

Není předepsáno, by soudnl usnesení bylo nadepsáno jako usneseni 
a by v jeho obsahu bylo uvedeno, že se soud usnesl, aniž záleží na tom, 
že smld spojil dvě. usnesení v jednom vyřizen! a že v usnesení nebylo 
odůvodnění odděleno od výroku. 

Ustanovení hodnoty sporu odvolacím soudem jest neodporovatelným 
(§ 500, třetí odstavec, c. ř. s.) nejen tehdy, stalo-li se v rozsudku, ruýbrž 
i tehdy, stalo· li se dodatečně usnesenim. 

Pro nepřípustnost dovolání z důvodu § 502, třetí odstavec, c. ř. s. 
jest lhostejno, že usnesení odvolacího soudu, jimž byla dodatečně stano
vena hodnota sporu, bylo dovolateli doručeno až po podáni dovolání. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1927, R II 370/27.) 

Rozsudkem ze dne 19. září 1927 potvrdil odvolací soud rozsudek 
prvého soudu, jímž bylo vyhověno žalobě o vyklizení bytu. Usnesením 
ze dne 4. října 1927 stanovil odvolaCÍ soud hodnotu sporu na 2.000 Kč. 
Usnesením ze dne 17. října 1927 odmítl o dv o I a ci s o u d rekurs 
žalovaného do usnesení ze dne 4. řijna 1927 a dovolání jeho, jakož i do
volací sdělení žalobcovo do rozsudku ze dne 19. září 1927 jako nepří
pustné ve smyslu § 500 třetí odstavec a 507 c. ř" jelikož předmět sporu 
oceněn byl odvolacím soudem na 2.000 Kč, což bylo při ústním odvola
cím jednání stranám prohlášeno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného. 

D ií vod y: 

Liché jsou především výtky, jež rekurs 'činínapadenému usnesení po 
stránce formální, neboť není nikde předepsáno, že soudní usnesení musí 
býti nadepsáno jako usnesení, nebo že v jeho obsahu musí býti uvedeno, 
že se soud usnesl, ale také není nikde zakázáno, by soud nespojil dvoje 
usnesení v jednom vyřízení, jak se stalo v tomto případě. Další výtka, 
že napadené usnesení není nijak odůvodněno, jest v rozporu se spisy, 
neboť z napadeného usnesení jest patrno, že odůvodněno jest, a nezá
leží na tom, že k usnesení nebylo připojeno odiívodnění odděleně od 
výroku. Ale rekurs ani věcně není opodstatněn. Podle poslední věty 
§ 500 třetí odstavec c. ř, s. určení hodnoty předmětu sporu v odvolací 
stolici nemůže býti bráno v odpor opravným prostředkem. Výrok ten 
má význam pro přípustnost dovolání (§ 502 třetí odstavec c. ř. s.) a 
již z toho plyne, že, nebyla-li hodnota předmětu sporu uvedena ve vy. 
hotovení rozsudku, jak se podle první věty § 500 třetí odstavec c. ř. s. 
ovšem státi má, ale nemusí, jak ostatně sám rekurent na jednom místě 
svého rekursu zdůrazňuje, nutno toto nedopatření dodatečně napraviti 
po případě zvláštním usnesením. Na podstatě výroku to arci nic nemění 
a zejména nelze dovozovati ani z doslovu zákona, ani z jeho smyslu a 
účelu, že se ustanovení poslední v.ěty § 500 třetí odstavec c. ř. s., jež 
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zní zcela povšechně vztahuje jen l1a případy) kde hodnota předmětu 
sporu byl,a uvedena v,e vyhotovení rozsudku. Odmítl tudíž soud druhé 
s,tol!ce pravem ~ekur~ zalovaného do svého usnesení ze dne 4. října 1927, 
JImz h~dnotu pred,;,etu sporu, o němž rozhodl, podle § 500 třetí odsta
vec c. r. s., stanovil na 2.000 Kč. Ale odvolací soud odmítl právem té' 
dovolání žalovaného z rozsudku ze dne 19. září 1927, jelikož POdl~ 
§ 502 odstavec třetí c. ř. s. proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího 
soudu není dovolání, když sporný předmět, o němž odvolací soud roz
hodl, na penězích neb? na peněžité hodnotě nepřevyšuje 2.000 Kč. Jak 
bylo ,by !ednatr ~tr~nam v případě, když odvolací soud vyřídí odvolání 
bez ustmho Jednam anebo když strany jsou přítomny bez právních zá
stupců a hodnota předmětu sporu nebyla uvedena ve vyhotovení roz
sudku, netřeba řešiti, jelikož v tomto případě odvolací soud jednal ústně 
a str:,:ny ]',ři tom.to ústnín; jednání byly zastoupeny advokáty. Rekurel1t 
ne;nuze tezltr am z toho, ze mu usnesení, jímž dodatečně hodnota před
metu sporu byla ustanovena na 2.000 Kč, bylo doručeno po podání do
v?Jání, to tím méně, když, jak ze spisů patrno, po prohlášení odvola
clho rozsudku bylo prohlášeno i usnesení, že se předmět sporu oce
ňuje ~a .z.oc:o ~č, ;,eboť ~alovaný za tohoto stavu věci neměl podávati 
d?volal1l, nybrz mel, kdyz vyhotovení rozsudku jemu doručené onoho 
vyro.ku neobsahov~lo: podle § 4)9 c. ř. s. žádati za opravu rozsudku, 
paklI m~ na tom z~lezelo. Pokud se rekurent konečně na dolíčení správ
nos!1 sV,eh? stanoviska dovolává celé řady rozhodnutí Nejvyššího soudu, 
u~e~eJnenych v Jeho sblfc:~ a na jiném místě obzvlášť rozhodnutí uveřej
nenych ve sb. n. s. pod clslem 4707 a 5025, stačí uvésti, že se žádné 
z. techto rozhodnutí neo?írá otázkou, o niž tu jde, a že Nejvyšší soud 
I1Ikdy nevyslovil nazor, ze ustanovení hodnoty předmětu sporu jest ne
odporovatelné jen v případě, když bylo uvedeno ve vyhotovení rozsudku 
odvolacího soudu. 

čís. 7526. 

Společnost s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). _ 
?bsah~je~li fi~a spole~n;osti .s r. o. jm~no společníka (společníků), 

mUSI toto Jmenn (Imna) byh pOjato cel y m protokolovaným zněním 
s dodatkem »společnost s ručenim obmezeným«. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, R I 761/27.) 

Opověď firn2Y »A. P~rr,« spoleČllO,st s r. 0; vrátil rej s tří k o v Ý 
s o u d k ?prave ,a doplnem mimo ]lne proto, ze pro zvolený text firmy 
nelze po~z~h take Jmena »A, Porr«, poněvadž jméno to. nevztahuje se 
na .~polecmka, osobu fys!ckou, nýbrž na společníka osobu právnickou, 
totrz na spolecnost ve Vldm sídlící s firmou »A. Pon, Betonbau-Unter
~eh~lUng, GeseJJ~ch~ft m. b. H.«, kdežto podle § 5 zák. čís. 58/1906 
r. ~ak. ve sP.?J~n.1 s cl. 15 a 17 obch. zák. lze do znění firmy pojati jen 
]mena spolecmku osob fyslckých. Krom toho jest zvolené znění firmy 
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Ú lnč totožné se jmenovanou firmou vídeňskou" takž,e vzbuzo~ati I11ŮŽ: 
PI' do]' em že zakládany' podnik jest tuzemskym zavodem clzozemske 

my ny , k ' 58/1906' R k u r sní společnosti ve smyslu § 107 a násl. zá . ČIS., ,r. z. e 'o 

s o II d k rekursu jednatelů změnil napadene usnesem v ten rozum, Ze 

jest znění přihlášené firmy »A, Porr, Betonbau-ynternehl~lUn~, Gesell
schaft !ll. b. H.«, resp. ve společenské smlouve uV:,dene :ne~1 lrn";y 
uvésti v soulad s § 5 zákona ze dne 6, března 1906, ,~'S. 58 ,r. z~k. D u~ 

d . Podle § 5 zákona ze dne 6. března 1906, CIS. 58 r. zak. musl 
voy.· t' 'd't od 
firma společnosti s obmezeným ručením býti, v,za, a z pre n;e u p -
niku nebo musí obsahovati jména všech spoleclllku neb aspol; jednoho 
z nich a mimo to dodatek »společnost s ručením obmez:nym,« beze' 
zkratky slova »společnost«. Společníky při~lášené spolecnostJ JSou: 
1. Inž. Gustav F., 2. inž. Eugen W. a 3. spolecnost p~d flflnou »A. Por~, 
Betonbau-Unternehmun", Gesellschaft m, b. H.« ve VI dm protokolovana. 
Sond prvé stolice neshl~dává ,závady v tOIl1, ~e jest tato společnost Sp?
lečnicí nyní opovězené spolecnostI. Nelze vsak sdl~etJ na,zG: ~ou~u', ze 
lze do znění firmy společnosti s ručením obmezeny,~, pOjalI Jen ]Ine?a 
společníků, t. j. osob fysických, neboť nel~e ~o vyclst! z § 5 Clt. zak. 
Přes to však sdílí rekursní soud v podstate nazor prveho soudu v t?m 
směru, že jest opovězené znění firmy opraviti, pokud v se t~če uvestl 
v soulad se zákonem. Jak z opovědi, z ~bsah~ sp?lecenske smlouvy 
i z vývodů rekursu jest patrno, chce ,:ove z,~kladana spo}ečnost utvo
řiti znění své firmy pojetím jména spolecl1lce c18',3 do zn,em !rllny. Podle 
§§ 5 61 a 102 zák. čís. 58/1906 ř. z. a podle vseobecne~o pOjmu hrn:y 
(viz' též čl. 15 a 12 obch. zák.) zní jméno této spolecmce doslavne: 
»A. Porr, Betonhau-Unternehmung, Gesellschaft m., b. H.;<. Pokud ,tedy 
opovězená nová společnost tvoří svou firmu pOJel1m Jmena, spolec,I1l,ce 
do znění firmy, musí znění to potati. celýn: protokolov.anym ~nen:~, 
firmy společnice a dále musí vyhovetl ! druhemu,ods!avc; § ~ CIt. z,aK. 
dalšim připojením dodatku tam uvedeneh? Opovezene znenl frr,my vs,:k 
zákonu neodpovídá, ježto neobsahuje pine Jmeno pr?tokolovane spol~c
nice a mimo to další dodatek po rozumu § 5 druhy odstavec Clt., zak. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Jednatelu. 

Dúvody: 

Dovolací rekurs napadá usnesení rekursního soudu především potud, 
pokud jím bylo rekurentům uloženo, by znční zvolene tlrmy A, Porr, 
Betonbau-Unternehmung, Gesellschaft m. b. H. uvedlI ': soulad s ~ 5 
zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. Než právlll nazor rekurslllho 
soudu, vyslovený v důvodech llapad,enéh",o .usn~se~~, jehož j~st o~e~ 
příkaz nutným důsledkem, sdílí v zasade ,I ,ne]Vyssl soud a d~dava 
vzhledem k vývodúm dovolacího rekursu Jeste toto: Podle § 5 zakona 
ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. zák. musí býti firma společnosti s r. o: 
vzata z předmětu pod~iku, nebo obsahovati jména všech spol~čník?, ne~ 
aspoň jednoho z nich. V případě, o nějž jde, nebylo vyhoveno zadne 
z těchto náležitostí, neboť bud' obsahuje firma jen jméno »A. Porr«, 
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který společníkem není, aneb jest ce i é znění firmy »A. Porr, Beton_ 
b~,:-Unte;nehm~ng',<?e,sdlschaf,t n:. b; H.« jmé~em jednoho ze společ_ 
lllků, tOÍlz steJne znej1cl fumy vldenske, potom vsak nelze mluviti o tom 
že, b'y .firma :>obs,ahova~a« (m~ss >~ent~al:en«) jméno jednoho ze spo~ 
lecmku, ponevadz se JIm pine vycerpava a schází nezbytný dodatek 
odstavce druhého § 5 uvedeného zákona. Byla tudíž firma utvořena 
zřejmě protí znění i duchu zákona. 

čís. 7527. 

V tom, že účastník exekučního řízeni pokud se týče jeho právní zá
stupce nebyl vyrozuměn o rozvrhovém roku, nelze spatřovati zmateč
nost, byl-lí právní zástupce přítomen u roku v zastoupeni jiného účast
nlka. 

(Rozll. ze dne 18. listopadu 1927, R I 826/127.) 

Rozvrhuje nejvYššÍ podání za exekučně prodanou nemovitost, při
kázal e,xek~ční soud knihovnímu věřiteli Vavřinci L-ovi sice jistinu, ni
kolIv vsak uroky a útraty, poněvadž jich věřitel nepřihlásil před stáním 
aniž se ku stání dostavil. V rekursu do rozvrhového usnesení uplat
ňoval Vavřinec L., že nebyl ani on ani jeho právní zástupce vyrozuměn 
? rozvrhové~l .roku. Rek u r sní s o IJ d rekursu nevyhověl, zjistiv, 
ze sIce obeslal1J k roku nebylo doručeno právnímu zástupci rekurentovu 
že však tento právní zástupce byl přítomen při rozvrhovém roku v za~ 
stoupení jiného věřitele. • 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

D ů vod y: 

Jde o to, zda OKolnost, že předvolání nebylo doručeno ani straně 
samé ani jejímu zástupci Dru O-ovi, má v zápětí zmatečnost řízení. 
Tuto otázku jest v případě, o který jde, zodpověděti záporně. Účelem 
ustanovení § 477 čís. 4 c. ř. s. jest zachovati zásadu slyšení obou stran. 
Zmatečnost jest tu jen tehdy, byla-Ii straně nezákonným postupem 
odňata možnost jednati na soudě. Není tu proto zmatečnDsti řízení ne
byla-li strana přes porušení zákona úplně vyloučena z jednání. Zák~nem 
v § 477 čís. 4 c. ř. s. uvedený příklad chybného doručení předvolání 
k jednání způsobuje proto zmatečnost toHko tehdy, znemožnilo-Ii straně 
včasné dostavení se k jednání (srovnej Klein, Vorlesungen str. 239). 
Zde však hyl Dr. Bedřich O., vykázaný zmocněnec dovolacího reku
renta, zastoupen při rozvrhovém roku svým koncipientem Drem M-em; 
nebyla mu proto tír;rto nedoručením předvolání odňata možnost vystu
povatI a JednatI take za tohoto svého mandanta a není tu proto důvodu 
zmatku podle § 477 Č. 5 c. ř. s. Okolnost, že zástupci dovolacího reku
renta, tím spíše jeho koncipientu, následkem nedoručení předv01ání 
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mohlo ujíti, že má zastupovati při rokll také .do:,olacího re~urel:ta" jest 
pro posouzení zde směrodatné otázky bez dule~ltostI, ponevadz zakon 
nespojuje s touto skutečností zmatečnost ří;ení. ,Z'; Dr. M. b71 Dr. ,O-e~ 
pověřen intervencí při rozvrhovém roku, pnpoustI D,r. G. sam aJ, ze na
sledkem toho byl Dr. M. též oprávněn vystupov,ah, za dov~lact~o re~ 
kmenta, nepotřebuje bližšího odůvodnění. Konečnc na;mtka, z~ zastu~cl 
dovolacího rekurenta nezákonným postupem byla odnata moznost pn
praviti se dostatečně na jednání, měla by výz.nam toliko tehdy, kdyby 
nebyl býval o nařízení rozvrhového roku vubec zpraven anebo tak 
pozdě že se nemohl dostaviti k jednání nebo při něm jednati. To však 
netvrdí dovolací reku rent vůbec, namítá toliko, že jeho zástupce opo
menul připraviti se k jednání ohledně jeho nároků, poněv~dž neobdr~el 
zvláštního předvolání, přehlédl tudíž zástupce, že má přI ;ozvrhove~, 
roku zastupovati také jeho, - okolnost, která nemá podle zakona v za
pěti zmatečnosti řízení. 

čís, 7528. , 
, 

Společnosti s r. o. (zákon ze dn~ 6. bře~na 1?06, čís,.58 ř. ,zák:): 
UstanDvení § 75, že závodní podlly spolecnosh, s r. ?, ],:;ou zasad~ 

převoditelné a zděditelné, není právem ~onuC?vacun, nybrz p,o~echáva 
se autonomii spo~ečnosti, by smlouvoo prevodltelnost neb? zde,dltelnost 
'obmezila ztlžila nebo zcela vyloučila. Takovéto obmezenl dluzno spa
-Wovati též v předpisu společenské smlouvy, že ~vodní podíl z~sn~l~ho 
společníka může býti d~~ctvímpťeveden j~n Jruso ~elek na,Je~1Oeh~ 
dědice. Neučinil-li spolecmk na prtpad smrtI opatřenI, by cely. zavodn~ 
podíl přešel na jednoho z více dě~iců, j~st .n~ t~c~to, by se sam.i mezI 
sebou vypořádali a určili, kdo z OIch ma byh pre]lmatelem podtlu. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, R I 857/27.) 

Usnesením ze dne 2. dubna 1921 nevyhověl rej s tří k o v Ý s o u d 
žádosti společnosti s r. o.by byla povolena další lhůta ku zjednání 
pořádku ohledně společen;kého podílu ;emře!éh? společ.níka J~nd~icha 
O-a a současně vzal na vědomí, že spolecensky zustavtteluv podtl presel 
\4 na jeho vdovu a po '/" na jeho dvě dět~ ~č společenská ,smlouva 
stanovila, že má podíl převzíti pouze Jeden dedle. ~ ek u r s n I SD u ,d 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod Y:. Odevzdacl Itstma po ~pole~: 
níku Jindřichu O-ovi zemřelém dne 9. lIstopadu 1922 byla vydana Jlz 
dne 10. července 1924 a tu zajisté dědicové měli dosti času, by se ve 
lhůtách vícekráte povolených dohodli o tom, kdo má kmenový vklad 
Jindřicha O-a převzíti po rozumu ustanovení čl., 19 s~,lou,::y ,s'p0le~ 
čenské. Právem proto rejstříkový soud nevyhovel opelovne zad osÍl 
o lhůtu k zjednání pořádku při firmě. Nemá proto rekure~tka důvodu 
stěžovati si v tomto směru na usnesení. Výtka, že usnesenI nevyhOVUje 
společenské smlouvě, není oprávněna, neboť okolnost, že vzal Pl:'ý 
soud podle odevzctací listiny na vědomí, že z kmenového vkladu J111-
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dřicha O-a 1.60.000 ~č bylo přeneseno na vdovu Mar!u O-QVOU h, 
t. J. 40.000 Kc a na det1 Eduarda O-a a Oertddu Z-ovou po "/" t. j. po 
60.000 Kč, odpovídá odevzdací listině ze dne 10. července 1924 a není 
tímto nikterak předbíháno rozhodnutí dědiců, by závodní podíl po Jin
dřichu O-ovi byl přenesen pouze na jednoho z dědiců, jak to má na 
mysli čl. 19 společenské smlouvy. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
rejstříkovému soudu, by působil vhodnými prostředky k tomu, by 
změna nastalá úmrtím společníka Jindřicha O-a byla ve srovnalos!i se 
společenskou smlouvou opovězena k zápisu do obchodního rejstříku. 

Důvody: 

Podle § 75 zákona ze dne 6. března 1906, C1S. 58 ř. zák. jsou zá
vodní podíly zásadně převoditelné a zděditelné. Toto ustanovení není 
však právem donucovacím, nýbrž ponechává se autonomii společnosti, 
by smlouvou převoditelnost nebo zděditelnost obmezila, ztížila nebo 
zcela vyloučila. Takovéto obmezení dlužno spatřovati také v předpisu 
čl. 19 společenské smlouvy, který stanoví, že závodní podil zesnulého 
společníka může býti dědictvím převeden jen jako celek a jen na jedi
ného dědice. Neučinil-Ii tedy společník na případ smrti opatření, by jeho 
celý závodní poúil přešel na jednoho z více dědiců, jest na těchto; by 
se sam1 meZl sebou vypořádali a určili, (,do z nich má býti přejímatelem 
podílu, neboť smlouvou jest vylouče1\ pravidelný jinak případ (§ 79 
prvm odstavec uved. zák.), že závodní podil při setrvání ve společnosti 
jest mezi dědice dělitelným. Vzal-li tudíž rejstříkový soud prostě na 
vědomí, že závodní podíl společníka O-a přešel podle odevzdací listiny 
ze dne 10. července 1924 v určitém poměru na vdovu a dvě děti zLIsta
vitelovy, nestalo se tím nic ve věci rejstříkového pořádku. Naproti tomu 
dlužno přisvědčiti rekursnímu soudu, že měli dědicové od vydání ode
vzdací listiny, které se stalo dne 10. července 1924, dosti času, abv se 
dohodli, kdo z nich má převzíti ve smyslu čl. 19 spo'lečenské smlóuvy 
závodní podi! Jindřicha O-a a že tedy povolování dalších lhůt není již 
na místě. Bude tudíž postupovati ve směru naznačeném již usnesením 
rejstříkového soudu ze dne 28. srpna 1925 (§ 102 zák. čís. 58/1906 
a §§ 10, 12 uvoz. zák. k obch. zák.), aby rejstříkový pořádek byl ko
nečně zaveden. Poněvadž usnesení rekursníhn soudu ve věci samé 
zřejmě odporuje zákonu, jest dovolací rekurs v ustanovení § 16 cís. pat. 
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. odůvodněn a bylo rozhodnouti, 
Jak se stalo. 

čís, 7529. 
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sedou Státního pozemkového úřadu, jinak. net~~ ~ro Státní P?ze,mkov~ 
úřad závaznou. Nestačí prohlášeni a podpIS prtdeloveho kOlmsare. Am 
obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu nenl oprávněna k do-

hodě. 
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, R I 967/27.) 

Pachtýř zabraného majetku domáhal se na českos~ovenskél;l er~ru 
náhrady nákladu na osetí pozemků a na pro,ved~111 vs ech P?treb1:y'ch 
vedlejších prací, odvolávaje se na dohodu, Jlz ~ry v tom smer~ uCl1111 
se Státním pozemkovým úřadem. Pro c .e snl ~ o u d .? r ~ e s, t o~ 
1 i c e zamítnuv námitku nepřípustnostt poradu prava a vecne I mlstl1l 
nepří~lušnosti, žalobu zamítl. O d vol ac í s o u d zrušil napadený 
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by JI znovu prOjednal a rozhodl. 
D ů vod y: Prvý soud zamítl žalobní nárok jednak pro nedostatek pa
sivní leo-itimace žalovaného československého státu, jenž ve věcech po
zemkové reformy jest zastupován Státním pozem~ovÝ,m úřade,m, který 
podle § 4 zákona čís. 330/19 nadán jest proces111 ZpUSOb110stJ a, ktery 
jedině mohl by býti přinucen ku splnění prosby, jednak proto, ze a111 
československý stit ani Státní pozemkový úřad nejsou právně zavázány 
ani povinny k zaplacení zažalované částky. S názorem tím nelze sou
hlasiti. Podle § 4 zákona ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n. 
zastupuje sice Státní pozemkový úřad stát co do všech práva závazků 
z provádění zákonů o zabrání velkého majetku pozemkového proÍJ oso
bám třetím, soudům a jiným úřadům a také spravuje majetek prová
děním záborového zákona do státní správy připadlý zcgla samostatně, 
ale tím není ještě řečeno, že Státní pozemkový úřad jako takový jest 
právnickou osobou, mající procesní způsobilost ve smyslu civilního řádu 
soudního. Státní pozemkový úřad provádí pozemkovou reformu a spra
vuje touto reformou do státní správy připadlý majetek jenjt;Jénem čes
koslovenského státu jako každý jiný úřad, který má co Č!111Í1 s maJet
kem státn. Proto také podléhá ministerské radě. V projednávaném pří
padě nejedná se ani o zaplacení náhrady za provedené práce podle 
zákona o pozemkové reformě, nýbrž o zaplacení náhrady za vykonanou 
práci po provedení pozemkové reformy na základě uj~dnání se Stá~;ím 
pozemkovým úřadem jako zástupcem státu, ktere se Sice stalo za pnle
žitosti provádění pozemkové reformy, ale zakládá se na soukromo
právní úmluvě, z níž nároky uplatňovati dlužno pořadem prá~a. Nejde 
tu tedy o nárok veřejnoprávní plynoucí z provádění pozemkove reformy, 
nýbrž o nárok soukromoprávni. To také přiznává rozsudek soudu prvé 
stolice, prohlašuje, že se žaloba opírá O soukromoprávní dohodu ze dne 
17. srpna 1925 (8. října 1925) a že se nejedná o obvyklé a pravidelné 
určení náhrady řízením oceňovacím. Jde proto jen o to, zda toto ujed
nání se Státním pozemkovým úřadem bylo uzavřeno a zda jej váže. A t~ 
je protokolem ze dne 17. srpna 1925 prokázáno, že dne 17. srpna 192~ 
(8. října 1925) stala se mezi žalobcem a Státním pozemkovým úřadem 
dohoda o hospodaření po sklizni 1925 a stanoveny byly ceny za Jed
notlivé druhy polních prací. Také dopisem ze dne 1. října 1925 byl 
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žalobc~ Stá!nÍ:ll pozcmkov)rJ]1 úřadem vyzván, by okamžitě započal 
s polm pracl, J3k bylo s přídělovým komísařem dojednáno, a sděleno 
mu, že veškeré náklady na novou úrodu budou podle zákona hrazeny. 
Te.nt~ dopis byl žalo?~i zaslán pří9ělovým komisařem, k čemuž byl 
Statnlm pozemkovym uradem zmocnen. Jest sice pravda, že tyto funkce 
nepatří k funkcím obvodových úřadoven ve smyslu § 8 zákona ze dne 
11. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., ale nelze zapomenouti, že se tak 
stalo při příležitosti provádění pozemkové reformy, by osoby pozdH 
na přidělených pozemcích hospodařící nebyly zkráceny proto, že n~
mohly jeden rok převzaté pozemky obhospodařovati. Ostatně ku zmoc
nění takovému byl Státní pozemkový úřad oprávněn jako každý jiný, 
který má v rukou správu státního majetku. Z toho plyne, že ujednání 
uzavřeno bylo jedině se Státním pozemkovým úřadem jako úřadem pro
vádějícím pozemkovou reformu jménem státu. Prvý soud však z tohoto 
ujednání neodvozuje závazek pro stát, nýbrž pro osoby, kterým po 
tomto ujednání byly pozemky žalobcem obhospodařované později pří
děleny, TI dovolává se protokolu ze dne 24. červm 1925, výpovědi svědka 
ing. Františka H-a a protokolu ze clne 17. ledna 1927. Ale přehlíží, že 
v době tohoto ujednání se ani nevědělo, komu pozemky, které žalobce 
měl v pachtu, budou přiděleny, a proto již z tohoto důvodu nemohlo 
ujednání býti uzavřeno s jednotlivými osobami, jimž pozemky byly po
zději přiděleny. Také při vyjednávání nebylo řečeno, že se práce objed
návají pro tyto. osoby. Protokol ze dne 24. června 1925 se vůbec ne
zmiňuje o závazku třetích osob k žalobci a svědek Ing. František H. 
se jen domnívá, že žalobce musel si toho býti vědom, že jedná jménem 
třetích osob, aniž uvádí okolnosti, ze k'terých by tato domněnka plynula. 
Nerozhodno jest pro posouzení závazku, jaká je vnitřní manipulace Stát
ního pozemkového úřadu při plnění podobných závazků, když jest 
prokázáno, že polní práce u žalobce objednal Státní pozemkový úřad 
a ujednání uzavřeno bylo se žalobcem, aniž by mu bylo řečeno, že ob
jednávka týká se třetích osob. Ale ani z protokolu ze dne 17. ledna 19·27 
nelze odvoditi závazek třetích osob. neboť protokol ten sepsán byl již 
po ujednání a neobsahuje vzdání se závazku proti Státnímu pozemko
vému úřadu, což plyne z konečné věty, že žalobce již žalobu na zapla
cení náhrady podal. Tomu také tak bylo, neboť projednávaná žaloba 
podána byla již dne 20. srpna 1926. Stejně nezáleží na tom, zda ceny 
stanovené za jednotlivé druhy prací jsou jen směrnicemi či pevnými 
platy, ježto přiměřená odměna za vykonané práce musí býti vždy za
placena, nebyly-li práce výslovně jako bezplatné smluveny. A tomu tak 
v souzeném případě není. Věcí soudu jest, aby tyto ceny řádně zjistil. 
Jimi se však prvý soud nezabýval, aniž dalšími námitkami proti žalob
nímu nároku. V tom jest řízení neúplným a nemohlo .proto ve věci samé 
býti rozhodnuto, takže nezbývalo než rozsudek soudu prvé stolice zru
šiti a doplnění prvému soudu v naznačených směrech .naříditi. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu, 
by znovu rozhodl. 
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Důvody: 

Pokud stížnost uplatňuje nepřípustnost pořadu práva, brání nejvyš
šímu soudu jeho plenární rozhodnutí čís. 3775 sb., by se do této otázky 
pouštěl, neboť je podle rozhodnutí toho vázán pravoplatným usnese
ním prvé stolice, proti němuž žalovaná strana stížnosti nepodala, a musí 
se nejvyšší soud zabývati věcí samou, byť snad na pořad práva nená
ležela, nýbrž měla rozhodována býtí pořadem správním. Ve věci samé 
dlužno vycházeti z předpisů náhradového zákona, jenž nároky pachtýře 
na náhradu nákladů na nemovitost Státním pozemkovým úřadem pře
vzatou odkazuje v § 43 a) na oceňovací řízení prováděné podle § 41 
a násL Státním pozemkovým úřadem, což platí podle § 11 (3) vl. nař. 
ze dne 2Lledna 1921, čís. 53 sb. z. a n., provádějícího § 41 náhr. zák. 
i o nákladech na docílení budoucí úrody. Ocenění toto může se sice 
státi podle § 44 (2) náhr. zák. i dohodou mezi Státním pozemkovým 
úřadem a vlastníkem - a rozumí se, že pokud vlastník nároky pachtý
řovy podle §43 a) odst. (2) a (3) náhr. zák. uznal (srov. § 50 a) 
odst. (5) téhož zák.) nebo jde o nároky podle § 43 (4), bude míti místo 
dohoda mezi Státním pozemkovým úřadem a pachtýřem - avšak každá 
taková dohoda o přejímací ceně musí býti podle § 44 od.st. (2) náhr. 
zák. podepsána a tudíž uzavřena předsedou Státního pozemkového 
úřadu, jinak není pro Státní pozemkový úřad (pro stát) závazna, což 
úplně souhlasí s předpisem § 3 zákona ze dne 11. června 1919, čís. 330 
sb. z. a n., že Státní pozemkový úřad zastupuje jeho předseda nebo 
jeho náměstek. Nemůže to tedy býti žádný jiný úředník Státního po
zemkového úřadu a mohlo by býti jen otázkou, o kterou však zde nejde, 
zda předseda Státního pozemkového úřadu musí každou takovou do
hodu oceňovací podepsati (uzavříti) nutně sám, či zda mohl by si zří
diti plnomocníka, jenž by ji podepsal místo něho a jehož plná moc by 
pak ovšem k dohodě připojena býti musila. Z tohoto právního stavu 
nutno tedy na věc hl'eděti, když jde podle tvrzení žalobce o' dohodu za 
náklady na docílení příští úrody, náklady to do oceňovacího řízení, jak 
už řečeno, patřící. Prvý soud zamítl pachtýřovu žalobu pro nedostatek 
závazku na straně žalovaného státu, neboť dóhoda v protokolech ze 
dne 17. srpna 1925 a 8·. října 1925 nestanoví prý povinnost státu práce 
tam uvedené platiti, nýbrž udává prý jen směrnice pro určení (výši) 
náhrady za ně, naopak soud prý na základě protokolu ze dne 24. června 
1925 a svědectví inž. Fr. H-a dospěl k přesvědčení, že práce ty měli 
platiti nabyvatelé (přídělci), o čemž prý žalobce dobře věděl, neboť 
dne 17. ledna 1927 sám u Státního pozemkového úřadu žádal, by byli 
vybídnuti ku placení. Rekursní soud naproti tomu má za to, že dohoda 
nebyla uzavřena pro přídělce, což prý ani nebylo možno, když příděl ci 
ještě známi nebyli, jak H. dosvědčil, nýbrž prý ujednání uzavřeno pro 
Státní pozemkový úřad a zavazuje jej k náhradě. Sice v dohodě stano
veny jen ceny za jednotlivé druhy polních prací, avšak již dopisem ze 
dne 1. října 1925 byl prý žalobce Státním pozemkovým úřadem vyzván, 
by okamžitě započal s polní prací, jak bylo s přídělovým komisařem do-
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je,dnáno a sděleno mu) že veškeré náklady na novou úrodu budou podle 
zakona hrazeny, a tento dopis byl prý žalobci zaslán příc1ělovým komi_ 
'sařem, k čem~ž prý byl Státním P?,zemkový;<, úřadem zmocněn. Jest prý 
sIce pravda, ze tyto funkce nepatn k funkClm obvodových úřadoven ve 
smyslu § 8 zákona ze dne 11. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., ale nelze 
pry zapomenoutI, že se to stalo při provádění pozemkové reformy 
by pozemky byly včas obdělány. Ve skutečnosti však vypadá věc tak' 
že dopis ze dne 1. října 1925, na němž rekursní soud buduje, uvádí n~ 
adresu žalobce, že Státní pozemkový úřad »znovu vyzval přídělového 
'komisaře, by podle náhradového zákona vyzval osoby hospodařící by 
Ihned započaly s hospodařením na půdě zbytkových statků« a v' dů
sledku toho že podepsaný úřad žalobce »opětně vyzývá k okamžitému 
zahájení prací, jak jíž bylo s přídělovým komisařem dojednáno« a do
dává: »Veškeré náklady na novou úrodu budou Vám podle zákona na
hrazeny« a podpis zní: Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu 
vČ., přídělový komisař (stampilka) Ing. H. (rukopisně). V tom zmoc
nění přídělového komísaře se strany Státního pozemkového úřadu spa
třov.ati nelze, nýbrž jen rozkaz vyzvatí pachtýře, by plnil svou zákonnou 
povInnost obdělati řádně a včas pozemky. Sdělení téhož rozkazu obsa
huje i dopis ze dne 6. října 1925, a i zde, což nadto přídělový komisař 
připojuje, přidává z vlastní iniciativy a vlastní domnělé právomoci. A co 
více v protokole ze dne 24. června 1925, na nějž se rekurs ní soud odvo
~áv~, ?:,ševm za !ím účel,em, že ~ni zde ne,ní o závazku přídě1ců řeči a 
Jenz tez uz mluvl o polmch praclch, dodáva na koncí že podléhá schvá
lení Stát~íh~ poz,;mkového úřadu, a je žalobcem pod~psán. Netřeba tedy 
am rozblfatI otazku, zda se ve všecn shora uvedených písemnostech 
a v.o~tatníc,hke spisům, připojených, na něž by se v té příčině ještě od
volavano bylI mohlo, vubec někdo uvádí jako ten, kdo uložené pachtýří 
p:ác.e o?dě}ávac!, n;á platití, a kdo, zda Státní pozemkový úřad či pří
dc;cI, ny~rz stacI, ze tyto ukony podepsané buď jen přídělovým komi
sarem 111':' H-em nebo .nad to opatřené ještě razítkem obvodové úřa
dovny v C., nemohou Státní pozemkový úřad a tedy anístát zavazovatí, 
I kdyby nakrásně byl mu v nich nějaký závazek uložen. Nemohou stát 
zavazovati, protože tu není naprosto nic, z čehož by se dalo dovozovati 
že ~'řídělo~ý kom!~ař ?yl aspoň Státním pozemkovým úřadem jako ta~ 
lwvym, nerku-h pnmo Jeho predsedou, k tomú zmocněn. Ale ani o schvá
le~í n,emůže býti, ř,;~i. J~~iné, co by tu přicházelo v úvahu, by bylo, že 
Statm pozemkovy urad ucty žalobcovy převzal, což nebylo přijetím, l1e
bof přev~z:tí .nestal?, se v úmyslu je vypořádati, nýbrž v úmyslu zaříditi, 
by Je pndelcl vyporadall, Jak z obsavhu listin ze dne 19. května, 3, srpna, 
4' vsrpna 1926 a 17. ledna 1927 jaS ne plyne, a tedy pouze v úmyslu spro
stredkovatI meZI ža~ob~em a yříděleí, které Státní pozemkový úřad za 
povInny k vyrovna11l naroku zalobcova pokládal. Ale ovšem nesluší aní 
zd: z,apomínati, ~e,>vbylo-Ii yři uzavření dohody k založení závazku pro 
~tat?1 p.ozemkovy urad potrebí podpisu jeho presidenta, bylo by ho po
trvebl k učm,nému schválení. Zkrátka, když při přesném dodržení přísného 
'predplsu zakona bylo by potřebí prohlášení a podpisu presidenta Stát-
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]lího pozemkového úřadu! je samozřejmo, že nemú~e dostačiti prohlášvení 
a podpis přídělového komisaře. Aby ~ebylo ve vykla~u, mezery; dluzno 
vzhledem k tomu, že na rozhodných plsemnostec~vnaleza se raZltk? Ob
vodové úřadovny v Č., ještě zkoumati, zda byla ura.dovna pOdl; :ako~a 
k uzavření sporné dohody oprávněna. Otázku dluzno zodpovedetI ~a
porně, neboť ze všech oprávnění obvodových úřadoven vypočtenx~h 
v čl. I. vl. nař. ze dne 23. června 1921, čís. 225 sb. z. a n., mohou Ilf.IJIlI 
v úvahu jen čís. 3 a 12, ale při bližším ?hledání ani ty ned~padaJl a 
ovšem vzhledem k shora uvedenému předpIsu § 44 (2) n~h,:. za~; dopa~ 
dati nemohou; čís. 3 ukládá obvodovým ú!adovnan; prov,a~,etI pnprav~: 
práce k převzeti z~braného ,n:ajet~u, kamz al~ oce~o;:acl ,nzem nep,atn, 
protože se může prevzetI statI I predem a ocenovacl r;zelll ~eprve n~sle
dovali a co se zvláště týče provedení obhospodarovaclch pracI po 
sklizni, o' něž zde jde, nejsou podmínkou převzetí, naopa~ přejí~,a!í s~ 
nemovitosti třebas i naprosto neobdělané, zejména kdyz se pre]lma]l 
ihned po sklizní, a, co se týče čís. 12, ukl,ádá ,~bvodovým ~ř~dovnám, 
hy vykonávaly rozkazy Státního pozell1koveho uradu ~ provadely pr~ce 
jim přidělené, zejména vy~etřovaly -. r~z. n~ takovy !ozka~ Statnlho 
pozemkového úřa?u -, na,~radu ~a pr:]lm~?e ~ebvo pre,vzate. nemov~l
tosti (důkaz, že prevzetI muze ocenovaClmu r~ze11l pr~dcha:etI, Jak k CIS. 
3 uvedeno), což v sobě ovšem nezahrnuJe, prav?v o nahra~e roz~odno~tl: 
právo, jež náleží jen Státnímu pozemkovem~ uradu samemu, lIm me~,e 
pak činiti o náhradě té dohodu, která vyžadUje !,~dr.lsu pr;slden!a v ~tat~ 
ního pozemkového úřadu. Doložiti sluší jen je~t~, ze se z~lobcl z~d~,a 
křivda neděje, když Státní pozemkový úřad odplra mu pl~lIh, nebo~pr!
dělei podle celé řady dokladů js~U ochotni pia lItI, ~Ie ovse~ J;11 pn me
řenou částku, pokládajíce sumy zalobcem ucto~ane za, nenale~~te ~ ~y
týkajíce pracím účtovaným podstatné vady, coz Je otazkou pnslusn:ho 
jiného sporu, ale naopak by se křivda děla Státním.u. povzemkovemu 
úřadu, kdyby měl práce ty platiti, když podle stavu veCI uzltek. z mch 
v rukou nemá, nýbrž ho mají přídělci, od nichž si práce zaplatItI nedal 

o není tedy obohacen. 

čís. 7530. 

Vymáhající věřitel nepožívá ochr~ny du~ěry ve veřejné)mí,hy, pokud 
jde o nabytí exekučního nadzástavmho prava na hypotekamtch pohle
dávkách, 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, Rv I 355/27.) 

žalobce maje proti Anně H-ové vykonatelnou pohledávku 3.400 Kč 
s příslušenstvím, vymohl si pro tuto pohledávku exekuci zabavením po
hledávky Anny H-ové, váznoucí na nemovítostech vl. č. 31 a 124 v K. na 
základě dluhopisu ze dne 30. ledna 1920 ve výši 5.000 Kč, a dal SI tuto 
pohledávku přikázati k vybráni (§§ 320 až 323 ex. L). Na základě to-
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how přikázání domáhal se žalobou, o niž tu jde, na žalovaných jako hy_ 
potekárních dlužnících, by Iml jeho pohledávku zaplatili. Pro c e s n j 
s o udp r v é s t o I i Ce žalobu zamítl, o d vol a c í s o u cl uznal 
podle žaloby, vycházeje z názoru, že žalobní nárok jest oprávněn, pro_ 
tOže žalobce byl, zabavuje pohledávku Anny H-ové, ohledně této po
hledávky v důvěře v pozemkovou knihu. 

N e j vy Š š í s O u d k dovolání žalovaných změnil rozsudky nižších 
soudů v tcn rozum, že jsou žalované jako hypotekární dlužnice povinny 
do 14 dní pod následky exekuce na nemovitosti zapsané ve vl. čís. 31 a 
na polovínu nemovitosti vl. čís. 124 pozemkové knihy obce K. zaplatíti 
žalobci rukou společnou a nerozdílnou 500 Kč, jinak žalobu zamít!. 

D ů vod y: 

Pokud žalované napadají zjištění odvolacího soudu, podle něhož po
hledávka Anny H-ové, kterou žalobce zabavil, si dal přikázati k vybrání 
a v tomto sporu vymáhá, činila v době zřízení dluhopisu ze dne 30. ledna 
1920, na jehož základě byla pro Annu H-ovou vložena na nemovitostech 
vl. čís. 31 a 124 v K. pohledávka ve výši 5.000 Kč, 500 Kč a pokud ža
lované v dovoláních dokazují, že v době vystavcní dluhopisu Anna H-ová 
neměla za Marií H-ovou vůbec žádné pohledávky, neprovádí. žalované 
žádného z dovolacích důvodů v § 503 c. ř. s. výčetmo uvedených, nýbrž 
brojí proti hodnocení průvodů odvolacíl)1 soudcm, což v dovolání není 
přípustno a musily dotyčné vývody dovolání zůstati bez Povšimnutí. 
Ohledně dovolacího dllvodu čís. 4 § 5Q3 c. ř. s. nelze dovoláním upříti 
částečné oprávnění. Nelze sdíleti názor odvolacího soudu o ochraně dů
věry v knihy veřejné, ježto jde o vymáhajícího věřitele a o nabytí nad
zástavního práva v exekuci. Otázkou důvěry v knihy veřejné při exe
kučním nabytí práva nadzástavního na hypotekární pohledávce zabýval 
se bývalý nejvyšší soud ve Vídni v plenissimárním rozhodnutí ze dn€" 
13. ledna 1909 Rv V 2049/8, kniha jud. čís. 188, uveřejněném ve sbírce 
úřední pod čís. 1149, ve sbírce Ol. U. čís. 4499 a z důvodů v tomto roz
hodnutí zevrubně uvedených dovodil, že vymáhající věřitel co se týče 
nabytí exekučního práva nadzástavního na hypotekárních pohledávkách 
ochrany důvěry v knihy veřejné nepožívá. Na dotyčné důvody uvedeného 
judikátu se poukazuje. Stanovisko toto jest v praksi zachováváno (srov
nej sb. n. s. čís. 4956, 5153) a jest též naukou sdíleno (například Neu
mann: Komentář k ex. ř. u § 320 ex. ř., Ehrenzweig: System des oster

c reichischen a1igemeinen Privatrechtes l. Band 2te HMite str. 463 a 466 
a nás!.). Odchýliti se od uvedeného stanoviska není v projednávaném 
případě dllvodu. Podle toho tedy, protože pohledávka Anny H-ové z dlu-. 
hopisu ze dne 30. ledna 1920 činila podle zjištění odvolacího soudu 
(§ 504 c. ř. s.) toliko 500 Kč a žalobce podle uvedeného judikátu mohl 
jen v této výši pohledávku Anny H-ové zabaviti a mÚže ji podle § 308 
ex. ř. jakožto příkazník Anny H-ové (srovnej jud. čís. 188) jen do této 
výše s příslušenstvím vymáhati, pochybil odvolací soud, přiznav žalobd 
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. _'o _. s ce totiž ve výši celé jeho pohledávk~ 
nárok na zapl::cen,1 ~e vyssl ~a t . '. tami a nikoli jen ve výši 50? Kc 
3400 Kč s pnslusnYl111 ulOky a utla .. v ol se domáhají žalovane za-~ ·případnými úroky. NaprO!1 tomu nepla e . 
mítnutÍ žalobního n/noku vubec. 

čís. 7531. 

Úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 

ř. zák. na rok 1888). . .' tu ce a zřízence podnikatelovy 
Předpis § 47 }~k. vz.t;ahu]e se fa za: ~u nýbrž i tehdy, když jsou. 

nejen tehdy, kdyz jedna]l z. vlastmho ~.li odnikatelem cukrovaru ak
vyko,navateli přik~zu l?o.~~:i:~'O:~~trolo~ zmocněnci (rep:e~entanty") 
ciova spolecnost, .JSOU ]§e]~7 'k nikoliv osobami jmen'Ovanyml v § 45, poonikatele ve smyslu za ., 

druhý 'Odstavec, zak., h' 'Odstavec, zák. má poškozeny 
Proti osobám, uvedenym. v § 45,. ~ru { ouze za předpokladů § 46 

nárok na náhrad? škody ZP?SOben§e :;azp~/ 'Odstavec, zák. podle vše-zák. pmti osobam uvedenym v áh 'dY "ko"" 
' 'h "d 'S11 on ra e s u,. 

obecných zákonnyc pre pl vo bouráni klenby ježt'O byly za-
Závazek k náhradě šk~y úraze~ p~ února 1907, či.,. 24 ř. zák. nedbány předpisy § 32 narlzenl ze ne . 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, Rv I 390/,z7.) 

< dVl 'k f úpravě kanálu v cukrovalu) žalobce byl zaměstnán J3ko e I1l PIJ S Při práci se probořil 
V· b I Jo ef B a kontrolorem an . .h. d jehož rechtelem y s . bl. -n žalobní nárok na na la u 

se žalobcem kanál a žal?bce y p~l~~e ~ t ó I i c e proti Josefu B-ovi 
škody uznal pro c e s n I s o, udp d o I a c í s o u d napadeny roz~ 
a Janu S"ovi důvodem po pravu, t o ~ st pro tento spor, zda žaloval1l 
sudek potvrdil. D ů vod y: LhlOS eJ,n~OJ~ého příkazu své zaměstnava
prováděli aclaptač~í. práce pod ~I:~s 4; úrazového zákona osobami tře
telky, nebo; žalo~al:: JSou tu po b žaloval také zaměstnavatelku. Za
tími a nemuže byh zalo?~e, nucen, y že provádění prací stavebních ve 
vinění Josefa B-a spo~lva v tom, -ovi ienž není stavebním odbor
vlastní režii závodu, ulozJl kont;lo~:~ ~řibrál; jen oprávněný živnos:n~k: 
níkem, ač k bourant klenuli. me /, ůzných cukrovarech provadeJ' 
Nerozhodnojest, zda se prace ta t

ove ;d~orně vzdělaní technikové. Dů.
ve vlastní režii, zejméaa zda JS~u ~~n průmyslu by neměl ani pro tento 
kaz o t0111 nabídnu. tý znalci cu. er.ntl o a ).'ch a stupně jich zavinění vý-

. osouzení Vlny za ov n " v r cli 
spor a111 pr~ p ., '7 b I hpuštěn. Za osekam operne z , 
znamu a nem vadou nZ,el1l'd

ze ~~. \o;-trolor Jan S. jenž jak nesporno a za nezabezpečení JeJ! zo }JavI a 1 J 

práce zbourání zdi řídIl. 

d h ěl dovolání. N e j v y Š š í s o li nevy ov 117* 
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D ů vod y: 

Žalovaní Josef B. a Jan S. napadají rozsudek odvolacího soudu z do
volacích důvodů § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. Nesprávné právní posouzení věcí 
spatřují v tom, že se odvolací soud nepříkloníl k jejich právnickým vý_ 
vodům ohledně §§ 45 a 47 zákona o úrazovém pojištění dělnickém. 
O této výtce je nutnO' pojednati napřed, protože základem pro rozhod
nutí tohoto sporu je rozřešení otázky, zda na dovolatele lze použíti před
pisu § 47 cit. zák. Nižší sO'udy zodpověděly tuto otázku kladně a to prá
vem, neboť § 45 jedná o postižních nárocích pojišťovny proti podnika
teli co do škody, kterou zavinil úmyslně nebo hrubým zaviněním on sám 
nebo jeho zákonný zástupce, u akciových, výrobnich, hospodářských 
společn'Ůstech a jiných spolcích pak i člen představenstva nebo likvi
dator, při obchodních společnostech i společník oprávněný k vedení nebo 
likvidator. Poměru mezi pojištěným a podnikatelem neb'Ů třetí osobO'u 
se netýká. Ten je upraven následujícími předpisy §§ 46 a 47, oním po
měr s podnikatelem, tímt'Ů poměr s třetími. osobami. Ze zákona nelze 
vyvoditi, že se předpis § 47 vztahuje na zástupce a zřízence podnika
,elovy jenom tehdy, když jednají z vlastního popudu, nikoli když jsou 
vykonateli příkazu podnikatelova, jak tvrdí dovolatelé. Je lhostejno, zda 
podnikatelka - rafinerie cukru --,,- dala řediteli cnkrovaru Josefu B-ovi 
příkaz~ by provedl přípravné práce ve vlastní režii, tedy bez stavitele. 
Takový příkaz nemohl sprostiti ani jeho ani S-a z povinnosti, by zacho
vali všeobecně závazné předpisy pro pr,áce toho druhu. Podnikatelem 
je v tomto případě akciová společnost. Reditel jejího cukrovaru B. a 
kontrolor S. jsou jejími zmocněnci nebo representanty ve smyslu § 47 
cit. zák., nikoli osoby jmenované v § 45 druhý odstavec. Proti osobám 
uvedeným v § 45, druhý odstavec, má poškozený nárok na náhradu 
škody způsobené úrazem jenom za předpokladu § 46, proti osobám 
uvedeným v § 47 prvý odstavec podle všeobecných zákonných předpisů 
o náhradě škody (§§ 1325 až 1327 obč. zák.). Nižší soudy považovaly 
za zjištěno, že klenba, o kterou v tomto případě šlo, byla konstruktivní 
částí budovy. Toto zjištění je založeno na p'Ůsudku znalce. Proti té části 
posudku nebyly v první stolici vzneseny námitky, ani nebyl učiněn 
pokus je vyvrátiti. Je nutno položiti je za základ rozhodnutí. Pro pro
bourání klenutí je předepsáno v § 32 nař. min. obchodu ze dne 7. února 
1907, čís. 24 ř. zák:, že smí býti provedeno jenom za stálého odborného 
vedení. To dovolatelé zanedbali. Zanedbání odborného vedení bylo 
v příčinné souvisl'Ůsti s úrazem a tím i se škod'Ůu. Proto jsou dovolatelé 
povinni škodu nahraditi (§§ 1295, 1325 obč. zák.). Okolnost, kdo je 
podle stavebního řádu zodpověden správním úřadům za dodržení jeho 
předpisů, je nerozhodna. Pro obor občanskéh'Ů práva řeší otázku ob
čanský zákon. Lhostejno je, zda se podobné práce, jako byla ta, při níž 
se přihodil žalobci úraz, provádějí v cukrovarech tak, jak ji prováděli 
nebo dali prováděti žalovaní, neboť zanedbání jiných osob v jiných 
případech neomlouvá jejich zanedbání. Předpis § 47 zák. o úr. poj. děl. 
neobmezuje povinnost nahraditi škodu na hrubé zaviněni. Stačí jakékoli 
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. . íka V tomto období sporu nemohou 
podle předpisú občanskeho ~ak.on~ '. při nichž se úraz přihodil, 
dovolatelé s úspěchem namltah, zet prac:~hovati tak dalekosáhlá bez
byly takové, že při nIch ne~ylo. n~ no z íněné nařízení. neboť jenom 
pečnostní opatření, jaká. Pt~e~pI~~~b~mO kterou zde jd~, nespadá pod 
v první stolici mohli namlta 1: ze ,'. řízení je námitka ta nedo
hledisko zmíněného § 32 nar. V opra, nem 
volenou novotou. 

čís. 7532. 

'v , o že žádati náhradu nákladu na 
Obmyslný držítel ~ospodarstv1 v~~ a to jen potud pokud jednal 

hospodářství jen jak? J~~ate1 b~ztkPn 1::níka nemůže ;e však domá-
k patrnému a převlad~J1c~~u U~1 u v , 
hati náhrad~ za vlastnt pIh a namahu. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, Rv I 516/27.) 

. r rávo předkupní. Byvši vyzvána 
Pro žalobkyni vázlo na nem?Vltos 1 tě rávo předkupní. Usnesením 

majitelkou usedlosh uplatnIla z~IObk~a u~edlost vlastnické právo pro 
ze dne 28. srpna 1920 bylo vlozeno.. oznámka předkupního práva. 

. žal'Ůvaného asoučasn~ byla ~y.mazan~d~ b 10 však předkupní právo 
Na základě rozhodnuh neJvysslho ~o IYastnícké právo žalovaného 

. k 'ět poznamenano a v v' v pozemkove ntze oP.v . d 'hala se žalobkyně na zalovanem 
vymazáno. žalobou,: o ntz.tu Jde, /v~~é žalovaným z usedlost.i. P r 0-

náhrady 35.000 Ke za uZltkJ<: vy e! lobu zamítl. O d vol a c 1 s o u d 
e e sní s o u d. p r v é s t o !J ~ ~ ~:c rvému soudu, by ji ~noyu ,rro
zrušil napadeny rozsu~ek a vrah

h 
ro'~vil odvolací soud pravm naz?r, 

jednal a rozhodl. V d u vod e.c J' v.1lem jakmile se o předkuplllm 
že žalovaný stal ~e obn:y~lnyvm v rZ~:n' dozvěděl se o něm v dubnu 
právu odvolatel čine doz~edel, Z\ z~IO k ~žiku ručí žalovaný jako ob
nebo v květnu 192~. a ze ~d to' ~t o ,o ausedlosti docílil, ba i za užítky, 
myslný držitel.za vsec~ny uZltk}\ :r~a'mohla dociliti žalobkyně, kdyby 
kterých nedoclhl, kterych by vs~ ~ I a že jest povinen všecky tyto 
jí byl odpůrce hned u.sedlost ? ':~z a;ě náhradu bez ohledu na náklad, 
užitky žalobkyni vydah. ne?o dat\ J:.~a Na konec vyslovil odvolací soud,. 
který sám na jich docI1;nt v~~a OZl'~ahu kdy se stal odpůrce držitelem 
by procesní soud vzal predevsI:" hV u d vb' přestala (odevzdáním used-. 
'Obmyslným, kdy o.~:"ysln~st Je o . r~žÍtk z usedlosti odpůrce dovcílIl 
losti), dále, by uvazII. a ZpS{Ilbtte;e a jakIu hodnotu tyto užitky pred
a které by mohla d~ClhlI za o yn.e tl' ce potom uznal žalovaného 
stavují. Pro c e sv~ 1 s o udp ~ ves 01 l33 Kč 90 h, jinak žalobu za
povinným, by sloz.I1 do soudm uhsch?? d~olání aní té ani oné strany. 
mltl.O d vol a c 1 soud nevy ove o 
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N e j v y Š š í s o u d k dovolání ' I bk' ,. 
sudek a vrátil věc odvolacímu soudu z~ o dá{ne zrusI1 napadený roz
o odvolání žalobkvně ,y e Jednal a znovu rozhodl . . 

Důvody: 

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod ,. 
nelze upříti oprávnění. Bl-Ii žalovan" y CI~. 2 a 4 § 503 c. ř. s., 
v rozhodné pro tuto roIe ři ,y, Jak s~ravne ,uznal odvolací soud 
žalobkyně, může žádati :a nfo~:hr o~lTIys~nym drzltelen; h?spodářství 
hospodářství jen jako jednatel bez p~.~ nak(l§a§du vynalozeneho na Její 
zák.) a to jen potud okud' d fl azu. 336, 1037 a 1038 obč. 
vlastníka. Pokud jde' oP náhra~: ~:I v~a~:t;ne.mu a převládajícímu užitku . 
mzdu, nemůže se jí obmyslný drn I dni p.I~I ~ namahu, tedy o vlastní 
a 403 obč. zák. přísluší náhrada ;a

e tol~k~a t atI, n~~oť podle §§ 1 0~6 
obstaral, a i to jen v obmezené 'v , O~l11? '?,. n~t?ol1 Cl Z! vec 
odvratné zkázy nebo ztráty (§ 4~~r~b~ach.ranI.l-h tO!IZ CIZI věc od ne
padech, a tudíž í v souzeném pří adě' Zfk.), ve vsech ostatních pří-
k tomu povolán, koná práci vyjd/ bez ~d at: pl a(vldlo, že, kdo, nejsa . 
Ol. U., 1456 O. U N F a r~zh 3' meny r02h, 15.371, 16.133 
P k Eh ...., . z . unora 1905 č 1021 J BI 19053 

a renzwelg, Obligační právo § 414) J' k'. '. : 4, 
kdo bez příkazu obstará nutnou' cizí vě " ;na ~y na tom byl ten, 
věc toliko užitečnou. Přisoudil -Ii ted c .~~;e, nez t~n, kdo obstaral 
obmyslnému držiteli hosPOdářslví ' I hk nr:~Sl soudy zalovanému jako 
na docílení úrody, poch bil . MZd:~~ ,yne mzd~ za p:áci a námahu 
od hrubého výtěžku hos~Odrřství (N' to byla tUdIZ nepra;,em odečtena 
soud ve svém zrUšovacím usnes~ní a~oI tentoyvy~lo'vII vsak i odvolací' 
vaného, aby vydal žalobkyni vš k pro~laslv, ze Jest povinností žalo
bez ohledu na náklad kter' sán ec y. uZltky ne?o dal za ně náhradu 
názor, jenž ostatně n~byl n~pad~n na Jť~th d~CII~lll vynaložil. Byť i tento 
odpovídá zákonu aspoň potud že 'm

v 
de o vseo ecn~str ne~yl správným, 

sIný držitel požadovati nemdže z ,u ~a .svou pracI. a namahu obmy
kterou má platiti žalovaný bYla·)poi.~~tava IhosteJnym, zda náhrada, 
nosu jednotlivých parcel 'Či abst ~t a~a pO~I~ ~onkrétníchdat o vý
zásad výnosnosti usedlostí toho d r\ ne, :a~.salne ,p~dle všeobecných 
kyně leží, jako se tuto stalo S ~u u v. raJl, v nemz usedlost žalob-
P?dle § 273 c. ř. s. na základě sOv~htrVlll .stohce ~yn;ě~il si~e náhradu . 
zaklad svého rozhodnutí osud k Ivolneho uva:wv~lll, avsak vzal za 
roční výtěžek 900 Kč přebléd e ::na Ce /' dle nehoz Jest přiměřeným 
výtěžek, který zb 'vá' o za I nuv, ze,~na ec ten rozumí čistým výnosem 
roužto. píli čítá jJo tráci :r~I~eěnr~~~~ed;l~í~ObnÁ píl~ ~ospOdářovy,. kte
osobll! píli hospodářovu neměla dl h a. ~rave tato odměna za 
hrubého výnosu. Bylo proto věcí o~vs . or~ uvedeneho býti odečtena od 
dostatek v odvolání byl vytknut .. 0;~Clho sOUdu,. by, když tento ne
odměnu hospodářovu za jeho os'O~~Iís I: .Ja~. vehky pení~ ~řipadá na 
a. by tento peníz připočetl opětně k Či~~~nťfl ~bhospodarelll usedlosti 
nemu. Jen takto lze zjistiti Č· t·. u vyn~su znalcem stanove
lobkyni jest povinností žalo~~:é~.;.nos usedlostr te, který nahraditi ža-
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čís. 7533. 

Náhrada škody podle § 1328 obč. zák. 
Zmaření nebo zmenšení vyhlídky na lepší zaopatření provdáním 

spadá po{I pojem ušlého zisku, nikoliv pod pojem porušení ideálního 
právního statku. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, Rv I 563/27.) 

O b a niž š í s o u d y přiznaly svedené ženě proti svůdci 7500 Kč 
jakožto odškodnění za zmařenou vyhlídku na lepší zaopatření. O cI- . 
vol a c í s o u d uvedl v tomto směru v dů vod ech: Odvolatel vy
chází z- názoru, že svedená žena nemá ·nároku na náhradu za zmenšenou 
vyhlídku na vdavky a že tento nárok přísluší jen ženě znetvořené. Než 
tento názor jest právně mylný a nemůže obstáti. Odvolateli sluší dáti 
za pravdu v tom, že § 1328 obč.zák. o náhradě za zmenšení vyhlídky 
na lepší zaopatření nemluví a že zákon, pokud jde o objem náhrady, 
nechtěl učiniti ve prospěch zmrhané cti u ženy výjimku z pravidla, že 
pro porušení ideálních statků nelze náhradu požadovati, a že se proto 
výrazu »plné zadostiučinění« v § 1328 obč. zák. vyhnul. Než odvolatel 
přehlíží, že svedené ženě přísluší již podle zásady § 1324 obč. zák. ná
rok nejen na náhradu skutečné škody, nýbrž i na náhradu ušlého zisku 
a že pod ušlý zisk spadá i odškodnění za zmařenou vyhlídku na lepší 
zaopatření, jež se projevuje u ženy nejpřirozeněji sňatkem. Nelze proto 
ani odpůrkyni upříti právo na odškodnění za zmenšenou vyhlídku na 
sňatek, pakliže jí byl jednáním odvolatelovým sňatek znemožněn nebo 
stížen. Že by se mohla odpůrkyně i při svých 38 letech provdati, o tom 
nelze pochybovati, uváží-li se, že podle zjištění prvé stolíce pochází 
z řádné rodiny a vedla dosaváde život bezúhonný. Tato možnost však 
k odúvodriění nároku založeného na ustanovení § 1328 obč. zák. úplně 
stačí a není třeba naprosté jístoty, že by se odpůrkyně - nebýti činu 
odvolatelova - skutečně i provdala. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání opřené o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. jest odůvod
něno. Dovolatel dovozuje, že rozsah nároku žalobkyně na náhradu lze 
posuzovati jen podle ustanovení § 1328 obč. zák., dovolávání se § 1324 
Dbč. zák. je prý tudíž právně mylné. § 1328 obč. zák. vyhýbá se, ni
koliv bez úmyslu tomu, by mluvil o plném zadostiučinění a dává takto 
zřetelně na jevo, že svedené ženě přísluší toliko nárok na náhradu za 
utrpěnou škodu a ušlý zisk a také tento jen, když dokáže konkrétní 
škodu a ušlý zisk, čehož v souzeném případě není, jelikož nebylo ani 
prokázáno, že by se byl učitel S. se žalobkyní skutečně oženil, ani že 
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měla při svém pokročilém stáří vůbec ještě vyhlídky na provdáni a že 
by byl pro ni sňatek býval vskutku výhodou. Dovolatel vychází takto 
ve svých vývodech z pojetí, že odvolací soud nepřisoudil žalobkyni 
7.500 Kč ani jako náhradu za způsobenou škodu ani jako ušlý zisk, nýbrž 
jako odškodnění za porušení ideálního právního statku, jež označuje 

jako plné zadostiučinění. To však odporuje úplně úvahám odvolacího 
soudu v jeho rozhodovacích důvodech, podle nichž svedené ženě ná
leží netoIiko náhrada skutečné škody, nýbrž í ušlého zisku, že v pojmu 
ušlého získu je obsaženo i zmaření vyhlídky na lepší zaopatření, jež 
se uskutečňuje u žen přirozeně provdáním. Pokud se tedy dovolatel 
snaží doličiti, že svedené ženě je nahraditi jen utrpěnou škodu a ušlý 
zisk, nezastává jiný právní názor než soud odvolací. Patrně dlužno však 
jeho vývodům rozuměti tak, že zmaření nebo zmenšení vyhlídky na lepší 
zaopatření provdánim nespadá pod pojem ušlého zisku, nýbrž pod po
jem porušení ideálního právního statku. V tomto směru jest však do
volatel v neprávu. Lze-Ii u svedené ženy dle názoru její společenské 
třidy a dle ostatních okolností, doby a místa předpokládati, že se její 
vyhlídka na vdavky skutečně zmenšila, byla svedením nepochybně zhor
šena její hospodářská situace a žena pozbyla všech výhod spojených 
s tím, že manžel převezme břemena životní; je nucena proti svému při
rozenému povolání ženy starati se,sama o výživu, po případě chopiti se 
výdělečného povolání a vydati se jeho nebezpečím. To však znamená 
pro ni hmotnou újmu, nikoliv jen porušení ideálních statků, jak to 
ostatně důvodová zpráva k § 166 třetí dílčí novely výslovně zdůrazňuje, 
uvádějíc, že třetí dílčí novelou k občanskému zákonu zajisté nebyla 
ve prospěch zmrhané cti u ženy stanovena výjimka z pravidla, podle 
něhož za porušení ideálních statků nelze požadovati peněžitou náhradu, 
a že se proto § 1328 obč. zák. v novém znění výrazu »plné zadosti
učinění«, jenž pojmově obsahuje v sobě zahlazení způsobené urážky, 
vyhnul, že však naproti tomu bylo vysloveno, že náhrada - tak jak 
je tomu podle všeobecných pravidel - přísluší za utrpěnou škodu a 
ušlý zisk, k němuž však náleží odškodnění za zmařené lepší zaopatření 
zneuctěné (§ 1326 obč. zák.). Není tudíž v souzeném případě třeba prů
kazu, že svedená mohla vejíti v určité jiné manželství, pokud soud byl 
s to zjistiti, že podle poměrů žalobkyně, jejího dosavadního bezúhon
ného života, stáří a rodinných poměrů, se vdáti mohla. K tomuto zjištění 
dospěly nižší soudy, zjištěrií to nelze již v dovolacím řízení napadati 
a přísluší tudíž žalobkyni přiměřená náhrada z důvodu ušlého zisku. 
Stanovení náhradní sumy je zůstaveno volné soudcovské výměře škody 
(§ 273 c. ř .s.). Výtka, že částka odvolacím soudem určená je nepři
měřeně vysoká, postrádá veškerého odůvodnění. 

čís. 7534. 

Zákon ze dne ll. července 1922, čís. 242 sb. z. a n., o pojištění 
u báňských bratrských pokladen. 

Čis. 7534 -

§ 88 (2) zákona jsou i pojistné· 
»Zaopatř<:~acím plate~«;e smJ~~dáVky výživného Ze zákona jest 

dávky pro prtpad nem?CI'h rOp!ledávky· plynoucí ze zákona a vypo-
řípustna exekuce na vsec ny . " 

~tené v § t bod 1 až 5, tudíž i na nemocenske. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1927, R II 257/27.) 

. I k dob tí vykonatelné pohledávky na 
Manželka hormka navrh a ,vy Yk.' h a k zajištění nároku na 

výživn~m ,~. na ,útratác~obl~~e:ll~:~~ ~o~e p~~~!Cmanželi povolení exek;lce 
placem ~yzlvne~.o P~, k v bráni (pokud se týče pouze zabavemm) . 
zabavemm a pnkazamm ~ dl ' 'k . ko horník pobírá od revírní 
nemocenského duchotu, ktery ,~z~;už~~ku musí z celkového důchodu 
bratrské pokladny s o Kn:eze,m~, ~ o udp l' V é s t o I i c e povolil exe
zustati volných 3.000 c rOcne. , , R k u r sní s o u d exe-
kuci do dvou třetin nemocenskeho duchod

2
u. 'k e ze dne 1 července· 

, . ID' d' Podle § za ona . 
kuční navrh zalnIt. . u voy. k' '''tění členu báňských 
1926, čís. 117 sb. z. a n. byla, pro nemocens e ~~]:~ence 1922, čís. 242 
bratrských poklade~ podl; z~kO~: z~ekod~ae }e

l 
dne 30. března 1888, čís. 

sb. z. a n. prodlol1ze~.a puso"n
t
? a pro členy báňských bratrských 

33 ř zák. Pro pensl]m pO]1sence .,,' , ... 1924 

pokl~den neplatí tedy ~ákon § St;~á;~~~t~O~~~~~~ Z~ý~~~ ;á~2~aze dn~ 
čís. 221 sb. z. a n~" te y ~111 'k tedy § 62. toh~to zákona, který zní 
30. března 1888,cls. 33,~. za . ~ e 28 července 1889 čís. 127 ř. zák., 
doslovně tak, jako § 43 za ona ze 1~22 Čís 242 sb. z. i n., jehož § 88 
a pak ~ákon ze, dne 11. červ:,nce ro v' živné mŮže býti vedena exekuce 
stanovl v druhem odst~vcl, ze p. y atřovacího platu (odbytného). 
neb zajišťovací úkon az do polovlC~ ~ao~ pohledávkách z pojištěni ne
Poněvadž v odstaVCI }om nenl zmm y od o'mem »zaopatřovací plat 
mocenského,Jest u~a,zova\ ~ tO~i ~~~:r z ~o!ištění nemocenského čili 
(odbytné)« JSou mmeny ta e po e. . 1922 čís 242 sb. z. a ll. 

. .§ 73 'k a ze dne 11 cel vence , . , 
mc. Podle , z~ ?n

b 
t k'kladny zřízeno oddělení nemocenske 

jest u kaž~é r~V,1ľ~I, ra rs e po, a oddělení zaopatřovací k prová-
k prováděm pO]1stenl, nem?cen.sk;l1O účet ústřední bratrské po-
dění pojištění zaopatrovacl~o !men,~mt ~c~~ těchto dvou oddělení pro
kladny a finanč~í hospodarem ':, UC\:n rozeznává mezi pohledávkami 
vádí se oddělene. Z to~o plyne, ~f ~~'k mi z pojištění zaopatřovacího. 
z pojištění nemocen~keho a po e .a~r:hém § 88 cit. zák. pouze o za
Zmiňuje-Ii se tedy zakon v, odstaVCI" ustanovení tohoto odstavce pla
opatřovacím platu (odbytl~e~l) .. nemuze k 'ho nýbrž musí pro tyto po
titi pro pohle~ávky z pO]1stem nero~~~I~o e oďstavce § 88 cit. zák., tak 
hledávky plahh pouze ustak~ohven O]'lštění tedy nemocenské nelze zaba-
že pohledávky z nemocens e oP .. : , 
viti vůbec, tedy ani pro pObhledal' vky vYeznll~lp,erhve?h' o soudu s dodatkem, že 

. " ", o II d o nOVl usnes 
Ne J v y s S I s '''ť "ci úkon ty'ká se pouze poloviny nemocen-

povolená exekuce a za]1s U]I 
ského důchodu. 
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D ů vod y: 

Jde o otázku, zda pro nárok na výživné jest připustna exekuce na 
pohledávky, příslušející dlužníku podle § 1 bod 1 zákona ze dne ll, čer

'vence 1922, čís, 242 sb, z, a n, o pojištění u báňských bratrských po
kladen (pojistné dávky pro případ nemoci), V této otázce stanovil dřive 
zákon ze dne 28. července 1889, čis, 127 ř, zák. o bratrských poklad
nách v § 43 zcela souhlasně s § 62 zákona ze dne 30, března 1888, 
čís, 33 ř, zák. o nemocenském pojištění dělniků, že pohledávky příslu
šející pojištěnci podle dotyčného zákona nesmějí býti exekucí zabaveny 
nebo zajišťovacím úkonem zatíženy a že výjimka z toho se připouští 
toliko pro pohledávky na poskytováni výživy příslušejíci proti pojištěnci 
ze zákona, Podle těchto u,tanovení byla tedy exekuce pro nároky na 
výživné na pohledávky pojištěnce z uvedených zákonů přípustna, aniž 
se rozlišovalo mezi jednotlivými druhy pohledávek pojištěnce (nemo
censké, provise), takže se přípustnost exekuce vztahovala na veškeré 
pohledávky pojištěnce podle dotyčných zákonů, Zákony čís, 33;\1888 
a čís, 127/1889 byly zákonem čís, 242/,1922 o pojištění u báňských 
bratrských pokladen a zákonem ze dne 9, října 1924 čis, 221 sb, z, 
a n, o pojištěni zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří nově 
upraveny, Posléz uvedený zákon stanovi v § 139, že postup, zastavení 
a zabavení nároků podle tohoto zákona jsou nepřípustny a nemají práv
niho .účinku a že se tak múže státi pouz,e až do polovice dávky k úhradě 
nároků osob, které mají proti oprávněnému zákonný nárok na poskyt
nutí výživy, Zákon čís, 242/1922 přimyká se sice v § 88 prvý odstavec 
úplně ke zněni první věty § 62 zákona čís, 33/,1888 a § 43 zákona 
čis, 127/1889, avšak v druhém odstavci praví, že pro pohledávky vý
živného, příslušející podle zákona věřiteli, může býti vedena exekuce 
nebo zajišťovací úkon až do polovice zaopatřovacího platu (odbytného), 
Kdežto tedy § 139 zák. čís, 221/1924 právě tak, jak tomu bylo v zákoně 
čis, 33/1888 a 127/11889, připouští exekuci pro pohledávku výživného 
na veškeré z něho pojištěnci příslušející pohledávky, tedy i na nemo
,censké, jest to při zákonu o pojištění u bratrských pokladen pochyb
ným potud, že zákon tento v § 88 mluví jen o přípustnosti exekuce na 
»zaopatřovaci plal«, čímž zákon míní vždy, když užívá tohoto výrazu 
na jiných místech, jen pohledávky uvedené v § 1 bod 2 až 5, tedy dů
,chod~ invalidní, starobni, vdovské, sirotčí a vychovávací, jakož i pří
padne přídavky drahotní, nikoli však pojistné dávky pro případ nemoci 
podle § 1 bod L Vzhledem k tomu dospěl rekursní soud k názoru, že 
v § 88 zák. čís, 242/,1922 pod »zaopatřovacím platem« není míněno 
též nemocenské a že tedy na pojistné dávky pro případ nemoci není 
exekuce připustnou ani ve prospěch vyživ.ovacích nároků, Tím však 
přiznává rekursní soud ustanoveni § 88 zvláštni postavení, jež se sice 
kryje s doslovem zákona, jež však nelze srovnati s úmyslem zákonoc 
,dárce, Uváží-Ii se, že, jak vyplývá z toho, co bylo zde uvedeno o do
tyčných ustanovenich starých a nových pojišťovacích zákonů otázka 
,lýkající se přípustnosti exekuce na pohledávky příslušející 'dlužník~ 
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z důvodu pojištěni, byla všemi clotYČ~ýl:li z~~ony jak z do~y před zá-

k
., 24?/1922 tak i z doby po nem resena souhlasne a to v ten onem CIS.... , o' • v t 

, z·e I' kclyž pohledávky z těchto zákonu plynoucl JSou vyna y 
10ZUI11, , • Y' • ,,, tna 

exekuce jest exekuce ve prospěch pohledávek na vyzlvne j'npus 
~ to na p~hledávky pojištěncovy z pojišt~ní plynou,:í be:e .vseho, rO~ě 
lišování, tudíž i na nemocenské, nelz~ .. mlÍl za to, ze pr~v.e v zakOl _ 
čís, 242/1922 měla býti stanovena vy]1mka, !"elze t,ak ml:1 za to, ze 
'ména proto, že není důvodu, proč by byl zakon~darce p:lz~.al v ~om 
~měru zvláštni postavení zaměstnancům v hOfl1lctvI a mk?:1 t:,z zamest~ 
;,ancítm ostatnim (zák. čís, 221/1924) a proč by to:o zvlastm p~~tavel:1 
zaměstnancítm hornickým přiznal právě jen ohledne nemo.censke ~, m~ 
koJi též ohledně jejich ostatních pojistnýc~ d~~ek. Z techto duvodu 
dospěl nejvyšší soud k názoru, že v § 88 zak, CIS, 2~?/iI922 JSou »Z~
opatřovacím platem« míněny i pojistné dávky pro pnpa~ nemocI a ze 
iest exekuce pro pohledávky výživného přípllstna. na vsec:lOY, poh~';: 
~iávky z tohoto zákona plynoucí a v § 1 bod 1 az 5 vypoclene, t;' IZ 
i na nemocenské, První soud povolil ,navrhovanou e,"ekucI do dvou ,tretrn 
nemocenského důchodu, Poněvadž rekursní soud navrh n,a pov?lem e~:,
kuce vůbec zamítl, bylo uvážiti, že podle § 88 .~:,~den~h~ zakona CIS, 
242/1922 může býti povolena exekuce nebo za]1stovacl ukon pro po
hledávky z výživného, příslušející věřiteli podle zakona, pouz~ do po
lovice zaopatřovacího platu, Bylo te,dy po této, stránce usnesem prvmho 
soudu obnovované tímto rozhodnutrm opravIt!. 

čis.7535. 

Cesta z nouze (zákon ze dne 7. července 1896, či~. 140 ř. zák.) •. 
útraty za vyjádřeni navrhovatelů a spoluOlj,půrc~. t1avr~?vatel? na 

dovolací rekurs jiných odpůrců navrhovatelů nelze pnso;?dt!t prot~ do· 
volacím' rekuren1ům, aniž, pokud jde o útraty spoluodpurcu, proh na· 
vrhovatelům. 

(Rozh, ze dne 19, listopadu 1927, R I 776/<27.) 

V řízení o propůjčení cesty z n?uz,e pocl~li dov?l~cí ,rekurs z něk?lika 
odpůrců navrhovatelů pouze manzele R-ovl. V'yJadrem na ~o:,?lacI le
kurs podali jak navrhovatelé, tak i ostatní odpurc!. Ne J v y s S I ,s o u.d 
nevyhověl dovolacímu rekursu manželít .R-o:,ý~h,. a r~zho?l dale, ze 
útraty vyjádření na dovolací rekurs nese SI kazdy ucastmk sam, V tomto 

směru uvedl v 

důvodech: 

Vyjádření na dovolací rekurs podali jednak navrhovatelé, jedn~~ 
čtyři z odpůrců navrhovatelů, Na útratách těchto vyjádřelú n:~ohlo ~ytr 
účastníkům vyjádření podávajícím nic přisouzeno proh stezovatelum. 



- Čís. 7536 -
1852 

v § 2? záv~ona. o cestá~h :- nO~lze ~lení ze všeobecného pravidla, že v -ne
spornem nzem neplatt predplsy § 41 a násL c. ř. s., učiněna výjimka 
toho o~sahu, ,že st~žo~atel, kte~ý neni. n~vrhovatelem, neměl-Jí jeho 
opra.vny pro~t~,:dek ~specl,1U, musI hradlÍl utra ty spojené s vyjádřeními, 
ktera.ostatm ucastnlCI, al navrhovatelé ať spoluodpůrci navrhovatelů 
podajl na Jehoo r,ekurs .. Ale útraty zvláštní,ho vyjádření nemohly býti při~ 
souzeny od~urcum am proti navrhovatelum, ježto § 25' cit. zák. ukládá 
navrhovate!u,:, náhradu nákladel řízení, pokud nebyly způsoben v ne
ospravedlnel:ym za~r?čením něk!erého odpůrce. Zák?n nežádá, ahy tu 
bylo neosplavedlnene zakročem zrOvna toho odpurce navrhovatelů 
který žád~ o náhradu útrat: stačí, že rekurs manželů R-ových, kteří patř! 
m,:" odpu,rce navrhovatelu, byl bezúspěšný a tudíž neospravedlněný 
a ze Jedl.ne dovolacl rekurs těchto manželů jako odpůrců navrhovatelů 
vyvolal utraty vyjádřeni podaného ostatnímí odpůrci. 

čís. 7536. 

.Lhůta k dovo!acím? rekursu do usn~se~í rekursního soudu, jím>' bylo 
zroseno usnesen1 prveho soudu, odeprraJlcí schváleni vyrovnání běží 
~e dne zvláštního doručení, mkoliv ode dne veřejného vyhlášen'í zrn
sovacího usnesenri. Pokud jest přípustným relwrs do zrušovacího usne
seni vzhledem k § 527, druhý odstavec, c. ř. s. 

Nejsou-Ii státm poplatek podle nařízení ze dne 15. září 1915 čís 279 
ř. zák. a podle zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 38 sb. z. a "' ~ octritena 
a. ~lohy .vyrovnacího správce zapraveny nebo zajíštěny a nem-U pro
kázán ~' .so~las oprávněných, dlužno odepříti schválení vyrovnání. 
Pro sp,lnem teto povimosti nelze ani lhůty dávati ani je prodlužovati. 

(Rozh. ze dne 19. Jístopadu 1927, R I 923/27.) 

Vy r' o v .n a c í s o u d odepřel potvrditi vyrovnání společnosŤi s 1'. a. 
Rek u r s n I s o u d zrušil napadené usnesení a poukázal prvý soud 
by ,:e věci dále,po zá~on~ jednal a znovu rozhodL D ů vod y: Stíž~ 
nOSÍl.nelze odepnÍl opravnem. Usnesením ze dne 4. listopadu 1926 byla 
vyzvana. vyro~nací dlužnice,. by, ježto lhůta k průkazu o zaplacení odměn 
a hotovy ch vyloh vyrovnaclho správce a paušálních poplatků. uplynula 
ihned předložila výkaz o zaplacení, jinák že bude potvrzení vyrovnáni 
odepřeno., ~odá!'im ze dne 9. listopadu 1926 dne 10. listopadu 1.926 
soudu doslym z~dala vyrovnací dlužnice, by lhůta ku předložení vý~ 
~~z~ o zapravem odměny a hotových výloh vyrovnacího správce a' pau
sal~lho popl~tku byla p;odl?~žena. po případném výslechu vyrovnacího 
spravce o duvodnosÍl teto zadostl. O tomto návrhu prvý soud vůbec 
nejednal a samos,tatného usn~sení nevydal a usnesením ze dne 21. pro
Sll1C~ 19?6 o~e?rel .p0tv~zem vyrovnání z důvodu § 50 čís. 4 vyr. ř., 
ponevadz. dl.uzmk .. naklad~ a poplatků vyrovnacího řízení ani nezaplatil 
ani nezaJIstIl, amz prokazal souhlas oprávněných. K ·žádosti dlužnice 
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o prodloužení lhůty v tomto usnesení uvádí yrvý soud, že ,nelze se od: 
volávati na řízení vyrovnací jednatele dluzmce, ponevadz Jde o dve 
samostatná vyrovnací řízení, z nichž to i ono nutno posuzovati zvláště. 
Do tohoto usnesení podala vyrovnací dlužnice rozklad, po případě re
kurs, k němuž přiložila jednak průkaz o tom, že dne 20. ledna 1927 
zaolatila paušální poplatek, jednak potvrzení vyrovnacího správce, že 
jeho nároky jsou zcela uspokojeny a že on pro svou osobu nemá námi~ 
tek proti schválení věřiteli přijatého vyrovnání společnosti s 1'. o. Prvy 
soud vyhověl rozkladu a potvrdil vyrovnání usnesením ze dne 25. ledna 
1927, toto usnesení bylo však k stížnosti Jana Ř-a usnesením vrchního 
zemského soudu v Praze ze dne 2. dubna 1927 změněno v ten způsob, 
že se rozkladu dlužnice nevyhovuje a prvému soudu nařízeno, by dále 
o stížnosti dlužn,ice po zákonu jednal. Rozhodnutím nejvyššího soudu ze 
dne 14. června 1927 Rl 467/,27 (čís. sb. 7147) nebylo vyhověno stíž
nosti dlužnice do tohoto usnesení rekursního soudu. Tím bylo právo
platně rozhodnuto o nepřípustnosti rozkladu a změny usnesení prvým 
soudem a zbývá rozhodnouti o rekursu dlužnice do usnesení ze dne 21. 
pros. 1926. Rekursil1'Í soud v úvaze, že prvý soud nerozhodl samostatným 
usnesením o návrhu dlužnice na novou lhůtu a že tak neposkytl dlužnici 
možnosti, by v případě zamítnutí návrhu na novou lhůtu výkazy 00 zapla
ceni poplatků a odměny a výlohy vyrov. správce předložila a tím ode
pření schválení vyrovnání věřiteli přijatého zabránila, a že dlužnice sou
časně s rekursem pokud se týče rozkladem předložila žádané výkazy 
o zaplacení, vyhovuje rekursu dlužnice shledávaje, že prvý soud přece 
ien, třebas i zamítavě, vyříditi měl předem žádost dlužnice o novou lhůtu 
a pak teprve rozhodnouti o schválení vyrovnání. K rozhodnutí tomuto 
vede soud rekursnÍ další skutečnost, že dlužnice dodatečně již s rekur
sem žádané výkazy o zaplacení poplatků a odměny a výloh vyrovnacího 
správce předložila a jest pouze zkoumati, zdali lze omluviti opozdění 
v placení těchto částek a jaký význam toto opozdění má na rozhodnutí 
o přijetí vyrovnání. Poněvadž ve věci samé o potvrzení vyrovnání dosud 
rozhodnuto nebylo, ježto usnesení prvého soudu ze dne 25. ledna 1927 
bylo právoplatně změněno z důvodu, že prvý soud nebyl oprávněn změ
niti své usnesení k rozkladu, rekursní soud vyhovuje stížnosti dlužnice 
zrušuje napadené usnesení prvého soudu a tento soud poukazuje, aby 
ve věci dále po zákonu jednal a znovu rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by, nepřihližeje k důvodům zrušeni, znovu rozhodlo rekursu vy
rovnací dlužnice. 

Dúvody: 

Z povinností úřadu dlužno si předem povšimnouti dvou otázek, zda 
dovolací rekurs je včasným a zda je přípustným. Usnesení prvého soudu, 
jímž bylo odepřeno schválení vyrovnání, bylo veřejně vyhlášeno, ale 
též rozhodnutí rekursního soudu, jímž bylo zrušeno prvé usnesení a to 
6. září 1927, kdežto dovolací rekurs podán až 21. září 1927. Avšak po-

I 
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dle § 49 vyrov. řádu má býti jen rozhodnutí o potvrzeni neb odepření 
schválení veřejně vyhlášeno, proto běží IMta pro dovolací rekurs do 
zrušovacího usnesení soudu druhé stolice ode dne zvláštního doručení 
jež se stalo 7. září 1927. Dlužno proto uznati včasnost dovolacího re~ 
kursu. Na otázku, zda je dovolací rekurs přípustným hledíc k ustanovení 
§ 527 druhý odstavec c. ř. s. (§ 63 vyrov. řádu a § 172 konk. řádu), 
dlužno rovněž odpověděti kladně. Rekursní soud rozhodl bez výhrady 
právní moci, že zrušuje usnesení prvního soudu, jímž odepřel potvrzení 
vyrovnání, poukázav jej, by ve věci dále jednal po zákonu a znovu roz
hodl. Z důvodů plyne, že měl prvý soud napřed rozhodnouti o návrhu 
dlužnice na novou lhůtu k předložení výkazu o zapravení nebo zajištění 
paušálního poplatku jakož i odměny a výloh vyrovnacího správce, pro
tože jinak jí odňal možnost, by pro případ zamítnutí předložila tento 
výkaz a zabránila neschválení vyrovnání. Při tom má pouze zkoumati, 
zda lze opozdění dlužnice omluviti a jaký význam má toto opozdění a 
pak teprve rozhodnouti o schválení vyrovnání. V žádosti o prodloužení. 
lhůty poukazovala vyrovnací dlužnice na souvislost tohoto vyrovnání. 
s osobním vyrovnáním jejího jednatele, v němž nebylo dosud rozhod
nuto o odporech proti některým přihláškám věřitelů a v rozkladu (s tíž
nosti)do usnesení prvého soudu, jímž bylo odepřeno potvrzení vyrov
nání, poukazovala ještě na onemocnění svého jednatele i místopředsedy 
záložny L., jejíž úvěrní pomoci potřebovala, jako na nezaviněnou pře
kážku, pro kterou nemohla dříve výkaz předložiti, vykázavši současně 
zapravení paušálního poplatku jakož ,i uspokojení nárokú vyrovnacího 
správce. Rekursní soud tudíž výslovně nenařídil výslech stran a podle 
povahy věci nemlUe aní k němu dojiti, neboť prvý důvod odkladu spo
čívá v pouhém uvážení, druhý by vyžadoval nanejvýše provedení nabí
zeného osvědčení (jež se zatím již stalo písemným vyjádřením vyrov
nacího správce). Proto je dovolací rekurs přípustným. 

Věcnč je též opodstatněn. Vyrovnací soud odepřel schválení z dú
vodu § 50 čís. 4 vyrov. ř. Státní poplatek podle nařízení ze dne 15. září 
1915, čís. 279 ř. zák. a podle zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 38 sb. 
z. a n. musí býti před potvrzením vyrovuání aspoň zajištěn (§ 47 naří
zení ze dne 21. prosince 1915, čís. 380 ř. zák.). Nejsou-Ii tento poplatek 
jakož i odměna a výlohy vyrovnacího správce zapraveny nebo zajištěny 
a není-Ii prokázán ani souhlas oprávněných, musí býti schváleni ode
přeno. Předpis § 50 vy rov. ř. je donucovací povahy, důvody tam výčetmo 
uvedené jsou absolutní, nepřipouštějíce volnou úvahu soudu nebo jina
kou Vl1li stran (účastníků). Zapraveni neb aspoň zajištění těchto po
platkl1 před potvrzením vyrovnání je podmínkou schválení a jest povin
ností vyrovnacího dlužníka. Pro tuto povinnost není v zákoně lhůty, leda, 
pokud je zapotřebí, by byl výkaz předložen. Nelze ku splnční této po
vinnosti ani lhůty dávati ani dané lhůty prodlužovati. Vyrovnání bylo by 
llzavřellO na špatném hospodářském základě, kdyby dlužník již ani této 
povinnosti nemohl hned dostáti. Prodlužování této povinnosti bylo by 
proti zájmům věřitelů, bylo by protahováním doby, po kterou trvá pří
měří ve vymáhání pohledávek a nelze proti vyrovnaCÍmu dlužníkll vésti 
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~xekuce. V tomto případě byla dokonce dlužnici při vyrovnacím roku 
;0. září 1926 dána lhůta čtyř neděl ku zapravení poplatku, dlužnice :,ě
děla již z usnesení ze dne 6. října 1926, v jaké výši je stanovena odmena
a výlohy vyrovnacího správce a ješt~ USneSelllIl1 ·ze. dn~ 4. hstop~du 
1926 byla vy<,vána, by ihned podala vykaz o zaplacenI. Mlsto toho vsak 
10. listopadu 1926 podala žádost o prodloužení lhůty pro souvIslost to
hoto vyrovnání s osobním vyrovnáním jejího jednatele. Ale ještě pak 
uplynulo celých šest neděl než soud usnesenlln ze dne 21. prosmce 1926 
odepřel schváliti vyrovnání. Teprve ve stížnosti ze dn~ 20 .. ledna 1927, 
ve které dlužnice na to poukazovala, že pro nemoc sveho jednatele ne-· 
mohla si úvěrem zjednati peníze, předložila potřebný výkaz. Soud prvé' 
stolice odepřev schválení, vyslovil se také o důvodu žádaného odkladu, 
arci p;'ávem, že nemá významu, a tím se vyslovil, vo~šem zápor~ě) té': 
o žádosti za oUklad. Vzhledem k tomu, co shora receno o povJ11nostl 
vyrovnací dlužnice k zapravení poplatků, neměl vyrovnací sou~i z~k011l~é 
příčiny) by napřed rozhodlo žádosti dlužnice, aj rozh~dnuv o nI zap?rne, 
ještě čekal, by dlužnice zapravením poplatků zabrámla nepotvrzelll vy-
rovnání. Téže povahy je i druhý důvod, který dlužnice uvedla ve stíž
nosti, a rekursnÍ soud tudíž neprávem ukládá soudu prvé stolice, zrušiv 
jeho us-nesení, by, než schváiení odepře, i o něm uvažoval, zda ne-
omlouvá vyrovnací dlužnici. 

čís. 7537. 

Bezelstným jest zástavní věřitel, jenž, rulbývaje zástavy, neví, že se 
dopouští bezpráví. Jen hrubá nedbalost vylučuje bezelstnost. . 

Ku vkladní knížce lze nabýti zástavního práva, třebas zněla na cizí 
jméno (jiné než zástavcovo) a třebas zástavní věřitel neznal ~esla. Zna
lost hesla .iest až věcí výplaty při realisaci zástavy již nabyte. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1927, Rv I 650/27.) 

Žalobce poslal vkladní knížku úvěrního ústavu na 37.000 Kč Ale
xandru W -oví, jenž ji dal do zástavy žalovanému. žalobě, by bylo 
uznáno právem, že vkladní knížka jest vlastnictvím žalobcovým a že ža
lovaný jest povinen 111U jí vydati pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
vyhověl, pokud se domáhala uznání vlastnictví ku vkladní knížce, za
mítl jí však pro tentokráte, pokud se domáhala vydání vkladní knížky. 
O d vol a c í s o u d k odvolání žalobce napadený rozsudek potvrdil a 
uvedl mimo jiné v cl ů vod ech: Nelze souhlasiti s názorem žalobce, 
že žalovaný nemohl nabýti zástavního práva, poněvadž mu W. nebyl 
v době odevzdání vkladní knížky nic dlužen, vždyť je nesporno, že zá
stava Jl1llŽe býti zřízena i pro pohledávky budoucí. Z přednesu žalova
ného nelze dovozovati, že tvrdí, že nabyl vlastně práva nadzástavního 
neboť uváděl, že nabyl práva zástavního na vkladu (pohledávce z 
vkladu proti peněžuímu ústavu), ua nějž zní vkladní knížka. Vkladu 
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knížky p~něžních ústavů jsou _papíry svědčíCinll majiteli (§ 371 obč. 
zak. Sedlaček, O,blIg: I. s,tr. 19~) '. pohledávky z mch se nepřevádějí po
stupem, ny?rz hm, ze nekdo ]lny nabude vlastnického práva k papíru 
(§ 1393 obc. zák.):.Bezelstný držitel je bez ohledu na to, zda papír pře
vzal od vlastmka cllI mc, vlastníkem a peněžní ústav je povinen plniti 
Jen tomu, kdo papH (vkladní knížku) předloží, nemá-li pochybnosti 
D pochvosh nabytI neb o právu k vybráni. Práva zástavního ke vklad 
~e nab~vá př~vz:,tím vkladní knížky do zástavy, předpokládajíc ovšen~ 
ze se zasta~11I ventel stal bezelstným držitelem a, jedná-li se o zástavu 
pro pohledavky budoucí, ~yl. jím i v době, kdy pohledávky vzešly 
(§§ 326,371, 456! 1393 obc. zak. Mayr, Prava věcná str. 194), podobně 
provadl se ~OUdnI zabave~! tím, že se vkladní knížka držiteli odejme 
(~ 296 ex. r.J.. Vk~adm k?lZky JSou movitou věcí ve smyslu § 367 obč. 
za~: a JS~u pred?,etem za,stavy (§ 448 obč. zák.); je nerozhodno, zda' 
kmzka .Zlll .~a ]men~ a na CI; Je-II výplata v·ázána heslem, nestává se tím 
vkladm kmzka paplrem leglhmačním, ovšem nemůže ten, kdo hesla ne
uvede, vklad vybrati. Nesporno, že žalobce poslal vkladní knížku W-ovi . 
~y z ní .vybral p~o sebe 6.250 Kč, tedy že mu ji svěřil,. a že W. ji dal 
zal?vanemu do zastavy pro budoucí pohledávky, jež by mu proti němu 
nesly. Nerozhodno, zda W. byl povInen knížku ihned vrátiti žalobci 
::da tím, že t~k neučinil, naopak knížku dal do zástavy, spáchal trestn; 
':m (zproneveru), rozhodným je toliko, zda W. stal se držitelem vkladni 
~nížky z vůle žalobce a podle smlouvy s ním (slova »v jakémkoli jíném 
umyslu« v §,3,67 obč. zák. Mayr, Věcna práva, str. 91) a tomu tak bylo. 

Ne] v y s S I S o u d nevyhověl 00voláni. 

Důvody: 
, -: -- .-:- ,_. "':~,: 1 

Dovolatel uvádí, že prý W. předal vkladní knížku žalovanému šÚ~'f'
s,lovnýl;' podotčen~~, 3e náleží žalobci. Též z výpovědi svědka H-a prý 
:ych~:I, ze W. sdehl za.lovane;nu, že knížka je vlastnictvím žalobcovým, 
ze kmzka byla vll1kulovana, a ze se vkladem nemohl nikdo nakládati než 
držitel: znající h;~lo. Aby žalovaný mohl nabýti zástavního práva, byl 
by pry musil znatI heslo, byl by musil bezpodmínečně požadovati sdě
lel1l hesla, by zjistil, že W. je skutečně oprávněn s knížkou nakládati 
a ,lednal pry lehkomyslně, nepřesvědčiv se, zda věc předávaná mu d~ 
zastav} .lest ~:a~t~ictvím toho, kdo mu ji dal. Než dovolatel vychází 
z opac~,eho ZJIst~l1l,. než které vzaly nižší soudy za podklad svého roz
hodnutI; SoUd~ zjIstIly ve ~h,odě se svědeckou výpovědí Alexandra W-a 
~ H-a, z.e W. re,kl vyslov.':e za]ovaném~, že je to jeho knížka a že, když 
z~lovany, ~rohlednuv kl1lz~u, .. shleda!, ze zn! na ciZÍ jméno a je vinkulo
vana, vysvetloval to lIm, ze ]I obdrzel od zalobce, jemuž sprostředkuie 
prodej pozemků. Z těchto zjištění nutno vycházeti anečíní-Ii tak dovo
lat~l, nepn:;vádí dO,volání po zákonu. Soudy zjistily dále, že W. říkal, že, 
nez .auto pn]de zpet, nesmí se z knížky nic vybrati a že pak žalovanému 
pOVI heslo. buď sam neb Dr. R. Povšiml si tedy žalovaný jak toho, že 
vklac\ Je vazan na heslo, tak i toho, že knížka zní 11a jiné jméno, ale W. 
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mu to vysvětlil tak, že žalovaný, jak správně poznamenává odvolací 
soud, nemusil míti pochybnosti, že W. dostal knížku níkoli jen za tím 
účelem, by si z ní něco vybral a pak knížku vrátil žalobci, nýbrž že byl 
oprávněn vybrati celý vklad, že knížka byla jeho a že je jejím vlastní
kem, že nemohl žalovaný souditi, že W. jí nabyl nepoctivě nebo že mu 
nepatří. Než přes to se ještě žalovaný, jak dále zjištěno, přeptával svou 
manželkou u peněžního ústavu na tuto knížku, kdež mu bylo potvrzeno, 
že knížka, kterou jeho manželka předložila, je pravá, že peníze jsou na 
ni skutečně uloženy a že po sdělení hesla a uplynutí výpovědní doby 
bude vyplacena tomu, kdo ji předloží. K tomu přistupuje konečně ještě 
další zjištěná okolnost, že W. byl pokládán za člověka zámožného a že 
žalobce 'sám, třebaže šetřil jistých opatrností, by z knížky bylo pro W-a 
vybráno jen 6.250 Kč, přece mu knížku vydal a svěříl. Nemohl-Ii žalo
vaný tehdy ještě účet za cesty W-ovi předložiti a mohl-li mimo to vkla~ 
vybrati až výpovědní lhůta uplynula, nemusil se staralI o to, Jak ZnI 
heslo, zvláště když mu W. řekl, že heslo mu pak sdělí sám nebo Dr. R. 
Že se žalovaný hned o heslo nestaral, ,nemůže svědčiti o jeho lehko
myslnosti. Došel proto odvolací soud z těchto zjištění ke správnému pře
svědčení, že žalovaný byl bezelstným držitelem zástavy. Bezelstným je 
zástavní držitel, jenž neví, nabývaje zástavy, že se dopouští bezpráví, 
jemuž nejsou známy skutečnosti, z nichž se podává přesvědčení o bez
práví. Jen hrubá nedbalost vylučuje bezelstnost. Bylo n'a žalobci, by ta
kovou nedbalost dokázal, to se mu však, hledíc ke zjištěným okolnostem, 
nepodařilo. Ustanovenim § 456 obč. zák. poskytuje se však bezelstnému 
držiteli zástavy, jenž jí nabyl od toho, komu ji vlastnik sám svěřil k uží
vání, k uschování nebo ve kterémkoliv jiném úmyslu (§ 367 obč. zák.) 
ochrana v zájmu bezpečnosti právního obchodu, pokud mu vlastník věcí 
nedal náhradu. Není správným názor, že žalovaný, neznaje hesla a ježto 
knížka zněla na cizí jméno, nemohl aní nabýti zástavy. Vkladní knížky, 
třebas znějí na určité jméno, mají podle § 1 zákona ze dne 10. října 1924, 
čís. 239 sb. z. a n. a § 10 zákona ze dne 14. dub-na 1920, čÍs. 302 sb. z. 
a n. povahu papírů svědčících majiteli, takže každý, kdo předloží tako
vou knížku, jest pokládán i bez průkazu totožnosti za řádného majitele 
a vyplatí se mu vklad, pokud není výplatě na překážku řízeni umořovací 
nebo soudní zákaz nebo není-li vklad vázán způsobem připuštěným sta
novami (na příklad heslem). Byla-li tedy knížka svěřena W-ovi, jenž ji 
předal do zástavy žalovanému, který jí nabyl bezelstně, nabyl žalovaný 
zástavního práva ve smyslu § 456 obč. zák. Pokud se týče znalosti hesla, 
bylo by to až věcí výplaty při realisaci zástavy již nabyté (Rozhodnutí 
.Čís. 4930 a 5446 sb. n. s.). 

čís. 7538. 

Ten, kdo přistoupil k dluhu hlavního dlužn/ka jako rukojmí a plátce 
též ohledně úmluvy o ztrátě lhůt, jest povinen zaplatiti věřiteli celý 
zbytkový dluh, vyrozuměl-Ii ho věřitel, že dlužník nezaplatil včas i jen 
jedné splátky. Okolnost, že věřitel přijal opozděnou splátku i následu-

,Civilnl rozhodnuti 'IX. lIS 
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jící splátky, má význam jen potud, že splátky jest odpočísti od zbytko_ 
vého dluhu. 

V ujednání o ztrátě lhůt nelze spatřovati úmluvu o smluvní pokutě. 

(Hozh. ze dne 19. listopadu 1927, Rv I 772/127.) 

firma J. ujednala se svým dlužníkem W-em, že jí bude dlužnou po
hledávku spláceti měsíčně po 100 Kč v době od 22. do 30. každého mě
síce počínajíc 1. listopadem 1924. K tomuto ujednání přistoupil žalo-
vaný jako rukojmí a plátce. žalobce nabyl postupem pohledávky firmy' 
J. Dopisem ze dne 1. března 1926 žádal W. firmu J. o poshovění mě
síční splátky a, nedostav odpovědi, zapravil dne 4. března 1926 splátku 
100 Kč. Dopisem ze dne 2. března 1926 vyrozuměl žalobce žalovaného, 
že hlavní dlužník W. nedostál svým povinnostem, takže se stal splat
ným celý dlužný peniz, a žádal žalovaného, by zaplatil celý zbytkový 
dlužný peníz. Ježto žalovaný nevyhověl, domáhal se na něm žalobce za
placení zbytkového dlužného peníze žalobou, jíž pro e e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d napadený rozslldek 
potvrdil. D ů vod y: žalovaný uvádí, že uplatňování celého nezapla
ceného zbytku pohledávky proti žalovanému jako rukojmímu a plátci 
vzhledem k tomu,' že první splát)<a na dluh byla právě teprve sotva 3 
dny dospělou, v' době podání žaloby pak byla již zaplacena, jest prohře
šením proti zásadě poctivosti a víry v obchodním styku a proto právně 
nepřípustným a neúčinným. žalovaný ,zastává při tom stanovisko, že 
ztrátu lhůt ve smyslu § 1336 obč. zák. jest posuzovati jako smluvní po
kutu, podléhající soudcovskému uvážení, po případě soudcovskému 
zmírnění. S tímto právním stanoviskem odvolatelovým nelze však sou
hlasiti. Jest nesporno, že ztráta lhůt byla ujednána při nedodržení i jen 
jedné ze splátek nejen mezi firmou J., nýbrž že se i žalovaný, za
vázav se k placení dluhu jako rukojmí a plátce, podrobil ztrátě IMt. 
Jest dále nesporno, že hlavní dlužník nedodržel únorovou splátku 100 Kč, 
která byla dospělou nejpozději 28. února 1926. Z toho vyplývá, že na
stala ztráta lhůt, a že podle toho hlavní dlužník a žalovaný jako rukojmí 
a plátce byli zavázáni dne 1. března 1926 zaplatiti firmě J. zbývající 
dluh. Tento závazek jest odůvodněn ve smíru mezi súčastněnými stra
nami a poněvadž tento smír nebyl napaden pro neplatnost, jest onomu 
závazku odpovídající nárok věřitele pokud se týče žalobce jako jeho po
stupníka od 1. března 1926 po právu. Splátky hlavního dlužníka po 28. 
únoru 1926, tedy podle smíru opozděné, nemohou na tom nic měniti a 
mohou přicházeti v úvahu pouze jako srážky z hlavního dluhu podle 
stavu po 28. únoru 1926. Ve smíru stanovená ztráta Ihut není smluvní 
pokutou soudem zmírnitelnou ve smyslu § 1336 obč. zák. Smluvní po
kutou jest peněžitá částka, jejíž placení se ukládá dlužníkovi podle 
úmluvy pro případ, že slib nebude splněn bud' vůbec, nebo náležitým 
způsobem nebo opozděně, na místě újmy, která by se měla nahraditi. 
Při ujednání placení dluhu ve splátkách pod ztrátou lhůt jest při nedo
držení splMek trestem pouze okamžité zaplacení najednou místo ve 
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, ' " I uv a nikterak placení k náhradě 
splátkách, tedy P~VO,(~1ll pln~~'n~~ I~ěn{ neb opozděným plněním. Nelll 
újmy, která VZnl~~ ,venteh p . b P mohla býti soudem snížena, a nelze 
tu tedy náhradlll castky, kt,cra y § 1336 obě. zák, Že zaplaceny 

tudíž užíti ustanovení druheho odsdt~vce emu "ze nl'c měniti na ztrátě lhůt 
'k ." 3 dny poz eJI n ., ' 

byly dospělé splat y J~z o o, 'býti napadáno jakožto odporuJ1c~ 
a uplatňování této ztraty Ih~t~emu~~ I 'vobodné právoplatné smluv Ol 
zásadě dobré víry, poněv,adz, o pOVI 3'e~ ~platňováním ztráty Ihut bylo 
vůli stran. Názo! žalob~uv, z~l;u tt8 obě. zák. k náhradě plnění hlav
stanoviti dodatecnou Ihut~po . § , dž tu není předpokladu pro to, 

'ho dlužníka jest neudrzltelny, poneva 
~~tiž ustoupe~í druhé strany od sl:rIOUjVY. I' , 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel C ovO an!. 

D ů vod y: 

o. v es rávné právní posouzení (Čí.s: 
Jako dovolací duvod Je upla,tnen~ \ ~ne 1 března 1926 zapravitI 

4 § 503 c. ř. s.). Měl~li hl~vOl dl~~~av téhOŽ' dne o poshovění a n,:~ 
splátku 100 Kč, zaplattl-1I vsa~" poz b' 1926 a též všechny dalsl 

'dO t t "stku Jlz dne 4 rezna . I I ' 
obdržev odpove I, U,? ca, 'fU dovolatelova, podle pravlde ~ u,s: 
splátky přesně, nemuze podle n~zo , ouhé tři dny míti v zapecl 
néhO styku, překročení plat;,~,Ol Ihutr ~il s rávně poukázaly k tomu, 
ztrátu lhůt. Avšak ~oudy 11lzsl~h stolIc ~rav~ní měsíčních splátek lhůty 
že hlavní dluž·ník mel podl;, ~mlru ro 

zs':n dní a dosti času, by vyhavel 
od 22. do 30 .. každého n;eslce, I t~k Y °řipadající na únor 1926 až dne 4. 
své povinnostJ, zaplahl vsak sp ,a uf "'t'no žalovaného dopIsem ze 
března 1926. žalobce vyrozu!n;i')\ ~~~oestá; své povinnosti, takže se 
dne 2. března 1926, že hlavnI . ,UZOl ," al-li žalobce opozděnou splátku 
cely' peníz i s úroky stal sPlatt,ym·IPdrtJ., , splátky o jichž opozděnostt 

, 1926 J' akož i nás e UJ1CI' 'dT ldyž ze dne 4. brezna , , , 'k nebylo třeba prova e I, ( . 
ovšem rovněž nabídl dukazy, kter; vsa

t 
I t 'Ca Ihut mohl je žalobCI 

v I 'tk 'lTIOrOVe nas a a z ral , ~, 
již pro opozdenost sp a ~ II ,. "s lacení celého dluhu, jenz se hm 
právem odpočísti jen jakozto c~s\ecne p. nž k dluhu hla"ního dlužníka 
stal najednóu sp;at?ým. Proto ť~t~~~~r' dř~stoupil jako rukojmí a plá!ce 
též pokud se tyce umluvy o z ra. I' bytkovy' dluh zaplatJtJ za-

b ' 'k) J'est povll1en ce Y z . hl 'h 
(§ 1357 a 891 o c. za . , č 'k) Bylo povinnostJ avm o 

t 'k (.§ 1394 ob . za . . ., t t d lobel jako pos UpnI u . . "b si včasně zjednal ]1s o u, z a 
dlužníka, chtěl-li si vymocI. P?shOvelnIt, lY' e žalobní nárok je neodůvod-

. k t t Da'le uvadl dovo a e , z ", 'zo' mu ]e pos y nu o,. § 1336 obč zák. Tlm opetUJe na I, 
něn se zřetelem na druhy ?dst:vee" ujed~ání o ztrátě lhůt dlužno 

J
'eJ'ž v)'slovn již v odvolaclm nz(em, ze ~ I') pokutě která je-Ii dlužní-

. h d mluvené konvencn ',' " M hl spatřovatJ d? o u o s" ov' dléhá soudcovskému zmrrnem. , o o 
kem prokázana ]3.ko pnhsna, P? t to námitku vznesl žalovany az v od
by se prostě poukázati k tomu, ze u,. ve sm 'slu § 482 c. ř.s. přihlížeti; 
volacím řízení a že proto '2el.z~ k h~lho ods{avce § 1336 obč. zák., mUS! 
Neboť, jak již plyne"z,: znem ru e é okut, musil hy tedy tuto ná
dlužník prokázatr pnlIsn.ost sm:uv~n, ~činiti Z úřední povinnostr ne-
mitku, ať výslovně, ať J1l1ak zrete ne· l1S' 



1860 
- Čís. 7539-

může býtí vysloveno zmírnění konvenční pokuty Ale dovolatel' . 
t "'h" , , . Je mImo o nesplavne o nazoru, mine, ze na úmluvu o ztrátě lhůt lze použíti t-
novení § 1336(912) obč. zák. Smluvní pokuta jest již předem mezi ~~ra= 
~al~ll sm~u~eny~kvlvalent věřitelovy újmy pro nesplnění nebo ne nál~
ZIto spl,~em. A~sa~ ujednáním o ztrátě lhůt neposkytuje Se věřiteli ná
hl ada oUJmy, nY,brz ~~hko zabezpečení před obmeškáním dlužníkov'm 
:l,m, zp~sobem, ,ze mu ze Ihned celý nárok uplatniti. V tom však nes:o
Clva nahrada uJmy pro nenáležité splnění nároku. Názor odvolacího 
soudu není tedy nesprávným" 

čís. 7539. 

Na~rtí vlastn~ctví !moc.?it~lem při t. zv. tajné plné moci. 
"Str:C1 v takovem prlpade, ze zmocněnec odevzdal věc zmocniteli )1fO

hlaserum podle § 428 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 19, listopadu 1927, Rv 11823/27.) 

o X ex~kuci pro~i firmě B. a spol. byly zabaveny dva koně. V žalobě, 
mz tu J,de, do.~ahala ~e ~denka K-ová na vymáhajících věřitelích, b 

bylo u~nano Jej! vlastlllcke prá',:o k zabaveným koním, a by exekuc~ 
~hledne ~lC~ byla prohlášena za nepřípustnou tvrdfc, že koně nenále
Z~Jl ~m, fl1me B. a spol. al1J Maxu B-ovi, společníku firmy, nýbrž že 'sou 
vyluc~yl1J vlastlllctvllll žalobkyně, kteráž je prostřednictvím svého plno
;lOcnlka Ma,xe B-a na trhu ~oupila a obdržela odevzdány do vlastnictví. 

r o c e s n I s o udp rve s t o I i c e žalobu zamítl o d vol a c I 
s o u d uznal podle žaloby. ' 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláním žalovaných. 

Důvody: 

:,r,~Ý soudce ze zjištěných okolností dospěl k závěru, že žalobkyně 
~~PhU]Clla ~axu B-ov; 10.000 Kč a že se nestala vlastnicí koní, za část 
e,c to 'pe~ez koupenych. Odvolací soud, zopakovav podle § 488 c ř s 

nektere dukazy, zjistil, že stranám nešlo o zápůjčku, nýbrž že žalobkyně 
~ax.u B:OVl ?devz.~ala 10.000 Kč s příkazem, aby pro ni I<oupil koně 
f ere mely bytr ]eJlm vlastlllctvím, dále že zapsala do pokladní knihy 
;;maBB. a spol. »Zdena K-.ová 10.000 Kč na koupi svých koní«, dále že 

ax . kOUpIl kone od EmIla K-a, aniž mu řekl že 'e ku u'e 'ak I 
mocník ~al~bkYTI'ě" ko~ečně že Max B. tyto koně' do Jalník~ LJřažoe~é n~; 
~Iln~cI p;edvedl ~red zalobkynI a jí odevzdal slovy: »tady máte ty Vaše 
,one«. ? p:~vm stránce dospěl odvolací soud k závěru, že k tomu b 
z~lobkyne pnmonabyla vlastnictví koní stačilo z'e Max B bl' Y 
nenc "I'" ',. y zmoc-

, em ::a UFCI ~tr~n~ a koně od Emila K-a převzal. Po právní stránce 
91~zno predesl~tr: ze zalobkyně opírá vylučovací žalobu podle § 37 ex 
r. len o tvr~en.I, ze nabyla vlastnického práva k zabaveným koním tí~ 
zpusobem, ze Je koupIla za své peníze prostřednictvím svého plnomoc-
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níka Maxe B-a a že jí byl)' odevzdány do vlastnictvÍ. Vzhledem k tomu 
není potřebí v tomto případě obírati se otázkou, která byla nadhozena 
v jiných podobných případech, zda předpis čl. 368 obch, zák., že po
hledávky z jednání, které uzavřel komisionář, může sice komitent uplat
ňovati proti dlužníku teprve po jich postupu, že však v poměru mezi ko
mitentem a komisionářem nebo jeho věřiteli pokládají se takové pohle
dávky, byť i nebyly postoupeny, za pohledávky komitentovy, platí 
i tehdy, když nejde o pohledávku, nýbrž o nabytí jiných práv majetko
vých, zejména též práva vlastnického k věcem, jež komisionář opatřil 
pro komitenta, aniž další otázkou, zda předpisu toho lze obdobně po
užíti i v iiny' ch případech t. zv. nepřímého zastoupení mimo komísio-

I . 
nářství (kdyby se totiž mělo za to, že souzený případ dlužno posuzovaÍl 
podle předpisů občanského zákona). K oběma otázkám odpovídá ostatně 
jak nauka tak i judikatura převážně ve smyslu záporném (srov. Ehren
zweig, System, 1925 I., 1, str. 266). Odvolací soud spornou věc řešil 
s hlediska § 1017 obč. zák. a dospěl k závěru, že, ježto Max B. byl pouze 
zmocněncem žalující strany a koně od Emila K-a převzal, nabyl vlast
nictví jejích podle tohoto ustanovení zákona přímo pro žalobkyni (správ
něji řečeno: nabyla vlastnictví jeho jednáním přímo žalobkyně), aniž 
bylo třeba nového odevzdání žalobkyni, jak za to má prvni soud. Při 
tom odvolací soud nepřikládá význam okolnosti jím zjištěné, že Max 
B. příkaz ke koupi koní pro žalobkyni provedl tím způsobem, že, uza
víraje kupní smlouvu s Emilem K-em, proti tomuto nevystupoval jako 
příkazník (zmocněnec) žalobkyně, nýbrž s ním jednal vlastním jménem. 
činí tak neprávem, neboť z této okolnosti plyne, že nešlo o případ, jejž 
v prvé řadě má na mysli us,tanovení § 1017 obč. zák. (slova: »v mezích 
zjevné plné moci«), kde třetí osoba věděla neb aspoň z okolností mohla 
poznati, že má co činiti s plnomocníkem, nýbrž o případ, kde příkazník 
provádí přikázané jednání sice na účet přikazatelův, při tom však proti 
třetímu smluvníku vystupuje vlastním jménem, že tedy šlo o t. zv. tajnou 
plnou moc, o právní poměr, jenž pro obor práva obchodního jest upraven 
v předpisech čl. 360 a násl. obch. zák. o jednání komisionáře. Otázka, 
zda a za jakých podmínek v takových případech jednáním komisionáře 
nebo jiného nepřímého zástupce nabyde vlastnictví ke koupeným před
mětům přímo příkazatel (komitent) či nejprve příkazník (komisionář), 
který je pak teprve dalším úkonem na onoho musí převésti, je spornou 
(srov. Staub~Pisko § 11 k čl. 360 obch. zák., jakož i literaturu a judi
katuru tamtéž uvedenou). Zastánce má jak první, tak i druhý názor. 
Jiní zase mají za to, že pro otázku nabytí vlastnického práva při kupu 
příkazníkem (komisionářem) rozhoduje příkazníkův úmysl, směřující 
k nabytí vlastnictví buď pro sebe nebo přímo pro přikazatele (komi
tenta), při čemž někteří ještě činí rozdíl podle toho, zda tento úmysl 
byl na venek poznatelným, čili nic. Než tuto otázku netřeba řešiti pro 
rozhodnutí tohoto sporu vzhledem ke skutkovému ději, jak byl zjištěn 
odvolacím soudem. Neboť, i když se má za to, že vlastnictví ke sporným 
koním původně nabyl Max B, a že se vyžadovalo, by je zase vlastnícky 
odevzdal žalobkyni, byl tento předpoklad splněn, poněvadž skutkový 
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děj zjištěný soudem druhé stolice zahrnuje v sobě všechny náležitosti 
odevzd~n~ prohlášením podle § 428 obč. zák., jež je stejně jako hmotné 
odevzd,al1l p.odle ~ 426 ob~. zák., aneb odevzdání znameními podie § 427 
obč. zak. zakonne uznanym zpusobem nabytí vlastnického práva ode
vzdáním, zejména i v případech toho druhu, o jaký tu jde (srov. k tomu 
S~aub-Pisko ~ 11 k čl. 360 obch. zák.). Podle skutkového stavu, zjiště
n~h? odvol~cl?1. sou~em, se totiž odevzdání stalo tím, že Max B., před
vadeJ~ na SI~nICI kone. do valníku zapřažené, řekl žalobkyni: »Tady máte 
ty vase kone!« Jednaje takto, dal Max B., který jako příkazník (komi
sionář) hlobky~ě. ~odle zák.ona (čl. 361 obch. zák., § 1009 obč. zák.) 
byl povmen plnIh zalob~ynr to, co z jednání mohla požadovati, plně 
takto tuts povlllnos.t, zpusobem s dostatek prokazatelným na jevo, že 
chce .kone b~d?ucne chov.ati jménem příjemcovým, jménem žalobkyně, 
Jak pr~d!,okl~da § 428 obc. zak. k odevzdání prohlášením, zvláště, když 
se ~vadl zpusob, J~k k tomuto prohlášení došlo, a když se hledí též 
k Z~pISU v obcho~mch k?lh.á~h~ »~dena K-ová 10.000 Kč na koupi svých 
k~~"~<. K t?m~ P;lstupuJe .leste, ze byl tu prokazatelný a ve sporu též 
zJlsteny p~'av~1 duvod dalsl de tence Maxe B-a (pokud se týče firmy B. 
a spoL), jenz podle rozsudku odvolacího soudu záležel v tom že ža
lo.~kyně, j~k hned p~vo~~ě. bylo jejím projeveným úmyslem, když dala 
pnk~z k, nakupu kOI1l, pUjčIla je'k použ"ÍVání firmě B. a spol., kde byla 
zamestnana. Je tu tedy smlouva, jednak kupní smlouva, uzavřená Ma
xe~" ,B-em byť i vlastní,;, jménem, ale yřece z příkazu žalobkyně a na 
Lep, ~čet, Jedn~k sml~vm ,poměr mezi zalobkyní a Maxem B-em, smě
ruJICI k ~abyh vlastmctvl pro žalobkyni, jako platný nabývací titul a 
odev~da?1 ~rohlášením jako právně náležitý způsob odevzdání věci. Tím 
Je, pravnI zaklad žaloby po~le § 37 ex. ř. ve směrech, v nichž byl spor
nym, S dostatek Spo.dstat~en a odvolaci soud tudíž po právní stránce 
nepochybIl, vyhovev zalobe. Rozhodnutím soudu druhé stolice se však ža
lov~ným ani ~ěcn~ nijak ,neukřivdí, což je zřejmo, když se uváží způsob, 
takym vlast~~ dos~o k nakupu k?n! .ero žalobkyni. Odvolací soud zjistil, 
ze ~ax B. zadal za!obkyn~ ~ zapujcku 10.000 Kč pro firmu B. a spol. 
z. čas!ky 20.0?0 Kc, ,ktera • zalobkym byla vyplacena pojišťovnou, že 
v~ak zalobkyne prohla~lla, ze vzhledem k špatným majetkovým pomě
rum :lfmy (v hotovosh) nepůjčí, ale že dá Maxu B-ovi 10.000 Kč b 
:a ne koup!l.pr? ž.alob~~n~ pár koní, které budou jejím vlastnict~í:' 
ze j: pak pUjC; hrm~ k UZIV~?í, při čemž byla vysvětlena také pohnutka, 
proc se t~k melo statl. Jesthze tedy zabavené koně byly zakoupeny pro 
zalo.bk~nI a tato za lim účelem dala B-ovi 10.000 Kč ze svých peněz 
JIch: puvod ~esp~rně s 'provozem firmy B. a spol. neměl co činiti, ne~ 
majl zalo~am, zajlste narok, by z těchto majetkových předmětů došli 
u~pokojem sv~ch pohled~vek za firmou B. a spol. Vzhledem k vylíče
nen;u sta~u vecI, a zeJmen~ k tomu, že žalobkyně hned původně dala 
s v e p~mze k .nakupu kom,. které měly býti jej í m vlastnictvím, jest 
ja,sno, "!e o prevodu vlastmctví k účelu zajištění zde vůbec nemůže 
byt~ ~ecl. Proto netřeba se blíže obirati příslušnými vývody obou do
volam. 

-- čís. 7540 -
186., 

čís, 7540. 

Dohoda, jíž se poplatník zavázal obci, že jí n~h!adí rozdílč jenž Jí 
vzejde na obecních a školních přirážkách slevou vydelkové dane .na ~~ 
kladě přiznivého dobrozdání finanční komise obce, podaného fltlancm 
správě,' přičí se zákonu, 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, R I 617/27.) 

Žalovaní zavázali se zaplatiti žalující obci rozdíl na obecních ,a 
školních přirážkách ze slevy :ýdě!k?vé daně,. doi~~-li ke s!evě na za
kladě při znivého dobrozdání fmancm komIse zalujlcl oke. Zalo?u obce 
o .zaplacení tohoto rozdílu pro c e sní s o udp rve s to Ilc e za~ 
mítI, maje 'za to, že se úmluva příčila dobrým mravům. O d vol a c 1 

s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soud~,. by, vlčkaJe 
pravomoci, ji znovu rozhodl. D ů vod y: Nelze s,?uhlasltr s nazorem 
prvého soudu, že úmluva stran jest ,sama o sob; nemravnou, pr.ott
zákonnou a proto neplatnou. Nemravnym a neplatnym byloby toto led
nání jen tehda, kdyby podle úmyslu jednajících měl d?pls~m ze dne 
26. ledna 1925 a reversem ze dne 5. února 1925 vykonan byh vlrv na 
finanční komisi žalující obce v ten s.!nysl, a!'y požad~vané . přízniv~ 
dobro zdáni bylo vydáno proti pravdě. zal<:v~na strana vs~k am, netvrdl, 
tím méně dokazuje, že se dobrozdání financm komIse, ktere podan~ byl~ 
pro žalované ve smyslu příznivém, od. prav.dy odchyl~je. !alovam stoJI 
naopak na stanovisku, .že tehdejší hospodářské ~omery zadanou sle~u 
na daních státních odůvodňovaly. Soud odvolacl lest proto toho na
zoru, že v právnín} jednáni, jímž se žalo~aní :a.v~~ali rukou. spole~nou 
a nerozdílnou žalující obci nahraditi roz.chl vze~ly Jl .na ~be~n,lch a skol
ních přirážkách slevou výdělkové dane ?a zakla~e, pnz!"~eho dobro
zdání finanční komise žalující obce podaneho fmanclll sprave, nelze spa
třovati nic nezákonného a dobrým mravům se příčícího. 

N e j vy Š š i s o u d zrušil napadené usneseni a uložil odvolacímu 
soudu, by znovU rozhodlo odvolání. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že v právním jednání, 
jimž se žalovaní zavázali, nahraditi rukou s~oleč~ou a .n~~oz,dílnou ža
lujíci obci rozdíl, vzešlý jí na obecných a sk9hll,ch pnra;;kach .sle,:-ou 
v\,ctělkové daně na. základě příznivého dobrozdánr hnančnr komIse za
lr;jící obce, podaného fi-nanĎní správě, nelze, spatřov~ti ni:,nezáko.l!né,ho: 
aniž dobrý.m mravům se přičíciho. Odvolacl so\\d predevslm nev~lma SI 
toho, že podle dopisu prvžalovaného ze dne 26, ledna 1925 .zava;al ~~ 
prvžalovaný, onen rozdíl nahradití obc; pr O t I t ~ 111 u, • ze ~;est~k~ 
úřad a finanční komise ve smyslu výnosu tam uvedenych zasle pnslusne 
herní správě vyjádření u r čit é h o o b s a h u s a m Ý ,111 Ž a lov ,a~ 
n Ý Bl pře cl e p s a n é h o. Ale důležitějšim jest, že cele toto Jednanr 
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jest zřejmým obcházenim zákona ze dne 8 ". 192 . 
a n. o mimořádných úlevách ,. I ,~, flJna 4, ČIS. 235 sb. z. 
vládníh? nařízení ze dne 23. P~~~í~c:c~~~r~~;c~O daní, pokud ~~ týče 
tento zakon provádí Podle § 1 t h t .' ,. O sb. z. a n., jlmz Se 
s~~anynedoplatky ~římých daní ~a~ °bl,;~kona ~Oh?U býti ,I1a žádost 
pnpadech přiměřeně sníženy nebo . . IZ: ozna ,ene ve vYJlmečných 
nebezpečí, že by zapravení nedoplaf~~mIn~{ n~Jme ~ tehdy, je-Ii vážné 
hospodářském podnikání nebo v 'eh rr;..~. ~ o rozl tl pop~~tníka v jeho 
jeho rodiny. Stanoví-Ii pak § 4 t~ho~ v j :;~e, pO,kUd s~ tyce ve výživě· 
výší nedoplatků přímých daní má v o. z,~, °t~, ze J,akakohv změna ve 
k nim vybíraných, a čl. I. prováděcíhozaP:,1 a, ~ zmenu všech přirážek 
nedoplatkll má v zápětípoměrné sní,nanze~l "tomuto § 4, že snížení 
prom,inUtí pak těchto nedoplatků prom~~:í f:~~~~ek ,k ,~Imk vybír~njch, 
ze zakon ne che e b řes t k ' " " pmaze, Jest zreJmo, 
plalník řečené obední yplrážkya o~be ,sn~zemhnebo prominutí platil po-
t k "I ' , ny rz ze c ce by se tak t I b a uce e zakonem zamýšleného byl I' d" nes a o, y 
ujednáni, pokud se týče smlouva Okr n,e . o~azeno. Tomu se však příčí . 
a nemůže proto žalobkyně vzhled~m ~ra ř~~s i podkladem této, rozepře, 
zavall z porušení tohoto uj'edna" , kP psu § 879 obč. zak. odvo-

, . ni nam na práv·ní h Z stavu veCI nebylo třeba zkoumati dl'" oc ranu. a tohoto 
mraVŮm..' z a sm ouva I Jinak odporuje dobrJ'!TI 

čís. 7541. 

~~hr::::~!~CŮ ~~ákon ze dne 26. b~ez~~ 1925, čís. 48 sb. z.a n.). 
poskyttrouti plněni gd r~:~"Zák. nespada P!lpa.d,~dyž si nájemnlk dal 
a zařfdípřim'v, l .1~~te1,e, za to, ze St sam a ze svého opaiří 

erene a ostatecne náhradní nájemné místnosti. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, R I 990/27.) 

žalovaný dluhoval žalobc o b ' 'o ~ 

~~d~~~ř:~iO%~I~Z~~íl~~I~b~uů vT P~~Spl~h v ž~.f~~~ů z«I~~;i~efcin~~~~~7 ;~~ 
~a přesídlení a na zařízení n~vlh~'~ ZtPlaÍl,I~ 5?~ Kc !akožto pří~pěvek 
ze 5000 Kč dlužno účtovati na dl Y u, s ,Cl1~Z za~obcI, souhlaSIli s ·';m, 
zapraviti dlužnou činži domáhali uznou ,cmz!. Jez~o zalovaný odepřel 
tvrdíce, že ono ujednání jest ne~~a~a. nemp zalobcl zal?lacení žalobou, 
s t o I i c e žalobu zamítl O d nym. r o c e s n I s o udp r v é 
soudu a vrátil mu věc'b v vO I a c I S o u d zrušil rozsudek prvého 
rozhodl. ' y, vyckaJe pravDmoci, ji znovu projednal .1 

Nejvyšší soud h nevy ověl rekursu ani té ani on2 strany. 

Dlivody: 

Po~~e § 1 (2) čís. 12 zák. o ochraně ná' 'k o I 
1925, CIS. 48 sb. z. a n. " . jemlll u ze (ne 26. března 

pokladall Jest za důležitý důvod k výpovědi, 
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potřebuje-Ii pronajímatel bytu nutně sám pro sebe a opatří-li nájem
níkovi náhradní byt, který uzná soud za dostatečný. Při posuzování při
měřenosti bytu nezáleží na výpravě bytu dosavadního (.§ 1 (2) čís. 13 
cit. zák.). Potřebovali-li tedy noví majitelé domu (žalobci) nutně ná
jemních místností, které v nově koupeném domě obýval a používal ža
lovaný, bylí. by dosáhli soudního svolení k výpovědi žalovaného z na
jatých místností pouze tehdy, kdyby mu byli mohli nabídnouti v ná
hradu jiný přiměřený byt, jejž by soud uznal za .dostatečný. Této sta
rosti, opatřití náhradní byt žalovanému, zbavil je žalovaný tím, že si 
sám našel a upraví! v jíných domech byt a krám, a ušetřil tím žalobcům 
výlohy spojené s úpravou náhradního bytu, kterých snad bylo potřebí 
k tomu, by mohl býti uznán za dostatečný a přiměřený. Jest ovšem 
otázkou, kterou zůstav i! první soud nerozřešenou, zda byt a krám, jež 
žalovaný nově najal, byl v takovém stavu, by mohl býti uznán přimě
řeným a dostatečným bez oprava adaptací, zda v tom stavu, v jakém 
byl, bez dalšího zákonným požadavkům vyhovoval, aniž bylo třeba ně
jakých oprav a zařízeni, zda i bez nich se příbližně rovnal místnostem 
nájemním, žalovaným dosaváde používaným, zkrátka řečeno, byl-li nový 
byt a krám rovnocenným, přiměřeným a dostatečným, čí zda bez oprav 
a adaptací nebyl používatelným, nebyl dostatečným a přiměřenýni by
tem a krámem a konečně zda bylo zapotřebí právě veškerého nákladu, 
žalovaným vynaloženého, by nový byt a krám byl přiveden do stavu 
zákonem žádané přiměřenosti a dostatečnosti, zejména zda bylo k tomu 
potřeb! nákladu 5.000 Kč, jež žalovaný od žalujíCÍ strany požadoval, 
pokud se týče aspoň nyní sporných 2587 Kč, které žalobci nyní poža
dují. Teprve potom, učiní-li první soud tato zjištění, bude lze posouditi, 
zda se dostalo nájemníkoví (žalovanému) na základě právního jednání 
s majiteli domu (žalobcí) D1ajetkové hodnoty, která přesahuje rovno
cenný ekvivalent toho, co se dostalo smlouvou tou majitelům domu na
vzájem, teprve potom bude zjevno, zda si snad žalovaný, vykořisťuje 
a zneužívaje bytové tísně nových majitelů domu, nesjednal smlouvou tou 
zisk nespravedlivý a nepřiměřený (srov. rozh .. Čís. 3976 a 6045 sb. ll. s.). 
Potom bude teprve í zjevno, zda 5.000 Kč, jež .si ž<\lovaný vymínil, se 
mu dostalo náhradou za opravy a adaptace náhradního bytu a krámu, 
jež si sám našel, či toliko za předčasný postup najatých místností 'no
vým majitelům domu (čís. 5785 sb. n. s.). Jsouť právě § 20 (2) zák. 
o ochraně nájemníků zapovězena toliko ona jednání, kterými dosavadní 
nájemník dává sobě něco poskytovati nebo slibovati za postoupení bytu, 
nebo v souvislosti s tím, nikoli však jednání, kterými za poskytnutou 
úplatu plní nájemník navzájem majiteli domu (pronajímateli) jinou ma
jetkovou hodnotu, pod kterýžto pojem spadá zajisté i případ, když ná
jemník sprošťuje navzájem majitele domu ze vzájemného plnění ma
jetkové hodnoty, když navzájem na se béře opatření nákladu, který 
by jinak majitel domu učiniti musil, jako v tomto ~případě, kdy tento 
jinak by byl mu musí! opatřiti a zaříditi přiměřené a dostatečné náhradní 
nájemné místnosti (§ 1 (2) čís. 12 zák. o ochl'. náj.). Poněvadž první 
soud neučinil zjištění svrchu uvedená a pro právní posouzení platnosti 
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smlouvy ,,? náhra~ě 5.000 Kč nutná, zůstalo řízení kusým a neúplným 
(§ 496 CIS. 3 c. r. s.) a proto právem odvolací soud nařídí! doplnění 
řízení v uvedených směrech. 

čís. 7542. 

Věřitel, jemuž povolena exekuce zabavenim nároku na' vydáni p0-
dílu na společném .imění, příslušejícího dlužníku proti společnosti a je
muž bylo uděleno zmocnění, by toto dlUžníkovo právo uplatnÍ! jest 
oprávněn přivoditi zrušení společnosti potřebné k dospělosti zabav;ného 
nároku i proti vůli povinného, a to, byl-Ii dlužník společníkem veřejné 
obchodní společnosti, i tehdy, kdyby dlužník podle smlouvy onoho 
práva neměl. 

Z toho důvodu, že žaloba se domáhá zrušení společnosti veš k e
r é h o movitého majetku, nelze ji zamítnouti pro neurčitost žalobní 
prosby. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927. Rv I 6/127.) 

žalobkyni byla povolena k vydobytí peněžité pohledávky exekuce 
zabave~ím dlužníkova práva PToti společnosti na vydání podílu na spo
leč~n~kem Jmění, a bylo. jí uděleno zmocnění, by uplatnila toto právo 
dluzl1lka, a aby k tomu učelu podle předpisů občanského práva žádala 
o ;ozdělení neb ? zahájení :oztřid~o~<lcího řízení, dala výpovědi ze spo
lece,nskeho pomeru a aby za dluzl1lka vydala prohlášení, jichž i jinak 
Je !reba k .výkonu a k ~yužitkování práva. Údy společnosti byli Josef F. 
.a zal?vany Josef V. Zalobkyně vypověděla žalovanému Joseft) V -ovi 
spol~censkou smlouvu na 24 hodin a žád<lla o likvidaci společnosti a 
rozdelení společenského jmění a když to žalovaný odepřel, domáhala se 
na ně~ ža,lobou,. ? niž. tu jde, by žalovaný byl uznán povinným svoliti, 
hy veskery movlty majetek závodu byl prodán veřejnou dražbou a vý
těžek, dražby jako~ ! hotové peníze závodu rozděleny byly v poměru 
spolecenskych podIlu Josera F-a a Josefa V-a, totiž v poměru 115:90 
mezI žalob~yni a žalovaného Josefa V-a. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o II c e zalobu pro tentokráte zamítl, o d vol a c ís o u cl k odvo
lání žalobce napadený rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrátil věc 
,odvolacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

K vydobytí pohledávání 102.529 Kč byla žalobkyni proti Josefu F-ovi 
povolena .. ex:k~c,e zabaven!m ~ráva na vydání podílu na společném 
JI"em, pnsluseJIclho povmnemu Jako společníku neprotokolované spo
lečnost,l:, fIrma J..y. ~ spol., recte JosefV. a Josef F., tovární výroba 
kartonazl, a bylo JI udeleno usnesením exekučního soudu ze dne 6. března 
1926 podle § 333 ex. ř. zmocnění, by toto dlužníkovo právo jeho jménem 
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uplatnila a by k tomu účelu pO,cJe předpisú obča~s~ého,práv~ }č1. ~Xl. 
úv. zák. k ex. ř.) žádala o rozdeleni neb o zahaJem n:em rozt.n~ovaclh?, 
dala výpovědi ze společenského poměru a by ~Ia,tn,e za dl~~l1lka, vyda
vala prohlášení, jichž jinak jest třeba k v~ko~aval1l,a vyuzltk~va~1 za
baveného práva. Byla tudíž žalobkyně opravnena, pnvodlh zrusem spo
lečnosti k VLIli dospělosti zabaveného nároku i proti vůli povinného, pokud 
se týče vypověděti žalovanému společenskou smlouvu s dlužníke,;, Jo
sefem F-em, a to, byl-li povinný veřejným obchodním spole,čmkem, 
vzhledem k ustanovení článku 126 druhý odstavec obch. zák, I tehdy, 
kdyby povinný podle smlouvy tohoto práva neměl (srovnej Ne?ma~n: 
komentář k exekučnímu řádu, 1909-1910, str. 963), Jenze vypoved 
v tomto případě by musila býti dána alespoň šest ~něsícl1, pře? ,uply~ 
nutím obchodního roku, kdežto jinak (§ 1212 obč. zak.) vypoved stah 
se mohla libovolně a toliko nesměla se státi lstivě neb v nevčas. žalob
kyně, vycházejíc patrně ·Z předpokladu, že jde o společnost podle občan
ského zákoníka, vypověděla žalovanému spo!eče?skou :mlou~u na .24 

hodin a žádala likvidaci společnosti a rozdelel1l spolecenskeho JInem 
a, když žalovaný to odepřel, žádala za vydání rozsudku, že ž.alovaný 
jest povinen svoliti, by veškerý movitý majetek závodu, vedeneho pod 
označením J. V. a spol., tovární výroba kartonáží, byl prodán veř~Jnou 
dražbou a výtěžek dražby, jakož i hotové peníze závodu byl~ rozdel~tly 
v poměru společenských podílů josefa F-a a josefa y-a, tO:IZ ~ P?merll 
115:90, mezi žalobkyni a ŽaJovaného. Prvý soud predpokladaJe, ze J~e 
o veřejnou obchodní společnost, zamítl žalobu pro te?t~~ráte, ?rotoz: 
nebyla dosud provedena likvidac.e, bilance a konečny ucet, pn če,mz 
mu patrně ušlo, že po provedení likvidac~ by tu, aSI neby,lo movlteho 
majetku, jenž by veřejnou dražbou mohl byh prodan, a ,v dusl~dku toho 
neobíral se otázkou právní účinnosti výpovědi, základm :0 ?ta:kou 1":0 
rozhodnutí této právní rozepře. Odvolací soud uznal spravne, ze ~omer 
mezi žalovaným a Josefem F-em by~o by lze posu~ovah Jako v~reJno~ 
obchodní společnost toliko za podmll1ek § : uv. zak. k obc,h. za~., ale 
nevyhověl odvolání a potvrdil rozsudek prveho soudu Jedme z duvodu, 
že žalobní žádání, by veškerý movitý majetek společenského závo~u 
byl prodán veřejnou dražbou, je tak neurčit,é, _ že by, nebylo Iz~ n;, za
kladě rozsudku vésti exekuci, když se neuvadl, ktere JednotlIve vecI. to 
jsou a, pokud jde o hotové peníze, jest dosud nejisto, zbydo~-li p~ lIk
vidaci, když se neví, zda peněz jsoucích zde v den, kdy spolecensky po
měr měl skončiti, nebude použito při vyřizení zbývajících obchodů nebo 
k zaplacení dluhů podniku. Než s tímto názorem odvolací~oc~~udu, ne
lze souhlasiti. čeho se žalobkyně domáhá, JesLpodle obsahp zaloby a 
jeji prosby zcela jasno. Jde jí o realisaci nároku na vydán!"podí!u na 
společenském jmění, který přísluší josefu F-OVl J2ko spolecl1lk~ shora 
uvedeného závodu a mluví-li žalobní prosba o veškerém movltem ma
jetku tohoto závodu' jsou tím věci, které mají býti předmětem veřejné 
dražby, dostatečně ~značeny, neboť stačí takové označení, by v))ř~padě 
prodeje jednotlivé věci bylo lze určiti, což podle tohoto oznacel1l Jest 
možným. Pokud však jde o peníze, jsou tím míněny hotové peníze zá-
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vodu, jež tu budou po provedení likvidace, a nebude-li jich, pak ovšem 
exekuční soud nebude je rozdělovati. Jest proto výtka učiněná dovola
telkou v tom směru opodstatněna. Než odvolací soud, když již byl toho 
l~í:~ění,~ že v~ciJ jichž žalobní prosba se dotýká, slušelo označiti přes
n;JI, I~elne SIce podle §§ 84 a 235 c. ř. s., arci však podle § 182 c. ř. s. 
pusobltJ k tomu, by tento nedostatek byl odstraněn (srovnej rozh. Uve
řejněné ve sb. n. s. pod čís. 5358), a nesměl toliko z tohoto důvodu ža
lobu zamítnouti pokud se týče upříti odvolání úspěch, jelikož by se to 
nesrovnávalo se zásadou procesní hospodárnosti ovládající civilní soudní 
řád. V důsledku toho ani odvolací soud nezabýval se otázkou právní 
účinnosti výpovědi a zejména ani nezjistil skutečnosti rozhodné pro po
souzení, o jaký právní poměr mezi žalovaným a Josefem F-em jde a po
dle kterého práva případ má býti posuzován, zda podle práva obchod
ního či podle občanského zákoníka. 

čís. 7543. 

Hostinskou koncesi může uděliti jen úřad a nelze z ni plynoucí 
0l?rávnění zpravidla předati ani převzíti snukromoprávním jednáním. Ho
stmský podnik však může býti předmětem soukromoprávních jednáni. 

. Ručeni _ nab~atele podniku za dluhy podniku (§ 1409 obě. zák.) 
pOJí se k prevze!t podniku a nikoliv k převzetí té neb oné jeho vice méně 
podstatné součástky. Ručení vzniká sk~tečným odevzdáním podniku. 

(Rozh. ze dne 24. listopadp 1927, Rv 1266/27.) 

Žalobce dodal pivo ~o hostince, je~ž !lálež~1 Barboře D-ové a jejž 
tato postouplla sve dcen Mam V-ove. Zalobe, by žalované Barbora 
D-ová a ,Marie V-ová ,byly uznány _povinnými zaplatiti rukou společnou 
a nerozdJlnou odebrane pIVO vyhovel pro c e sní s o udp r v é s t o
I I C e pouze ohledně Barbory D-ové. K odvolání žalobce uznal o d
v_~ I a c í s o u_do podle ž~l~by i proti Marii V-ově. O ův o d y: Přede
VSlm n,elz_e :'Pf1~1 _opravnenl vytee odvolatelově, že prvý soudce nevy
sbhl naleZlte zj1stenou skutkovou okolnost, že žalovaná Barbora D-ová 
podle smlouvy trhové (postupní) ze dne 21. řijna 1922 postoupila a ode
vzdala usedlost čp. 12 v Z. i s hostincem spolužalované své dceři Marii 
V-ové a jejímu muži Antonínu V-ov i, že pak živnost hostinskou provo
zovala: ještě_ dále na vI,astní účet. SOud odvolací sdllí plně právní názor 
odvolatele, ze na rozdJl od nemovitosti jest též zmíněná hostinská živc 

nost v l)emovitosti té provozovaná sama o S-0bě zvláště určitou rnajetko
~ouho~~ot?U, kt;ré také samu o s,obě lze nabýti, tudíž že tato živnost 
Jestz~lastl11m jmením, pokud se týce podnikem, jaký má na mysli usta
novem § 1~7 III. dllčí novely. Zjistil-Ii tedy prvý soudce, ie po prodeji, 
p~kud se.tyče popostupu nemovitosti manželům V-ovým, živnost ho
stJnskou J1n,l podle smlouvy rovněž postoupenou Barbora D-ová provo
zovala na dale sama na. vlastní účet a že Marie V -ová počala živnost tu 
na svůj' účet provozovati sama teprve v roce 1925, když jí udělena byla 
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hostinská koncese, pak podle názoru soudu odvolacího ,teprve tent~ ~~a
mžik, kdy se Barbora D-ová provozová';Í živnosti te n~. v,lastlll ucet 
vzdala a kdy spolužalovaná Marie V-ova_zlvn~st tu_ "ll,a svuJ u~et pro,:,o
zavati počala, dlužno považovati za prevzetJ ]lne,ll!, vlastne ~o_dmku 
spolužalovanou Marií V-ovou ve smyslu ustanovelll § 187 II!:. (h~cI no: 
vely. S názorem prvého soudu, že př~vzetí podniku stalo Sf;' ]lz zaroven 
s odevzdáním hostince, jež stalo se, Jak meZI stranamI nem anI sporno) 
již v roce 1922 souhlasiti nelze, ba není ani rozhodné, kdy se Barbora 
D-ová vzdala hostinské koncese, pokud se týče, kdy p~s~ouplla hostin
ský ji"lVelltář, což vše nemusí míti ještě vzápětí převz:Í1 z.lvno~tensk~~o 
podniku samotného nabyvatelem nemovi;o~ti a h~st,111skeho mventa::. 
Dokonce pak není převzetí živnosl! podmmeno vzda~lm se kon~ese dn
vější majitelkou živnosti a jejím nabytím, n~v?u ',l1,a]lt;lkou. Dusle~kem 
toho jest za účelem důkladného vysvetlem veCI a radneho posouze~1 _ro
zepře třeba zjistiti okamžik, kdy skutečně žalov~ná Barbora_D-o~~ ZIV
nost hostinskou na svůj účet přestala provozovah, ponechavsl d~lsI pro~ 
vozování živnosti spolužalované své dceři Marii V-ové na JeJI vlastm 
účet, čímž podle toho, co shora uvedeno, rozuměti jest přev~etí lodl11k~ 
toho posléze jmenovanou. Soud prvé stolic~. z!:stJI slce,ze zalovana 
Marie V-ová počala provozovati živnost na svuJ ucet teprve vroce 1925, 
když jí byla udělena hostinská koncese, blí,ž_e datum .~~~o nezpstJv. Shle
dal proto soud odvolací potřebným, ,za ,ucelem ,bl!ZSlho urcem tohoto 
data, opakovati důkaz výslechem svedku ~nt~l11na V-a a, ]osda H~a: 
A tu na základě výpovědí jmenovaných ~vedku ve, spoJe';l s vypoved: 
žalované Barbory D-ové má soud odvolacl za prokazano, ze Jme~ov:,!,a 
žalovaná zmíněnou živnost hostinskou provozovala sa~a ~_a svuJ ~cet 
až do Nového roku 1926 a že teprve po té počala na ~vuJ uC,:t tut~_ z:v~ 
nost provozovati spolužalovaná její dcera Mane V-ova, kterezt;:, zpst,;m 
souhlasí ostatně s původním přednesem této žalov~né, podle ~ehoz pre
vzala hostinec až 4. ledna 1926. Ježto tato žalovana - Jak ma soud od
volací výpovědí svědka Antonína V-a ve spoje~J s _ výp?vědí tf samo~n~ 
dále zjištěno, - byla již v listopadu 1925, tudlz ?red tun., ne~, s~utec~e 
živnost hostinskou převzala, v pivovaře žalobcove, kde ]lm tyz re~l, ze 
dluh matky její za pivo dělá přes 3.000 Kč"a j~žto též soudem prve.sto
lice bylo bezvadně zjištěno, že Barbor~ D-~va za PIV?, do konce !Jsto
padu 1925 od žalobce odebrané ;émuz za:al~vanou ~astku dluhovala, 
a ježto konečně mezi stranamI nem spo;no, ~e zal?.:'ane byl~ o z~pl~cel11 
dluhu toho před 1. prosincem upoml11any, Jest t~z prokaza~?, z,e zalo
vaná Marie V-ová o dluhu své matky věděla a JSou tu tudlz dany ve
škeré okolnosti, jimiž závazek její za zažalovanou pohledávku ve smyslu 
ustanovení § 187 III. dílčí novely jest podmíněn. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované Marie V-ové. 

Důvody: 

Důvod mylného právního posouzení věci (§ 503 čís .. 4 c:_~. s.) není 
opodstatněn, vezmou-Ii se za základ skutkové okolnostJ mZS1!m soudy 
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zjištěné a nesporné. Dovolatelka sama nenapadá skutečnost, doloženou 
trhovou postupní smlouvou ze dne 21. října 1922, že dovolatelčina 
matka postoupila jí a jejímu manželi s domem čís. 12 a s ostatními ne
movitostmi zapsanými v kn. vl. 73 kat. obce Z. také živnost hostinskou 
zavazujíc se, vzdáti se koncese pod podmínkou, že koncese bude jed~ 
nomu neb druhému z nastupujících od živnostenského úřadu na místo 
ní udělena. Také není sporno, že dovolatelce byla hostinská koncese 
v jejím domě udělena a že tam hostinskou živnost provozuje. Z těchto 
okolností usoudily nižší soudy právem, že dovolatelka hostinskou živ
no~t jako podnik, od .~vé matk~ převzala. Dovolatelka poukazuje ne
pravem k tomu, ze JeJI matka jl zlvnost předati nemohla, protože živ
nost (koncesi) ,může uděliti jen příslu~ný úřad. Dovolatelka zaměňuje 
pOjmy hostmskeho podnIku a hostmske koncese. Tuto jako úřední po
volení k provozování živnosti může ovšem uděliti jen úřad a nelze z ní 
plyno;,cí .opatření ,- zpr,avidla - :oukromoprávním jednáním předati 
aH! prevzlÍl. Ale neco Jlneho Je hostmský podnik jako souhrn osobních 
věcných a právních složek, sorganisovaných ve výdělečné hospodářství: 
Tento hospodářský celek může ovšem býti předmětem soukromopráv
ních j<;dnání a. tak~ jí~ často a stále je. Rozdílu toho si také strany 
byly vedomy, sJednavaJlce trhovou smlouvu ze dne 21. října 1922. Podle 
ní rozeznávaly mezi těmito pojmy přesně a upravily, přihlížejíce právě 
k této různosti, právní poměry v obou směrech úplně rozličně, totiž tak 
že odstupitelka podnik nastupitelům postoupila a oni jej převzali, kdežt~ 
o koncesi se dohodli, že odstupitelká se jí zřekne, aby jeden z nastu
pitelů se o ni mohl ucházeti. Převzala-Ii žalovaná takto, smlouvou ze 
dne 21. řijna 1922 matčin hostins]{ý podnik jako celek, nebylo třeba, 
by odvolací soud zvláště ještě zjíšťoval, kdy a jak převzala jednotlivé 
jeho součástky, z nichž se takový podnikový celek zpravidla skládá 
jako jsou zásoby piva, inventář, pohledávky nebo jiná aktiva, třeba ž~ 
sebe menší. Je to právě bez významu, protože zákon pojí důsledek ni
čení nového nabyvatele za dluhy převzatého podniku k převzetí podniku 
a nikoli k převzetí té neb oné jeho více méně podstatné součástky, Roz
hodným je toliko, kdy tento zákonem stanovený důsledek (ex lege) 
vzniká. Je to okamžik skutečného odevzdání podniku, dovršení (per
fekce) právního jednání o převzetí, okamžik, v němž se odevzdání stává 
i zevně seznatelným, jeho »uveřejněním«, jemuž ovšem je postaviti na 
roveň individuelni »oznámení« jednotlivému věřiteli (srv. zprávu ko
mise pro just. záL o osnově III. novely k obč. zák., 78 příl. k těsnop. 
pro!. panské sněmovny, XXI. sese 1912, str. 301). V příčině té usoudil 
odvolací soud ze svědectví V-a a H-a, že žalovaná teprve po Novém roce 
1926 počala hostinskou živnost provozovati na svůj účet, jak to také 
sama tvrdIla ve svém původním přednesu, podle něhož převzala ho
stinec až 4. ledna 1926. Odvolací rozsudek není tudíž stižen vadou 
mylného právního posouzeni (§ 503 Č. 4 c. ř. s.). Srovnati správnost 
jeho důvodů - jak praví dovolatelka - s rozho.dnutím ze dne 14. dubna 
1924 R I 213/24 čís. 3749 sb. ll. s. nelze, protože rozhodnutí s uvede
nými dáty neexistuje. Míní-Ii dovolatelka snad rozhodnuti ze dne 16< 
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dubna 1924, č. j. Rv I 213/24, čis. 3739 sb. n. s., I:elze,~ němu př!hli~ 
žeh, protože je založeno na podstatně jiném skutkovem de]l, podle, neho~ 
_ rozdílně od souzeného případu - nebylo mezI stranamI umluv) 

o převzetí. 

čís. 7544. 

Ten, kdo zaplatil převodní poplatek z kupn, s?'1!ouvy o ~~movitos!i 
mezi třetími osobami již po té, kdy nemovito,st ~ale ~rodal lmé osobe, 
není oprávněn domáhati se podle § 1358 obc. ~ák. ,?áhrady, na sm~uv
alku z oně zpoplatněné kupní smlouvy. Lhostejno, ze Sll platce svemu 
kupiteli zavázal k výmazu převodního. pop,latku. ", 

Plátce nemá nároku na náhradu ani podle § 1042 obc. zak., prede
psal-li poplatkový úřad poplatek nikoliv tomu ~luvn1ku z oné kupni 
smlouvy, na němž se domáhá náh~ady, ~ýbrž,_druhemu,sm1u~~ikU, aza: 
jistil-Ii si poplatek na nemovitosti na zaklade platebnlbo pnkazu prah 
druhému smluvniku. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv 1357/27.) 

V roce 1921 prodala žalovaná nemovitost Fr~nt~šku K-o,:i a Filipu 
H-ovi od nichž ji v roce 1923 koupila žalobkyne, zalobkyne zaplahla 
v roc~ 1926 převodní poplatek ze smlouv~ z roku 1.~2,1 ber;rím,: úřad~ 
a domáhala se jeho náhrady na žalovane, Bylo z]lsteno: ze prevo?nI 
poplatek byl na nemovito.sti knihovně zajišt~n, ~le .. ~ dobe, kdy ho za
lobkyně zaplatila, nebyla již vlastnicí nemOVItostI, ]lz byl~ prodala Kon
stantinu š-ovi a že záznam zástavního práva na nemovltoslt pro oner: 
poplatek stal 'se na základě pl~tebního příkaz~ vydaného pouze, proh 
Františku K-ovi a Filipu H-ovi. zaloba byla zat~lItnuta s o u d Y v sec h 
tří s t o I i c,N e i v Y š š í m s o ude m z techto 

důvodů: 

Dovolání, opírající se o dovolací dův?d čIs. 4 § 503 .c. ř. s,, není 
opodstatněno. Pokud žalobkyně opirá sv~! narok, a?y ]I zal~vana 'il3-

hradila převodní poplatek předepsaný a JI zapl~,ceny z kupm smlouvy 
ze dne 7. října 1921 mezi žalovanou a F,ranhskem ,K-em a ,Flhp;,m 
H-em, o ustanovení § 1358 obč. zák., ~amltl ?dvolacl soud n:,r~~ za
lobkyně právem. žalobkyně zaplatila prevodnr poplatek, kdyz Jlz. ne~ 
movitost, které se převodni poplatek týkal, prodala a ,do vlastnrctvl 
převedla na Konstantina Š-a. Neručila tehdy ~a převodn!. poplatek an; 
věcně (§ 72 popl. zák.), a ježto nebyla smluvnr st:anou pn kou~1 a take 
jinak se poplatkovému eráru za poplatek nezaruČIla, anr ,.osob,ne., PO,dle 
§ 1358 obě. zák. má však plátce cizího dluhu len v pnpade. v,ecneho 
neb osobního ručení za dluhy nárok na náhradu toho, co na CIZI dluhy 
zaplatiL Jest mylným názor dovolatelky, že "'.ár0k. na náh:adu podle 
§ 1358 .obě, zák. jí přísluší, protože se Konstantmu S-OVl zavazala k vy-

,\ 
, , 
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-maZ,ll pře~od.ního poplatku zajištěného na nemovitosti. Tento závazek 
ne~I zaruce~Im se za dluhy, nestal se také proti věřiteli, poplatkovému' 
er,;ru ~ nenI t~dy ručebním záv.azkem, jehož splnění by podle § 1358 
obc. zak. zalozIlo narok na nahradu vynaloženého nákladu. Právem 
také neuznal odvolací soud, že žalobkyni přísluší zažalovaný nárok 
P?dle §~ 1042 obč. zák. Poplatkový úřad předepsal (§§ 60 a 68 popl. 
zak.). prevo~nípoplatek nikoli ia1~vané, ~ýbrž Františku K-ovi a Filipu 
H-OVI a zaJIstIl Sl nezaplaceny prevodm poplatek na nemovitosti, jíž 
se týkal, na základě platebního příkazu vydaného na K~a aH-a. Ža
l~bkyně .platíc, by jej mohla podle svého závazku proti Š-ovi vymazati, 
prevodm poplatek, plalIla za Františka K-a a Filipa H-a, nikoli za ža~ 
lovan?u a. n~vynaložila peníze za tuto. Nemá tedy žalobkyně proti ža
lov<tne am naroku podle § 1042 obč. zák. a odvolací soud, uznav takto 
nepochybil. Podotknouti jest, že se rozhodnutí ze dne I. prosince 1925' 
Rv I 1,3~6/25 uveřejn~né ~e s~~. n. s. pod čís. 5504, jehož se žalobkyně 
dovolava, na projednavany pnpad nehodí. V dotyčném případě domá
hal se a byla, podle § 1358.obč. zák. přiznána náhrada za převodní po
p~atek vlastmku nemovItostI poplatkem stížené, který podle § 72 popl. 
zak. za poplatek věcně ručil (§ 1358 obč. zák.). Toho v případě, o který 
~e tuto jedná, není. 

čís. 7545. 

~ Nárok zaměstnance na zabraném 'majetku proti přídělcj na nábradu 
skody, ježto proti ujednání přidělce se Státním pozemkovým úřadem 
p? předání zb~tkového statku přesadil zaměstnance z deputátníka na 
del~~ s de~~ ,plate~, což podle ujednání bylo považovati za pro
pU~tělll bez vazneho duvodu, dlužno uplatňovati ve lhůtě § 1162 d) 
obc. zák., k níž jest přihlížeti z úřadu. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv I 406/27.) 

. ža!o?ce domáhal se na majiteli zbytkového statku odškodnění podle 
~!ednam ze dne 24. ledna 1925, učiněného mezi Státním pozemkovým 
uradem a žalovaným jako příděIcem při odevzdání zbytkového statku 
Z: ~ to prot?, ~e ho žalo~aný proti onomu ujednání přesadil z depu
t~tmka. na de!mka s denmm platem, což podle bodu 17 a), e) zmíně
neho ujednám jest propuštění bez vážného důvodu a zakládá pro žalo
van~ho povinnost k ':,dškodnění smluveného v ujednání. žaloba byla 
za~Itnuta s o u d Y vs ech tří s tol i c, N e j vy Š š í m s o ude m 
z techto 

d ů vod ů: 

žalobcem uplatňovaný nárok musil, ježto jest nárokem z bezdůvod
ného a tím i~ př~dčasného r~zvázání služebního poměru, býti podle 
§ 1162 d) obc. zak., by nezamkl, uplatňován na soudě do šesti měsícll 
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oele dne, kdy jej mohl žalobce vznésti. Tato lhůta nebyla žal~bcem do~ 
držena. Žalobcovo přesazení z deputátníka na dělníka s den!1ll11~ platen: 
stalo se, jak bylo zjištěno, před 4. únoreI;'. 19?5, kdy ~ t?mto presaze~I 
jednala paritní komise, žalobce mohl svuJ narok vznest! na soud nej
déle do šesti měsíců po tomto dni, avšak učinil tak teprve dne I? srpna 
1925, tedy po uplynutí lhůty stanovené v ~ 1162 d) obč. za~. Jeho 
nárok jest následkem toho podle u,stanoven,I § I! 62 ~) obč. zak. vy
lončen, a byl-li nižšími soudy, byt I z jll1ych duvodu zamltn,ut, st~lo 
se tak právem. Přezkoumávati důvody nižších sou,d~, ~!'o .~tere ?yl za
lobní nárok zamítnut a obírati se vývody dovolal1l, Jlmlz se zalobce 
snaží důvody ty vyvrátiti; není za toho stavu věci zapotřebí. Dod".tI 
jest, že i když nebyl ve sporu žalov~nýr;r zánik ~alo?ního nár?ku na
sledkem projití lhůty § 1162 d) obc. zak. ~platnovaon, n~vadI to, ~y 
k zániku tomu nebylo přihlíženo. Zachovám této Ihuty je~t hmot~e
právní podmínkou nároku, lhůta ta jest propadná (srov. zpra~u ~ko~Ise 
k novele obě. zák. str. 235, sb. n. s. čís. 87 a 5003), a jest k 11l pnhhzetI 
z moci úřadu (sb.n. s. čís. 2835 a 4327). PO,dotknout} jest též, že 
mylným by byl názor, že ž~lobci\v nárok nespada~P?d lh.utu, § 1162 d) 
obč. zák. Jest nerozhodno, ze nejde o nahradu ~luz,neho, ! n~Iok na ~d
škodnění z bezdůvodného, z předčasného zr,usem sluze~l1lho pon:eru 
spadá pod ustanovení § 1162 d) obč. zák. Za~o~ meZI naro~y z pred~ 
časného rozvázání služebního poměru nerozeznava (sb. n. s, CIS. 5003). 

čis. 7546. 

Třebas' byla zažalovaná pohledávka splatn?u v do~ě podáni ~alob),', 
jest žalobu o plněni pro tentokráte zamítn~ti, bylo-ho z!l ,s12orneho n
zeni v prvé stolici o jmění žalovaného zahájeno v~ro~nant, lez bylo pte~ 
rozsudkem prvého soudu skončeno a podle nehoz nebyly vyrovnact 
splátky v době rozsudku prvého soudu dosud splatny. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv I 622/127,) 

Žalovaná dlužila žalující firmě za prodané a dodané zb?Ží ~e dni 
7. srpna 1925 7.674 Kč 11 h. Dne 14. února 1926 byla P??ana z~lo.?~ 
o zaplacení této pohledávky. Dne 28. června 1926 bylo zahajeno o Jmem 
žalované vyrovnací řízení, jež bylo dne 30. ~áří 1926 potvrzer:,0' Po~le 
potvrzeného vyrovnání měla žalovaná zaplatItI 350/0 kvotu ve trech pul
letních splátkách, první splátku 10% koncem ~~bna~ 19?7, ,ctr,u?ou 10% 
po šesti měsících a třetí splátku 15% po d~lsICh sesh me~Iclch. Roz
sudkem ze dne 26. října 1926 pro c e s n I s o udp rve s t o II c e 
žalobě o zaplacení žalobní pohledávky omezené na 7.444. Kč ~11 h vy~ 
hověl potud že uznal žalovanou povinnou, by zaplahla zalobkym 
7.444 Kč II '11 se 60/0 úroky od 7, srpna 1925 do 28. června, ~?25 ve 
'splátkách stanovených v potvrzeném vyrovnání ~z~ ,dne 30. zan 1 ~~6, 
10% do 30. dubna 1927, dálších 10% do šestI meslcu a 150/0 do dalslch 
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šesti měsíců. D U v o ci y: Soucl má za to ,', . , 
byl žalovanou po omezení uzna'n za .' .ze zalobm pozadavek, jenž 

" h' spravn)' Jest po p . , naD! za áJené po podání žaloby t k' .. ,' '. ravu a ze vyrov-
pouze na zpusob placení pOhledáv~y a e J:~. uk?ncene, může míti vliv 
dávka pokládána za předčasnou O 'dnemluze .vsak býti žalobní pohle-
I . . vo a Cl s o u d k od I'" ovane napadený rozsudek ot ďl vo am za-
povinna zaplatiti straně fal v;.' s opravo?, že, žalovaná strana jest 
7.444 Kč 11 h se 6% úroky u~c~ z omezene za,zalované pohledávky 
a z přisouzených útrat tOhoto

O 
s o· srpna 1925 az do 28. června 1926 

potvrzeným vyrovnacím usnesení~ r:e ~~~ 3~vot~~.v~91h6ůtáCh zjištěnýCh 
30. dubna 1927 dalších 1001 s'est '. o . zan , a to 10% dne 

, • o ' (O meslCu pozděJ" d I" h ' meslcu později za eventuelního d . . . I a a SIC 15% sest 
zbývaíících 65% zažalované POh~~~~e~l, napr,?,tl t;,mu žalobu ohledně 
kráte zamítL D u vod . Jest nes . v y, s pnsluvsenstvím pro tento
za procesního řízení !ahá'eno v porno, ~e v~rot~ zal;,vané straně bylo 
právoplatně soudem potvrz~no pI;?vn~~1 nzem ~ ~~ vyrovnání bylo 
1Ušení projednávaného civilníh~ spo~~a df ~y!~vnacI rad n~st~~oví pře
sledek zahájení vyrovnacího řízení ,UZ~I a ve vy;ovnam jako dů
exekučním titulem pro dlužníka ve ~ ~oud?e. pot~rzene vyrovnání není 
soud v procesním řízení v tomto sp y o~nan\fravem pokračoval prvý 
a spor rozhodL V rozsudku musil se

oru 
ez ~ edu n~. vyrovnací řízení 

ku placení a platební lhůt zcel !,rocoesD!. ~oud pn určování částky 
usnesení o vyrovnání a plat~bní Ihao/nz~uSOblÍ! obsahu právoplatného 
tože toto usnesení se zřetelem k S~I~t~~CIt; ~O~I;, t~hoto usnesení, pro
lhůtám zřídilo pro strany' nov' . e p a e m častce a k platebním e pravo a strana v I ... 
žalobní prosbu v souhlase s '. za U]ICI na to omezila 

d vyrovnaclm usnesení pvo t 
sou neprohřešil proti předpisu § 406 v m. r! 0vm se první 
k plnění jest přípustno jen, nastala-Ii sprt r. ~., podl~ neh?z. odsouzení 
Neboť zažalovaný peníz b I s lat. ..~ nos v dobe vydaD! rozsudku. 
právoplatným usnesením : ro~ná nyl',' JIZ v doboě podání žaloby, avšak 
zpusobem vížícím nejen st!any n ~~~~~ byla Ih~ta splatnosti odsunu ta 
davku musil rozsudek učiniti ;alost O~rO~~S?1 soud, a tomuto poža
roz~udek bylo s dodatkem, že se žaloba ~f an~ ne~yl~. I,ze vyhověti a 
:~neho zažalovaného peníze zamítá ov~emedne zbyvajlClch 65% Ome
cIanku III. zákona ze dne 26 dub '1923 č~ ohledem na ustanovení 
tentokráte, poněvadž v v>' dV na v'. IS. 99 sb. z. a 'no jen pro 
hledávka žalobkyně oživ~~~pa e nedodrzem vyrovnacích lhůt celá po-

Ne J vy Š š í s-o U d vyhověl dovol' . v . . 
clený ;ozsudek ve výroku, že se žaloba am zal;,van.e ~. 1; zrušil napa
lovaneho peníze s přísL pro tentokráte ohl~~ne zbyva]1clch 65% zaŽd
v ten .způs~b, že zamítl pro tentokráte ~~71~a, 2. Jmak změn i! rozsudek 
I~vana povmna zaplatiti žalující st vou toh,o obs,:hu, ze Jest ža
mze 7.444 Kč II h se 6r, . k ra~e z omezeneho zazalovaného pe-
1926 a z přisouzených útra~ t~~Oot~ o 7. srpna. 1925 až do 28. června 
potvrzeného vyrovnacího usnesení ksp?r~.~5%nl kvotu Ve lhůtách podle 
10% dne 30 dubna 1927 d n rajS e o soudu ze dne 30. září 1926 
15% opětně 'šest měsíců ;'oz~:j~h 10% šest měsíců později a dalších 
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Důvody: 

Dovolacímu důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. nelze upříti oprávněnÍ. Ža
lovaná napadá rozsudek odvolacího soudu ve výroku, jímž byla zamít
nuta pro tentokráte žaloba ohledně zbývajících 65% zažalovaného pe
níze z důvodu, že zamítnutí žaloby mělo se státi nadobro, nikoli jen pro 
tentokráte, nebo že se nemělo vůbec státi. Podle obsahu protokolu ze 
dne 22. října 1925 omezil zástupce žalující strany zažalovaný peníz 
7.444 Kč 11 h s přís!. na splátky podle obsahu vyrovnacího usnesení. 
Není třeba zkoumati, zda v tomto prohlášení žalobkyně jest spatřovati 
částečné vzdání se vymáhaného nároku podle § 394 c. ř. s., když ža
lovaná neučinila návrh na vynesení rozsudku pro vzdání se. Je-li tomu 
lak nemohl ani soud vydati takový rozsudek. Rozhodnutí odvolacího 
soudu, jímž zamítl pro tentokráte žalobu v tom směru, ač ani v odvolání 
nebyl návrh takový učiněn, porušuje tudíž zákon v ustanovení § 405 
a 462 c. ř. s. Bylo je tudíž k dovolání zrušiti. Ale ani v ostatní části 
neshoduje se napadený rozsudek se zákonem. Jest nesporným, že v čase 
rozsudku první stolice bylo vyrovnání žalované s jejím věřitelstvem již 
právoplatným. Podle § 53 vyr. ř. byla žalovaná jako vyrovnací dlužnice 
povinna uspokojiti vyrovnací věřitele jen podle obsahu vyrovnání. Jeho 
obsah zavazoval ji k tomu, by splatila pohledávku vyrovnací věřitelky 
ve lhůtách, z nichž však v době rozsudku nebyla ještě žádná splatna. 
Vyrovnáním byla však otázka splatnosti pohledávek, které ovšem podle 
§ 14 vyr. ř. platí ve vyrovnacím řízení za splatné, uspořádána jinak pro 
případ jeho uzavření, takže jeho uzavřením byl v budoucnosti mezi dluž
níkem a jeho věřiteli pro otázku tu rozhodujícím jen obsah vyrovnání 
(Bartsch-Pollak II. str. 186). Nastoupil-li tento účinek vyrovnání již 
v době rozsudku, náleželo soudu, by k němu přihlížel, když žalovaná 
vznesla ve sporu námitku, že zažalovaný nárok není vzhledem k obsahu 
vyrovnání splatným. Nevadilo tomu, že zažalovaná pohledávka byla jíž 
v době podání žaloby splatnou, když, jak řečeno, byla otázka splatnosti 
vyrovnáním pro obě strany jinak rozřešena. Tomu, by vynesen byl roz
sudek žalobě vyhovující, bráni! tudíž přeúpis § 406 c. ř. s. a měla býti 
žalobní žádost pro tentokráte zamítnuta, ana žalující strana nezměnila 
žalobní žádání znějící na plnění na žádání určovací (srv. Bartsch-Pollak 
ll. str. 287, Rintelen str. 567 a rozhodnutí čís. 4205 sb. n. s.). Míní-Ii 
odvolací soud, že vyrovnáním byla odsunuta doba splatnosti pohle
dávky, že však pohledávka zůstala podle § 406 c. ř. s. splatnou, když jí 
byla již v době podané žaloby, jest názor ten mylný, když - jak shora 
řečeno - byla otázka splatnosti pohledávky vyrovnáním jinak upra
vena a účinky vyrovnání nastaly v den rozsudku. Neposoudily tudíž nižší 
stolice věc správně s hlediska právního, vyhověvše žalobě. Nelze tu ani, 
jak míní žalobkyně, použíti obdobně zásady § 904 obč. zák., podle níž 
jest přenechati soudci, by podle slušnosti určil dobu plnění, zůstavil-li 
dlužník čas splnění své libovůli. Ustanovení to jest výjimečné a platí 
jen pro případ v zákoně myšlený. 
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Zákon ze dne 23. června 1926 čís. 156 b' . z~ závazků .~zni~lých bývalému Rakousku, sbÝ:~l:m~' ~te~~~~av~aeh 
lemu moenarstvl Rakousko-Uherskému říši Něm k' v' byvastátům. ,ee e a nemeckým 

P!.edpis § 1 zákona vztahuie se i na závazky soukromo rávní' .' v 

ne~ct c~skoslovenskýstát za závazek býv. rakouskéhO
P žele;n~~~ 

eraru z ~ra~u na tr~ti býv. severozápadní dráhy. 

~es~~ull~:e~~~a ~~::r~~~%~r~~::~Oi:~t~~Ýs~;:()§S~é~~k er;:i 
ces os ovenský erar na sebe splnění závazku. . 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv I 838/27.) 

, ž~lobce. utr~ěl dne 19. března 1909 u Všetat úraz na trati býv se
I e!?zapa?t;lv drahy a byl mu právoplatným rozsudkem z r k '. ~leren meslcní. dflChod 200 Kč. Proti žalobě, jíž se žalobc~ ~01~~~9 I vy
~e~koslo.ven~kem. ervár~ zvýšeni důchodu na měsičních 1.000 Kč a n~m~~ 
z~ ovany era: najme, ze p~dle .zákona ze dne 23. června 1926, Čís. 156 
s . z. a n:. ces~oslovensky staL nepřevzal dluhy býv. Rakouska a že 
v tO'?to ~npad~ pouze dobrovolně a z útrpnosti ač tak činiti nemusil 
vyp!acel zalobcl z ltdskosti měsíční důchod kter'y' ž mu z téhozv d' d' 
zvystl o 40'" pvo kt . v oV • v' uvO .u . ;0, fl eremz zvysen! zalobee výslovně uznal ž v I ť ť . 
sprava r;~n! pov prá:,u povinna důchod mu vypláceti, k Če~u~s Ž:I:í~; 
strana pnpomnela, ze SIce podepsala takový revers že však tak vo J' I 
P?d ~á:l~kem, poněva.dž, kdyby tak nebyla učinil;, nebyla by d'::'~~~I: 
~1.C. a o' a byla zamltnuta so u d Y vše c h tří s t o I i c N' v 
S I m s o ude m z těchto ' e J vy s-

důvodů: 

. k Po P!.ávní stránce je posouditi žalobní nárok jedině podle předpisů 
z~ ona, CIS. 15~/~6, p<;dle něhož čsl. stát není ničím povinován ani ze 
zavazku vZ~I~lych statum jmenovaným v odst. 1., tudíž i b 'valém Ra
ko:~k~, z jlnych sk~tečností (odst. 2), než z úmluv vlád ~nebo ue'ich 
orb~nu. MezI sk~tecnosti ty jest zahrnouti i úraz, jejž utrpěl žaloJbce 
v :ez~~ 1 90~ en pr?:,o.zu ~everozápadní dráhy, kterou tehdy převzal 
§. I . ra dOUS~y zelez~lC~1 erar ~e všemi právy a povinnostmi. Předpis 
záva~~e . zak.ona Z?l vseobecne, a jest jej proto vztahovati na všeck 

§ 
1 kd' t. J. \ na. zav~zky s?ukromoprávní, což patrno hlavně z odst. r 
, e se m UVl o zavazclch smluvních (Srv důvodovou . . čís. 68, vládní návrh k zákonu čís 156/;26 p,o·d.1 ov § 1 z~kravu !tsk h' b"" .' J ' e mz za -ona za-

n~~~~~: :~O~)l ~~a:ky' z provozu stát~ích podniků, včetně nároků na 
• . : a ezejl sem proto I zavazky z povinnosti k náhradě 
skody podle zakona o ručení železnic z roku 1869 čís 27 v . k V' 
obecny doslov § 1 vylučuje dále použití § 1409 obč. zák. i r;a~:h~k~~~ 
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jiného předpisu právního, z něhož se dovozuje povinnost čsl. státu ze 
závazků bývalého Rakouska. Podle § 4 zák. nebyly zákonem tím dotčeny 
zákony a akty, kterými čsl. stát vzal výslovně na sebe splnění závazků 
uvedených v § 1. Takovým aktem nebyla pouhá výplata důchodu při
souzeného žalobci proti bývalému železničnímu eráru, t. j. proti státu 
rakouskému, zejména když se tak stalo s výhradou obsaženou v reversu. 
Revers ten vylučuje výslovné uznání, jaké má na mysli § 4 zák. čís. 
156/>26, nezáleží proto na tom, z jakého důvodu žalobce jej podepsal. 

čís. 7548. 

Vzdal-li se vymáhající věřítel exekučního zástavního práva na ne
movitosti, zaniklo zástavní právo a nemohlo býti na něm nabyto exe
kučnlho nadzástavního práva, třebas exekuční zástavní právo nebylo 
dosud vymazáno z pozemkové knihy. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv I 1181/27.) 

Pavlíně V -ové byla povolena proti Františku V -ov i exekuce vnuce
ným zřízením zástavního práva na domě čp. 614 v Praze jako vkladbě 
hlavní a na domě čp. 387 v T. jako vkladbě vedlejší. Vymáhající Včři
telka navrhla dne 30. září 1924 zrušení veškerých exekucí vedených 
proti Františku V-ovi, zejména též exekuce vnuceným zřízením práva 
zástavního na domě čp. 614 v Praze a ve všech vkladbách vedlejších. 
Na základě tohoto návrhu byly usnesením ze dne 10. října 1924 veškeré 
exekuce podle § 39 čís. 6 ex. ř. zrušeny až na exekuci ohledně vedlejší 
vkladby, týkající se vložky 1335 poz. knihy kat. obce T., ohledně níž 
bylí navrhovatelé odkázáni na to, by zrušovací návrh podali u okresního 
soudu v T. Tento návrh u okresního soudu v T. nebyl hned podána tím 
se stalo, že si Dr. R. vymohl 9. prosince 1924 právo zástavní na pohle
dávky Pavlíny V-ové. žalobě Františka V-a, domáhající se toho, by byla 
zrušena exekuce povolená Dr . R-ovi vkladem zástavního práva na po
hledávky váznoucí na domě čp. 387 v T., pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o l) d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Odvolací soud zjišťuje, že vymáhající věřitelka Pavlína V-ová na
vrhla společně se svým dlužníkem, nynějšim žalobcem Františkem V-em, 
zrušenr exekuce ohledně pohledávek v žádosti ze dne 1. dubna 1924 
uvedených, které tento soud podle § 39 Č. 6 ex. ř. sice povolil ohledně 
domu čp. 614 v Praze, avšak ohledně vedlejší vkladby, totiž vložky 
čís. 1335 pozemkové knihy pro katastrální obec odkázal rozhodnutí 
o zrušení exekuce na okresní soud v T., jímž toto zrušení exekuce dosud 
nebylo povoleno, ba ani tam nebylo navrženo před nabytím nadzástav
ního práva žalovaného JUDr. Rudolfa R-a. Z toho odvolací soud US\!-



,>"', 

1878 ~ Čís. 7548 ~ 

zu~eJ že toto nadzástavní právo dosud . 
ant nebylo tvrzeno že pohledávk P n?Ommulo, to tím méně, ježto 
by~o výslovně žalob~em doznáno J p a~,Iny V-o~é pominuly, naopak 
a ze tudíž jak pohledávky samo' t

ze
, at'kma V:ova nedostala zaplacení 

I " "" ne a I zasta" , v Ozce C1S. 337 správně 1335 I: Vll! pravQ pro ně ve 
S t' t " o (reSlllm soudem v Tv>' , 

,m o pravním názorem nelze souhl '1' P . znzene dale trvají 
niká zástavní právo také vzdá-li se "a~1 I. o~le § 467 obč. zák. za~ 
,~ta,ven~ věci, třebas by' dlužná po,:I:rd ,elkPo zakonu~vého práva k za
obc. zak. arci nestačí ke zrušení h ~v a ~rvala dale. POdle § 469 
naopak hypotekární statek po tak J;~~~~ky Z~ll!~ dl,:hu o sobě, a jest 
z pozemkové knihy. Platí to roti tř' z~vaza~, ,az je dluh vymazán 
nevěděla o zániku pOhledávk a' eh osobe, n'.aj::' plahlý nárok, která 
Usta~ovení § 469 obč. zák. pl~tí v~=~n.ala v duve~e ve veřejné knihy. 
stavll! právo úmluvou stran tud'- d . jenom,)de-h o postup neb o zá
právo vydobyté na hypotekární ;ohl~~~O~OI'l1,e na?y.té" kdežto exekuční 
hko podle skutečného právního trván~ u 6est u,cmnym po právu to
davky, a proto předpisu čtvrté v't za avene hypotekární pohle
nabytí exekučního práva zásta ~hY § 469 obč. zák. nelze použíti pří 

d ,. Vll! o (srov. plená' h ' . 
s~u , u ve Vldm ze dne 13. ledna 1909 čís I . rnl., roz odnut, neJv, 
d~ve~'y v pozemkové knihy předpokládá ',8~ k~lha jud.). Přípustnost 
vrene v dŮvěře ve veře'né knih' .' pr~~m ,na;ok ze smlouvy, Uza
exekučního vymáhání ~luVí úč~· P10~1 rOZSlfent teto dŮVěry na případ 
mezi dobrovolným a vnuceným e ,~xe ,uce. ,lest ~odstatný právní rozdíl 
brovo-Iné zřízení zástavního .' zn~enn;n za~ta~n.'ho práva. Jde-Ii o do
dlužníkem a zástavním věřit~rea~a, Jd~ °dPra~l1l Jednání mezi zástavním 
chrání v tomto případě clu' ve' rl' va z~sa, ~ du. věry v pozemkovou knihu 
.. , pravm jedná " b 

C1Z1 vec. Tomu nenl' tak pr'l' , nI, ze ne ude zastavena vnucenem zří "- , 
na dlužníkově straně není lfávníh . ,";ll! zas,tavl1lho práva, nebol' 
něno zásadou veřejné víry. teřejl . ~ ]~dnam" ktere by mělo býti chrá
lení o jmění a úvěrové schopnost

Ia n~ a nem kmhou podávající vysvět
smlouvy, ny' brž vy'kazelTI o dl's 1 os,o ,J, s kterou je zamýšleno uzavření 
k 'h POS1Cl111TI oprá " b nl ovního zápisu disponující J -1' t vne;;l OSo y, o předmětu 
Pavlína V-ová dne I dubna 19'24

e ~ tV ~'h"to pnpadě zjištěno, že se 
hl ,.' zas avm o svéh ' 

Vf a zrusem exekuce "e'í 't ' " _ o prava vzdala a na-
žalovaný Dr. Rudolf R J ;a;~t~ avn~1 pravo zaniklo, a nemohl na něm 
práva, neboť exekuční fád plp~~~' e l 454 obč. zák. l1adzástavního 
(§§ 37, 170 č. 5, 253 odstavec tř~t~x: U:l, Jenom na j~TI~ní povinného 
pohledavka, na kterou je vedena exek x'. r~du) a, ~en!-h hypotekární 
po právu, zasáhla by exekuce nikol u,ce P, ~ takova ,uz ve skutečnosti 
vlastníka hypoteky který v 'h"~' Jl11e!1!. p~vmneho, nýbrž jmění 
a věřitel by použil' pro seb/ml~V,:!lclmu ~enteh není ničím povinen, 
které tomuto již nepřísluší K fom ~la~tl1lk~ hypotekární pohredávky, 
bavené hypotekární pOhlecúvky (§u :h~s uP':J; predplsy o, přikázání za
pokud jde o právo úko'e rozhod~' e:;. ;adu), z mchz Je zjevno, že 
zabavené pohledávky. ~;ávem ledJe bk~ne~ne Jen skutečný hmotný stav 
P?teky vznesena žaloba podle § 17 y a ,zalobcer," Jako ,:Iastníkem hy
neho JUDr. Rudolfa R-a bl' ex. r., nebol exekUCI spolužalova-

yo zasazeno Jeho právo záležející v tom, že 
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zástavní právo pro pohledávku jeho věřitelky Pavlíny V-ové, která se 
ho vzdala, již neexistuje, a jeho nemovitost již jest prosta tohoto bře
mena, což je právě s hlediska § 37 ex. ř. právem, činícím další exekuci 
nepřípustnou. 

čís, 7549, 

žaloba, by byla prohlášena za nepřípustnou a zastavena z a j i š ť o
v a c í exekuce proto, že zanikl exekuční títul, na jehož základě byla 
povolena, jest přípustnou. 

Zajišťovací exekuci lze zrušiti jen tehdy, byla-Ii současně s prohlá
šenim neplatnosti nebo neúčinnosti rozsudku nebo s jeho zrušením za
jištěná pohledávka právoplatně oduznána nebo současně právoplatně 
zjištěn její zánik, Nestačí však, že rozsu.dek, tvořící exekuční titul, byl 
odvolacim soudem zrušen podle § 496 c, ř, s, a věc vrácena prvému 
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, Rv I 1388/;::7.) 

Žalovanému byla povolena proti žalující firmě exekuce ku zajištění 
peněžité pohledávky. Vzhledem k tomu, že rozsudek prvého soudu, po
hledávku přiznávající, byl usnesením odvolacího soudu ohledně 8,030 Kč 
zrušen a prvému soudu nařízeno, by, vy-čkaje pravomoci, dále ve věci 
jednal a rozhodl, domáhala se žalující firma zastavení zajišťovací exe
kuce ohledně 8.030 Kč. O ba 11 i ž š í s o u d y žalobu zamítly, o d
vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Pokud se týče otázky přípust
nosti oposiční žaloby proti exekuci k zajištění, budiž podotčeno: že 
exekuce k zajištění jest pravou exekucí, plyne již z nadpisu druhého dílu 
prvního oddílu exekučního řádu, jenž zní: O exekučních úkonech k za·· 
jištění pohledávek peněžitých (exekuce k zajištění). Mezi právními dů
vody, na jichž základě může býti exekuce povolena a vykonána, jsou 
jmenovány v §370 ex. ř. i konečné rozsudky tuzemských soudů civil
nich, než nabudou právní moci nebo než· uplyne lhůta k plnění. Způsob 
tčchto listin jest týž jako listin výslovně označených v § 1 čís. 1 ex, ř, 
»jako exekuční tituly«. Rovněž mluví § 375 prvý odstavec ex. ř. v do
slovu novely výslovně o exekučních titulech jako listinách, na jichž zá
kladě může býti povolena a vykonána exekuce k zajištění. Nikoliv pouze 
v nadpisu k §§ 370 a násl. ex. ř., nýbrž i v §§ 370 až 377 ex, ř. jsou 
označeny úkony přicházející v tomto řizeni v úvahu jako »úkony exe
kučnÍ«. Jako takové exekuční úkony uvádějí se zabavení předmětů mo
vitého n)ajetku, knihovní záznam zástavního práva na nemovitostech 
nebo na právech na nich váznoucích, vnucená správa nebo když byla 
zabavena dlužníkova pohledávka a s odkladem jejího vymáháni bylo by 
spojeno ohrožení její dobytnosti neb ztráta postižních práv proti třetím 
osobám, přikázání zabavené pohledávky k vybrání, tedy tytéž exekuční 
úkony, jež jsou uvedeny v §§ 249,294,296,325,331 ex. ř.; §§ 88 ex. ř. 

1'" 

b 
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a § 38 píSl1:, a) knih. zák.; §§ 97 a násl., §§ 308 ' 
Ten, v ]ellOZ prospěch se toto řízení ovolu'e a n,as~. a § 327 ex. ř, 
v h§ ~77 ex. ř, »vymáhajícím věřitele!", PO~Ží:áv;~~~~r:'t ]~:noVán)est 
Je Oz se v § 3 ex. ř. používá r t 'v z o ez oznacení, 
exekučního titulu zmíněného Pv o§§s rlanu oprlavnen?u k nároku na základě 
ze ' ". . a nas . ex r Ten protI' ,,' '" m smeru]e, Jmenuje Se v § 372 e ' dl' 'k'" emuz fl-
totéž označení, jako v § 6 ex ř x. ;: » uzn,. em«, fstraI~ou povinnou). 
ex. ř, mluví o odpadnutí o '. P I exeku~I uhrazovacI. §§ 376, 377 
konaných) exekučních Úko~~m~"u~, ome~em, a zrušení povolených (vy
nazývá se v § 375 novel ex f . o~ P,~v~ any k provedení tohoto řízení 
ex. ř. »soudem exekučnlm«' i ]t~c~ pn ~ ra~ovací exekuci§§ 17 a násl. 
štění peněžitých pohledávek ex k to vyv.~~u ply?e, že exekuce k zaii
§ 35 ex. i., který jedná o o' oSi~níu~e zapsťova,cI ,]e~t pravou exekucÍ. 
žalobou, proti nároku mluví ~c I ,albobe" o namltkach uplatňqvaných 
}"" . ,e a vseo eCne o exekuční v' .. 

IsuJ..,e ~ezi exekucí uhražovací a exekucí k "vf'" p m !lZe~l, nerQZ
opacnych zákonných ustanoven' I u Za]IS em. onevadz tu není 
mohl použíti i v řízení o exekuc:' t e z.\~O~Un;,ěti, ~roč by dlužník ne
siční žaloby, ač jsou zde před pokl ~aJl§ ~~ o ra,nneho prostředku 01'0-

loučen, zejména když podmínk ,f 6' . ex. r., a b~l by z toho vy
i v řízení zajišťovacím Nutn Yt z~ o y podle j 35 ex. r. mohou nastati 
ve smyslu § 35 ex ř i p'" '~t' eJ ,uznalI pnpustnost oposiční žaloby 
O ' '. fl za]lS OvaCI exekuci podle §§ 370 'I 

vsem má dlužník podle §§ 376 a 377 ' , '" a n,as . ex. i. 
prostředek. Může z důvodů tamtéž ex, r: po !u~e ]estedruhy obrallný 
padnutí, omezení a zrušení ovol ,uvhed~nych pozadovalI ponli'nutí, od
k zajištění pouhou žádostí ~eb e~yc h nebo vykonaných exekuč. úkonů 
Z ustanovení§§ 370 a násl ob o t~~: ~I~, anIZ by bylo potřebí žalobv. 
ř. nelze však souditi že sk~; , zv as e pa z,u~tanovení §§ 376 a 377 e~. " 
exekuci musí nadejiti jediněec;OStI, zast~vU~ICI nebo zrušující zajišťovací 
§§ 376 a 377 ex. ř. s ohledem n~~~~~o navr, em. Z doslovu a ze smyslu 
sleduje. Jest tu souběžnost ustanovení §§a 3u5čel ~035 ex; ř. to. nija,k nená
~,§ 35 a §§ 376, 377 ex. ř, na druhé ' a ,ex. r. ?a ledne straně 
ucelnosti žaloby oposiční místo ouh 'hstra~e. Ovsem otazka nutnosti a 
hledíck ustanovení § 41 c ř s Pf e, o navrhu ve formě žádosti bude 
konného předpisu jest nahra·d;i. ml I vyz,ntam, poněvadž podle tohoto zá-
]'sou k účelne'nlU dOlna'h' , I p,Duze u raty vzešlé vedením sporu ]'ež 

anI se prava a . . b ' ~ 
uplatňovaného žalobního ' k . p':a:'nI o, rany nutné. Závažnost 
hož základě exekuční jed~~~~ ~. r st z]Ifteno, ze exekuční titul, na je
právoplatně zrušen ani odstj'an~n a POV? en~ a pr?vedena, nebyl ještě 
cího soudu dovoláni pokud se t' če d po~ev!ldz prolI rozhodnutí odvola
rozhodnutí nejvyššího soudu leště o;~ aCI r~kurs hyl podá~ a poněvadž 
soudu není proto konečn ' . e nem. RozhodnutI odvolacího 
skutečně napadáno. Rozl:dn~t~I~e n:p~dn~uti a jest v souzeném případě 
ního soudu s konečnou I t ' .o vo aCI o soudu nebyl rozsudek prv
odvolacího soudu ]'est Pp:n~~snttln~m P?tvdrzen ani zrušen. Také rozhodnutí 

. . ml az o rozhodnutí ne]' y"'h d projevuJe účinek zachovávací neho ." V SSI o sou u a 
vyššího soudu. Že rozsudek prvého zIus~vacI y;prve ,po rozhodnutí nej
straněn, vyplývá z toho že rozsude~ou. u !heste Irva a nebyl ještě od" 

, pl Vm o soudu odstraněním roz-
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hodnutí odvolacího soudu a potvrzením rozsudku prvního soudu nej
vyšším soudem ihned může nabýti a nabyl by vlastnosti exekučního ti
tulu ve smyslu § 1 ex. ř., schopného nejen k povolení a k výkonu exe
kuce zajišťovací, nýbrž ku povolení a provedení exekuce uhražovací. 
S druhé strany plyne z §§ 376 čís. 3 ex. ř., že provedení povolených exe
kučních úkonů na návrh nemá nastati a že již provedené exekuční úkony 
mají býti zrušeny, když peněžitá pohledávka, k jejímuž prospěchu exe
kuce byla povolena, věřiteli byla právoplatně oduznána neb když její" 
zánik právoplatně bude zjištěn. Tomu tak není v souzeném případě, 
jakž bylo dolíčeno, poněvadž právoplatně ° osudu pohledávky žalova-

, ného bude uznáno teprve nejvyšším soudem, pokud se týče potvrzením 
rozhodnutí odvolacího soudu teprve po konečném právoplatném vyří
zení sporu vráceného prvnímu soudu. Podle toho nemůže usnesení od
volacího soudu ve smyslu § 496 čís, 3 c. ř. s. platiti za právoplatné od-
uznání nároku, poněvadž odvolací soud podle §§ 499, 479 c. ř. s. ve 
zrušovacím usnesení nařídil, že s položením roku před prvním soudem 
jest vyčkati až zmíněné usnesení odvolacího soudu vejde v moc práva 
a takové usnesení odvolacího soudu podle § 519 čís. 3 jest napadatelné, 
pročež právní moc ještě nenastoupila. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání uplatňující jen dovolací důvod § 503 čís, 4 c. i. s. není 
opodstatněno. Žalobkyně ani nenamítala, že zanikl nárok, pro který za
jišťovací exekuce byly povoleny (,§ 35 ex. ř.), ani nečinila námitek proti 
povolení těchto exekucí (§ 36 ex. i.), nýbrž domáhá se toho, by zaji
šťovací exekuce, povolené žalovanému usnesením krajského soudu ze 
dne 9. března 1926, ohledně 8.030 Kč s 6% úroky od 20. září 1924 a 
útrat prvé stolice byly prohlášeny za nepřípustny a ohledně těchto ná
roků byly zastaveny proto, že zanikl exekuční titul, na jehož základě 
byly povoleny, Žaloba tato jest přípustna (§ 402 ex. ř. a § 39 čís. 5 
ex. f.), ale není opodstatněna, Nejvyšší soud vyslovil a blíže odůvodnil 
již v rozhodnutí sb. ll. s. čís. 1743, že zajišťovací exekuci lze zrušiti 
jen tehdy, byla-li současně s prohlášením neplatnosti nebo neúčinnosti 
rozsudku nebo s jeho zrušením zajištěná pohledávka právoplatně od
uznána nebo současně právoplatně zjištěn její zánik: To se však v tomto 
případě nestalo, jelikož rozsudek, tvořící exekuční tituly, byl odvolacím' 
soudem zrušen podle § 496 c. ř. s. a spisy vráceny do prvé stolice k jed
nání a rozhodnutí. V takovém případě slušelo by zamítnouti návrh po
dle § 376 čís. 3 ex. ř., a nemůže výsledek býti příznivějším pro odpůrce,. 
když místo návrhu podal žalobu. 

Čís. 7550. 

šicí stroj jest podle § 251 čís, 6 ex. ř. vyloučen z exekuce, třebas 
dlužniCe neměla žívnoste~ého oprávněni k provozování své (drobné): 
živnosti; záleží jen na tom, zda skutečně živnost provozuje. 
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V~~i z exekuce vyňaté nepodléhají ani zákonnému zástavnímu právu 
pronajl111atelovu podle § 1101 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, RII 341/27.) 

~ .. K vydob~tf dlužn,ého nájemného zabavil s o udp r v é s t o I i c e 
SICI stroj dlu~nlce. Navrh dlužn,ice, by byl šicí stroj vyloučen z exekuce, 
~.o,u d p rv c s t o II c e zamltl, rek u r sní s o u d exekuci ohledně 
slclho stroje podle § 39 čís. 2 ex. ř. zrušil. D ů vod y: Dlužnice na
vrhla, by :xekuce ohledně šicího stroje byla zrušena, pokud se týče by 
tento str?J z ex~kuce byl vyloučen, poněvadž strana povinná potřebuje' 
za?avene~o stroje nevyh~ut;lně ku své výživě, kterou si opatřuje šitím 
pradla. Žadala tedy zrusem exekuce ohledně tohoto stroje, poněvadž 
Jest vzhl~dem k ustanovení § 251 čís. 6 ex, ř. nezabavitelným. Prvý 
soud~e ~sak tento ~ávrh zamítl, dospěv šetřením k přesvědčení, že dluž
mce, SICI stroj prodavala a že ho tudíž nepotřebuje nutně ku své. obživě. 
P;vy ~oud.ce vsak Je v tomto ohledu nesprávného právního názoru, po
nevadz ~lel pouze rozhod~oUh, z~~ strana povinná skutečně potřebuje 
~aba~eneho stroje k osobmmu dalslmu výkonu výdělečné činnosti a zda 
J':,dna se o osobu, která si ruční prací opatřuje výdělek. V tomto směru 
vsak bylo potvrzeno a prvý soudce také připouští, že strana osvědčila 
potv~'zení,:, městské rady v H. ze dne 16, července 1927, že strana po
vmna po::ebu]e ,zab~vený šicÍ. stroj .k šiti prádla, čímž si opatřuje výdě
lek k uh~Jel1I sve VyZIVy, ponevadz JInak jest úplně nemajetná. Jíž tímto 
potvrzenlm J~?t prokázáno, že se jedná o šicí stroj, tedy o věc, která 
podle § 251 CIS. 6 Jest nezabavltelna, 'a proto mělo býti návrhu povinné 
strany na zrušení exekuce ohledně tohoto stroje vzhledem k ustanovení 
§ 39 čís. 2 ex. ř. vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnÍ. Soud prvé stolice sice 
zjistil, ~e dlužnice prodávala svúj, nyní zabav~ený~ šicí stroj; by mohla 
naJemlll pohl~dáv~u vymá:,ající věřitelky uspokojiti, a to ještě před jeho 
zabavemm; tun vsak nem nikterak vyvráceno tvrzení dlužnice osvěd
čené úřednÍl~. ~otvrzením městské rady v H., že stroje nutně p'otřebuje 
k vlastnI obzlve ve své drobné živnosti, záležející v šití prádla pro ro
dmy, a že ho potřebovala i v den jeho zabavenÍ. Správně usoudil tedy 
reku,rsní .so.ud, ,že šicí stroj jest vyloučen z exekuce podle § 251 čís, 6 
ex. r.: pn ,ce,mz Jest lhostejno, zda dlužnice provozuje drobnou živnost 
na zaklade .zlvnostenského oprávnění, čili nic., neboť rozho.dným jest 
pouze skutecné provozování živnosti. Tomu nen-í nikterak na závadu ani 
ustanovení § ,1101 .obč. z,ák., P?dle ně?ož svršky do domu vnesené jsou 
pOdrob,eny zakon~emu zastavlllmu pravu pronajímatelovu od doby jich 
,;,neselll; neboť predpls § 251 ex. ř., podle něhož jsou některé věci vy
naty z exekuce, Jest dán z důvodů sociálních, tedy veřejných a působí 
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absolutně a proti každému zabaveni tou měrou, že věci takto z ex~~uce 
vrňaté nejsou podrobeny ani zákonnému zástavnímu právu yronaJ1t~a
télovu. Bylo proto potvrditi rozhodnuti soudu rekurslllho z Jeho sprav
n\'ch stavu věci i zákonu odpovídajících důvodů, 

" ' . 

čís. 7551. 

Nejde o rozepři právoplatně rozsouzenou, byla-Ii v původním ~~r~ 
o zaplacení odbytného nemaniielskél~lU _ dítěti zamítnu~ žaloba Jedm,e 
proto, že mělo býti žalováno o p~acem duchodu, v druhem sporu pak se 
bylo domáháno placení tohoto duchodu. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1927, RII 364/27.) 

Proti žalobě nemanželského syna proti nemanželskému otci o pla~ 
cení výživného měsí'č,ních 300 Kč vznesl žalo':,aný ~ámitku ro~souzene 
rozepře, jíž s o udp r v é s ( o 11 c e ;,yhovel. a ,zalobu zamltl, 1 e -
k u r sní s o u d zamítl námitku rozepre zaha]ene. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

DV' "., • lobou ]'ež byla rozsudkem krajského jako odvolacího nve]sl za , '1 • I b 
soudu ze 17. června 1927 právoplatně zamítnuta, domaha~ se, za o ce 
na žalovaném zaplacení jistiny 15.000 Kč podle § 1 ~31 o~c. z~k; a. za
opatření podle § 166 obč. zák. Při jednání ?opl!',11 zalob~:: U?alll pr~d.
nesem že se pro churavost nemůže ještě sam ZIVIÍl, amz vsak zme~11 
návrh' ŽaJobnÍ. Procesní soudce vyložil n.ový ~ř~d,n:s v t;n rozum, .ze 
žalobce požaduje zažalovaných 15.000 Kc take ]este ': du~odll ,~OVll1'l 
nosti otce živíti nemanželského syna podle § 166 obc. zak., pnpus\1 
tuto částeČnou změnu, přesněji řečeno, doplnění duv~dů ~alobní~hJ a e 
zamítl žalobu poněvadž byl názoru, že žalobce nema anI na vy~ravll, 
ani na zaopatření, ani na výživu právníhoná:o~u. K~y?y b~lo zu~~al0 
při tomto rozhodnuti, překážela by ovšem. ~azde nove ~aJobe o, vyzlvu 
z důvodu otcovství žalovaného a churavostI zalobcovy nam:tka V~CI roz
souzené bez ohledu na to, zda by novou žalobou bylo pozadovano ;a
placení ~rčité jistiny, čí placení renty, či výživa naturál?Í. V moc prav~ 
nevešel však tento rozsudek, nýbrž rozsudek odv~laclho ~~~d~u, ]enz 
sice žalobu, pokud se opírala o poví~nosto žalovane~ok, vyzlVe pod!e 
§ 166 obč. zák., rovněž zamítl, ale z d.~vodu podstatne ynych .. Uznal, ze 
i kdyby příslušel žalobci nárok na VyZIVU, nemohl by }alova~1 t~k? pko 
žaloval totiž o zaplacení určité sumy Jednou pro vzdy, o nyblz Jenom 
o plac~ní vyživovací renty. Zamítl žalobu toliko, z t?ho d~vodu" ze ne
bylo žalováno o rentu, nýbrž o odbytne, a odmltl vyslov ne zabyva~1 se 
otázkou zda a pokud vyživovací povinnost žalovaného byla dotcena 
Sl~írem 'o odbytném z 29. dubna 1901, jakož i, zda žalobce výžIvy pro 
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~1~lr.av?stl t~s:potř~bným. Jeho rozsudkem nebylo rozhodnuto zda • 
o Cl pns USl CI Ileprísluší proti žalovanému nárok 'v. ' za

rozhodnutí o tom vyhraženo novému sporu • n~ VY~IVU, ~~opak bylo 
o odbytné, nýbrž o lacení rent. T ' v. nemz ne ude J.Iz zalováno 
žalobou, jíž žalObc/požadUje /dův~~j~ n~,vy ~hor byl z~haJen nynější 
síčně. Námitka, že právní moci nab 'vá 'evYZlvne ~ place.11l ~OO K~ mi'
Jeho důvody, jest lichá v tomto i } .n?m IOZ'U,dko~y na!ez, I1lkoliv 
bylo v dřívější rozepři odbytné 1 f 06;t')I~l:~to, ze predmetem sporu 
výživné 300 Kč měsíčně názor z:e d" c, :zdo v t~mto sporu Jest jím 

v d bl' 'J nve poza ovana SUma ed o . 
vz ~ y ~ Jenom kapitalisovanou rentou a že proto před 't J

b 
n u PI? 

I1mSI byh považován za totožn' b" , me o ou sporu 
projevenému odvolacím soudemY ~ n(~~v~t~l~ ponevadž se příči názoru 
konečné rozhodnutí v dřívěJ'ším sporu byl shP?ru

l
· Jen~m kdyby také 

d . db . . o vyc aze o z nazoru že po' 

p~~:~~v~ni ~~~y~,eén~O n~i~~ojir%~y I~:~í ~~~~:1i:~:a:~uy re~of' .ž~ t:(~; 
o tom, zda žalobci přisluší nárok na v'živ .', "ne ~ o Je n,ano 
o tomto nároku bylo musilo býti tak/roz~~~n~\~e~zl pr~pad? by ovs~m 
rozsouzené v tomto sporu odůvodněna. ' ya y namlt)<a veCI 

čís. 7552. 

P~~az. ministerstva zahraničí soudu, by z pozůstalosti pro'ed~'o • 
amenckymt soudy peníze poulí'" • . 1 .~ne 
bl \' .• '! azane soudu mtmsterstvem zahraničí, 

y y vyp acello/ dedlcum, Jest pr,o soudy závazným P • tl. t· tak . 
nepo~léh~~~ novému pozustal,ostnímu' řízeni v čeSk~sl:::S~éo~: Ubl:

e 

letdla ze pn Je?,ce zemřel. Příjemcem jest rozuměti ten komu bYl~ poz. ' 
s a ,ost poukazána k výplatě. '11-

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1927, R I 994/27.) 

proj~~.~~~~ d!:,~~~~~ L-ové, dby jin
h
, byla. ':,y?ána hotovost z pozůstalosti 

. , , . ynll sou y, o a n I z s 1 S o u d y zamítly 
N e J v y s S I S o u d žádosti vyhověl. . 

D ů v o ci y: 

Do~.olací stíž~~sti, napa~ající usnesení rekursního soudu podle § 16 
~~!~ič~;~i, p:~c/~e~m~.u ~ezako?nost, jest př!svědčiti. Ministerstvo za-
1927 8 459' u az~ o prvemu soudu vynosem ze dne 26. dubna 

.. . Kc ~? h a vynosem ze dne 9. června 1927 468 Kč 10 h žá~ 
daJ:c v obo~ ~npadech, ?y s_ penízem tím bylo naloženo . o s~ slu 
~prav generaln~ho konsulatu Ceskoslovenské republiky v N~w Yo~ku 
~dJle n;ch

B 
maJI se uvede~~. částky odevzdati jako odkaz z pozůstalosti 

p o ose u, :OVl dne 25. zan 1924 v New Yorku se zanecháním osled' 
v~ile z~mrelem v rovných částkách dětem Marie L-ové zemřel~ sestr

nl 

zustavltele. Tento poukaz ministerstva zahraničnich vě~i byl pro prv~ 
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soud závazným. Neboť podle sdělení ministerstva spravedlnosti uvereJ
něného ve Věstníku téhož ministerstva z r. 1920 str. 144 byly pozusta
losti, jež konsuláty československé republiky v Americe poukazují pro
střednictvím ministerstva zahraničních věcí k výplatě dědicům v Česko
slovenské republice již projednány americkými soudy a nepodléhají 
tudíž novému pozůstalostnímu řízení v republice Československé, leda 
že příjemce zemřeL Příjemcem jest rozuměti dle tohoto sdělení tu osobu, 
které byla pozůstalost k výplatě poukázána. Osobou takovou jsou děti 
po Marii L-ové. Ježto ze spísů je patrno, že stěžovatelé jsou dětmi po 
Marii L-ové, zemřelé sestře zůstavitele Josefa B-a, nebylo překážky, 
by jim nebyly vyplaceny částky připadající na ně z pozustalosti po Jo
sefu B-ovi, an podil, jehož se domáhají, '/0' je v úplné shodě s řeče
l1j'r mi poukazy ministerstva zahraničních věcí. 

čís. 7553. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. v d,oslovu 
zákona ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.). 

V zabrzdění motorového vozu tak prudkém, že byl při něm cestující, 
držící se za držadl,o, mrštěn na okenní tabuli, nutno spatřovati příhodu 
v dopravě. Náhlé a prudké zabrzděni bylo však způsobeno neodvratitel
ným jednáním třetí osoby, za něž dráha neručí, vstoupil-Ii náhle člověk 
těsně před motorový vůz a tim zabrzdění vyvolal. 

(Rozh. ze dne 25. iistopadu 1927, Rv I 364/,27.) 

žalobce, jeda ve vozu pouliční dráhy, byl při prudkém zabrzdění 
vozu vržen na skleněnou tabuli, jež se rozbila, a žalobce byl sklem zra
něn. Žalobní nárok na náhradu škody proti dráze neuznal pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu. D Ll vod y: Pro nena
dálou překážku bylo sice řídičem zabrzděno prudce, nikoliv však tak 
mímořádně, by v tomto zabrzdění bylo lze spatřovati odchylku od nor
mální dopravy. Naopak soud jest toho přesvědčení, že náhlé zabrzdění 
při elektrické dráze jest něčím, s čímž musí každý cestujíci, dráhy té po
užívající, počítati, jelikož nenadálé překážky při jízdě elektrickou drá
hou mohou nastati a nastávají velice často a řídič, chtěje se jim vy
hnouti, nemůže se uchýliti z vyměřené železné koleje, nýbrž ml1sí jim 
čeliti zabrzděním, po případě i prudkým, by nezpůsobil nárazem na pře
kážku neštěstí daleko větší než ono, jež povstává hozením cestujících 
uvnitř vozu od prudkého zabrzděni. Musí se tudíž s takovýmto zabrzdě
ním na elektrické dráze počítati a nelze v něm viděti, stalo-Ii se způso
bem takovým, jako v případě žalobcově, odchylku od normální dopravy. 
Nad to překážka tato způsobena byla jednáním osob třetích, muže a 
ženy, kteří na kolej před vůz těsně vstoupili, kteréž jednání pro žalova
nou stranu v té chvíli bylo neodvratným a jemuž právě řídič mohl čeliti 
pouze jen zabrzděním. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů -
vod y: Ve věci samé jde o to, zda dána jest ručební povinnost žalo-
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vané strany podle § 1 zákona ze dne 5. března 1869 ~. 27 ~ . 
~d kl'd' .. ~~, ~ ~ ,ClS. Lzak To 

pre. po a, a zJ,lstenl, ze z~alobcův úraz byl způsoben příhodou v dopl:avě 
to Jest udalostr v doprave odchylující se od normy jež sama o sob~' ' 
s to~ člověka poškoditi n;b usmrtiti a udála se mim~ osobu poškoze~~~st 
V techto s;ne:ech ~yplyvá ze ziištěných skutečností, že vůz elektric~é 
dra hy, v~l:em,z Jel zalobce, pohyboval se normální rychlostí tak, že ne~ 
nastala zadna odchylka od provozu vozby dále že bylo mezi " d 
prudce zabrzděno, leč přes to že nešlo o rr:imořádné prudké zab~~~~o~ 
tak, by v tomto zabrzdění mohla býti spatřována odchylka od nor ,eln~ 
doprav N 't d "~t~ ~ ma l1l y:, ,em e y ZJIS eno, ze v souzeném případě šlo, vůbec o událost 
odchy~u]lCl se, od normy a nejsou proto dány předpoklady ručební povin~ 
;lOS!' zalovane strany po r?,zumu § 1 zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 
L z~k. Leč, 1 kdyby se o pnhodě v dopravě mluviti mohlo, byla by žalo
van~~ str~n~ vJvmena, poněvadž jak prvý soud případně provedl šlo b 
o pnvodem pr;hody v ??pravě neodvratným jednáním třetí osoby. VzhlZ
dem k tomu vs~mu SdllI soud odvolací právní názor prvého soudu a od
kaZUje v ost~t?~m k případným důvodům napadeného rozsudku. 

N e J v y s S 1 S o U d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

~ Dovola~í důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. shledává dovolatel jednak v tom 
ze odvolacl soud zastává názor, že žal9vaná strana zodpovídá pou ' 
odch~lku od normální ?opravy, že tedy příhodou v dopravě po rO;~I~~ 
§ 1 zako~a ~~e ~dne 5. brez~a 1869, čí&, 27 ř. zák. nerozumí každý, třeba 
1 obvykly pnbeh ~ doprave; jednak vídí tento dovolací důvod v tom. že 
po,:,azuJe odvolac! soud prudké zabrzdění, jak bylo, zjištěno, za 'normální 
udalost v doprave. K tomu jest podotknouti toto: Jest nade vší pochyb
nost ,a s ~ouladu s ustáleno~ judikaturou" že vz~led~m k doslovu a smy
slu § 1 zakona ~e dne 5. brezna 1869, ČlS. 27 L zak. jest rozuměti pří
~O?OU v ~oprave tolIko ~dálost kromobyčejnou, od normy se odchylu
]lCl, n~ebot ~by Jm~k byl z~kon jednoduše učinil ručení dráhy závislým na 
t~m, ze P?s~ozen~ bylo p,n:,oděno při dopravě, a nemusil by užíti zvlášt
l1lho rčenl, ze ~rah~ ruCl, Jen za poškození, jež zpúsobeno bylo »přího
dou« v d?prave, t. J. udalostí, při dopravě zvláště se přihodivší. Pokud 
Jde o ot~zku druhou, Jest ovšem při svědčiti dovolateli, že v zabrzdění 
m~!o;oveho vo~zu tak prudkém, že při něm, jak bylo zjištěno, žalobce 
drzlcl s,e~ za drzadlo ~y~ mrštěn na okenní takuli a průvodčí motorového 
vozu, nlceho se nedrzlcl, byl hozen o dva kroky dále, nutno viděti krom
obyčeJnou od, normy ~ se~ odchylující událost v dopravě. Leč správně 
u~nal .odv?laCl~~oud, ze zalovaná strana prokázala vyviňující důvod § 2 
CIt. zak., ze~ pnhoda v dopravě, náhlé a prudké zabrzdění motorového 
voz~u'. z!,vmena, byla n,eod~ratitelným jednáním osoby třetí, za jejíž za
V!ne~l z~alovana 'ner~čl, o ZJl~tiv, ~e ja~ási žena n~~le vstoupila na kolej 
tesne pred moto rovy vuz, cemuz ndlc vozu, chte]e vyvarovati neštěstí, 
mohl čelItr pou~e Jen prudkým zabrzděním, Tomu-Ii tak, jest žalovaná 
podle § 2 CIt. zak. osvobozená od povinnosti k náhradě škody. 

-> čís. 7554 -
iS87 

čís, 7554, 

Rozhodla-Ii se hlavní strana, že ponechá řízení v klídu, nemůže ve
dlejší intervenient zakročiti podle § 169 c. ř. s" by bylo v řlzení pokra
čováno, aniž by bylo z okolností patrno, že hlavní strana tomu neodpo-

ruje. tra "~b I I' Osoboval-Ii si vedlejší intervenien! práva sny, cunz y vyvo an 
úspěšný dovolací rekurs druhé strany, dlužno jí přiznati útraty proti 
vedlejšímu intervenientu, nikoliv proti hlavni straně. 

(Rozh, ze dne 25. listopadu 1927, R II 355/27.) 

Návrh vedlejšího intervenienta žalované strany, by bylo ve sporu 
pokračováno a by byl nařízen nový ~ok k ústním~. přelíčení, s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r snl s o U ~ zrusll napadene ~sne
sení a uložil prvému soudu, by ve sporu pokracoval a nandll r;ovy ;ok 
k ústnímu líčení. D ů vod y. Mylným jest názor prvé stolIce, ze pravo 
poháněti rozepři přísluší vedlejšímu intervenientu len za po?mínek § 20 
c. ř. s. Prvá stolice přehlédla, že podle ustanovem § 19 c. r. s, Jest ve
dlejší intervenient vllbec oprávněn na podporu hla~ní stra?~ uplatňov~ti 
prostředky útočné i obranné, nabí:~ti d~ka~~ a predsebratr vs~ech,n~ JI
naké procesní úkony, K těmto SIUSl počltatr 1 navrh na pokracovam ve 
sporu jsoucím v klidu, ježto není dispo~icí se žalob!:ím nár?kem a ne
odporuje též procesním počinúm hlavm strany, ]eJlz mlčem ,~e~ze po~ 
važovati za nesouhlas. Může-Ii vedlejší intervemen! procesm cmnostr 
obmeškalou hlavní stranu po právu ochrániti od právních následků 
zmeškání a nastoupiti opravným prostředkem proti rozsudku, j~hož ~lavní 
strana nenapadá, lze mu tím méně upírati právo k proce,s11lmu ukonu, 
o nějž jde, . 

N e j v y Š š í s o u d k dovolaCÍmu rekur~u obou stran obno~vll us~e
sení prvého soudu, uložil vedlejšímu intervel1lentu, by nahrad!1 zalobcu~ 
útraty dovolacího rekursu a zamítl návrh žalo,vaného, by zalobcl hyII 
uznáni povinnými nahraditi mu útraty dovolaclho rekursu. 

D ů vod y: 

Podle § 19 c'. ř. s. jest vedlejší intervenient ?~ráv~ěn ,na po~poru 
strany, na jejímž vítězství má právní nájem, u~latn;tr ves~~re ~rostredk~ 
útočné i obranné nabízeti důkazy a předsebratr vsecky ]lnake procesl1l 
úkony, Tyto JSOU' však pro hlavní stranu jen potud právně úč.inné, pok~~~ 
neodporují jejim vlastním procesním jednáním, Po~l: toho J~st vedlelSl 
intervenient jen pomocníkem hlav~í strany a ne;:ruze pOdn:knor:tr mc, 
co by odporovalo procesním úkonum strany, ~ nlz se byl pr~druzll, ze
jména ani sám disponovati o způsobu vedenI ,sporu. ~ JestlIze .se, te~y 
hlavní strana rozhodla, že ponechá řízení v klIdu, coz Jest o :a]lste vy:. 
značným procesním úkonem ve sn;yslu § ! 6,8 c, ř; ~ s., ?emuze, vedleJsl 
intervenient účinky tohoto procesl1lho Jednal1l obmyslene hlavnr stranou 

':i,'.'\ ' 'i, 
i 

'i 1\ 

i ~ 
""_ " 

'.1 

','i 

," 
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mařiti tím, že zakročí sám podle § 169 c. ř. s., by bylo v řízení pokračo~ 
váno, aniž by bylo z okolností patrno, že hlavní strana tomu neodporuje. 
Tak jest tomu v souzeném případě, kde žalovaný, k němuž vedlejší in
terveníent byl přistoupil, nejen nijak nedal na jevo, že se s počinem ve
dlejšího ínterveníenta ztotožňuje, naopak, dovolacím rekursem doložil 
:zřejmě, že při svém rozhodnutí co do ujednání klidu setrvává. Rekursuí 
soud neposoudil tudíž věc správně po právní stránce, dovolací rekursy 
jsou odůvodněné a bylo rozhodnouti, jak se stalo. Žalobcům bylo při" 
znati útraty dovolacího rekursu proti vedlejšímu intervenientu, poněvadž 
tento osobuje si právo strany a předsevzal procesní úkon, kterým byl 
dovolací rekurs žalobcll vyvolán a tím jeho útraty způsobeny (§§ 41, 
50 a 52 c. ř. s.). Naproti tomu bylo zamítnouti návrh žalovaného, by 
byli žalobci uznáni povinnými k náhradě útrat jeho rekursu, poněvadž 
žalobci k podání tohoto opravného prostředku nezavdali podnětu. 

čís. 7555. 

Pří posouzení otázky, zda vymáhající věřitel jest ohrožen odkladem 
exekuce proti spolku, může přicházeti v úvahu pouze vlastní jmění po
vinného spolku, podléhajíci exekuci a nelze žádati, by soud před roz
hodnutúu o dlužníkově návrhu na odklad exekuce konalobšímé šetření 
o hospodářské mohoucnosti jednotliyých členů, kteří ručí podpůrně za 
případný schodek •. 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1927, R II 375/27.) 

Soud prvé stolice povolil odklad exekuce proti spolkli až do pravo
platného rozhodnutí sporu o nicotnost smlouvy a rozsudku tvořícího 

.exekuční titul. Rek u r s II í s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele 
povolil odklad exekuce toliko proti tomu, že dlužník složí (zřídí) jistotu 
ve výši nejméně 10.000 Kč. D ů vod y: Vymáhající věřitel navrhuje 
v rekursu, by návrh na odklad exekuce byl zamítnut neb aspoň odklad 
exekuce povolen toliko, dá-li strana povinná jistotu. Pokud se týče stíž
nosti ve věci samé proti povolení odkladu exekuce není tato odůvodněna. 
Strana povinná osvědčila podací rubrikou, že podala u krajského soudu 
.žalobu o nicotnost rozsudku, jenž v této exekuční věci jest exekučním 
titulem, že se tedy domáhá, by exekuční titul byl prohlášen za neplatný 
nebo za neúčinný. Dále jest osvědčeno i nebezpečí, že, kdyby exekuce 
byla provedena, zabavené předměty exekuční prodány a výtěžek vydán 
straně vymáhající, by strana povinná v případě vítězství v zahájeném 
sporu mohla býti zkrácena, poněvadž straně vymáhající bylo uděleno 
právo chudých. Proto stížnost co do povolení odkladu ve věci samé jest 
neodůvodněna. Avš.ak právě tak, jako by hrozilo nebezpečí straně po
vinné v případě provedení dražby, tak zase jest nebezpečí pro stranu 
vymáhající, že by odkladem exekuce mohla utrpěti újmu, kterou by těžko. 
bylo nahraditi, kdyby byl odklad povolen bez jakéhokoliv zajištění, ne-
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. . ; ~ 'edná o peněžní ústav, nebyly nalezeny 

i~~n~ ~~:~;os~r:;Ýbť:ž atcolr:O j ~rázd~ále~~~~~~akI!ds:~x~~~e ~,av~~~:~ 
strusek, takže, kdy~y tyto prdedtme7 ,:a~yla by straně vymáhajíci odňata 
llOU dobu byly zmceny a o sran:,:), ~ , 
"1()Z~"0st uspokOJ" ení třebas 1 len castecneho., 

I I I II rekursu dlužnika. N e j v y Š š i s o u cl nevyhově (ovo acun 

O Ů v o cl y: 

" . .' ~. Rekursní soud dospěl 

z o~~~~~~t(~': ~:ik~~s:Ol~~I~~~~~~a~lyl;~a~~~~,~a u r~~~:~n: ~~~~;!tl t~~ 
~~oo~~t~~neáx~~~~:(~~'hf~c;o~:~~1 :s;~~~:ens/~u;,~~h~jícíh? věřitele ~ '~~~ 

) ~~. T dl § 44 druhý odstavec ex. r. povo em 
proto oprávnen uClm I P? . el . by povinná strana složila jistotu. Při 
kladu exekuce na tom v~a~~s yl11? vatám neboť mohl seznati ze 
tom rekursní soud nepnhhzel mpk kb no , ovinné strany Ostatně 

.. 'h t kolu co vše bylo za aveno up' . 
za]emm o pro ,0, v' v" ku ce "iné jmění nalezeno nebylo, a 
tato ani nepop,ra, ze pn ~ykon:; e':.~ konlti šetření obzvláště přezkou
namítá pouze, že ~ek~rsnt sou tne .' z"istH že nelze mluviti o ohro
máním jej~ po~l~dm ~,!.ance ~~Y~ by PZrk j stěŽovatel sám ani neuvádí: 
žení vymaha]lclho vent,ele. n ~o~ v ukazu'e ouze na záruku členu 
v čem pozůstává ostatm jeho ]lne~l, : P~terou lptskytUje věřitelům vše
za dluh povinného spolku a ~a zar"u u, ~i osouzení otázky zda vymá
obecný fond peněžních~ ústavu. ~vsak P\Jce může přichá~eti v úvahu 
hající věřitel jest ohrozen o,~kla( e~k eX:xek~ci podléhající a nelze žá
pouze vlastní jn;ění povmne ~ spo tU, t návrhu konal obšírné šetření 
dati, by soud pred rozhod~utr~ °tr~~~~ členů kteří podpůrně ručí za 
o hospodářské mohoucnostr Je no I , ku na' druhém místě uvedenou, 
případný schodek. Pokud vš~k Jde ~ez~~~ 10 ří'na 1924, čís. 238 sb. z. 
nepřichází tato podle § 14 zakona~ d" od zříz~ní zmíněného tondu ne
a n. prozatím vůbec v uvahu) poneva z 
uplynulo ještě pět let. 

čís. 7556. 

• , •. zhodovati o »stížnosti« kandídáta 
Nejvyšší soud nen;t p;řtslusnydm ~~tn' komory jimž mu bylo zapově-

advokacie do usnesem vyboru avo • I , , 
zeno míti kancelář jako obhájce ve vecech trestntch • 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1927, R 11 397/27.) 

" o kát n í k o mor y z e dne 26. 
U s II e sen I m vy bZ r u ad~lv no že nesmí jsa kandidátem advo

srp n a 1927 byl? Dru -OV!. s e ~ věceCh trestních ani v B. ani v K., 
kacie, míti kancelar pko obhaJcelv vé kancelářské tabulky, jakož i za
rt nařízeno mu, b~ Ihne~ Odstran,1 ~ní o otevření kanceláře. U sne s e~ 
povězeno munadale za~l~ah ~~~~mv 'bor advokátní komory odmítl jako 
nim z e dne 23. z rt r I Y ,20 

Civi!nl rozhodnuti IX. 

'O, 

" 
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nepřípustnou stížnost Dra L-a k ne'v šš' 
advokátní komory ze dne 26. srpna J) ~27 Im~ ;~"~1U do u~~esení výboru 
lze se odvolati proti usnesení ví'boru ad' ok" t ' kdy. Pnpady, v nichž 
v §§ 7 a 10 adv. ř. (srovne i '5 ' v ,a ni ol~ory, pou upraveny 
(§ 29) rozklad proti výbored, ~ysi~v KI?me toho pnpo.ustr Jednací řád 
Kromě uvedených případů nelze /,ne~lu napomenuti nebo nelibosti 
napadati, proč'ež bylo stížnost 'a~pa ren!, a usnesení komorního výbor~ 
muto usnesení podal Dr. L. StížI~OS~ .~?r~bustnou o~mítnouti. Proti to
sen í m z e dne 21 ' , . ,J vy or advokatm komory u s n c-

'h . rl J n a 1927 odmítl k' o 

sve o usnesení ze dne 23, září 1 9'2~ N ' pou azav. k duvodům . k t" I. a to podal Dr L d" , 
!a O s lznost bezprostředně u ne' vV'h . . po am oznacené 
advokátní komory l. ze dne 21 J~ř~~1 o sou~~ a to do usnesení výboru 
mítnuta jako nepřípustná jeho s'f) t 1:27, CIS. 2,60?, kterým byla od-
23. září 1927, kterýmž odmítnuiznos o u~?ese11l, tehož výboru ze cine 
usnesení téhož vy"b'oru ze d 26a pko nepnpustna Jeho stížnost do II • ne . srpna 1927 kt" . 
v nem prozatímní opatření ve věc' t VV tl" erym vydano obsažené 
věcech. I s ezova e e pko obhájce v trestních 

" N e j vy Š š í s o u d podáni shora d j. ' 
stlznost, odmítl pro nepříslušnost . P?, . uvedene, poznačené jako 
předmět »stížnosti" tvořicí. ne]vysslho soudu k zakročení ve včci 

Dihody: 

P~dle obsahu spisů tvrdí stěžovatel že ' 
vrch11lho zemského soudu v Brně ze dne"4 ,byl podle vynosu presiclia 
znamu obhájců v trestních věcech a . c:,rvence 1927 zapsán do se-
vokátní komory ze dne 16 červ pO,dle vynos u výboru moravské acl-
k. acie jako koncipient jan~ S encle lk9,27 do seznamu kandidátů advo-
legiť k . -a, aevo ata ve Vab I .-',~ Im~ce zastupování tohoto adv k' . Y ~ m~ tez vydána 
CllO\lal1'2rJ1 praví se nej'prve;>' 'b O ata. V usnesen! vyboru pod II. 
v B V k ' ze vy ar byl zpr~ven' t" . a . ancelář j'ako obhá' t ' á, ,ze s ezovatel otevře! 
P

ost ·t' . jCť v restnlch vece ch "b ' DUP' I spIsy kárné radě a učinil _ .. .' vy. ar ze se usnes! 
prozatrmní opatření toho obs h ' bez ujmy dlsposlc kárné rady -
stě' t I' , ,a u, ze zakaZUje pokud t" '" lOva e I: ze nesmí jsa kand'd 't '. se yce pnkazuje 
ani ,ve 'V;, ať ihned ~dstraní S~éa :~~ a1~,ok~cle, míti kancelář ani v B. 
ozn.<;mel11 o otevření kanceláře, která ~i: arske ,tabulky ~ B; i ve V., že 
»Strznostr« postiženého obh" (k J z ;ozesllal, nesml dale rozesílati. 
tře~í byly s odvoláním na §~c; a ~g(hdata ~d~oka:!e) do tohoto opa-
pry nejde, odmítány tak J'ak sh'o' ladvokatnrho radu, o jichž případ 

• k ,C A 1 a z patrno t" . 
prez umu napadeného výbo o 'I' a s ezovatel chce docíl"i 
kládaje je za nezákonné Krl VC},O opatření a dosíci jeho zrušení p~'-
t
' b d d . epsunu porozumění t" ' re a o ati ještě tolik že 'b . d . s ezovaného opatření 

d' ' vy ar je nak' dopIsem ťh' . 
vy ana napadená opatření sděrl 'f . '" z e oz dne, kterého 
z oznámení mu učiněného' sezll1~l s~eo~~v~tezovatele ~dvokátovi S-ovi, že 
advokáta) jako kandidát advokdcie ez~vatel ,u neho (u jmenovaného 
h~jceve věcech trestních v B. a ve y'am,estna?y eta!:loval se jako ob
katovo o tomto etablováni t" I ., ~ybol ze nebere oznámení advo-

~ s ezavate ove pko obhájce na vědomost, po-
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stupuje věc kárné radě a zapovídá, jemu, advokátovi, vysílati stěžovatele 
k okresnímu soudu v B. k přelíčenim v trestních věcech, ač-Ii nepůjde 
o obhajobu nebo zastoupení, jež byla jemu, advokátoví, již před tím 
stranou odevzdána, a jednak, že dopisem ze dne 23. záři 1927 výbor 
oběma, advokátu i stěžovateli, sděluje, že další oznámení Dr. jakub1 
H-a, a,dvokáta v B., že po sděleném zákazu převzal stěžovatel zastupo-
vání v trestní věci T 457/27, podal trestní žalobu ve věci T 479/27 
a převzal civilní spor Ck II 152/27 v B. - postoupeno bylo kárné radě. 
Stěžovatel domáhá se rozhodnutí nejvyššího soudu, jak praví, per ana
logiam případů (roz, předpisů), v nichž dopuštěna stížnost (roz. oprav-
ný prostředek) z usnesení komorního výboru k nejvyššímu soudu, což 
prý je spravedlivo již proto, že člen advokátní komory (roz. advokát
ního stavu) musí požívati nějaké ochrany proti usnesením komorním, 
i kd~by snad skutečně scházel přímý předpis zákona, a doličuje ve věci 
same, že zákaz výboru komorniho zapovídající mu provozovati praxi ob
hájce v trestních věcech vydán patrně proto - důvody nejsou v napade
ném prozatímním opatření uvedeny vůbec žádné - že výbor pokládá 
praxi tu s povoláním advokátního koncipienta za neslučitelnou, že však 
přece, i kdyby tu taková inkompatibilita byla, musilo by stěžovateli sa~· 
mému přenecháno býti, kterou z obou praxí chce provozovati, a konečně 
že zákaz praxe jako obhájce příčí se povolení udělenému stěžovateli pre
sidiem vrchního soudu, jímž byl do seznamu obhájců zapsán. Podle toho 
je stav věci takový, že příslušnost nejvyššího soudu k nějaké jurisdikci 
tu dána není. Nejde především vůbec o porušení práv stěžovatelových 
jako kandidáta advokacie - podle uvedeného obsahu stížnosti to on 
sám netvrdí _ ale teprv, kdyby šlo, dalo by se uvažovati o tom, zdali 
by se právnicky přípustným extensivním výkladem (třeba tedy až ob
dobou) § 30 adv. řádu, jenž dopouští odvolání (tak nazývá zákon stíž
nost postiženého) k soudům proti odepření zápisu do seznamu kandi
dátů, proti výmazu z něho a proti odepření potvrzení praxe, jakož patrně 
í proti odepření substituční legitimace (arg, § 28 písm. b) a konečně 
proti odepření započteni vojenské služby do praxe (čl. I čís. 2 nař. vl. 
čís, 651/19), ovšem nejprv k vrchnímu zemskému soudu a pak k nej
vyššímu, takže kdyby stěžovateli šlo o stížnost toho druhu, byl by se 
musil nejprve obrátiti na vrchní zemský soud, pokud se týče musela by 
stížnost, o niž tu jde, tam býti odstoupena, na což ale právě proto ne
dojde, že stěžovatel na takovouto stížnost si práva nečiní, naopak, jak 
řečeno, nikde netvrdí, že porušena byla jeho práva jako kandidáta ad
vokacie, jakož vskutku také bylo by nemožno říci, že by jako kandidát 
advokacie měl právo etablovati se s kanceláří, vyvěšovati na ní tabulky 
a rozesílati oznámení, že tedy zákazem komorního výboru porušena p'ráva 
jeho právě jako takového kandidáta, takže je v té příčině bezpředmětno, 
když proti komornímu výboru uplatňuje, že mínění, jakoby byly přípust
ny jen stížnosti (roz, odvolání) § 7 a 30 advokátního řádu, je mylné, 
a dovolává se výslovně obdoby § 5 písm. i) zákona ze dne 16. dubna 
1919, čís. 216 sb. z. a n., který stanoví, že nejvyšší soud rozhoduje o od
volání z usnesení advokátních komor (§§ 7 třetí odstavec, 30 třetí od-

120" 
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stav ce adv. řádu) a o stížnostech ve .. " y třeti odstavec adv ř) Zb 'v' t d' sp~avmch vecech advokátlt (§ 5 
porušena práva stěŽo~ateře ]a:o YOb~" otazka zajis;é zaj!mavá, nebyla-Ii 
vyšší soud rozhodně říslušn "m ,aJce v ,trestn~ch vecech, a tu nej
pod advokátni řád. PO~le § 39Y j" ~~Id"' n(ebot ta vec nespadá již vůbec 

. 1. la u SlOV § 20 prov " ') 
sUJe do seznamu obhájců okud se t ',v ',' ,.' nanzem zapi-
soud, tedy, poněvadž jele nikoli oko ) ~e PO\ oluJe zapls vrch ni zemski' . 
jnstični správy, jeho presidium a ntlllbspraveellnostJ, nýbrž o záležitost 
posledni vět}' třetího odstavce 'c't u 'hY b§YIO vzhledem k ustanovení 

k 1 
I ovane o 39 tr' II 'h' 

(O se vyloučením ze seznamu obh ,. Q, 'v' r., c e ne oz ten, 
k ministru spravedlnosti a dál h~J~u ma za shze!la, může si stěžovati 
nárního statutu i podle ~dvoká~n~r :,em k t~mu, ze podle § 1 discipli
dozor nad advokátnimi komorami,(.~ad~ ~mlstru sprav~dlnosti přísluši 
oznámeni vyžadované v § 7 osl cl J, n

d 
en o dozor Je cluvodem, aby se 

vec advokátního řáelu § 7 tV Pj' edm t o stave:? § 21, 25 posledni odsta-
v ,re lOS avec a J cmda 'v· •• 

mozno uvažovati jen o přislu' f ..' prave I mmlsterstvu) 
se, že práva obhájce v trest~~~; I !l1Il11stra spraved!nosti , uplatňuje-li 
třenim advokátní komory nebo . e .~~~e~h b byla porusena nějaký?, opa
ne soudcovské J'urisdikce nY'brz) oj v y °t:~ ,a Jde tedy zreJme o věc 
b 

,vec JUs ICI1l správy .. ,. . k . 
Y rozhodlo ministerstvo byla b v d ,., ' pn mz, Ja mrle 

příslušnost správniho s~udnictvf n;"r~ :' I otazb, ~:~í-li tím založena 
vati se věcí a vyslovitI' se v ' ' ,ns husnost neJvysslho soudu zaby'-

. m o pravec obháJ'co 'h t I 
v tom Jediném případě veb '. vyc nas a a by pouze 
řad disciplinární, byla p~dle yp:~~ ve~, dd,ost~vši s~ tak neb onak na pa
k rozhodnutí, nenastává však d p~s~ ,:clp,marr:,ho ~tatutu předložena 
správního. ' o u yec Jest predmetem toliko řízení 

čís. 7557. 

Zb}'tek pohledávky který neb I v. . kry~ vyrovnací kvotou: trvá dále i~tr~;:;~~~ vyrovnání ':: ?padk~ 
povmen zbytek ten zaplatiti Učin' -I' tak· I bl~gace. D1uzmk nem 
může býti napadeuo kondik~í zapIt I. ',Je Pky' 'acem pra.~oplatne.' a ne-

o. dl' , • avlY zavaz z nuceneho vy tO " n~uze o. uzmk uznati onen závazek a tím jej učiniti v Itl' vna~l, 
n,k muze upevniti závazek ten ruko' em t ' . ~a ova e "ym. Dluz-

Smlouva přejímatele dluh • J s ,"',01 nebo zastavou. 
proti věřiteli a je jen potud ;af::dpotla:á ~,Ia.tn0st závazku dlužnika 

p~ávu. Není-Ii závazek dlužníka žaťo~a~eh!:r~ve n~:to. ztaZtekl jest po 
zavazek přejímatele dluhu. '" 1 za ova e nym ani 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1927, Rv II 292/27.) 

Alfons T. vypůjčil si v kontribu' k' 'I' v něho se zaručil žalobce, jenž vzal d~~~sd~e zf o~~: v J. 3.500 Kč. Za 
zaplalll. Na podzim roku 1923 kd • I '1 A' vna 1923 na sebe a 
mínal ho žalobce o za lacení' yz ,"OZl Ifo,nsu T -oví úpadek, upo
vzetí dluhu Alfonse T _~ a tehlohledav~y, kh"a vzmkla žalobci z pře-

y se zavazala zalovaná Františka T -ová, 

_ čís. 7557 .-

manželka Alfonsa T -a, že žalobci dluh zaplatí. Dne 3. ledna 1924 byl 
vyhlášen na jmění Alfonsa T -a úpadek, za něhož pak došlo k nucenému 
narovnáni, v němž obdržel žalobce 1.000 Kč na svou pohledávku, 
Alfons T. zemřel. Po vyrovnání zavázala se jeho manželka Františka 
T -ová a syn Alfréd T., že zaplatí žalobci dluh svého muže pokud se 
týče otce. Vzhledem k tomu domáhal se žalobce na Františce a Alfrédu 
T -ových zaplaceni 2.500 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů
vod y: Právem má prvý soud za to, že jde, pokud se jedná o slib 
Františky T-ové z doby před právoplatně potvrzeným vyrovnáním, o zá
vazek neplatný podle § 150 (5) konk. ř. Soud prvé stolice správně 
zjistil, že žalobce teprve vzhledem k hrozícímu úpadku žalovanou a je
jiho manžela o zaplacení upomínal a že se tehdy žalovaná zavázala, že 
dluh zaplatí. § 150 (5) konk. ř. prohlašuje za neplatné všechny před 
uzavřením nuceného vyrovnání učiněné úmluvy, nerozeznávaje, kdy se 
tak stalo, a stačí, když výhoda je jen v souvislosti, třebas i vzdálené 
s nuceným vyrovnáním, což tu zajisté jest. Není třeba, by strany přímo 
na výhodu tu myslily, stačí, je-Ii tu výhoda ta objektivně. Co se týče 
závazku žalované po právoplatném schválení vyrovnání, nelze považo
vati závazek ten za závazek nový, nýbrž jen za opakování neplatného 
závazku starého, jak odvolání ostatně samo na to poukazuje, takže 
i závazek ten je u žalované již proto neplatný. Avšak, i kdyby šlo u ža
lované při závazku po právoplatném schválení vyrovnání o závazek 
nový, je závazek ten, podle mínění odvolacího soudu rovněž neplatný. 
Soud odvolací není sice toho názoru, že by úpadce byl podle ustano
vení § 156 (2) konk. ř. závazku svého úplně sproštěn, jak míní soud 
první stolice, a považuje závazek úpadcův ku zaplacení zbytku, pokud 
nebyl úpadcem po schválení vyrovnání znovu uznán a nestal se tak ža
lovatelným, za závazek naturální, jak plyne již z toho, že stará ruko
jemství a staré zástavy nejsou vyrovnáním dotčeny. Avšak závazek 
naturální se nehodí k rukojemství a nemůže býti ani předmětem kumu
lativního převzetí dluhu, o něž by zde po případě šlo vzhledem k tomu, 
že žalobce netvrdil, že úmluvou mezi ním a žalovaným měl býti úpadce 
závazku sproštěn. 1 takové převzetí dluhu je akcesorické právní jed
nání a předpokládá platnost závazku hlavního dlužníka nikoli pouze 
naturální jeho závazek. Vzhledem k tomu je neplatný i závazek žalo
vaného, byl-li převzat pouze po právoplatném schválení vyrovnánÍ. 
O tOI11, že žalovaní převzali pouze dluh žalobkyně u záložny a nikoliv 
závazek úpadcův, nemůže býti řeči, vždyť žalobce nežaluje o to, že ža
lovaní jsou povinni žalobce sprostiti z jeho dluhu u záložny, nýbrž by 

dluh úpadcův byl zaplacen jemu. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Neni ani třeba zkoumati právní povahu závazku žalované proti ža
lobci. Bylo-lí vlastní pohnutkou jednání obou stran, jak zjišťují nižší 
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souely, že Alfonsn T -ov i hrozil úpadek, jenž byf také, jak je zjístěrm,. 
dne 3. ledna 1924 vyhlášen a za něhož pak došlo k nucenému narovnán, 
byla úmluvou poskytnuta žalobci zvláštní výhoda, kterou byla porušen; 
zásada stejného nakládání se všemi věříteli (§ 150 (2) konk. řádu). 
Úmluvu takovou prohlašuje však ustanovení § 150 odst. (5) konk. řádu 
za neplatnou. Pokud tudíž opírá žalobce svůj nárok o tuto úmluvu, činí. 
tak neprávem. Nižší soudy zjistily dále, že žalobce obdržel na svou 
k úpadkové podstatě Alfonsa T -a přihlášenou pohledávku 3.50D Kč 
celkem 1.000 Kč, tudíž více než 10% ní konkursní kvotu, a že žalovan[ 
se po pravomoci narovnání zavázali, žalovaná Františka T-Qvá něko
likráte, žalovaný Alfréd T. jednou, že dluh svého muže (otce) žalobcí 
zaplatí. Jde O otázku, zda tím vznikl na straně žalovaných proti žatobci 
platný a žalovatelný závazek ohledně zbytku žalobcovy pohledávky nu
ceným vyrovnáním nekrytého a činícího 2.500 Kč. Zbytek pohledávky, 
která nebyla kryta vyrovnací kvotou, trvá podle § 156 konk. řádu dále 
jako naturální obligace, kterou však nelze zažalovati (Bartsch-Pollak 
n. 289, Lehmann ll. 163 a Pollak 426). Dlužník není povinen zaplatiti 
zbytek pohledávky, ale učiní-Ii tak, je placení právoplatné a nemůže 
napadeno býti kondikcí (§ 156 konk. řádu). Zapraviv závazky z nu
ceného narovnání, l1lúže dlužník uznati tento závazek a tím jej učiniti 
žalovatelným. Olnžník může tento závazek upevniti rukojemstvím neb.o 
zástavou (Krasnopolski strana 8, Stubenrauch ll. 869, Sedláček strana 
270). V úvahu přichází nyní právní podstata závazku žalovaných. Šlo 
by tu o smlouvu mezi věřitelem a přejímatelem o převzetí dluhu, kde 
jsou smluvními stranami věřitel a přejímatel dluhu a kde přejímatel 
slibuje věřiteli, že bud' vedle dosavadního dlužníka anebo na jeho 
místě bude plníti to, co je dosavadní dlužník povinen a pokud je po
vinen (§ 1406 obč. zák.). Smlouva tato předpokládá však platnost zá
vazku dlužníka proti věřiteli" je jen potud platná, pokud právě tento 
závazek trvá po právu (Sedláček strana 150). Je-Ii zbytek věřitelova 
nároku narovnáním nezapraveného naturální obligací nežalovatelnou, 
která se dosud nestala žalovatelnou, ježto to není ani prokázáno, že 
dlužník Alfons T. ji uznal, nemohl se ani závazek, který převzali n,; 
sebe žalovaní úmluvou, státi žalovatelným. Dalo by se ovšem namít
nouti, že jde podle vůle stran o samostatný závazek žalovaných toho 
obsahu, že zaplatí sami žalobci celý dluh. Kdyby tomu tak bylo, šlo 
by na jejich stranl' o čin z dobré vůle, tedy o darování bez skutečného 
odevzdání, pro které tu však není formy zákonem požadované, totiž 
formy notářského spisu (zák. ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák.). 

čís. 7558. 

K založení místní příslušnosti z pojišťovacího poměru proti poji
šťovně (§ 12, odstavec pátý, zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 
ř. zák.) nestačí .jen »provozovna« ve smyslu § 87, prvý odstavec j. fl., 
nýbrž jes,t třeba, by dotyčná agentura vyvinovala činnost samostatnou 
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, . d . odštěpného závodu podle čl. 21 
a to takovou, jaká se. pr~dP;kla ~ u pouhé sprostředkovatelské agen
obch. zák. Odštěpným! zavo y ?eJ~~ístnosti ba ani mistll, která sice 
tury, skladiště, pr~eJny ~ tova":: odniku' ale jen podle určitých p<)
ujednávaji vlastni, ,základ~l .obc\lo tYP sp~rech pojištěncu proti poji
ukazu princ~~~lovy~h. ,Ma-dl~,ta,gen ur~ ;Y'~ vybavena při nejmenším prá-
S't'o,vně zaloz.ti zvlastnt su 18 e, mu~ 'h mluv . , , o·isťovac.c s . 
vem k samo~tatt1é?tu uzav.rant p I § 87 druhý odstavec, j. n. jest tu 

"Zvláštntm« zavodem v~ ~ys, u , r § 12 (5) poj. zák. 
jen takový vedlejší závod, Jaký ma na myS' 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1927, Rl 925/27.) 

, 'o'išťovně zbytku pojištěného 
žalobkyně domáhala se na .zalovan~ P ~ k'ch Budě'ovicích a Odll-

peníze. žalobu zadala na kra)skem s~Ud~.;' c;: falovaná Jmá v českých 
vodnila příslušnost dovolaneho s~u §u 8~ j' n. Námitku místní nepřísluš
Budějovicích provozovnu ve .smys u 'tl 'r e k u r sní s o u d námitce 

. d P r v é s t o II ce zaml , . . k ' t í 
nostl s o u . . • d' Soud prvé stolice nalmt u mIs -ll 
vvhověl a žalobu odnutl. O u voy. "'t' ' že se v českých Bu-

. . d míti dOVOZUJe ze ZJIS cm, , 21 
nepříslušnostl sou 11 z~ , 't' 'závod strany žalované podle cl. 
dějovicích Slce nejedna o ods epny . ozovnu podle § 87 j. n. Tomuto 
obch. zák., že se však Zl:" J:~r:atO :ro;a Ludvík A. je samostatnou pro
právnímu názoru nelze pnsve ~' ~~ě~~1 s olumajitele firmy Bedřicha A-a 
tokolovano,u lrn:'ou a, J~k z vY,.~ovací '~dnatelství pro žalovanou frrmu: 
ide, jest predmetem Jel!m pOJls.. ..lťovací společnosti a jednatelstvl 
'dále pro jiné firmy a ruzne ;ne,nSl P~;I:ntaci žalované firmy, nýbrž o sa
se zbožím. Nejde tu o general~', I<;'Pft -e'nou pojišťovací agenturou ne-
11108tatnou firmu, kte:a ;;e za yva, o Y\~ovaci firmy. O provozovně ža
ien pro žalovanou. ' nybrz 1 pro ]1ne P°]11 't' 'eboť pak by jak stížnost 
.. . dl § 87 J n nelze tu m UVl I, II , .. 
lované fIrmy po e .' '''j' aCl'ho agenta J'enž návrhy pO]1-

• 'd' 'dl k -dého POJIS ov , . správne uva 1, Sl Ov ~z " 1 pojišťovací doručuje, pretUle 
šťovací sbírá, je ústredl dod~~a, ~m ~uvl'ímá a je vyšetřuje, bylo tako
vybírá a je ústředí zasílá, ohlasky sko p J 'ech p'oJ'ištění zavazadel 

. Ani ta skutečnost ze ve ·vcc , 
vouto provozovnou . VL , , , 'a žalovanou 'smlouvy pojišťovacl, 
firma Ludvík A. samostatne ~zav~r~.z hem A e111 nemůže založiti »pro
což se děje způsobem vylíčenym e nc f~ du I udvík A jde pouze 

, I 'f' ly Mezi žalovanou a H11l '-, . , 
vozovnu« za ovane trn. .'" h .. -t' c'ch f,'rem firma tato nel1l 

. I k' . ko u Jlnyc POJIS ova 1 , 
o poměr zastuplte s / Ja 'f' 1 Poněvadž tedy žalovaná strana ne~ 
však provOZovnou }al~v~ne l~n ~~p ného závodu ani provozovny, nem 
,ná v českých BudeJovlclCh a111 o. s ep . . n založena. 
místní příslušnost soudu proce~mh.~ ~~~~I~í~;/rekursu. 

N e j v y Š š í s O u d nevy ove 

O ů vod y: 

,. . . .. I '. t dovolaného soudu - krajského 
žalobkyně oplra mlstm pns usnos, . 87 . § 12 zákona ze 

h B j" 'cích o predpls § J. n. a 
soudu v českýc ne eJ~~' 501--':- . k tvrdíc že se v českých Budčjo-
dne 23. proslUce 1917, CIS. r. za ., , 
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vicích nalézá provozovna, pokud se týče závod, případně pobočný zá
vod žalované pojišťovny a že se spor tento vztahuje na činnost spoje
nou s obcho.dem neb povoláním žalované, pak že pojišťovací smlouvu, 
z níž žalobkyně svůj nárok odvozuje, ujednal tento pobočný závod, Po
dle § 87 j, n, mohou býti osoby, které mají mimo soudní obvod svého 
bydliště obchodní podnik neb provozovnu svého obchodu, žalovány ve 
sporech, které se vztahují na činnost spojenou s jich obchodem neb po
voláním, Ll soudu, v jehož obvodě se nalézá jich závod nebo provo
zavna. Mají-li majitelé obchodních podniků zvláštní závod mimo sídlo 
podniku, může býti na ně žalováno ve sporných právních věcech, které 
se týkají tohoto závodu, u soudu toho místa, v němž se závod nalézá, 
Žalovaná pojišťovací společnost jest akciovou společností, tedy společ
nosti obchodní, provozujíci po živnostensku pojišťovací obchody (čl. 4 
a 271 čís. 3 obch. zák.). Žalobkyně se domáhá doplatku zjištěné již 
škody, která jí vzešla požárem pojištěných nemovitostí s příslušenstvím, 
na základě pojišťovací smlouvy ujednané se žalovanou podle pojistek 
touto společností jí vydaných. Jde tedy o nárok pojištěnce proti poji
šťovateli z pojišťovacího poměru, kterýžto nárok podle § 12 odsl. (5) zá
kona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. může býti vymáhán také 
u soudu, v jehož obvodě se nachází odštěpný závod pojišťovatelův, 
který smlouvu uzavřel, tedy ne jen u soudu obecně přislušného ('i 75 
j. n.). MlUVí-ii však uvedený zákon v § 12 (,5) jen o »pobočném závodě« 
a nezmiňuje se vůbec o »pro:vozovně«, jest z toho patrno, že nestačí 
k založení místní příslušnosti jen »provozovna« (§ 87 prvý odstavec 
J. n.), nýbrž že jest třeba více, totiž, by dotyčná agentura vyvinovala 
činnost samostatnou a to takovou, jaká se předpokládá u odštěpného 
závodu podle čl. 21 obch. zákona. Tomu nasvědčuje také dalši pod
mínka, totiž by smlouva byla ujednána tímto pobočným závodem. Podle 
čl. 21 obch. zákona jest vedlejším závodem jen onen závod, který samo
statně uzavírá základní obchody, tvořící předmět podniku, jehož čin
nost není tudíž obmezcna jen na sprostředkování a přípravu těchto ob
chodů, nebo na činnost jen pomoCnou a prováděcí. Nejsou tedy odštěp
nými závody pouhé sprostředkovatelské agentury, skladiště, prodejny a 
místnosti tovární, ba ani místa, která sice ujednávají vlastní, základní 
obchody podniku, ale jen pocIle určitých poukazů principálových. Má-Ii 
tedy agentura ve sporech pojištěnců proti pojišťovateli (§ 12 čís. 5 
poj. zák.) založiti zvláštní sudiště, musí býti vybavena při nejmenším 
právem k samostatnému uzavírání pojišťovacích smluv, neboť tato čin
nost jest základním obchodem každé pojišťovny. Nerozhodují tu arci 
jen určité názvy, nýbrž jen podstata věci. Závažno je zejména, zdali 
bude na ten který orgán pojistitelův vnesenO uzavírání smluv jako trvalý 
okruh činnosti ne snad jen ad hoc se zřetelem k určitým případům, ja
kož i zdali jde o činnost provozovanou místně .odděleně a na ono místo 
soustředěnou. Nestačí ani pouhé perfekcionování smlouvy, třeba jí byl 
na trvalo pověřen stálý agent, když mu bylo uloženo pojistky vydati 
nebo zadržeti podle toho, zda zjistí některé určité vztahy neb jichnedo
statek. Bude tedy v každém případě vždy uvažovati o tom, jakou čin-
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, ". lze-Ii 'i poclle toho pokládati za po-
nos t ta která »agentura« vyvIJ.I a ve J501/1917 V souzeném případě 
bočný závod ve :myslu § 12 za~onaticI~~denou íin~ou Ludvík A. v Če
jde o agenturu zalovane sp.~I,:cnos, činnost této agentury záleží v ak
ských Budějovicích. Bylo zJlste?O, ze latků vyšetřování škody a to bud' 
visici přihlášek, v I~kasu preml1 a

t 
~op neb ~a 'intervence jejího úředníka, 

na poukaz žalovane ;;tl:any sa~o~:í;~ 'ednak odměnu paušální, jednak 
že za úkony ty dostava fr: ma, u firma '~udvík A. přihlášky ty sama ne
provisi a t. zV ~ »Sto,c~«: ze vs:,~, d' žalované do Prahy za účelem vy
vyřizuje, nýbrz p~slb J': na us fe ;kU bud' vyřídí neb zamítne a zašle 
stavení pojistky, ze. ustrednapops tku doručí pojištěnci a že tímto způ
vyřízení firmě LudVIk A., ktel~ POJ:~adě o ně'ž jde. Bylo dále zjištěno, 
sobem bylo postupovano take v pnP

l 
" t' ]dnou pojišťovací smlouvu 

že firma Lu.dvík A;Pro ~alovanou ~I~~o~~n~s a~~ nevyřizui e , nýbrž že tak 
elementárnl neb Zlvotnr anI ~evy, k Jo d' pojištěni zavazadel firma 
činí jedině ústředna v Praze, ze ,;:a v ?r!P:a~ou stranu podle připrave
Ludvík A. sama vystavuje popsty ':,a z~ °hU však nemůže bez souhlasu 
ných k tomu účelu blanketu, na ychz ob a 'f Ludvík A. jest sa
žalované ničeho měniti. Uvá.Ží-11 se \!O;ř~d:ět~~~'~odnikání jejího zá
mostatnou pro.~o~olov.anou fIrmou" a ro žalovanou společnost, ale také' 
vodu jest popslovacl Je~na!elstvl"P o'išťovací společnosti, pak jedna
pro firmy »U.«, »P.« a ~uzne men,sl Po~nik lirm A. nelze pokládati za 
telství zbožím nutno mrtI za to, ze P dY . f' ma J'est pouhou 

, J" ' f ny'brž že llVe ena tf 
pobočný zavod zalovan~ }rmy, . 'ími zákazníky. Tomu není na 
sprostře~kovatelkou m:,zl zalov~nou o ~š~dvání zavazadel vyvíjí zdánlivě 
závadu, ze fmna LudVIk A. co OP] ť 'de tu v odstatě jen o usnad
činnost do jisté míry csam~st~tnou, n~~~ml v bočil z Inezí předem jí vy
nění manipulace, po~evadz frrm~ ~i"t' 'bl~nkety které jí bylyžalova
tknutých, jsoUC vazana j:,n n~p':~uš:~o~~edOvolaného soudu nebyla však 
nou za tím účelem Vj: any. fl . oněvadž za »zvlášrnÍ zá
odůvodněna ani druhym od:tav~~n ~s~:n~v:'~íP nelze tu pokládati jaký
vod« ve smyslu tohoto za onne o ' .. ' 'en takov' vedlejší jaký má 
koli závod v nejširším slova sm-ťslt;, nybllz J." p'rYedu zmínka neboť 

"vť 'k o nemz sta a se ]1Z z J 

na zřeteli § 12 PO]IS . za ". láštního závodu podle druhého 
tímto pozdějším zákonem ~y! P?Je~sl~~nosti ve sporu pojištěnce proti 
odstavce § 87 J' n~ pro za oze~o~uto názoru svědčí úvaha, že kdyby 
pojišťovat:lr presn,; ;,ym~~e~ruh' odstavec j. n., byl by předpis § 12 
i tu post~c,llo s~dlstbe §,. R~kursní soud posoudil věc správně po 
čis. 5 popsť. zak. z ytecny. 
právní stránce. 

čís, 7559, 

, . dodat čného projednání pozůstalosti« ve smy-
Pravn! povaha t. zv. » e 

slu § 179 nesp. oz.... " I § 179 nesp. říz. náleží 
K »potřebným úředmm led,~~ll11{(, ve s?tys u 

j t. zv. vinkulace vkladů u penezmch ustavu, 
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v, Nebyl-Ii vkla~, tvořící předmět dodatečného řizení podle § 179 
ď~.,. dosud !ozdelen, nen! říze~í, v němž jest súčastněn také nez~~~r; 
dedlc, ukonceno a nepomInul duvod, pro nějž musí se státi opatřen' y 
dle §§ 43 a 71 nesp. říz. 1 po-

(Rozll. ze cine 26. listopadu 1927, R 11000/27.) 

. P o z II s t a I-o s t ní s o u d zamítl žádost Josefy V-ové o devink 
laCl a .o vydá'ní vkladní knížky okresní hospodářské záložny jež b ~
(po!ovl~e v~ladu: na ní) předmětem. dodatečného projednáni pozůsL~ 
lost" !e,:t~ zadatelka.,n;prokazala am svolení k vydání vkladní knížk 
Jak dedlcu partJclpujIclch podle dodatečného projednání pozllstalos~ 
na polovIcI vkladu,. am souhlas Františka T -a, jakožto vlastníka druh' 
polovIce vkladu, k Jehož návrh~ zákaz výplaty celého vkladu byl naří~ 
zen. ~ c k II 1 s, ni,:'" o II cl v.zmcnIi napadené usnesení v ten rozum, že 
ohled ne vkladu I knl7ky zrusIl soudní zápověď D ,', v O cl y- p v d v

t d I v '1 . -, . re me em 
oe ate:,nť1? projednání pozůstalosti byla pouze polovice vkladu 

v~ladlll.!'n~zku okresní ~losp[Jdářské !,áložny. Na druhou polovici toho~~ 
vKladu ~JI1J SI vl~stmcke naroky pozustalý manžel a neměl proto pozů
s~alos~m soud duvodu, by vinkulaci Ohledně léto polovice nařídil po
n:\~adz J~st VČ,~í P?zústalého

v 

r~lanžela, jakým způsobem zamýšlí s~él11u 
11aloku zJedn~1J pruchod. Nez I pokud jde o druhou polovici vkladu po
Jatou do pozllstalostl, nepokládá rekursní soud za správné Že nařízen' 
vI,nkulace

o 
1 v tomto směru dále trvá přes odpor Josefy V-o~é po pro'ed~ 

1:~!1l pozustalo"tJ. Dodatečné projednání pozl1stalosti jest již skonč~no 
clnnost okresl1lho soudu Jako soudu )'iozůstalostního uhasla a d áh' I: 
se Jo f V 'kl d . k ,vk z r a- J se a -ova. v a n~ l1Jz u vydati dědicům, nezbývá, než by se ná-
roku toho domahalI poradem práva. Jak z udání pozůstalého manžela 
t~k I Z vvýrok,! všech dědiců při dodatečném projednání pozůstalosti 
zrejmo, ze k;"zka Jest v držení Josefy V-ové delší dobu svědčí proto 
p~o .n1 c1ol1Jnenka poctivosti držby podle § 328 obč. zák_ ~ mohou proto 
dedlco~e Jen :porem p?dle ~ 324 obč. zák. své silnější právo uplatňo
valI. Zakaz vyp!a~y _odu~odncI: byl proto jen po dobu projednání POZlI
;talostJ a J;st vecI c1edlcu, maJI-II za to, že jich práva i nadále jsou ohro
zena; domahalI se ochrany prozatímním opatřením podle § 378 a násl. 
ex. r. 

.' Ne j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu zmčnil usnesení rekurs-
1;lho souelu v ten rozum, že obnovil usnesení soudu prvé stolice pokud 
JIm ne?yla pov~lena d;vlllkulace a vydání jedné do soupisu pozůstalosti 
F1~ntl,sk~ T-ove pOj~te polOVIce vkladu, uloženého u okresní hospodář-' 
ske zalo~ny, ohlednl' e]ruhé polovice tohoto vkladu dovolacímu rekursu 
nevyhovel. 

Dúvocly: 

"Rekursní s.ouel správně poukázal na to, že jedna polovice vkladu ua 
~;",zce ~kreslll hospodářské ~áložny n:patří do pozllstalosti a .že pozů
"a,ostl1l soud nebyl opravnen ohleelne této polovice činiti jakéhokoliv 
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(natření. V tomto směru není dovolací rekurs odůvodntn. Jde ještě 
ol druhou polovici tohoto vkladu, o které dědicové, přihlášení k 24/28 
pozústalosti, prohlašují, že patři do poz?s~al?sti. S t~uto.polovicí vkla?u 
jest nakládati jako s pozustalostlllm Jmemm, v.ktere pred od~vzdan:n; 
pozůstalosti nebylo známo. Podle § 179 nesp. nz. Jest o takovem JmeJ1l 
dodatečně provésti potřebná úřední jednání. K těmto patří také opa
tření podle § 43 a 71 nesl'. říz., tudíž i t. zv. vinkulace vkladů u peněž
ních ústavú, k níž došlo v tomto případě_ Jest se nyní obírati otázkou, 
iak dlouho jest ponechati v platnosti opatření podle §§ 43 a 71 nesp. 
liz. Řízení podle § 179 nesp. řiz. nazývá se v praxi »dodatečným pro
iednáním pozůstalosti« a vydává se t. zv. »dodatečná odevzdací listina«. 
V podstatě nejde tu ovšem o dodatečné odevzdání pozůstalosti. Jak již 
v rozhodnutí čís. 458 sb_ 11. s. dovozeno, nelze nově se vyskytnuvší jmění 
považovati za ležící pozůstalost, představující zůstavitele snad zase po
clle § 547 obč. zák. Veškerá pozůstalost, ať známá neho neznámá, byla 
iiž svého času jako celek odevzdací listinou dědicům právoplatně ode
vzdána, a nyní jest pouze dodatečně provésti jen takové úřední úkony, 
jichž jest v tom kterém případě potřebí k osvěclčení a k zabezpečení ná
rokú dědiců a jiných účastníků a zvláště také k zajištění poplatků. Ježto 
tu isou podmíněné dědické přihlášky ai eden z dědicú jest dosud ne
zleÍilý, jest také potřebí, by nově nalezené jmění bylo zařazeno do pozlt
stalostního soupisu a aby bylo soudně (§ 165 a násl. nesp_ říz.) rozdě
leno mezi dědice. Zařazení do inventáfe se již stalo tím, že při roku ze 
dne 27. května 1926 byla za 80uhlasu dědicú, jichž dědické nároky 
představují 24/28 pozůstalosti, jedna polovice vkladu prohlášena z~ 
jmění do pozllstalosti patřící, a že soud schválil toto opatření ve forme 
t. zv. dodatečné odevzdací listiny, v níž podle návrhu těchto dědiclr vy
slovil, komu má připadnouti toto nově nalezené jmění. Ale tím řízení po
dle § 179 nesp. říz. nebylo skončeno, ježto dosud není provedeno rOZe 
dělení pozůstalosti, ač jest tu jeden dosud nezletilý dědic (§ 165 a násl. 
nesp. říz.). Vklad jest totiž právě tak, jak tomu bylo při zahájení řízení 
podle § 179 nesl'. říz. nerozdělený uložen na téže společné vkladní knížce, 
jež jest v držení Josefy V-ově, t. j_ právě té dědičky, která jediná ne
uznávala, že tato polovice vkladu patří do pozústalosti,a která tvrdila, 
že vklad tento patří jí. Nehyla-li tedy tato polovice vkladu dosud roz
dělena, není řízení podle § 179 nesp. říz. ukončeno a nepominul' důvod, 
z něhož musi tu býti opatření podle §§ 43 a 71 nesp_ říz., by neby!y 
ohroženy zájmy nezletilého dědice. Bylo proto ohledně této do pozu
stalostního soupisu pojaté polovice vkladu obnoviti usnesení soudu prvé 
stolice. Samo sebou se rozumí, že tímto usnesením není po hmotně
právní stránce rozhodnuto o nárocích Josefy V-ové na tuto polovici 
vkladu. 

čís. 7560. 

Oddělný věřitel, jemuž přísluší zároveň osobní nárok proti úpadci, 
může ho současně uplatniti i jako úpadkový věřitel. 
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, <?~zku, ~ ~Iuhy pndst~!y (odměna a výlohy úpadkového správce) 
týkal' s~, zv~~s!n~.~tao/,. ~ zda mají býtí uspnkojeny z obecné pod
s~aty, prtslu~t reslh ~ylucne upadkovému soudu, nikoliv soudu exekuč_ 
~,mu nebo upadkovemu komisaři, vyjmouc jedině pl'lpad nepatméh 
upadku podle § 170 konk. ř. o 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1927, R I 1008/p.) 

. úpadkový ~Oln!sa~ .upravil odměnu správce úpadkové podstaty a 
!Ozhodl ? rozdele11! vyte~ku z prodeje svršků úpadkové podstaty. R e
k u r S n I s o u d (vrchm zemský soud) vyhověl rekursu České finanční 
prokur~tury potu.d, . že zrušil napadené usnesení a uložil úpadkovému 
komlsan, by, vyckaje pravomocI, dále po zákonu jednal. D ů vod v: 
Podle stavu věci jde o prodej věcí movitých náležejících do úpadko~é 
P?ds.taty, ohled?ěnichž uplatňují oddělovací práva jednak Občanská 
z~lo:na, zap~a~le společenstvo s ručením obmezeným, jednak berní úřad, 
;;alozna poda11!m ze dne 22. dubna 1926, berní úřad podáním ze cIne 22. 
cer~na 1926, ~pel;ěžení takových věcí státi se má podle předpisu § I 19 
k. r., podle nehoz dlužno použíti obdobně předpisů exekučního řádu. 
Pon~v~dž p~dle § 285 ex. L netřeba nařizov<tti rok k rozvrhu nejvyššího 
po?am, ,kdyz jen vymáhalícímu 'věřiteli přísluší podle zájemních spisů 
pr~~? zastav,nÍ; če~?ž však v tomto případě není, slušelo k rozvrhu nej
vysslh,o poda11! nandlli rok podle předpisu citovaného zákonného usta
;,:ove~1. To se v so~ze~~n;případě podle stavu spisů nestalo a trpi proto 
r;zenl vadou z~branujlc, ra?nemu posQuzení a vysvětlení věci. Jest proto 
tre~a, by.p':"y SOU? naříd}l rok. k rozvrhu nejvyššího podání a v tom 
~meru z~ndil po zak~!:u C~ll? tre~a. ,Pokud se týče odměny správce 
upadkove podstaty muze pn]lli v uvahu pouze potud, pokud se správ
cova či;1I10st týkala zvláštní podstaty, o niž jde. Odměna správcova jest 
pohledavkou. za podstatou a rozhoduje soud úpadkový nikoliv úpad
kovy kon1lsar, zda a pokud se taková pohledávka vztahuje na zvláštni 
pod~tatu (§ ~7 ,(3) konk. ř.). V souzeném připadě však rozhodl úpad
kovy, kom,l;ar, 3am v otázce útrat správce úpadkové podstaty pokud se 
k one ,z;rlastm podstatě vzt~hovaly, čímž překročí! meze své pllsobnosti 

. a nemuze proto v tomto smeru napadené usnesení obstáti. Z těchto úvah 
bylo stížn~~ti vyhov~no, a bude věcí úpadkového komisaře, by další po 
zakonu zandil, ze]mena, pokud se týče nařízení roku k rozvrhu nejvyš
šího podání a vyvolání usnesení úpadkového soudu, zda a pokud se od
měna správc.e~l, účtovaná vztahuje ku zvláštní podstatě, o kterou jde. 

N e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacím rekursům správce úpad
kove podstaty a Občanské záložny. 

Důvody: 

Oba. stěžov!lt,elé vytýkají, že je v rozporu se spisy tvrzení rekursního 
so~du, ze berm -"řad. uplatň,oval oddělné právo, poněvadž prý ohlásí! jen 
pIavo vlastmcke, Jez le pravem vylučovacím, avšak při provádění sóu-
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pisu nebyly nalezeny př:dm~}y o,zl1~~en,é .lako .vl~stnictví ,berního eráľ~~ 
který proto v úpadkovem nzem pnhlasil steJlle pohledavky, pro nez 
\'Cdl podle zájemních protokolú exekuci na zabavené svršky a jež byly 
\' plné výši uznány úpadkovým správcem. Pro tento rozpor jest prý na
padené usnesení též právně pochybeným. Avšak již z toho vyplývá, že 
stěžovatelé nemají pravdu-o Nelzeť mluviti na jedné straně O vedení exe
kuce O zabavení předmětťt a o záje\11l1ích protokolech, na druhé straně 
o uplatňování vlastnického práva a o tom, že berní úřad nemohl nabýti 
oddčlných práv. Vskutku se má věc tak, že berní úřad k podání ze dne 
22. června 1926 připOjil spisy zájemních protokolů ze dne 4. září 1925, 
z nichž plyne, že pro poplatek 28.155 Kč, pro daň výdělkovou, daií 
z obratu a daň z příjmu 4.317 Kč 60 h, 2.520 Kč a 5.347 Kč 40 h byl 
proveden správní exekucí zájem většího množství různého druhu obUVI 
(pol. 1-6), ohlásiv, že činí »vlastnický nárok« na zabavené svršky po
dle přiložených opisů zájemních protokolů a žádá, by jich výnos v pří
padě prodeje ve dražbě byl vyloučen z úpadkové podstaty a jemu hotově 
poukázán. Přes toto právně nepřesné vyjádření je patrno, .~e berní úřad 
uplatiíoval jen zástavní právo na zabavených předmětech. Že oddělný 
věřitel, jemuž zároveň přísluší osobní nárok proti úpadci, může jej sou
časně uplatniti jako úpadkový věřitel, plyne z ustanovení § 48 (3) konk. 
ř. Tvrdí-Ii dále stěžovatelé, že, i kdyby zástavní právo pro berní úřad 
zde bylo, nejsou předměty, na něž uplatiíuje oddělné právo, totožnými 
s těmi, na nichž bylo zástavní právo zjištěno, protože v zájemních ~ro
tokolech nejsou zabavené předměty popsány a, pokud byly popsany, 
nebyly později pří inventuřé nalezeny, jest to otázkou, jejíž řešení spadá 
jinam. Berní úřad však uplatiíoval na zabavených a dražbou prodaných 
předmětech, mezi nimiž bylo také množstv~ různé .obuvi, oddělné ~rávo 
a nemohla proto Občanská záložna pokladana byh za ]edmou oddelnou 
věřitelku a proto rekursní soud správně rozhodl, nařídiv, že má býti po
dle § 285 ex. ř. (§ 119 (3) konk. L) ustanoven rok k rozvrhu dražeb
ního výtěžku. Dále stěžovatelka Občanská záložna napadá názor rekurs
ního soudu, že nikoliv úpadkový komisař, nýbrž úpadkový soud měl 
rozhodnouti zda a pokud některé pohledávky za podstatou se vztahu]! 
na zvláštní' podst<ttu.Stěžovatelka si však mylně vykládá ustanovení 
§ 47 (3) konk. ř., tvrdíc, že jen tehdy rozhoduje úpadkový soud, je-Ii 
pochybno, zda se taková pohledávka vztahuje na společnou či na zvláštní 
podstatu, že však této pochybnosti nebylo, poněvadž finanční prokura
t!Ha ji ani »nevykázala«. Stalo-Ii se zpeněžení věcí zvláštní podstaty 
soudním prodejem (§ 119 a 120 konk. ř.), náleží exekučnímu soudu 
upravení položek odměny a útrat úpadkového správce, pokud ISOU po
hledávkami za touto zvláštní podstatou, jakož i rozhodnutí, zda a po
kud mají podle § 49 (1) konk. ř. přednost před oddělnými právy váz
noucími na zvláštní podstatě (§ 119 (3) a 125 (4) konk. ř.), jinak úpad
kovému komisaři. Ale otázku, zda dluhy podstaty a tudíž také odměna 
a výlohy úpadkového správce týkají se zvláštní podstaty či zda mají býti 
uspokojeny z obecné podstaty, přísluší řešiti výlučně úpadkovému soudu 
(§ 47 (3) konk. ř.), tudíž ani exekučnímu soudu ani úpadkovému ko-
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misaři, vyjmouc jediné případ nej:atrného úpadku podle § 170 konk, ř. 
upadkovy so~d vY,konao t~m potr,ebné šetření (§ 173 (5) konk, ř,) vy
~Iechna po pnpa,de ty, ychz se otazka týče, s vyloučením právního po
radu (V!Z ,rozh, CIS, 38:>6 a 5367 sb, n, s,), Předpís, co platí v pochyb_ 
nosti, tyka se tolrko důkazní. otázky a J'est J'ím úpadkovy' soud v' , 

t I " azan 
v om smys u, ze ma pohledávku pokládatí za dluh všeobecné podstaty,. 
Proto I v tomto bodu Jest názor a rozhodnutí rekursního soudu Správ
ným, 

čís. 7561. 

žalob~ ~odle§ 37 ex., ř. jest v podstatě žalobou určovací. K jejímu 
oP'<:~sltatne~t. se nevyh1edavá, by porušení práva třetí osoby již nastalo 
stac~ pouhe Jeho ohrožení exekucí již povolenou. ' 

zaloba podle § 37 ex. ř. jest odůvodněna již tehdy když byla exe
~uce pov~l~na t,ře~s ?ik?!iv na cizí předmět sám, nýbrž na nárok na 
Jeho vydanl dluznrku, Jenz hyl znrocněrtcem vlastníka předmětu. 

(Rozh, ze dne 26, listopadu 1927, Rv 11347/27,) 

V exekuční věci záložny proti felixu, C-ovi ku vydobytí 100,000 Kč 
byla povolena ex;kuce za~avením dlužníkova nároku na vydání auto
n;ohIiu plot; fHme L., u mz hyl autompbil ve správě. Žalobkyně, dluž
nlkov~ manzelka" domáhala, se I;a z~ložně žalobou, by bylo uznáno prá
vem, ze s: uznava vlastmcke pravo za,lobkynč k automobilu a že se exe
kuce zrusuJ,e, Pro c e sní s o udp rv é s t o líc e žalobu zamítl, 
o d v ? I ~ C I S o u cl r?zsudek potvrdíl. O ů v o ci y: Pokud jde o od
vola~1 duvod nes~ravneho pravmho posouzení sporu tu již z údajů ža
IUJlc! ~t1-any Je zr~JmoJ že exekuce, o jejíž tvrzenou nepřípustnost ve 
sp?r~' Jde, vede~a Je dosud pouze na dlužníkův nárok proti žalované zá
IO,zne n~ vyda'i1: automobilu, Teprve, až by došlo k vydání automobilu 
vy~on'i1~r;'U organu ve smyslu § 327 ex, ř., nabyla by záložna zástavního 
p;ava tez n~ aut,omobr1u; dokud však k tomu nedojde, není automobil 
sam, exekuc; clotceon a není zde, Ploto podmínek pro žalobu podle § 37 
e:, r. toho casn vubec; Tvrzem, ze byl zabaven automobil sám, nebylo 
pred prvym soudem predneseno a Je proto v řízení odvolacím novotou 
podle § 48~ c, ř, s, nepřípustnou, Žalobní žádost, pokud se týče uznání 
vlastnlctvl zalobkyně k automobilu, je pouze mezitímÍ1ím návřhem určo
va~ím, a jen jako takový mohl býti uplatňován před exekučním soudem, 
Avsak, I kdyby se k tomu nehledělo, nebylo by mu lze vyhověti ježto jde 
o FO~?é ur~ení'"kteréž je přípustno ve smyslu § 228 c, ř, s. toliko tehdy, 
prokaze-Ir zaluJlcl strana právní zájem na brzkém určení vlastnického 
p;áva, Neuznán.a-li přípustnost vybavení automobílu, nezbylo, oč by onen 
zaJem na brz~em, urč;ní bylo lze ?příti, a není tu proto podmínek pro 
samostatne ureenl pIava vlastmckeho k automobilu. 

Ne j v y šš í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvemu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 
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Dli\'ody: 

Oba nižší soudy zamítly žalobu, jíž se domáhala žalobkyně uznaI1l 
vlastnictví k automobilu a o nepřípustnost exekuce, již vedla žalovaná 
záložna zabavením nároku povinného Felixe C-a na vydání automobilu 
od firmy L. Žalobu opírala žalobkyně o to, že automobil je jejím vlast
nictvím, jelto jej obdržela od svého ma'nžela (,povinného) místo gáže, 
a požádala ho, aby jí jej dal opraviti u firmy L, což on učinil. Odvolací 
soucl odůvodnil zamítnutí žaloby tím, že se exekuce vede na nárok na 
vydání automobilu a teprv, až by došlo k jeho vydání poddlužnicí vý
konnému orgánu ve smyslu § 327 ex, ř., nabyla by naň žalovaná zá
ložna zástavního práva. Dokud se tak nestalo, není prý automobil exe
kuci dotčen a pouhé určení vlastnictví nelze vysloviti pro nedostatek 
právního zájmu žalobkyně, jehož tu není proto, že nebyla uZI1ána pří
pustnost vybavení automobilu. Ale nelze přisvědčiti názoru, že vlast
nické právo třetí osoby k automobilu, jejž svěřila za účelem opatření 
jeho opravy povinnému, je dotčeno exekucí na nárok na. vydání automo
bilu povinnému teprve, až vymáhající věřitel již k samému automobilu 
nabude zástavního práva. Vlastnické právo je pojmově neomezená 
právní moc nakládati s věcí., Tato moc je dotčena a ohrožena už tím, 
když se vlastníku znemožňuje volné nakládání zákazem továrně, která 
provádí jeho opravu, by auto nevydala vlastníkovu zmocněnci a tím, že 
se zabavuje pro vymáhajícího věřit.ele nárok na vydání zmocněnci· z toho 
důvodu, že vymáhající věřitel tvrdí, že automobil patří zmocněnci, Ža
loba podle § 37 ex, ř. je v podstatě žalobou určovací a k jejímu opod
statnění s,e n'evyhledává již nastalé porušení práva třetí osoby, nýbrž 
stačí pouhé jeho ohrožení exekucí již povolenou, Proto není potřehí, by 
právo bylo porušeno výkonem exekuce nebo nabytím zástavního práva, 
nýbrž stačí jeho ohrožení již povolením exekuce, Není tedy potřebí 
k opodstatnění žaloby podle § 37 ex. ř. ani výkonu exekuoe ani nabytí 
zástavního práva, nýbrž stačÍ povolení exekuce, jež ve svých účincích 
směřuje k tomu, by bylo dotčeno cizí právo, jež nelze srovnati s POV,l

lením exekuce, Žaloba podle § 37 ex, ř. byla proto v tomto případě odů
vodnčna již tehdy, když byla povolena exekuce třeha ne na cizí před
mět sám, nýbrž na nárok na jeho vydání povinnému, jemuž nepatřil, a 
když poddlužníku mělo býti zakázáno vydání předmětu, ježto zákaz ta-o 
kový nesnáší se s cízím vlastnictvím a exekuce podle §§ 325 a 327 ex. 
ř, v dalších důs].edcich směřuje k úhradě pohledávky věřitelovy z vý
těžku za ciií vlastnictví. Nelze přehlédnouti, že žalobkyně tvrdila v ža
lobě nejen vlastnictví k autu, nýbrž dále také, že manžel "a její žádost 
dal jí auto opraviti firmě L. Tím žalobkyně přednesla, že povínný jejím 
jménem a z jejího příkazu objednal opravu jejího auta u poddlužnice. 
Stalo-li se tak, přísluší nárok na vydání auta od firmy L. žalobkyni a 
je také sám tento její nárok vedle jejího vlastnictví dotčen a ohrožen 
exekuci, vedenou žalovanou záložnou zabavením nároku prý patřícího 
povinnému jako vlastníku na vydání automobilu, Bylo by čírým forma
lismem, by vlastník za takových okolností sečkával se žalobou, až vy-
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máhající věřitel vymůže -si vydání věci, až tato se odne v jeho zástavě 
v důsledku návrhu na přikázání zabaveného nároku k vybrání a až po
tom navrhne zpeněžení vydané věci podle § 327 ex. ř. Takovýmto se
'čkáváním se žalobou vznikly by zcela zbytečné útraty, ač jest zřejmo, 
že právo volné disposice vlastníkovy je ohroženo již pouhým zákazem 
vydati auto jeho zmocněnci v důsledku zabavení nároku na vydání věcí. 
Právem tedy vytýká dovolatelka nesprávné právní posouzení případu 
v tomto směru. V důsledku toho zůstalo však řízení v nížších stolicích 
kusým proto, že nižší soudy se nezabývaly tvrzením žalobkyně, zda ona 
llabyla vlastnictví k automobilu přijetím jeho od manžela na místě gáže, 
.a že neučinily potřebných zjištění v tom směru, zda žalobkyně proká
zala důvod a způsob nabývací jí tvrzený a zda povinný jen jako její 
"Zmocněnec dal automobil do správy poddlužnici. 

Čís'. 7562. 

Ku vzdání se práva se vyhledává, by bylo dlužníkem přijato a by se 
stalo projevem vůle na venek. 

Pouhé usnesení obecního zastupitelstva nebo městské ra.dy (hlav-. 
ního města. Prahy) o upuštění od výpovědi neb od vyklizení, jež nebylo 
l1a venek proje"eno, nedává ještě vypovězenému nájemci právo, dovolá
'vatí se ta.kového usnesení. 

(Rozh. ze dne 26. listopa~u 1927, Rv I 1349/27.) 

Proti exekuci pražské obce proti žalobkyni o vyklizení bytu vystou
-pila žalobkyně žalobou, o niž tu jde, jíž se domáhala zruš-ení exekuce, 
tvrdíc, že se ústřední zastupitelstvo města Prahy usneslo, ponechati ža
lobkyni nadále byt. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o
l i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Vzdání se práva, upuštění od něho, víže věřitele jen, bylo-li dluž
níkem přijato (§§ 1444, 861 a 939 obč. zák.). Bez takového přijetí může 
věřitel jednostranné vzdání se vždycky odvolati. Vždyť i dlužník sám 
může míti zájem na tom, by odmítl vzdání se práva, tak zejména vzdání 
'se práva nabytého pronajímatelem z výpovědi na odevzdání bytu, když 
si nájemník najal na příklad jiný byt. Dále je nutno, by vzdání se práva 
'Stalo se proj·evem vůle na venek. Pouhé usnesení obecního za·stupitel
stva nebo městské rady žalované obce o upuštění od výpovědi nebo od 
'vyklizení, které na venek projeveno nebylo, nedává ještě vypovězené 
nájemnici právo, dovolávati se takového Nsnesení, ježto nejde o projev 
vltle na venek, nýbrž o pouhé vnitřní rozhodnutí, které jak u právni~ké 
,osoby, tak i II jednotlivce jest libovolně změnitelno. Proto z pouheho 
llsnesení ať již obecního zastupitelstva neb městské rady pražské ne-
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nabyla by žalobkyně žádného práva, netvrdí:li, že jí usnesení to ~ylo 
sděleno a ona je přijala. Do té doby mohla ·zalovana ob~c .beze vseho 
usnesení tvrzené žalobkyní odvolati. Kdyby se tedyskutecne bylo st~lo 
takové usnesení, žalovaná obec tím, že návrh na vyklt.zení ,:.soudu .UCI

níla, své předchozí usnesení odvolala, upustila od neho dnve, nez se 
žalobkyně ° něm dozvěděla a je přijala, a než se pro obec. tedy ~talo 
závazným. Proto nebylo třeba vyslýchati o on~ch usnese~lc~ svedky 
žalobkyní navržené a řízení není tedy: toho duvodu vadne,. ze vysly
cháni nebyli. Je-li zjištěno, že obec prazska navrhla vyklIzenI dne 2. lt
stopadu 1926, a žalobkyně neprokázala, že se obec svych prav:. naby: 
tých' výpovědí vzdala platně, nebo, že se zavázala s exekuc; seckalI az 
do té doby, kdy žalobkyně obdrží náhradní byt v obecn~ch ,domech' 
(§§ 35 a 36 čís. 3 ex. ř.), nezaniklo al;i prá~o. obce na vykh~el1l a ode
vzdáni bytu, aniž se tato vzdala do lhuty Jeste neupJynule, vykonu exe
kuce. 

Čís. 7563. 

Bylo-li notáři svěřeno projednání pozůsta.lo~ti, test opr~vněn pro
vésti podle § 125nesp, říz: též výslech st~~~, ?a ).eh~~ zák~~dě p~ ,slOUd 
sám rozhodne, komu z děd.ců pro odporuj'c, s. prthlasky pnkazuje ulohu 

žalobce. I ' 
Opírají-li dedicové ze závěti sv~ př~hlášky k p,oz~~lost! o po~ ednt 

vůli, která byla předložena soudu uplne roztrhana, dědicove .~e zákoo,a 
pak popřeli pla~os! závět~ proto, že ~yl.a zůsta.~it:l~ mztrhana a zn.
čena, jest poukazatt na porad práva dedlce ze zavett. . . 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1927, R II 359/27.) 

K pozůstalosti se přihlásili jednak dědicové ze závěti, je~ byla s.o.udu 
předložena úplně roztrhaná, jednak dědicové ze zákona. Pre~ notarem: 
projednávajícím pozůstalost, prohlásili dědicové. ze záko~.a, ze po~fra]l 
platnost závěti proto, že byla zůstavitele,;, samym ~oztrha~a a ~nIcena, 
načež p o z ůs t a los t n í s o u d poukazal na porad prava dedlce ze 
závěti. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs je mimořádnou stížností ve smyslu § 16 pat. o nesp. 
říz. a uplatňuje se v něm důvod nezákonnosti. Mo?l b~ však míti úspě~h 
jen tehdy, kdyby napadené rozhodnutí bylo ve zre]mem rozporu se ~a
kooem. Tohoto případu zde není. Podle §§ 28 a 29' patentu, obnov~neho 
čl. XII. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z .. a n., mohou ukony 
v nesporném řízení, uvedené v § 183 not. řádu ze dne 21. května 1855, 
čís. 94 ř. zák. u okresních soudů přiděleny býti notářům jako soudlním 
komisařům. Notáři jsou tím zmocněni, zejména též připraviti všechny 

Civilul roz.hodnuti IX. 121 
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úkony patřebné pro vydání odevzdací listiny. Podle § 183 not. ř. mohou 
n;lmo. s~psání ú~rtníh~ zápisu provésti jiné v pozůstalostním řízení po
tr~bne ~.kon~, pr; mch~ nejde o soudní rozhodnutí. Podle § 186 not. ř. 
ma notar dbal! predplsu platných pro soudy samy při úkonech, jež koná 
Jako soudní komisař. Bylo-Ii tedy i v tomto připadě svěřeno notáři pro
jednán} pozůstalostí, není závady, by též neprovedl podle § 125 nesp. 
pat. vyslech stran, na Jehož základě pak soud sám rozhodl, komu z dě
dICŮ pro odporující si přihlášky přikazuje úlohu žalobců ve sporu. Nemá 
opory v zákoně názor stěžovatelův, že ku přípravě tak důležitého roz
hod?utí, jakým je rozhodnutí podle § 125 pat., nestačí výslech stran 
l1?tarem Jako soudním kon;isařem a že soud sám musí bezprostředním 
vys~echem stran Zjednati Sl základ pro své rozhodnutí. Ale nižší soudy 
tah n~pocohybrly, .když dědicům ze závěti uložily, by podali žalobu 
prol! dedlcum ze zakona. To 'správně odůvodnil rekursní soud poukázav 
n~ to, že ~ědíCi ze, záv~ti opíraji své přihlášky k pozůstalostí 'o poslední 
vuh, kteraz byla uplne roztrhaná předložena soudu. Dědici ze zákona 
popřeli proto platnost závětí s tím podotknutím, že byla zůstavitelem 
samým .ro~trhána a.,zni~ena. Mají tedy pro své dědické právo silnější 
l!tul nez dedlcl, kten sve právo k pozůstalosti opírají o takové poslední 
pořízení (,§ 126 pat.). 

či,. 7564. 

Lhůta k rekursu do usneseni, jímž se povoluje vklad zástavního 
práva, pro ~~ad\t~ pohledávku (§ 222 ex .• ř.), řidi se předpisem § 127 
klll .. zák., nrkohv § 65 ex. ř. Lhostejno, že lIIáhradni nárok byl mnačen 
jako vykonatelný. . , 

Usnesení, jimž byl povolen vklad zástavního práva pro náhradn! po
hledávku, dlužno doručiti všem osobám, pro něž váznou věcná práva 
v pořadi za vymazaným zástavnim právem, v jehož pořadí má býti vlo
žen náhradní nárok, až do pořadi, kdy došel návrh na vklad náhradniho 
nároku. 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1927, R II 369/27.) 

Usnesením ze dne 23. června 1927 povoH! ex e k II ční s o u d na 
základě právoplatného rozvrhového usnesení v pořadí pohledávek ku
mulwtivní sirotčí pokladny v L. vklad zástavního práva ve vložce čís. 37 
pro n.áhra:dn1 ná;ok, podle § 222 ex. ř. pro pohledávku záložny v L. a 
o~nacll. nah;,adm narok vy.k?;ratelným. Do tohoto usnesení podal vlastc 

lllk vlo-zky C1S. 37 rekurs, JeJZ p r v Ý s o u d usnesením ze dne 7. září 
1927 odmítl jako opozděný, ježto usnesení, jež bylo napadeno, jest usne
sením ,exekuč-nír;r, takže tu platí osmidenní lhůta podle § 65 ex. ř., na
p~dene U'snesel11 bylo doručeno stěžovateli dne 6. srpna 1927, rekursní 
l~ll'ta upltnula tedy dnem 14. srpna 1927, rekurs byl však podán teprve 
?~e 3. zan 1 ~27. Rek u r. Sll í s o u d vyhověl rekursu vlastníka vložky 
CIS. 37 a zmeml napadene usnesení v ten smysl, že uložil soudu prvé 
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stolice, by stěžovatelův rekurs do usnesení ze d~e 23. červn(lv 1927 
předložil rekursnímu soudu. DÍl vod y: Usnesel11 ze d~e 23. ccr~na 
1927, na jehož základě povolen byl ve ~m~slu § 222 ex. r. v~lad prava 
zástavního pro náhradní pohledávku zalozny v L. 3.238 Kc 68 h v.e 
vlažce čís. 37 kat. obce T. knihovně připsané do stěžovatelova vlastni
ctví, bylo doručeno stěžovateli dne 6. srpna 19?7. Stížnost proti tomuto 
usnesení dne 3. září 1927 k soudu došlou odn;ltl soud, prve. stoh~e, ~y
cházeje z názoru, že i v tomta případě pla!í vseobecna osmldenlll Ihut~ 
rekurs ní § 65 ex. ř. a že tata uplynula Jl~ dnem 14. ~r~?a .1927. Lec 
právní názor soudu prvé stolice jest mylnym. U~nese11l, J!m.z se .R.0vo-
luje vklad zástavního práva pra náhradlll pohleda~ku, netyka s~ JIZ. ne: 
movito,sti, která byla v dražbě; nejde tedy o o vyka~. exekuč'l1l,. nybn 
o výkon v řízení knihavním.Řidí se prot? Ihu!a ke. stlzno,sl! pr<;tl tako
vému usnesení ustanovením § 127 kn. zak. a mkolrv ustanovel11m § 65 
ex. ř. Názor tento zastávala nejen teorie (viz komentář BartscMv ke 
kn. zák. § 90 a kamentář Neumanův k § 222 ex. ř.), nýbrž i, bývalý ví
deňskýnejvyšší soud v rozhodnutí ze l1ne 23. ledna 190~, ČIS. 796,,~tl
štěném v Právníku 1900 čís. 3, a to jest i stanovIskem csl. lle]Vysslho 
soudu (srovnej- rozhodnutí ze dne 6. listopadu .. 1924 R II 351/?4 olr
štěné ve sbírce n. s. čís. 4349). Byla tedy stlznOSt dne 3. zan 1927 
k soudu prvé stolice došlá podána včas. . 

N e j v y Š š í s o' u Li nevyhověl dovolaclmu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení odpovídá úplně zákonu a je~t k vývodům rekuil'~
ním dodati to,to: Prvý soud, řídě se pakynem, obsazenym v posudku by
valého nejvyššíha soudu ve Vídni k civ. saudnímu. řádu a k ex. řád~, 
označil náhradní nárok, který určil podle § 222 ex. r., pko vykonatelny. 
Tím však nemůže býti v podstatě rozuměno nic víc;, než že založe~í 
náhradního nároku nemůže býti napadeno ad vlastlllka spoluzavazene, 
avšak v dražbě neprodané nemovitosti. Proto vl~.stník~; této nemo~!tos:i 
není ani v draž'ebním řízení přiznána právO' ucastmka tohoto nzent. 
S druhé strany zase nemohou býti určením náhradního nároku dotčena 
práva vlastníka neprodané nem~vitosti. V~řitel, Pr:o něj~ byl.';l:,čen ná
hradní nárok, jest jaksi postuplllkem ze zakona puvodl1l~o ventele, pl~ 
něhož vázlo ono simultanní právo zástavní, jehaž nepomerné uspoko]em 
z výtěžku za pčoclanou realitu bylo podnětem k zalo·žení náhradníha 
nároku. Poměr je tU' v podstatě ten, že věřitelův projev, kterým se po
dle pravidel hmotného práva soukroméha ~akládá po~tu'P ~ohledávky 
(§ 1392 a 1395 obě. zák.), jest nahr~,,:,:n pre?pISe,~. zakonny~. V. to;" 
i onom případě jest však věc co do ucmku taz, ventel, pro- nehoz na
hradní nárok byl zřízen, nemůže míti více práv, než původní věřitel. Pod
stata simultanního závazku dokonce ani nevylučuje, by jednomu ze spo
ludlužníků nebyla poskytnuta zvláštní úleva (na př. co do splatnosti), 
jen pro jeho' osobu (§ 894 obc. zák.). Náhradr:í náčok nemůže 
proto pozbýti této své povahy ani tím, že byl oznacen Jako vykonc.-
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telný.Vklad náhradního nároku s označením, že je vykonatelný, Ve 
vložce neprodané není povolením exekuce proti vlastníku neprodané ne
movitosti, jak ,,?těžovatelka míní, nýbrž vždy jen pouhým zavedením 
k11Ihovnlho poradku, pk bylo v rozhodnutí čís. 4349 sb. n. s. blíže do
vozeno. Proto platí tu rekursní lhůty stanovené v § 127 knih. zák. Ne_ 
mohlo proto býti dovolacímu rekursu vyhověno. Jest tedy stěžovatelův 
rekurs do usnesení soudu prvé stolice ze dne 23. června 1927 jako včas' 
podaný předložiti rekurs ním u soudu, při čemž se podotýká, že toto 
usnesení Jest též doručiti všem osobám, pro které ve vložce čís. 37 knihv 
T. váznou věcná práva v pořadí za vymazaným právem zástavním pr~ 
P?hledávky kumulativní sirotčí pokladny v L., až do pořadí, kdy došel 
navrh na '-'klad náhradního nároku stěžovatelčina (srovnej Neumannův 
k{)mentář k ex. ř. strana 656). 

čís. 7565. 

Zaopatřování vod~ obci Brnem. 
Vybíráni vodní dávky jest rázu veřejnoprávního. 
Zásadně jest přlpustna možnost soukrornoprávnich užívacích práv 

za, sm,lu,:ní úplatu s vyloučením povinnosti platiti vodné jako veřejno-
pravm davku" .' 

Smlouva majitele domu v Brně s obcí Brněnskou z roku 1852 o od
běru vody nevztahuje se na odběr vod.y. z vodovodu březovského (zá
kon ze dne 18. října 1912, čís. 82 z. zák. pro Moravu). 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1927, Rv II 837/,26.) 

V roce 1852 došlo mezi výborem okresu vnitřního města Brna jako 
zástupcem brněnské obce a tehdejším majitelem domu čp. 95 v Brně 
k úmluvě.' pOdl,; níž se brněnská obec zavázala dodávati pro dům čp. 95 
vo:du za ]ednorazovou úplatu a za opakující se roční poplat'ek 5 zl. ko'llv. 
m:ny. Tento r,oční poplatek byl později zvýšen na 18 zl. 25 kr. Ježto 
mesto Bmo predeplsovalo od roku 1923 žalobci, nynějšímu vlastníku 
clo~u čp. 95 v Brně, vodní groš podle platného tarifu bez ohledu na 
prava podle smlouvy ze dne 23. listopadu 1852 a žádalo od něho i do
platek za léta 1921 1 1922 s odůvodněním, že byla smlouva zrušena, 
domáhal se žalobce žalobou, o níž tu jde, na městu Brnu zjištění že mě
sto Brno jako majitel městských vodáren v Brnč je povinno dodávati 
žalobci jakožto nynějšímu vlastníku domu čp. 95 v Brně, a kt~rémukoliv ' 
budoucímu vlastníku tohoto domu, denně 25 věder vody z městského 
vodovodu za roční úplatu 36 Kč 50 h splatnou vždy v lednu a že není 
oprávněno, požadovati za toto množství vody, odebrané v dřÍvějŠich le
tech, a které bude ještě dále odebráno, vyšší úplatu, a použíti politické 
exekuce k vymáhání úplaty vypočtené od něho bez ohledu na tento zá
vazek ku dodání. žaloba byla zamitnuta s o II cl Y vše c h tří s t o _ 
I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 
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důvodú: 

Zjištěno jest, že došlo cine. 23. listopadl~ 1852 mezi výborem ,o~resu 
vnitřního města Brna jako zastupcem bmenskc obce a mezl. ~e~:~el11 
Sch-em, tehdejším majitelem domu čis. p. 95 v. Brně, ke smlouve, ]lz se 
obec zavázala dodávati do tohoto domu z mestskeho vodovodu podle 
přednesLI žalo~ané stran~' »Wasserkunst« z.,:a,ného, :5, vě~er vody denn: 
za určitou úplatu jednorazovou a za OpakU]lCl se rOCnl davky 5 zl. kon;. 
m. Již soud prvé stolice správně dovodil, že nešlo o osobnl prava a za
vazky tehdejšího majitele domu, nýbrž že práva a záv.azky ze s'."lollvy 
mají povahu reální potud, že jsou vázány na vlastmctvl doml~. Dale Jest 
nes parno, že žalovaná obec zřídila v pozdějších letech novy, vo?ovod, 
t. zv. pisárecký, jehož vybudování a provoz zadala na základe nckohka 
usnesení výboj·u z roku 1869 Tomáši D-ovi, podnikateli staveb v Lon
dýně, a že 'pak žalovaná obec dodávala žalobci vodu z tohoto vod?vo~u: 
Podle dopisu městské rady ze dne 4. ledna 1893 byla dosava~~, roC111 
úplata z 5 zl. 25 kr. rak měn. (= 5 zl. konv. m.) dohodou zvysen" ' 
18 zl. 25 kr., při čemž obec ponechala nevyřešenu právní otázku, zda 
smlouva z roku 1852 jest platnou. Podobná výhrada stala se pak ph 
jednání mezi stranami v letech 1902 a 1903, ,když ~alovan~pře~z":la pi,· 
sárecký vodovod do vlastního provozu. ~.onecne dos!? ke znzem brezo~
ského vodovodu a zákonem ze dne 18. fl]na 1912, C1S. 82 zemskeho za
kana pro Moravu bylo upraveno nucené zavádťni vody z t?hoto. vOd?
vodu do domů. Odvolací soud přejímá názor soudu prve stolrce, ze 
v době, kdy smlouva z 23. listopadu 1852 byla ll'jednána, byla otázka 
dodávání vody úplně v soukromoprávní disposici obou stran,. a že te.: 
prve později, zejména zákonem čís. 82 z roku 1912, stalo se zasobov,am 
vodou předmětem donucovací veřejnoprávní úpravy. K tomu dluzno 
však uvésti, že pronikavá změna názorů o pO\'inllostech státu a jiných 
veřejnoprávních korporací na poli veřejné bezpečnosti a veřejného zdra
votnictví počíná již v 18. století. Co se pak zaopatření vody obcí Brnem 
týče, tu nikoli teprve v letech pozdějších, nýbrž již i v roce 1852 byly 
obecní vodovody podnikem veřejným, zalo·ženým a udržovaným za tím 
účelem, aby byla opatřena voda pro potřebu obyvatel obce pro případ 
požáru atd. Žalovaná obec zřízenim a udržováním vodovodu plnila vždy 
úkol, spadající do samostatné její působnosti, původně po rozumu § 91 
prozatímního obecního řádu pro zemské hlavni město Brno, uveřejně
ného min. výnosem z 21. července 1851, čís. 126 z. zák., později po 
rozumll § 36 bod 4 b) nyní platného obecniho řádu zemského hlavního 
města Brna z 3. května 1905, čís. 56 z. zák. Náhradu za zřízení a udržo
vání vodovodu mohla obec vybírati ve formě dávky ze spotřeby vody 
(vodného), pl1vodně podle § 87 třetí odstavec provisomího obecního 
řádu, později podle § 51 obec. řádu z roku 1905 a nyní podle uvede
ného, již § 28 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. Pro ná
zor, že původní vodovod (» WasserkunsÍ«) anebo pisárecký vodovod 
byly ryze soukromoprávními podniky, není ve zjištěních nižších soudů 
dostatečného podkladu. Pokud se březovského vodovodu týče jest ve-



~ čís. 7565 _. 
1910 

řejnoprávní jeho povaha zcela zřejmá. Zavádění vody z tohoto vodo_ 
vodu do domů bylo upraveno zákonem čís. 82 z roku 1912; v § 1 tohoto 
zákona byli majitelé všech obytných domů v Brně, kteří uvnitř sVého 
majetku nemají zařízení, jimiž jest zajištěno obyvatelům domu užívání 
bezvadné pitné vody, uznáni povinnými, by se připojili k březovskému 
vodovodu; v § 3 pak jest upraveno řízení -o žádosti za sproštění z této 
povinnosti, a v § 5 jedná se o sazbách pro poplatky za vodu. Dovolací 
soud za skutkového stavu, jenž je dosud zjištěn, musí počítati i s tím 
že i ~ny. dv~ starší vodovody mohly bS·ti podniky veřejnými. A tu jest 
se ob1rah otazkou, zda vedle veřejného, zásadami veřejnoprávními ovlá
daného používání vodovodu jest připustiti existenci zvláštních, o tituly 
soukromoprávní opřených práv užívacích k veřejnému vodovodu, při 
čemž by ten, kdo užívá vodovodu na základě soukromoprávního titulu, 
neměl veřejnoprávní povinnost za toto užívání platiti vodné jako dávku 
veřejnoprávní. Ani v obou uvede.ných obecních řádech ani v § 97 sta
veb. řádu ze dne 16. června 1894, čís. 63 z. zák., nyní zrušeného, který 
jednalo opatřování vody a zmiňuje se o tarifech vodní činže ani v zá
koně čís. 82 z roku 1912 a ani v zákoně 6s. 329 z roku 1921 (t. zv. 
obecní finanční novele) není vysloveno, že se posavadní užívací práva 
spočívající na soulkromoprávních titulech zrušují nebo že zřízení jejich 
jest nepřípustno. Zmíněné záko11né předpisy mají na mysli obecní zaří
z,e~í, jež byla obcí postavena v zájmu veřejném a jež podle zásad, pla
hC1Ch pro veřejné ústavy podle veřejpého práva, jsou přenechávána 
.~ poUŽíV''!lí;.1~nom takovýto veřejnoprávní poměr užívací odpovídá po
jmu vodn1 cmze nebo vodného jako (lávky veřejnoprávní. Užívá-Ii kdo 
vodovodu ·na základě titulu soukromoprávního, jest toto užívání mimo 
rámec užívání, jež mají na mysli zmíněné zákonné předpisy. Proto není 
užívatel, pokud se při odběru vody opírá jen o soukromoprávní titu,l, 
povmen, by plahl za vodu takto· odebranou onu veřejnoprávní dávku, 
Zásadně jest tedy připustiti i při březovském vodovodu možnost sou
kromoprávních užívacích práv za smluvní úplatu s vyloučením povin
nO,st~ platiti vodné jako veřejnoprávní dávku. Ale jest další otázka, zda 
ma zal obce :ak?vé právo užívaCÍ právě k tomuto vodovodu. Soud prvé 
stoltce, vykladaje obsah smlouvy z roku 1852 dospívá k závěru, že účin
nost smlouvy z roku 1852 nebyla omezena na tehdejší vodovod ale 
v dalš!~, dovozuje, že práva ze smlouvy z roku 1852 byla zrušen~ zá
kony C1S. 82 z roku 1912 a čís. 329 z roku 1921. Naproti tomu odvolací 
soud ber~ za zjištěno, že žalovaná obec provozuje mimo březovský také 
stary p1~arecky vOdovo,d, ~. dovozuje, že žalobce má možnost, aby bral 
n;lmo p1~nou vodu take uZ1tkovou vodu z pisáreckého vodovodu a by 
hmto zpusobem uplatml práva ze smlouvy z roku 1852, že však u ža
lobc~, po~ud se břez~~ské vody tkne, jde o veřejnoprávní povÍnnost, 
ktere se zalobce nemuze zhostiti poukazem na smlouvu z roku 1852, 
Odv~lací,soud dále po:,,~a::,uje k tomu, že žalobce o dodávání vody pisá
recke nezalule, a zam1ta zalobu, ježto žalobce nemá nároku na odběr 
březovské, vody p0511e smlouvy z roku 1852. Oba nižší soudy shodují se 
v podstate v tom, ze smlouva z roku 1852 se nevztahuje na odběr vody 
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z březovského vodovodu. S tímto konečný"m závčrem souhlasí i dovo
lací soud a to z těchto důvodů. V roce 1852 šlo o malý vodárenský po~
nik. Podle § 1 smlouvy ze dne 23. pr?si~ce 1852 v3'al na s~ okres vmtr
ního města Brna závazek »na vlast111 naklad zaloz1Í1 a stale v dobrem 
stavu udržovati hlavní potrubí, potřebné k přivádění a rozdílení, vod~ 
z městských nádržek ve vnitřním městě Brně.« Am pO.~l11k p1sarec,ky 
neměl rozsah značně rozdílný. Podle smlouvy s Tomasem O-em slo 
o dodávání vody říční, Ovšem filtrované a jasné a tudíž pit~é, kte:á se 
měla bráti z blízkosti města, totiž ze Svratky nad Kamennym mlynem 
v žabovřeskách. jiného rázu jest však vodovod březovský. Sbírá se tu 
pramenitá voda v daleké končině od města, již pro tuto různost před-o 
mě tu nelze smlouvu z roku 1852 vztahovati jen tak beze všeho i na 
vodu březovskou. Ze smlouvy z roku 1852 lze nanejvýše podle §§ 914 
a 915 obč, zák. dovoditi jen ten prvotní smluvní závazek žalované obce, 
by udržovala podnik v rozsahu a v jakosti ~odniku původního" naneJ
výše podniku pi.sáreckého, a z takového podntku dodavala :,odu zalobc1, 
Ale k témuž závěru jest dospěti, uváží-Ii se účinky zákona cís. 82 z roku 
1912; při tom sporná věc bude objasněna též z té stránky, zda ,by d~~ 
dávání vody z vodovodu břez~vs.k~ho mohlO' ~~Sy~~p1lt Jako naohradn~ 
(sekun.derní) plnění za nedodaval11 vody z dnVejS1Ch vo,~ov,odu z te 
příčiny, že obec to byla, která zařidila nový pod111k ~ . .p0 te br~zo:,~~.ou 
vodu počala dodávati bez dohody se žalobcem)ak Jl'; sou?ove n~zslch 
stolic v podstatě ~.právně vycitili, zasáhl .mocne do veCl zakon. ČlS-. 8~ 
z roku 1912, Předeslati jest, že jednotltve čtnnoslt obcem1 vyvmovane 
maji dvojí tvářnost. Obce jsou právnickými osobami p~ roz~mu § 26 
obč. zák. a v této vlastnosti mohou po rozumu občanskeho zakona vy
stupovati jako podměty práv ,a P?vinno,~tí; ~Ie obce )so~ téi v~řein~
právními korporacemi, obstarava]lce urc1te uyon~ verejne, zepnena le 
vlastním oboru působnosti výkon poltc1e pozam1 a, zdrav?tnl.. Funkce 
obce jako so;ukromoprávníh?, smluvníka. a ,pk? org",nu vereJne P,OltC1,~ 
dlužn-o vždy a naprosto rozltsovalt, a zeJmena jest mlh na myslt, ze pn 
výkonu zdravotní policie nebylo by žalované, ob,ci ani do.~ol,eno" aby 
jen vzhledem ke svým závazkům soukrom?pravl1Jlm n~prov~dela ukoly 
uložené jí záko-nem v zájmu veřejném. jak ]lz soud prve ,~to!tce dov?d11, 
žalovaná obec, zásobujíc obyvatelstvo vodou, mUS1 se nd1Í1 Jen za]lny 
obyvatelstva, to jest obyvatelstva v jeho celku, a zejména, když toho 
vyžadují po.třeby tohoto celku, ted~ potřeby. 111ěsta. stále rostoucího, 
nesmí zásobo·vání vodou ponechávatt v tak pnm1ltv111m stavu, v Jakem 
bylo dříve, nýbrž musí se o to starati, by se obč"nstvu dostalo vo~o
vodních zařízení, vyhovujících po stránce technické a hygienické. Za-
10bce jako lékárníka zajisté netřeba poučovati, jak?u metlou bývá na 
příklad břišní tyf v místech, kde není bezvadne p1tne vody, Protov§ 1 
zákona čís, 82/1912'byla po zřízení břewvského' vodovodu kalegoncky 
vyslovena po.vinnost majitelů vše c h o- byt n Ý c h d o m ů v Brně, 
by provedli zavedení břez-ovské vody do' domů, a dokonce v· § 5 bylo 
vysloveno, že žalovaná obec, nesplní-Ii majitelé domů tuto povinnost, 
jest oprávněna, - a ježto jde o veřejnoprávní předpis, též povinna, -
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provésti toto připojení k městskému vodovodu na nebezpečí a útraty 
majitele domu. Jedi-ná výjimka připuštěna pro majitele domů, kteří uvnitř 
hranic svého majetku mají zařízení, jimiž jest zajištěno užívání bez
vadné .pitné vody (§ 3 uv. zákona). Jak zjištěno, pro žalobcův dům ta
kového osvobození není. žalobce sám pak v dovolání pravÍ, že všichni 
majitelé domů, s nimiž trvají podobné smlouvy, jakou jest smlouva ze 
dne 23. listopadu 1852 s právním předchůdcem žalobcovým, ocitli se 
vydáním zákona čís. 82/1912 v postavení, z něhož neměli vyhnutí, že 
nes měl i do svých domácností pro domácí potřebu používati vody. 
pisárecké. V zavedení vody březovské do domu žalobcova za tohoto 
stavu věci nejen nelze spatřovati jednání, jímž žalovaná obec dle § 863 
obč. zák. projevila vůli, že, plníc své smluvní závazky, bude nadále 
dodávati březovskou vodu za podmínek smlouvy z roku 1852; naopak 
jest patrno, že vzhledem k předpisům zákona čís. 82/1912 nemá zří
zení březovského vodovodu a dodávání vody z něho a nerozlučně se 
zalo·žením a udržováním tohoto podniku souvislé financování jeho (vy
bírání vodného' za účelem zúrokování a úmoru investičních půjček a 
úhrady režijních nákladů) nic spo'lečného s právy a závazky, založe
nými smlouvou z roku 1852 a věc jest prostě ta, že vydáním zákona 
čís. 82 z roku 1912 jest žalobci znemožnčno, by uplatňoval a vykonával 
práva ze smlouvy z roku 1852. Za tohoto stavu věci nelze žalobcům 
přiznati soukrnmoprávní právo a to ani primerní smluvní právo ani 
jako náhradu nebo: interese za nesplnění smluvních povinností) - na 
jehož podkladě by mohl žádati, aby mu' byla dodávána b řez o v s k á 
voda za roční poplatek 36 Kč 50 h. K vývodům dovolacím se podotýká, 
že jde tu o pouhou ne m o ž n o s t výkonu práv žalobcových, nikoli 
však o jich vyvlastnění nebo konfiskaci. Nadbytečně uvažuje odvolací 
soud, zda žalobce má možnost bráti mimo pitnou vodu také vodu užit
kovou z pisáreckého vodovodu a netřeba se též obírati dovolacími vý
vody, odpovídajícími na tuto úvahu, že prý pisárecký vodovod nyní 
dodává vodu jen do dvou hlavních tříd (průmyslové čtvrti) v novém 
potrubi, kdežto starého potrubí bylo použito pro březovskou vodu. Ježto 
dodávání vody březovské a vybíráni dávky dle tak zvaných »pravidel 
o vybírání vodného v zemském hlavně městě Br.ně«, nemá, jak již dD
vozeno, nic společného se smlouvou z roku 1852 a s poměry z doby 
před rokem 1912, nemůže býti také ani řeči o vydržení práva odbírati 
březovskou vodu za podmínek smlouvy z roku 1852 a jest také pro 
tento spor nezávažným ob·sah smlouvy s Tomášem D-em, jakož i obsah 
VýllOSŮ žalované obce ze dne 4. ledna 1893 a ze dne 17., pokud se týče 
22. ledina 1903, nehledíc ani k tomu, že těmito výnosy stala se nová 
úprava poplatků za pisáreckou vodu se strany obce výslovně s výhra~ 
dou, že se tím nepředbíhá otázce, zda žalovaná obec jest smlouvou 
z roku 1852 vázána dodávati pisáreckou vodu. Naopak vzhledem k těmto 
výhradám jest též pro nyn.ější stav věci nezávažno, že se snad žalovaná 
obec od zavedení březovské vody až do roku 1920 spokojovala od ma
jitelů domů, majících takové smlouvy jako, žalobce, s úplatou nižší než 
jakou vybírala od ostatních odběratelů vody. Netřeba se ani obírati 
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otázkou, zda bylo by tu použíti zásady, obsažené v §§ 936, 1389 a 1447 
obč. zák. (t. zv. clausulae rebus sic stantibus) a také jest patrno, že 
nejde tu ani o' valorisaci předválečn)Tch 'práv a závazků, 

čís. 7566. 

Předpisy §§ 285 a 286 ex. ř. plati i pro činžovní pohledávky zaji
štěné zákonným zástavnÚTI právem podle § 1101 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1927, R I 958/27.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodané movitosti přikázal 
s o II d P r v é s t o I i c e vymáhajícímu věřiteli Ferdinandu M-ovi po
Medávku z dlužné činže pouze v přihlášeném pořadí, takže 2lnačná část 
její vyšla na prázdno. R é k u r sní s o u cl vyhověl rekursu vymáha
jícího věřitele Ferdinanda M-a potud, že mu přikázal činžovní pohle
dávku v pořadí výsadním. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesen'í prvého 
soudu. 

D ů vod y: 

Stěžovateli sluší přisvědčiti, že i pro činžovní pohledávky, pro ncz 
pronajímatel nabyl podle § 1101 obč. zák. 'na vnesených předmětech 
zákonného práva zástavního, platí předpisy §§ 285 a 286 ex. ř., podle 
mchž věřitelé musí své nároky na jistině, úrocích, nákladech a jinén. 
příslušenství před rozvrhovým rokem nebo při něm ohlásiti a předložiti 
nejpozději při tomto roku listiny prokazující ohlášené nároky, leč by 
tyto listiny byly již II soudu, a jinak má se k jejich nárokllm přihléd
nouti při rozvrhu toliko potud, pokud pro ně exekuce dražbou byla po
volena, a prodejové řízení nebylo potom opět zrušeno (§ 285 tř,etí 
odstavec ex. ř.) a podle nichž (§ 286 prvý ods,tavec ex. ř.) exekuční 
soud, rozvrhuje výtěžek postupovati musí obdobně podle §§ 212 až 
214, 229, 231 až 234 a 236 ex. ř.). V tomto případě byl vymáhající 
věřitel Ferdinand M. k rozvrhovému roku obeslán, súčastnil se ho a 
při něm také podle protokolu přihlásil SVOll pohledávku, nikoli však 
jako činžovní pohledávku a také ji nepřihlásil v zákonitém pořadí. Je
nom takto přihlášená pohledávka stala se předmětem soudního pro
jednávání při rozvrhovém roku, při čemž je zvláště záva~no, že podle 
§ 214 ex. ř. rozvrhové usnesení. jest učiniti podle toho, co bylo vý
sledkem jednáoní na základě ohlášek, spisů dražebního řízeni - a že, 
pokud v určitém případě oprávněné osoby tím dotčené se shodly, má 
se rozvrh státi podle této dohody. Osta,lně ani podle exekučních spisů 
není zjevno, že Ferdinandem M-em vymáhaná pohledávka byla pohle
dávkou činžovní. Nebyl tedy rekursní s·oud oprávněn, aby přihlížel při 
rozhodování k okolnostem Ferdi,nandem M-em teprve v jeho rekursu 
uplatňovaným, jež v rekursním řízení byly nepřípustnými novotamí. 
Poněvadž rozvrh stal se v řízení prvého soudu podle ohlášky Ferdi
nanda M-a, byla mu správně pohledávka tato přiznána podle § 214 
ex. ř. pouze v rámcí jeho ohlášky. 
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čís. 7567. 

Hodnota předmětu rozepře o výmaz kauční hypoteky řídí se. výší 
celé pohledávky, nikoliv jen onou její částí, která již vznikla v mezích 
kauční hypoteky. 

(Rozh. ze dne l. prosince 1927, RII 021/27.) . 

žalobu o výmaz kauční hypoteky za 230.000 Kč zadal žalobce na 
okresním soudě v M. a opíral příslušnost o § 91 a 95 j. rl., oceniv před
mět rozepře na 5.000 Kč. Žalovaný namHl věcnou nepříslušnost soudu, 
tvrdě, že úvěrová pohledávka jest po právu penízem 114.571 Kč 12 h 
a žalobkyně již sama uznala 30.000 Kč, pročež prý pro žalobu jest při
slušným krajský soud. Námitku věcné nepHslušnosti s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. 

N e jv y šš í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

žalobkyně domáhá se žalobou toliko knihovního výmazu zástavního 
práva. Jde tudíž o žalobu, majicí za předmět jen zástavní právo podle 
§ 57 j. n. Pro ocenění předmětu sporu pří takových žalobách je podle 
právě řečeného místa zákona ro,zhodi6a - mimo, případ menší ceny 
zástavy, o nějž tu nejde - výše pohledávky. Ta č'Íní v souzenénlpří
padě 230.000 Kč. Je tudíž pro ni podle §§ 49 a 50 j. n. věcně přísluš
ným sborový soud. Nesejde na tom, že jde o zástavdí právo pm pohle
dávku úvěrní (kauční hypoteku). Zákon nerozeznává mezi různými 
druhy pohledávek a nestanoví výjimku pro úvěmí pohledávky, ať již 
zcela nebo z části vybrané nebo nevybra:né. Plati proto též pro úvěrní 
pohledávky zásada, že rozhodnou je výše pohledávky. Oovolací rekurs 
je na omylu, míně, že se výše (cena) úvěrní pohledávky řídí podle 
čhti pohledávky, jež v mezich kauční hypoteky již vznikla, a že úvěrní 
pohledávka je úplně bez ceny, když, jako prý tuto, pohledávka v me
zích kauční hypoteky vůbec ještě nevznikla. I při kauční hypotece nutno 
- mimo případ menší ceny zástavy - přihfížeti k plné její výši, třebaže 
v jejích mezích skutečná pohleďávkavůbec ještě nevznikla. Neboť pří~ 
pad, že vtělenému zástavnímu právu neodpovídá žádná skutečná pohle
dávka, může nastati i u jiných než kaučních hypotek, na př. když pohle
dávky, k nimž se vztahuje, zanikly, ve kterýchžto případech použití § 57 
j. n. jistě nen·í pochybné( srov. též nařízení ministerstva financi ze dne 
18. července 1906, čís. 84.722/5, věs,t'l1ík ministerstva spravedlnosti 
z roku 1906, strana 285). Mimo to nelze ani tvrditi, že ještě nevyužitá 
úvěrní hypoteka jest bez ceny, přihlíží-Ii se k § 224 ex. ř., podle něhož. 
jest onu čás'! nejvyššího pen:íze úvěrni hypoteky, jež vzniklými již po
hledávkami není vyčerpána, po případě tedy i celou úvěrní pohledávku 
ani z části ještě nevyčerpanou, vyrovnati tím, že se přimě-řená hotovost 
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přikáže z rozdělované pod~taty a, uloži, na soudě, ,takže úvěrni hy~oteka 
může takto dojíti platnostI. Platl ttlchz I pro uveml hypot~ku predpl~ 
§ 57 j. n. Předpis ten je velící, ~avazuje !ud!ž, té~ ža~obkynl. Odc?yl~.e 
její ocenění předmětu sporu nema proto pro reS5111 otazky o soudm pn
slušnosti právního významu. 

čís. 7568. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869: čís. 27 ř. ~.). , 
Jde o příhodu v dopravě ve smyslu § 1, zakona,. byl-~ kdo .zranen . 

neočekávaným přiražením dveří u vagonu (ctvrt hodiny pred odJezd~t? 
vlaku) i s hlediska § 2 zákona nestačí, že bylo ~ok~áno, ž:, dveře nepn
razil nikdo ze zřlze:nců zaměstnaných v dobe urazu pnmo u vla~~, 
v němž se úraz stal, nýbrž dráha musí dokázati, že dveře vagonu ~rl.
razil ani nikdo z jejího personálu, zaměstnaného tou dobou na stanicI. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1927, Rv 1 389/27.) 

žalobkyně n<1stoupila do osobního vlaku na 1:lav~í,:, ,nádraží plzeň
ském. Asi čtvrt hodiny před odjezdem vlaku ~?tela Jeste ,z v,agonu"se: 
stoupiti. Při sestupu byly dveře vagonu zvenCI prudce pnrazeny, Clmz 
byla žalobkyně na noze poraněna. žal~bní nárok na náhradu šk?dy proti 
československému státu pro c e s n I s o udp rve s t o II c e ne
uzn<[] o d vol a c í s o u d uznal dllvodem po právu. 

N' e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Olivody: 

Po právnistránce vy.týká dovoláni odvolacímu soudu, ž; nesprávně 
posoudil věc, řídě se názorem, že jde o příhodu v doprave, ve sr?J~I~ 
§ 1 zákona o ručení železnic čís. 27/1869. Podle nespornych z]lstem 
prvého soudu, která odvolací soud převzal a právnímu posouzeni 
v tomto směru položil za základ, utrpěla žalobkyně poranění na. pravé 
noze prudkým přiražením po'stranních dveří u vagonu ve chvíli, kdy ote
vřenými dveřmi chtěla vystoupiti, by na kohosi zavolala. Nehoda tato 
přihodila se žalobkyni nejméně čtvrt hodiny před odjezdem vlaku. Soud 
dovolaci souhlasí s názorem odvolacího soudu, že přiražení dveří za 
okolností právě vylíčených jest příhodou v dopravě ve smyslu § 1 cito
vaného zákona, jelikož neočekávané přiražení dveří čtvrt hodiny před 
odjezdem vlaku jest událostí, odchylující se od normálně obvyklého způ
sobu dopravy, jenž předpokládá nerušené nastupování a vystupování 
cestujících na stanici. Pro řešení otázky, zd<1 jde o příhodu v dopravě, 
je pfO'to bezvýznamným názor dovolatelčin, že nebylo přímo prokázáno, 
že dveře vagonu zavřel službu konající zřízenec dráhy, okolnost tato 
mohla by přijíti v úvahu jen s hlediska uplatňovaného vyviňovacího dů
vodu podle § 2 zákona o ručení železnic. Podle ustanovení § 2 zmíně-
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ného zákona sprošťuje se dráha povínností k náhradě škody z příhody 
v dopravě jen tenkráte a jen po,tud, když a pokud dokáže, že příhoda 
byb způsob.~naneO'~v:atnou.,náhodou, neo~v.ratitel:,ým je?nán,í.m osoby 
tretI, za JeJlZ zavmem nerUCl, nebo zaVlnemm poskozene. Braně prů
vodní stihá podle toho výhradně žalovanou dráhu. Aby tedy dráha byla 
prosta ručení, musí podati positivní a úplný, každou pochybnost vylu_ 
čující důkaz ve smyslu § 2 cít. zák., musela by tedy v souzeném příp;)dě 
dokázati, že nehoda byla způsobena třetí osobou, za jejíž zaviněni ne
ručí, nebo poškozenou samou. Jest tedy zkoumati, zda a pokud se dráze 
podařilo prokázMi tyto vylučovací důvody. Soud prvé stolice dovodil 
z :provedených důkazů skutkové zjištění, že poranění žalobkyně nezpů_ 
sobil (t. j. dveře vagonu nepřirazil) nikdo Ze zřízenců dráhy ve službě 
u vlaku v době úrazu zaměstnaných, čímž miní, jak z předchozího zji
štění je patrno, čtyry průvodčí vlaku tam jmenované. Právní závěr 
soudu prvé stolice, že dveře přirazila a poranění způsobila nez'námá 
osoba třetí, za kterou dráha neručí, byl by správným jen tehdy, kdyby 
dráha ručila po této stránce jen za své zřízence zaměstnané v době 

úrazu přímo u vlaku, v němž se úraz stal, t. j. za prúvodčí vlaku. Tak 
úzce nelze však vymeziti ručení dráhy za železniční personál, nýbrž ručí 
dráha, jak odvolací soud správně dovodil, po uvedené stránce též za 
staniční, t. j. nádražní personál, úřednický, zřízenecký a dělnický bez 
ohledu na to, zda přiraženi dveří spadalo do rámce jich pravidelné čÍn
nosli nebo příkazu jjmuděleného. Žalovaná strana -tvrdila sice v žalobní 
odpovědi, že dveře nezavřel zaměstnanec dráhy, nikdo z průvodčích 
vlaku ani jiný' zaměstnanec ve službě, než soud prvé stolice, ač provedl 
~,;škeré důkazy ve~ené žaloviCnou strlmou, nabyl přesvědčení jen o první 
castl tohoto tvrzem, t. J. pokud šlo o zaměstnance činné přímo U vlaku 
jako průvodčí. Toto skutkové zjištění nepostačí však k vyvi'nční žalované 
dráhy ve smyslu § 2 zák. o ruč. žel., nýbrž musila bv dráha dokázati že 
dveře vagonu nepřirazil nikdo z jejích "zřízenců zaměstnaných tou dobou. 
na stanici, t. j. na hlavním nádraží plzeňském. Důkaz ten nebyl prove
de~. Nesprávný~, j~ proto názor soudu prvé stolice, že příhodu v dopravě 
zpuso-hlla neznama osoba třetí, za kterou dráha neručí, ježto jest od
vozen jen ze skutkového zjištění, že tak neučinÍ'! žádný ze čtyř prů
vodčí příslušného vlaku. Závěr ten by byl možný jen tehdy, kdyby dráha 
prokázala, že to nebyl nikdo ani z ostatních členů jejího personálu za
městnaného tehdy na hlavním nádraží v Plzni, neboť ručí stejně i za 
tento personál. Nepostačila tudíž v tomto ohledu skutková zjištění k dú
kazu důvodů § 2 zákona o ruč. žel., a bylo věc posouditi podle před
pisu § 1, jak učinil odvolací soud. 

čís. 7569. 

Poštvání nebo podráždění zvířete ve smyslu § 1320 obč. zák. má na 
mysli činnost, vztahující se ku zvířeti, nikoliv však případ kdy si po
škozený zvířete vůbec nevšímal, nýbrž útočil pouze proti jeho pánovi. 

(Rozh. ze dne 1. pros,ince 1927, Rv I 841/,27.) 
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Žalobce dostal se v hostinci se žalovaným do rvačky) za I11Z 'se pc~ 
žalovaného vrhl na žalobce a pokousal ho. žalobní nárok na náhradu 
škody uznal pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, 
o d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného po,(ud, že uznal ža
lobní nárok pouze z polovice důvodem po právu. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vo cl y: 

Žalobce domáhá se náhrady škody, kterou utrpěl tím, že ho pes ža
lovaného pokousal, a poukazuje výslovně na předpis § 1320 obe. zák. 
podle tohoto předpisu ručí chovatel zvířete za škodu zvířetem způso
benou, nedokáže-Ii, že se postaralo potřebné opatření zvířete neb o do
hled n,a ně. Jde tu o ručení za vinu, ale s přesunutým břemenem průvod
ním. Zalovaný se o takový důkaz ani nepokusil a svou obranu založil 
jen na tom, že prý byl pes vydrážděn tím, že se žalobce vrhl na žalova
ného a pěstí ho udeřil. Odvolací soud neposoudil věc po s'tránce právní 
správně, když, zkoumav, co bylo psu podnětem k tomu, že žalobce po
kousal, a, usoudiv, že to byla rvačka mezi žalobcem a žalovaným, která 
psa podráždila, a že pes musil rvačku pozorovati, uznal podle § 1304 
obč. zák. na zaviněn'; obou stran stejnou měrou. Také žalovaný zastával 
již v odvolání, a zastává i v do,volací o'dJpovědli názor, že pes viděl ránu, 
kterou žalobce žalovanému zasadil, a, ježto jest vycvičen k obraně svého 
páJna, byl tím vydrážděn tak, že se na žalobce vrhl. Žalobce naproti to
mu vidí naopak vydráždění psa v jednání žalovaného, protože tento 
náhle od s,tolu vyskočil, k žalobci přiskočil, ze dveří na chodbu ho vy
h,o:di! a tam na něm klečel. Již z těchto různých stanovisek je vidno, jak 
tezko, bylo by zkoumati popud zvířete, které jiného poškodilo. Vždyť ža
lov,aný sám v tom směru uvedl v odvolacím spise doslovně) že »téměř 
každý pes se vrhne na cizího člověka, který třebas jen přátelsky, nebo 
na~odo:u v}táhl ruk;.' na jeho pána« a dále, že »každému se již častěji 
v, zlvo<te~'pnhodl1o? ze Jda s oso.bou) provázenou psem) této něco vyklá
d~1 a pn to;n o m ;ukou zavadrl a již to mělo v zápěti výpad psa proti 
~emu«. Z techt;, vyvodů však nutno vyvoditi jedině správný dúsledek, 
ze chovatel zVlrete musí se postarati o potřebné opatření nebo dohled, 
nel?oha důvě.řO'vati zvířeti) a že) neučiní-li tak) ručí za škodu zvířetem 
zpusobenou, pk to právě § 1320 obč. zák. předp'isuje. Správn.ě uved'l již 
první soud a správně uvádí také dovolání žalobcovo, že pes neměl býti 
do hostmské místnosti vůbec brán (což na mnohých místech jest poli
:~jně zakázáno) a že, byl-Ii tam již přiveden, měl býti uvázán neho ko
sl~em o'Patř~n nebojinak náležitě opatrován. Ježto žalovaný nic tako
veho n;dokazal, ruCI podle § 1320 obč. zák. za celou škodu, i kdyby 
byla by~ala popudem p;o. psa s'naha přispMi na pomoc svému pánovi. 
žalovany.- a Jak se zda I odvolacl soud - zkoumajíce, co psa podráž
?'llo, ma]1 patrně na mysli první větu § 1320 obč. zák., podle které za 
skodu zodpovídá ten, kdo zvíře poštval nebo vydrážd.1. Tento předpis 
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lll, novely byl již v dřívějším doslovu § 1320 obč. zák. a byl převzat, 
by bylo naznačeno, že v první řadě jest k náhradě povinen ten, kdo má 
bezprostřední vinu, a že tento bezprostřední vinník jest postihem po
vinen chovateli zvířete, jenž ručí kromě něho (srov. motivy strana 397). 
Ale nehledě k tomu, že - jak právě řečeno - ručí spolu také chovatel 
zvj,řele, který »zanedbal jeho opatřenÍ«, nehodí se právě uvedený před
pis .nasouzený případ, neboť má na mysli Cinnost majíCí nějaký vztah 
ke zvířeti, totiž bud'si poštvání zvířete nebo jeho vydráždění, ale nemá 
na mysli případ, jako jest tuto, kde žalobce si psa vůbec nevšímal, a 
jest nejísto, zda o něm vůbec věděl. Kdyby se mu měla přičítati spolu
vina, musila by býti zajisté také řešena otázka, zda žalobce o psu věděl 
a zda mohl při obyčejné opatrnosti (§ 1297 obč. zák.) seznatí, že jeho 
srážka se žalovaným mohla by vyvolati zakročení psa. Těmito otázkami 
S'e odvolací soud neobíral, ale není třeba jimi se obírati podle toho, co 
bylo již shora vyloženo. 

čís. 7570. 

Stavební ruch. 
Bydlí-li čekatel v rodinném ~domku nejsa jeho vlastníkem, jest mezi 

čekatelem a družstvem jako stavebníkem a vlastníkem domku poměr ná
jemní, pro nějž platí obmezení §§ 50 a 52 nař. ze dne 19. července 1923, 
čís. 160 sb. z. a n. Nájemní poměr může se vztahovati j.en k celému 
domku a, jsou-li v něm dva byty, z nichž čekatel jeden obývá, jest če
katel oprávněn dáti druhý byt do nájmu (vzhledem k družstvu do pod
nájmu). Pro poměr mezi čekatelem a jeho nájemníkem neplatí obmezu
jící předpisy § 50 a 52 nař. čís. 160/23, právě tak jako pro poměr vlast
níka domku, bývalého čekatele, při čemž jest ovšem čekatel (vlastník 
domku) vázán stanovami družstva a obsahem smluv. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1927, Rv I 1441/127.) 

žalobce byl čekatelem družstevního domu, jejž obýval, a zaplatil 
družstevní podíl až asi na 3.000 Kč. Stavební družstvo se usneslo pone
chati jednO'tlivým čekatelům na vůli případný pronájem bytů v čekatel
ských domech, pakud by je sami neobývali, s podmínkou, že nájemník 
musí býti členem družstva. žalobce pronajal volný byt v družstewlím 
domu žalovan"é. Proti vyklizovacímu příkazu žalobce žalované z bytu 
vznesla žalovaná námitky, jimž pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
nevyhověl a ponechal vyklizovací příkaz v platnosti. D ů vod y: Žalo
vaná strana nemůže opírati právo k používání bytu o stanavy staveb
ního drUžsLtva, neboť jest zřejmo, že není ve smluvním poměru se žalo
vaným družstvem, že družs.tvo žalované straně byt, o který se jedná, ani 
nepronajalo ani nepřidě]j].o a právní základ žalované strany k používání 
bytu spočívá v soukromoprávní úmluvě, ve smlouvě n'ájemní mezi ní a 
žalobcem. Poněvadž jest zjišténo, že jde o dům rodinný, jenž byl druž-
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slvem předán do volné dispDsice žalobcovy, jest žalobce k žalobě 
oprávněn. Na tento dům se podle § 31 čis. I zák. o achraně nájemníků 
ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. ochrana nájemníků nevzta
huje a jest tudíž žalobce aprávněn, smlouvu nájemní se žalavanou stra
nou jí vypověděti, aniž by musel důvody k tomu uplatňovati a prokazo
vati. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Po stránce právní má i odvolací soud za to, že žalobce jako čekatel jest 
ke sporu 0p'rávněn, což lze souditi z výpovědi svědků a ani ze stanov 
stavebního družstva jasně nevyplývá, že žalobce je co do výpovědi bytu 
nějak omezen snad s ohledem na to, že i žalovaná jest členkou téhož 
družstva. Žalobce ujednal nájemní smlouvu bez součinnosti stavebního 
družstva, činži osobně přijímal, družstvu neodváděl, byl v přímém obli
gačním poměru k žalované, a je tedy k žalobě oprávněn bez ohledu na 
to, že v pozemkové knize jako vlastník není zapsán. Kdyby měla býti 
tato okolnost rozhodnou, nemohla by žalovati ani stavební družstvo. Již 
z přednesu stran bylo nesporným, o jaké místnosti se jedná, a bylo lze 
posouditi vlast.nost domu, tak že by byl důkaz místním ohledáním zby
tečným, a. stejně, postradatelným jeví se dotaz u ministerstva ,sociální 
péče, poněvadž jde o otázku právní (§ 2 nařízení ze dne 19. července 
1923, čís. 160 sb. z. a n.). Rozhadujícím je, že dům byl vystavěn v roce 
1924, že se naň zákon o ochraně .nájemníků nevztahuje a že tedy je ná
jeniní 'poměr poélle všeobecných usl<movení vypověditelný, aniž je třeba 
uváděti a O'svědčova·ti důvod výpovědi. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Pa právní stránce má žalovaná neprávem za to, že žalobce podle zá
kona nebyl oprávně.n, nájem ve sporném bytě sjednati nebo vypověděti, 
a že k tomu bylo oprávněno toliko družstvo. Nepopíráť žalovaná v do
volání, že dům, o nějž jde, byl stavěn podle zákona o stavebním ruchu 
a že žalobce jest čekatelem domu, v němž ona bydlí. Není tedy pochyby, 
že jest poměr stran navzájem a k družstvu posuzovati podle zákona ze 
dne 25. ledna 1923, čís. 35 sb. z. a n. o s.tavebním ruchu a podle pro
vádějícího jej nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 sb. z. a n. Po
dile nich se »čekatelem«, správněji »čekatelem vlastnického práva na ro
dinný domek«, nazývá osoba, jež se platně zavázala, rodinný domek pro 
ni jinou osobou stavěný převzíti do soukromého vlastnictví šetříc před
pisů o tom platných. Ze zjištění nižších soudů plyne, že v souzeném pří" 
padt; je mezi »čekatelem« a družstvem jako stavebníkem a vlastníkem 
domku poměr nájemní, ježto č'ekatel bydlí v rodinném domku a není jeho 
vlas,tníkem. Pro tento nájemní poměr platí ovšem obmezení §§ 50 a 52 
nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 sb. z. a n. Jako se však »če
katelství« vztahuje k vlastnickému právu na celý rodinný dům, tak se 
také může řečený .nájemní poměr, jenž je tu jen jakousi zatímní náhraž
kou čekaného práva vlastnického, vztahovati též jen k celému rodin·-
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nému domu. Je tudíž žalujícího čekatele bydlícího v rodinném don k 
d ' bt 'h"d b" 1.U s vema y y, z mc z Je en o yva, pokládati, dokud stavebník nepře_ 

vede d0,tnek do knihovního vlastnictví čekatelova, za nájemníka celého 
domu, Ze by takový čekatel (nájemnik) nesměl jim neobývaný druh' 
byt takto »najatého« domu dáti do nájmu, není v zákoně o stavební~ 
ruchu řečeno a nelze to ani podle všeobecných právních zásad míti za 
zakázáno (§ 1098 obč. zák.), Pro tento nájemní poměr mezi čekatelem 
a jeh? náj~mníkem, jenž v poměru ke družstvu (stavebníku) je vlastně 
podnaJemmkem, .neplatí obmezujicí předpisy § 50 a 52 nař. čís. 160/23 
sb. z. ~. n.; ~eboť,plati jen pro poměr mezi nájemníkem ať již pravým 
nebo naJemmkem cekatelem a meZi vlastníkem, pokud je jím obec, okres 
župa neb obecně prospěšné stavební sdruženÍ. Neplatí tu právě tak' 
jako ueplatí pro čekatele, jenž se již stal vlastníkem rodi'11'llého domu: 
Stejn,ě jako, on, bývalý čekatel jako vlastník, může druhý byt svého ro. 
dmneho domu zpravidla, mimo případy obmezení zvláštními smlouvami 
nebsta,novami" pronajmouti zcela vo·luě, mŮže to učiniti i čekatel jako 
budoucI vlastmk. Ovsem bude Jak vlastník rodinného domu tak i če
katel vždy váz~n stanovami družstva a obsahem smluv, na př. trhových 
smluv o rodrnnem domku. Než tato obmezení žalobce nepopírá. Netřeba 
se tudíž o tom dále šířiti. Použije-li se právi1ích zásad právě dolíčených 
n:, .souze,ný ,případ s~ zř",telem ke skutkovým zjištěním nižších soudů', je 
zreJ~lO" ze zal~bce, Jsa c;katelem rodInného domku o dvou bytech, byl 
opravnen druhy byt volne pronajmouti vlastním jménem, nikoli jen jako 
sprostředkovatel vlastníka (družstva);' že družstvo mohlo mu ponechati 
na vůli případný pronájem bytu, stanovíc jen podmínku, by nájemník 
byl členem družstva; že družstvo k žalované ze smlouvy té není v ná
jemnhn p~měru a že žal~bce tudiž byl oprávně,n, dáti jí výpověď, ne
Jsa zavlslym na obmezelllch § 52 nař, čÍs. 160/23 sb. z. a n. platných 
Jen pro ,:l~stníky tam naznačené. Nižší soudy uznaly proto výpověď prá
vem za UCIn'nou. 

čís. 7571. 

Nedoplatky pojistných příspěvků k okresní nemocenské pojišťovně 
Inají v exekučnlm řízení přednostní právo jen za podmínek a omezení 
§ 76 zák. ze cine 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. (§ 173 zákona ze dne 9. 
října 1924, čís. 221 sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1927, R II 362/27.) 

R?zvrhuje nejvyšší podání za vydraženou nemovitost vyhověl s o u d 
p rve s t o II c e odporu knihovnich věřitelů potud, že nepřikázal 
okresní nemocenské pojišťovně v přednostním pořadí pohledávku na 
zadrželýc~ příspěvcích. Rek Ll r s II í s o u d napadené us,nesení po
tvrdil., O u vod y,: Okres~í nemocenská pojišťovna si stěžuje do roz
vrhoveho llsneselll proto, ze bylo vyhověno odporu knihovních věřitelů 
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ploti tOlllU by jí byla přikázána k zaplacení z lozvrhované podstaty 
v přednost;'Ílll pořadí pohledávka na zadržených příspěvcích 3.175 Kč 
28 II s úroky z prodlení, výlohami upominacími a útratami exekučními, 
úhrnem 3.331 Kč, a že jí tato pohledávka v přednostním pořadí nebyla 
přikázána k zaplacení, ačkoli byla řádně přihlášena a doložena předlo
žením výkazu nedoplatků potvrzeného co do pravop1atno~tI a ::yk?na~ 
telnosti. Než stížnost není odůvodněná. Nedoplatky pO]lstnych pnspevku 
k okresní nemocenské pojišťovně mají v exekučním řízeni přednostrrí 
právo přede všemi soukromými zástavními právy na nem,ovltostech pa
třících zaměslnavatel'i jen za podmínek a omezem, za kterych Jest v § 76 
zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. stanoveno zákonné zá- . 
stavní právo, na nemo,vitostech povinného daní pro daň výdělkovou, tedy 
nikoliv vždycky, v celém rozsahu a bezpodmínečné .. Pouz,: ned'opl:,tk~ 
za 18 měsíců ode clne příklepu zpět počítajíc, za podml,nky ze vydrazena 
nemovitost jest výlučně nebo aspoň převážně věnována pro podnik po
vinný k pojištění a proň zvláště zařízena, pož~vají zákonné~.o zásta~~ího 
práva. žádá-li tedy okresní nemocenská pO]lsťov,na, by Jej'. pohleďa,vka 
ze zadržených příspěvků byla z rozvrhované podsta~y uh~azena v pred
nostním pořadí, musí tvrditi a dokázatI, že JSou splner;y pre~pokl~dy, za 
kterých jedině její pohledávka požívá zák.0nného prava ,zastavJ1l~o na 
vydražené nemovitosti. Exekuční soud nem k tomu ~ovolan, hy ~n ro'.
hodnutí o přikázání přihlášené pohledávky okresn~ nemocenske pOE
šťovny z nedoplatků pojistného z úřední povinnostI zkoumal, zda pn
sluší této pohledávce přednostní právo, Stěžo'vatelka, okresní nemocen
ská pojišťovna, spokojila se s tím, že udala výši své pohledávky z r;e
doplatků pojistného, úroků a útrat a že žádala zaplac~ní v přednost!"m 
pořadí, předložila ovšem také řádný výkaz nedoplatku, netvrdila vS,ak, 
tím méné dokazovala že jsou splněny všecky předpoklady, za kterych 
jedině by její pohledávka mohla býti v před?o~~:ím, pořad.í přikázán~ 
k zaplacení. V důsledku toho se muselI kmhovlll ventele omezItI na pouhe 
v~nesení odporu proti přikázání v přednos!tním pořadí a nemohli uvésti 
jednotlivé důvody odporu, jak by to jinak podle § 213 ex. ř, byli mUJ~íIi 
učiniti, neměl-Ii by jejich odpor býti odmítnut. Po vz;neselll odporu hm 
vícé bylo povinno'stí okresní nemocenské pojišťovny, by udala, z jakého 
důvodu žádá náhradu v přednostním pořadí, a by případně své údaje 
doložila. Když tak neučinila, nesměl exekuční soud její pohledávku při
kázati k zaplacení v přednostním pořadí, nemaje podkladu pro roz hod
l1utí, zda přísluší žádwné přednostní právo. Ostatně z odhadního pmto
kolu vyplývá, že vydražená nemovito'st jen z části poměrně malé byla 
věnována provozu živ-nosti stolařské a řezbářské, tak že nedoplatkům 
z pojistného na ní nepřísluší přednostní zástavní právo, 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů v o cl y: 

Především "elze souhlasiti s rekurentkou, že podle § 173 zákona ze 
dne 9. října 1924, čís. 221 sb, z. a n. požívají nedoplatky pojistných pří-
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spěvků ~ okresní nemocenské pokladně přednostního práva bez omezení 
§ 76 zákona ze, dne ?~: ~íjna 18~6, čís; 220 ř, zák. Neprávem poukazuje 
rekurentka v teto pncme k povsechnemu doslovu onoho paragrafu, že 
pojist·né i s příslušenstvím požívá přednostního práva nedoplatků dani 
a veřejných dávek v řízeni exekučním, úpadkovém a vyrovnávacím, any 
daně a veřejné dávky, jež by zde přicházely v úvahu., tam blíže nejsou 
označeny, a dluŽJno proto i zde sáhnouti k obdobě, jak zcela správně 
učinili nižší soudové (viz také rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu 
vídeňského zaps. do knihy judikátů pod čís. 150). Nesprávnost míněhí 
rekurentky plyne ostatně i z dějin zákom. Podle zprávy výboru sociálně_ 
po-litického a výboru rozpočtového (tisk 4795) byl původní § 173, jehož 
doslov úplně se kryl s § 76 zákona ze dne 25. ří}na 1896, Čí'S. 220 ř. 
zák. (vládní návrh, tisk 4186) škrtnut, poněvadž vyvolal zejména v kru
zích hypotečních ústavů obavu, že by navržené zástavní právo ve pro
spěch pojistného ohrozil·o tak značně hypotekární úvěr, že' by tento úvěr 
byl přímo znemo-ž,něn. V dllsledku toho byla škrtnuta i poslední (druhá) 
vNa původního § 174 vládního návrhu a zůstala tudíž v pl~tnosti jen 
první jeho věta, která se kryla s nynějším § 173. Touto změnou vlád
ního návrhu mělo tudíž býti odstraněno jen navržené zákonné zástavní 
práv-o, ale nemčlo tím býti rozšířeno ani časově ani věcně přednostní 
právo, o něž jde,nad' meze a podmínky § 76 zákona zedlne 25. října 
:896,ČíS. 220 ř. zák. Než rekurs ani jinak není opods,tatněn. Jest pnvda, 
ze padle Z~pISU o roku ze dne 13. června 1927 nebyly udány důvody 
o~poru a ,ze podle tohoto zápisu nehylo zahájeno ani ústní jed·nání 
predepsane v § 213 druhý odstavec ex. ř. Než tím nebyla postižena 
rekurenlka, ježto bylo podJe spisů (§ '21 O ex. ř.) zjištěno, že vydražená 
nemovito-st jen z části poměrně malé byla věnována provozu živnosti 
stolařské a řezbářské, takže nedoplatkům z pojistného na ní nepří"sluší: 
přednostní právo. Vytýká-Ii rekurentka, že odhadní protokol ze dne' 
26. března 1926 pro toto zjištění nebyl dostateoným podkladem, pro
tože nebyl slyšen dlužník a po případě bylo i zapotřebí místního ohle
dání vydražené reality, stačí podotknouti, že zvláštního výslechu dluž-· 
níka nebylo třeba a že odhad podle zminěného protoko,lu se stal na' 
místě samém a za přítomnosti povinného, což při náležité pozornosti" 
nemuselo ujíti ani rekurentce pokud se týče jejím právním zástupcům_ 

čís. 7572. 

Nezletilé manželské dítě jest op1"ávněn.o domáhati se na .otci v ne
spo~ém řízení placení výživného, ti'ebas d.ohodou mezi rodiči při dobro
volnem rozvodu manželství od stolu a I.ože byla upravena .otázka kolik 
má otec platiti na výživu. ' 

(Rozh. ze cine I. prosince 1927, R II 382/27.) 

Při dobrovolném rozvodu manželství od stolu a lože upravili si man-
želé majetkové poměry a manžel se zavázal kromě jiného platiti na. 
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výživu nezI. dcery 180 Kč měsíčně. Návrhu ne,;leti}"-.d,:cry v n.espor
ném řizení, by otec byl uznán povin-nym .plahtl Jl mes2c.n~ 600 Kc, bylo 
vyhověno s o u d Y vše C h' tři s t o II C, Ne J v y s S I m s o ude m 

z těchto 

důvodů: 

Stěžovatel n.apmlá usnesení rekursního soudu, potvr!ující rozhodnutí 
SOUdll opatrovnického, podle § 16 nesp. Hz. pro zmatecnost a n,;zako'l1-
nost. Zmatečnost spatřuje v tom, že o návrhu matk~. n.ezletJle dcery 
a jejího opatrovníka na placení výživného 600 Kč ~ěsl~ne na ,tuto Jeho' 
dceru rozhodnuto bylo v cestě nesporne a mkoh v nzen! spornem. ~?dle 
jeho názoru rozhodnutí O tomto nároku jeho n~zle:Jle dcery patn, n,a 
pořad práva, poněvadž podle dohody mezI rodl~1 pn rozV'od~ m.anzb
ství nezletilá měla zůstati ve výživě a ve vychov,al1l matky .. Tlm, z; do
hoda byla ohledně n-eZ"letilé opatrovnicky s.chvalenac vznIkla ,pry p'r~ 
účastníky určitá práva. Nelze prý tuto dohodu v ces,te nespo':ge zvrah" 
a tím přivoditi změnu nabytých práv. To,;,uto ,nazor.u ste~ovatelo~~ 
nelze přisvědčiti. Dohodou při rozvodu manzelstvl m;"I, rodl"l n~z.lehle 
dcery byla pouze upravena o,tázka, kdo z obou man::elu bll~e dlte ~y: 
chovávati (§ 108, 117 a 142 obč. zák.), nebylo se, vsak do:cen~ prava 
dítěte, náležejícího mu podle § 139 a nás:: obč. z~k., nalme prava, by 
se stěžovatel jako otec staral o Jeho ;'yZl,vu a vyc~ovu, a hradJl po
třehný náklad s tím spojený (§ 141 oba. zak). S~hvale2n, do?ody opa
trovnickým soudem .nedotýkalo.soe tedy t~hoto, prav~ . detl, ~~brz upr~
vovalo jen otázku, komu z rodlcu mal' byh dany deh do vyzl':;y a vy
chovy. Když tomu tak, jest správným názo!' re~ursl1lhos?udu, ze v pr~
jednávaném případě jde o uplatňovál1l naroku n.ezle~le dcery na ~y~ 
živu a výchovu proti stěžovateli jako j~jímu ?tCl a ze k rozhodoval1l 
o tom příslušným jest soudce nesporny. Nel1l zde proto zmatečnost! 
tvrzené stěžovatelem. 

čís. 7573. 

Je-li k povolení exekuce příslušným jak soud po~le § 4 Čí~. 1 ~?" ř:~ 
tak i jiný soud podle § 4, druhý odstavec, ~ § 18 ~IS.}, ex:.~., prlslusl 
vymáhajícímu věřiteli právo volby. Tím, ,ze. vY!lla?ajlCl ,ventel p~~d~l 
exekuční návrh u jednoho z oněch soudu, jem navrh sIce nevyndtI., 
pOV.o1iI však odklad exekuce, vykolllll volbu a nemůže nap.otom vznésti 
exekuční návrh u jiného soudu. 

(Rozh. ze dne 2. pro.since 1927, R I 612/27.) 

Vymáhající věřitel podal pŮ,vo,dně exekuční ,návrh na zemské,,: soudě 
v Praze u něhož vzešel exekucl1l tItuL Zemsky soud v Praze ne.ozhodl 
o návrhu, povolil však odklad exekuce. Vymáhající věřitel podal na-
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potom exekuční návrh na exekučnim soudě (okresnÍl11 so d' K . 
V· . h d h) " '. ..' u e na ral. 

1110 ra ec ,Jenz exekucI povolIl. Rek u r sní s o· ude k" . 
·tl D' xe UCTIl navrh 

zaml : . u v o d, y; Podle posledního odstavce § 4 ex. ř. lze na základě 
exeku~nlch tItulu ds. 1, 3 a 4 ~éhož §, tedy v tomto případě na základě 
rozsudku, opatreneho potvrzemm o vykonatel,noMi (§ I č', 1 ' ) 
"d ť I . , IS. ex. r. 
za .. a., z,a,.povo enl exekuce též. u exekučního soudn. Múže tedy vymá~ 
hapcl, ventel, navrhuje povolem exekuce, voliti mezi soudem u něh' 
rozepre byl~. v prvé s,tolici zahájena (§ 4 čís. 1 ex. ř.), a sou'dem, je~~ 
podle § 18 CIS. 3 ex. r. Jest povolán zakročiti jako exekuční soud. Práv~ 
~olby Jest. vyčerpáno podáním návrhu u jednoho z těchto soudil a tím. 
ze zvoleny soud sta'ne se příslušným k povolení exekuce stal se druh; 
z obou sondú ~epříslušnÝI11 k tomu, by rozhodl o návrhu na povole~ 
ex~k~ce: A kdyz Jeden z obou soudů exekučnímu návrhu byl již vyhověl, 
branl predpls p,osledníh,? o~'stavce §. 240 C. ř. s., jehož zásada platí 
podle § 78 ex. r. I pro nzenl exekučnl, tomu, by steiný návrh exekuční 
vz~esen byl p~k n~ soud druhý. Podle obsahu přiložených spisú zem
skeho soudu. CIVd'I;lho v Praze povolil tento soud k zcela souhlasnému 
navr!lU vy~ahapcl strany ~sl1(;sení?, ze dne 6. března 1926 exeku.ci, 
ktera k navrhu stra'ny povmne pravoplatným usnesením z téhož dne 
byla odlož~na, tedy nikoli skončena. Je tudíž opětný souhlasný návrh 
na po.volel1l exekuce, podaný nyní přímo u exekučního soudu nepří~ 
pustnym a bylo mu vyhověno zajisté jen proto že vymáhající strana 
za~1Ičel~, že stejl1~I~~ jeFmu ná~r~u eXFku6ním~ byl již vyhověl soud 
JII1Y a ze zavedene nzel1l exekucl1I dosud není skončeno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl doyolacímu rekursu. 

Důvody: 

Usn:sení rekursního s~udu jest sice,. i.~k stěžovatel správ;ně vytýká, 
v. rozp~ru, se spisy. zemskeho. s~udu clvdmho v Praze, zjišťujíc na jich 
z~klade, ze .zem,s~y soud CIVI.]11I v Praze povolil k zcela sOl1hlasnému 
navrhu vymahajlcl, strany, o jaký tuto jde, usnesenim ze dne 6: března 
1926 exekUCI, kdezto z obsahu. spisu jest patrným, že vymáhající strana 
exekuc; toho obsahu u zemskeho soudu civilního v Praze sice navrhla, 
SOU? vsak usnes;l1!m ze dne 6. března 1926 povolil jen odklad navrho
vane ,exekuce, navr~ sám však nevyřídil. Avšak přes tuto vadu nebylo 
IZ,e p!lznaÍl d.ovo,laclmu rekursu oprávnění, an rekursní soud posoudil 
~ec JlI1ak spravne s hlediska právního. Povoliti exekuci ve věci o niž 
Jele, byly P?~olány ja~o příslušné soudy i zemský sOlld civilní ~ Praze 
podle § 4 ~IS. 1 e)\. r., I ok,:~sl1l soud v Praze Král. Vinohrady podle 
§§.~ druhy ~dstavce a,18,::ls. 3 ex. !, V~máhající straně příslušelo 
tudlz ?bdobnc jako v pnpade § 6 ex. r. pravo volby. Volba tato byla 
vyko'~ana poda?lm navrhu na povolení exekuce u jednoho z těchto 
soudu. Neboť tlln byla exekuční věc u tohoto soudu řádně zahájena 
a so~d"tent? st~1 Se ,ve věci. té podle, § 29 j, n. příslušným ku všem 
pozdeJsl111 ukonum az do Jepho ukoncení (Neumann str. 48). K pří-
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slušn·osti této hleděti jest podle § 44 j. n. z úřední povinnosti v každém 
období řízení, tedy i v řízení rekurs,ním(rozh. čís. 258 sb. n. s.) a r.c
vadí tomu ustanovení § 55 druhý odstavec ex. ř. Podala-Ii tedy vy
máhající strana exekuční návrh nejdříve u zemského soudu civilníhú 
v Praze, vykonala tím volbu a soud tento stal se výlučně příslušným 
v uvedené exekuční věci. Zůstal jím podle § 29 j. n. až do ukončení 
věci, které ještě nenastalo, ano lze v odloženém exekučním řízení opět 
pokračovati (§ 44 poslední odstavec ex. ř.), 

čís. 7574. 

Z toho, že bylo zrušeno prohlášení manžela za mrtva, nenabyla 
ještě třetl osoba, najmě stát práva ve smyslu § ll, druhý odstavec, 
nesp. říz., třebas byl zbaven povinnosti vypláceti manželce nezvěstného 
vdovský důchod z fondu pro válečné poškozence. 

Prohlášen-Ii kdo za mrtva, vyžaduje se k tomu, by prohlášeni za 
mrtva bylo zrušeno, by byl podán bezpečný průkaz o tom, že jest na 
živu. Dlužno proto opatřiti po případě fotografii toho, kdo se vydává 
za nezvěstného, jakož i jeho rukopis, předložiti jej blizkým příslušníkům 
nezvěstného a porovnati s jiným jeho rukopisem. 

(Rozh, ze clne 2. prosince 1927, R I 1039/27.) 

s o udp r v é s t o I i c e zrušil prohlášení Václava W-a za mrtva. 
K rekursu manželky Václava W -a rek u r s TI í s o u d napadené usne
sení potvrdil. D ú v o cl y: Rekursní soud nesouhlasí s názorem prvníh:J 
souclu, že stížnost jest opozděna. Podle § 2 zákona ze dne 16. únOra 
1883, čís. 20 ř. zák. jde o řízení nesporné, takže lato věc není leríMní 
(čl. XXXVI. UV. zák. k C. ř. s.). A poněvadž také za leriální prohlášena 
nebyla (§ 86 org. zák.), jest stížnost podaná 2. září 1927 do usnesení 
doručeného stěžovatelce 15. srpna 1927 podána včas, neboť lhůta re
kursní počala běžeti dnem 26. srpna 1927. Ve věci není stížno'st odů
voclnóJa, neboť to'to,žno'st Václava W-a jest náležitě prokázána, jak již 
první suud správně ocl.ůvodnil. Stěžovatelka vyslovuje toliko pochyb
nosti) nijak nedoTažené, a navrhuje důkaz o toto'žnosti srovnáním po-·· 
dobenkyVáclava W-a, kterou snad mají jeho rodiče z doby před jeho 
narukováním do válečné služby, s podobenkou, která má býtí nyní od 
Václava W -a vyžádána. Tento důkaz ale nemMe míti výsledek stěžova
telkou kýžený, před pokládajíc ovšem, že podobenky budou zaslány a že 
budou zdařilé. Neboť, bude-li se podoba Václava W-a na obou foto
grafiích shodovati, bude to jen dalším potvrzením totožnosti. Nebude-Ii 
této shody v podobě, nebude tím o sobě již proveden dÚkaz, že nejde 
o pravého Václava W -a, neboť ze Semipalatinska může býti zaslána 
podobenka z doby, v níž se podoba Václava W-a jíž úplně změnila, což 
za tak dlouhou dobu je jistě možným. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 
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Duvody: 

Stížnost, jakkoli byla podána podle zprávy prvého soudu na 't 
'eprve 15 d. 'd" pos U 
l .' v' e~~ nem opo~ 'ena, nebat nelze říci, že z usnesení nižších 
stolIc nekdo Jlz nabyl prav, Mohlo by se J'ednati J'en o era'r J'enz' 
" hl .. . , ' zru
se'~lm pro:, asem Vaclava W-aoza mrtva zbaven by byl povinno'sti vy-
placetr stezovatelce vdovský duchod z fondu pro válečné poškozenc 
ale toto zbavení břemene by bylo jen právním dusleclkem zrušen':' 
~dežto zákon, mluvě o nabytí práv z usnesení, o jehož odporovatelno~t 
Jde (§ 9, a 11 nes~, říz.), p!edpokládá, že jde o nárok, který přímo 
napadenym u~n,eSe?lmo byl znzen neb upraven, takže, by to zcie dopa
dal?, byl by receny duchod, pokud se týč'e povinnost státu k jeho pla
,:e111 ,nebo n'arok vdovy na Jeho vyplacení býval předmětem rozhodnutí, 
c,;;hoz ale .ne?ylo a také býti nemohlo, ježto ta věc na pořad soudní 
vubec nenalezl. 

Ve vě<;i samé nelze, souhlas,iti s nižšími stolicemi, že jest totožnost 
osoby, Jez se pod Jmenem Vaclava W-a nyní objevila (přihlásila), 
s yaclavem W:,em za mrtva p;ohlášeným bezpečně prokázána, neboť 
pr~kaz ten ~v?n te,n data, ktera na tohoto poslednějšího dopadají, ale 
pravem ~ytyka. stezovat.dka, že si data ta, vlIbec prlIkazy jejího muže 
m~hla pnsvoEtI osoba Jr.ná, ,a právem žádá, by se k VlIli bezpečnému 
pruk,a:;u ,0patr~la fotografIe teto osoby. To, co rekursní soud proti tonlU 
naml'~a, ze pry se mohla podoba Václava W -a úplně změniti, není pří
padm:, ~eboť podoba, osoby třicetileté,' jíž byl W. v době narukování, 
nezme111 se pr~vldel~e !ak, aby byla k nepoznání, a když se přihláška 
stala ,u zastupltelstvl Csl. republIky V Moskvě, bude tomuto zastupi
te!stvI snadne" fotografu tu opatřiti. Ve válečných a poválečných do
ba~h byl?, to,. ce~ ~e stěžovatelka obává, velice snadné a dlužno tedy 
s hm poc~tah. vazne a ne jen Iako s námitkou, kterou by již předem 
bylo ?okladat~ za do,:ela bezduvodně smyšlenou. Když jednou osoba 
pmhlasena pravoplatne za mrtvou, musí, má-li prohlášení být.i zmšeno 
důk~z o j~jím, živo~ě bttí bezpečný. K této bezpečností se v prOjedná~ 
vanem pnpade take vyzaduje, aby stěžovatelka a rodiče Václava W-a 
~yl,i vyzváni, aby předložili dopisy, jež jim z Ruska zaslal, po případě 
pne J~ho ;ukoplsy a tyto. aby porovnány byly s jeho rukopisem o11la
sovaclho IIstku dto. v Semlpalatinsku ze dne 22. listopadu 1926 v Moskvě 
dne, 4. p~osInce 1926" jenž je jmél;em přihlašovatele podepsán a patrné 
lake touze rukou psan, a aby stežovatelka a rodiče slyšeni byli zda 
rukopis ohlašovacího lístku je rukopisem Václava W-a. Nebude~li to 
na ohlašovacím lístku rukopis Václava W-a, bude třeba opatřiti zastu
pitelství v Moskvě rukopis jeho delšího obsahu a ten pak stěžovactelce 
a rodičům proukázati, zdali ho uznávají za rukopis Václava W-a, a po
rovnalI ho s Jeho dopisy. 

čís. 7575. 
Pozem!wvá relorma. 
Nebránil-li se vlastník proti usnesení prvého soudu jenž rozhodl 

o otázce, kdo má nésti schodek, ježto břemena patromÚní dlužno při-
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kázati podle cen let 1913-1915, ač l?říslušným ~yl úřad správní, lze 
nápravu zjednati jen podle § 42, druhy odstavec, J. n. 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1927, R I 1042/27.) 

Návrh vlastníka, by usnesení o rozvrhu přejímacf ceny bylo zrušen'.' 
a vlastník byl poukázán na pořad práva, se s~ým narokem n,a, osvo~o
zení od plnění příslušné částky patronátnlch bremen, vypada]1cI na prc·· 
vzaté nemovitosti, byl s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnut, r e
k u r sní s o u d napadené usneseni po'tv,rdil. 

Ne j vy š ši s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Usnesením ze dne 7. května 1924 vyřkl prvý soud~, že I. vlastnik 
velkostatku, od něhož nemovitostí převzaty, jest povinen pl:niti, nadále 
patronátni břemena, váznoucí na velkostatku Ch.: v neztencenel~ r~z
sahu jako dosud, tedy i pokud se týče převzatych ~el~o'v!Í?stl, dale 
JI. že dohodou str"m k zajištění poměrné kvoty patro11al111ch hremen na 
převzaté nemovitosti vypadající stanove~lých 20.000 Kč .. bude uloŽ~110 
u Zemské banky v Praze a opatřeno v111kulem tambhze uvedenym, 
a usnesení to vešla v moC práva, protože jednak vlastnik podáním ze 
dne 4. června· 1927 výslovně prohlásil, že se práva stižnos~i vzdáva~ 
jednak doručeno bylO jeho ústřednímu ředitelství dne 30. kvet~a 192, 
a stížnost proti něinu vůbec podána nebyla. Teprv dn; 19. cervenc~ 
1927 podal vlastník, jak praví následkem níže uvedeneho !-ozhodnutJ 
nejvyššího souelu R I 196/27, návrh, by usnesení I. bylo zru~eno a ~Y~ 
valý vlastník se svým nárokem (roz. s nároke~ na ~svobozem od pInem 
. přislušné částky patronátnich břemen 11~ pre~zate nen;ovltosh vyp~
dající, pokud nebude kryta užitky s uhrawvac;ho kapltal~, 20.0~0 ~c) 
odkázán byl na pořad § 34 zákona ze dne'!. kvetna 1874, ';ls ... 50 r. zak., 
jakož i by usnesení II. by bylO' zrušeno a JIstota 20:000 Kc z~lzena by~a 
příslušným vinkulem při zápisu vlastníkovy pohle~avky za sta tem '! ~a·· 
hmdové knize, a mimo to aby bylo vys,loveno, ze kvota patronatmch 
břemen na převzaté nemovitosti vypadající činí 42 %, a tento návrh byl, 
když se Státní pozemkový úřad a finanční prok~ratura (t~to ]1nenem 
církevních ústavu), byvše o něm slyšeny, proh nemu· prohlaslly, usne
seními nižších stoHc nyní napadenými zamítnut. Zamítnutí toto, any 
církevní ústavy z usnesení v právní mOC už vešlého nabyly práv (§ 9 
a 11 nesp. říz.), stalo se právem, i kdyby snad stěžovatel měl prav?u, 
neboť bylo jeho věcí, by svá práva hájil včas, pal~li mu usn~sem prveh,~ 
soudce nevyhovovalo. Jen co do otázky ad I. slusI upozornItI n~ zdejsl 
rozhodnutí R I 196/27 uveřejněné pod čís. 6900 sb. n" s.,jehoz obsa
hem jest, že rozeznávati dluž;no u patronátních břemen nároky círke~
ních ústavů na převzetí nemovítostí a na přejímací cenu, tedy pomer 
k přejímajícímu Státnímu pozemkovému úřadu od poměru k vlastniku a 
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tu že má se věc takto: Pokud jde o onen poměr, záviSÍ to jen od vůl~ 
Státního pozemkového úřadu, zda s nemovitos,tmi převzíti chce i pří
slušný podíl patronátních břemen, takže, neprohlásí-Ii, že jej přejímá 
břemena ,s ,nemovit?stmi n,epřecházej~ (obdoba § 26-28 náhr. zák,) ~ 
JSou odkazana na prellmaCI cenu (§ 4/ a obdoba § 48 náhr. zák.), a jest 
ovšem věcí rozvrhového soudu, by v rozvrhovém usnesení příslušnou 
kvotu vyhradil. Jinak však že tomu jest, pokud jde o poměr druhý, po
měr mezi bývalým vlastníkem převzatých nemovitostí, jenž bývá pravi_ 
delně též držitelem zbylého kmenového statku, a církevními ústavy, ne
boť toho se rozvrhový soudce už dotýkati nesmí, protože toho není' třeba 
k provedeníojeho úkolu, jimž jest právě jen rozvrh přejímací ceny, a ne
spadá to vubec do agendy soudům v řízení pozemnoreformním přiká
zané, najmě do rámce jejich činnosti podle §§ 26---28 náhr. zák. jako 
soudů knihovních, nýbrž jest otázkou pro sebe, která se nedotýká už ni
jak a'ni Státní1ijl pozemkového úřadu, nedotýkajíc se ani nemovitostí 
převzatých samých ani přejímací ceny, a kterou si tedy súčastněné 
právní podměty - býv. vlastn'ík a církevní ústavy .- musí vyříditi sa
my, nebo, nedohodnou-Ii se, pořadem úřadů v § 34 zákona ze dne 7. 
května 1874, čís. 50 ř. zák. udaných. O otázku, kdo je patronem, jak 
myslí prvý soudce, jenž proto odkazuje na § 33 (2) cit. zák., maje sebe 
sama v tomto nesporném řízení za příslušna, nejde. Otázka totiž, která 
se poprvé praktickou stala právě v případě rozhodnutí čís. 6900 sb, n. 
S., a jejíž podstatu nižší sto,lice patrně nepostřehly, an prvý soud se do
mnívá, že ji musí řešiti proto, že patronátní břemena mají stejnou právní. 
povahu jako jiná reální břemena, o nichž rozvrhový soud podle § 48 
náhr. zák. mzhod,nouti musí, a an rekursní soud ji úplně pomíjí, j~ ta: 
Poněvadž se přejímací cena vyměřuje podle let 1913-1915, nelze, jak 
podrobně již jindy vícekrMe provedeno, ani břemena patronátní, zrovna 
tak jako břemena soukromoprávní v § 48 náhr. zák. uvedená, přikazovati 
jinak, než rovněž jen podle cen let 1913-1915, a v tom právě jest kámen 
úrazu. Aby totiž z úroků vyhraženého kapitálll mohla nyní a v budouc
IlOsti vybývána býti alikvotní břemena patronát,ní plné, bylo, by třeba, 
by oceněna byla pod]e cen nynějších, podle nichž by na př. uhražovací 
kapitál za příslušnou kvotu činil 100.000 Kč, takže roční úrok z něho 
(na př. při 4% zúročení 4.000 Kč) by se rovnal ceně ročních dávek 
z pl'Íslušné kvoty, kďežlo, oceňují-Ii se podle cen let 1913-1915, bude 
uhražovací kapitál činíti jen 20.000 Kč, roční úrok z něho tedy jen 
800 Kč', takže bude ročně chyběti 3.200 Kč a jest otázka, kdo tento scho
dek má nésti: zda patron (vlastník kmenového statku a bývalý vlastník 
převzatých nemovitostí) či církevní ústavy, v jichž prospěch patronátní 
břemena jsou zřízena, zda má patron dosaditi schodek ze svého či ida 
se nároky církevních ústavů o schodek ten ztenčují, čenlUž se církevní 
ústavy bránily, kdežto bývalý vlastník bránil se zase uvalení břemena 
toho na sebe. Tato otázka ovšem může nastati i u břemen soukromo
práv.ních podle § 48 náhr. zák. na př. u výměnku, kde také by ji roz
vrhový soud řešiti nesměl, pročež se prvý soudce neprávem na tento 
C A o , l' , Ot' k t tO' " l' . I 1 k l' ~; ,u ~~:-::C'.ť.va. az a a o nllF~ se vyn'::,ltl .~cy 0.1 po rozvrhu 11eb i po 
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provedení pozemkové reformy, nebo~) jakkoli jen, pl:ováděním ?O,Z:~1-
kové reformy vznikla, přece provedem reformy nem,mk,tera~ p09mll1eno 
jejím předchozím rozřešením. Je-Ii stanoviS~o to ~prav'ne, :0:' ovse;n. zde, 
když následkem své právní moci usnesem I. pr,ezko~ma,:an? byŤ! ,ne
m5že rozbírati nelze, pak ovšem usnesení to nemelo by tI ucmeno) avsak, 
když' se stalo, měl se vlastnik včasnou stížností brániti, a, kdy,ž tak ne
učinil, musí si následky přičítati sám. Náprava byla ?y ~o~na po~:~ 
§ 42 druhý odstavec j. n. toliko v ten zeůsob, Y: by pnslusnY,nelvyssl 
správní úřad u nejvyššího soudu zakrocil, nacez by bylo 1110znO !Oz; 
ho,Q-nouti proto) že námitka, že věc nepatří ře~iti v ton;to so~dním řízent) 
nebyla činěna a nižší stolice ve výroku samem o otazee ote nerozho~ly. 
(plen. usnesení čís. 3775), nýbrž jen prvý soudc; ,se v duvode,ch svel;o 
usnesení s ní zabývá) kdežto rekursní soud obHa se Jen otazkou, ,ze 
lIhražovaCÍ kapitál má se přikázati z přejímací cel:! atedy rozvrh?vym 
soudem což je ovšem správné, ale s otázkou) o mz Jde) nema co clmtl. 
Co se týče opatření JI" jež ovšem nálež~ v p!'av?moc ,rozvrh~vého soudu: 
není o ní ještě prejudikátu, a poněvad~ pravm !"?CI sporn~h~ usnesem 
nejvyššímu soudu jest znemožnčno otazku tu resltl, maSI zustah bez 

osvětlení. 

čís. 7576. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

Dostával-Ii zaměstnanec (kočí) kmmě smluvené týdetmí mzdy 
zvláštní odměny za práce mimořádné, za ranní j,ízdy a 3'~ práce, ?b: 
zvláště namáhavé, po celou služební dobu pak n.k~y nezadal zvlastn! 
odměny za jinaké práce přes čas, dož~doval ,,~; vs~ mzdy za, r~n~1 
jízdy, když na ni zaměstnavatel zapomnel, a pfl]lmal Jinak be~ naml!kY 
mzdu jemu vyplácenou, dlužno míti za to, že mezi st!auami doslo ml~~~ 
k úmluvě, podle níž nemělo býti za hodiny př;s cas plll:ceno ,zvlastě 
podle jich počtu, nýbrž úhrnkově v mezich pausalovane týdenn1 mzdy. 

(Rozh. ze dne 2. prosinec 1927, Rv I 202/27.) 

Žaloba, jíž domáhal se kočí na zaměstnavateli zaplacení odměny za 
práci přes čas, byla zamitnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e I
v y š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Při posuzování věci po stránce právni nutno mí!í na zřete~i zjištěn~ 
nižších soudů, podle nichž žalobce dostaval krome smluvene tydenl11 
mzdy také zvláštní odměny za práce l11imořádné totiž w ranní jízdy a 
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za práce obzvláště namáhave, že po celou dobu služební nikdy zvláštní 
odměny za jinaké práce přes čas nežádal, že však reklamoval mzdu za 
ranní jízdy, když žalovaná na ni zapomněla. Přijímal-li žalobce jinak 
mzdu bez námitky, ačkoli mu bylo známo, že mu zákon poskytuje nárok 
na zvláštní odměnu za práce mimo osmihodinnou dobu pracovní) nutno 
míti za to, že si byl toho vědom, že ve výplatě smluvené týd,n,ní mzdy 
se mu dostává také paušalované odměny za hodiny přes čas, a, poně
vadž strana žalovaná vycházela z téhož předpokladu, plyne z toho, že 
mezi stranami došlo mlčky ke smlouvě, podle níž nemělo býti za hodiny 
přes čas placeno zvláště podle jich počtu, nýbrž úhmkově v mezích pau
š·alované týdenní mzdy. Jinaký výklad toho, co nižší soudy zjistily, ne
byl by v souladu s předpisem § 914 obč. zák. a příčil by se zásadě pří
mosti a poctivosti ve vzájemných stycích. Poněvadž neni o tom sporu, 
že žalobci byla týdenní mzda řádně vyplacena, byly tím uspokojeny také 
jeho nároky na odměnu za ony hodiny přes čas, které nebyly zapraveny 
zvláštními odměnami) jichž se žalobci dostalo za ranní jízdy a za práce 
obzvláště namáhavé. Zanikly tudíž veškeré žalobcovy nároky na od
měnu za hodiny přes čas zaplacením (§ 1412 obč. zák.). K tomu budiž 
připomenuto, že zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. ne
zakazuje, aby zvlášt'ní odměna za práce vykonané mimo osmihodinnOll 
dobu pracovní nebyla p~ušalována. O vzdání se nároku na odměnu po
sléz uvedenou nemůže bí'ti v tomto. případě řeči;nemohlť se žalob.ce 
vzdáti nároku zaplacením za:niklého. Není tedy třeba řešiti otázku, 
mohl-Ii se žalobce platně vzdáti nároku žalobou uplatňovaného. 

čís. 7577. 

Osmihodillllá pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

Bylo-Ii při přijetí zaměs,mance (kočího) do práce řečeno, že hodiny 
přes čas nebudou placeny, že bude placena paušální týdenní mzda, že 
pracovní doba nebude počítána podle hodin denně nebo týdně, a za. 
městnanec nic proti tomu nenamítal, dlUžno míti za to, že případný ná
rok zaměstnance na plat za hodiny přes čas byl paušalován a že byl ob
sažen v úhrnkové týdenní mzdě. Úmluva o paušalováni mzdy za práci 
přes čas není zákonem zakázána. Na úmluvě nebylo nic změněno tím, že 
zaměstnanec žádal napotom bud' plac€i1i hodin přes čas nebo zvýšeni 
mzdy. Tím, že zaměstnanec ve službě setrval, dal na jevo, že souhlasí 
s dosavadními smluvními podmínkami. 

Skutečnost, že si zaměstnavatel nevymohl svoleni politických úřadl1 
k prodloužení pracovní doby ve smyslu § 6 zák., nemá vlivu na platnost 
úmluvy, kterou byla ujednána paušální odměna za práce přes čas. 

(Rozh. ze cine 2. prosince 1927, Rv I 324/27.) 
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Žaloba) jíž domáhal se kOČl na svém zaměstnavateli zaplacení od·
měny za práci přes čas, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o -
1 i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dúvodů: 

Prvý soud zjistil, že při přijetí žalobce do práce bylo řečeno, že ho
(líny přes čas nebudou placeny, že byla smluvena paušální (úhr.nková) 
mzda týdenní iakož i že pracovní doba nebude počítána podle ho;;l!ll 
denně nebo týdně, že žalobce nic proti tomu nenamítal, pročež že ža~ 
lovaná strana musila mHi za to, že je s tím srozuměn. Tím došlo meZI 
stranami k dohodě, kterou podle § 914 obč. zák. sluší vykládati t~k, že 
eventllelní žalobcův nárok na odměnu přes čas byl paušalován a ze by! 
obsažen v úhrnkové mzdě týdennÍ. Paušalování mzdy za práci přes čas 
zákon čís. 91/18 nezakazuje a jest tudíž úmluvu o tom považovati za 
platnou.. Žc si i žalobce vykládal smlouvu sluŽební tak, jak tuto uve
deno) a ž·e si byl vědom toho, že odměnu za práce přes čas dostáv·:t 
v úhmkové mzdě týdenní, plyne již z toho, že se z počátku zvláštní od
měny za hodiny pfes čas nedomáhal a spokojoval se tím, že mu krom~ 
týdenní mzdy byly vypláceny další odměny až 10 Kč a 20 Kč jen v pří
padech, když přijel domů pozdě večer. žádal-li ž~~ob~e, .iak pr~ý so~d 
zjistil, později bud' placení hodin přes čas nebo zvysell! mzdy (tydenl11), 
zračí se v tom pouze jednostranný pokus o změnu původní úmluvy, na 
kterou však strafla žalovaná nepřistoupila a další placení hodin přes čas 
odmítla. Zůstala tedy původní úmluva v platností a žalobci bylo se roz
hodnouti zda chce ve službě za dosavadních podmínek setrvati, či vy
hledati si zaměstnání jinde třeba lépe placené. Ježto žalobce ve službě 
setrval, dal tím na jevo, že s dosavadními s111-1uvnÍmi podmínkami sou
hlasÍ. Pojal-li snad zároveň úmysl požadovati další odměnu za práce 
přes čas, nemá to ve sporu významu, když ani netvrdil ani nedokázal, že 
úmysl takový k žalované straně projevil. Vůle neprojeveni nemůže vů
bec způsobiti právní účinky. Když tedy podle zjištění nižších soudů zů
stalo při úmlu'vě původní, byly žalobcovy nároky na odměnu za hodiny 
přes čas uspokojeny zaplacením mzdy týdenní, v níž byla obsažena také 
úhrn ková mzda za práce přes čas. Tím tyto nároky zamkly a proto le 
žalobní nárok bezdůvodný. ObstOjí tudíž rozhodnutí nižších soudů z dů
vodů právě uvedených. O vzdáni se nároku nemůže tu býti řeči, neboť 
žalobce se nemohl vzdáti nároku zaplacením zaniklého. Pokud se odvo
lací soud zabýval otázkou vzdání se zažalované pohledávky, učinil tak 
zbytečně. Skutečnost, že si žalovaná firma nevymohla svolení politi
ckých úřadů k prodloužení pracovní doby ve smyslu § 6 zákona čís. 
91/18, nemá v tomto sporu významu. Porušila-li žalovaná tento před
pis, zodpovídá za to po případě podle § 13 téhož úkona, poru~ení to 
nemá však vlivu na platnost úmluvy, kterou smlUVilI strany odmenu za 
hodiny přes čas ujednaly úhrnkově. Proto také, i když je nutno přisvěd: 
čiti názoru dovolatelovu, že práce přes čas musí býti zaplacena (§ b 

:'"í 



~~ eís. 7578 -
1932 

čís. 3 a § 7 čís. 4). nelze z toho ve prospěch žalobcův nic vytěžiti, po
něvadž platně ujednaná odměna za práce přes čas byla již žalobci za
placena. 

čís. 7578. 

Usmrcením nemanželského otce ušel dítěti nárok (§ 1327 obč. zák.) 
nejen na měsíční důchod, k němuž byl otec ze smíru povinen, nýbrž ná
rok na nutnou výživu vůbec a dlužoo přihlédnouti k tomu, že neman_ 
želský otec byl povinen vzhledem k změněným poměrům platiti vyšší 
vý~ivné. 

(Rozh. ze cine 2. prosince 1927, Rv I 596/27.) 

Neiletilá žalobkyně domáhala se na československém eráru náhrady 
škody, ježto její nemanželský otec Oldřich N. byl při železnič'nÍm ne
štěstí v roce 1919 usmrcen. Smírem ze dne 14. listopadu 1916 zavázal 
se Oldřich N. platiti žalobkyni výživné 30 Kč měsíčně. Žalobě, domá
hající se měsíčního důchodu 600 Kč, vyhověl pro c e sní s o u d 
p r v é s tol i c e potud, že přiznal žalobkyni měsíční důchod 300 Kč. 
Odv'Olání žalovaného vyhověl o d vol a c í s o u cl potucl, že uznal ho 
povinným platiti žalobkyni pouze 30 Kč měsíčně. D ů vod y: Podle 
§ 1327 obč. zák. mu.sí býti. když po raněný zemře, nahraženo manželce 
a dětem usmrceného vše, co jim ušlo jeho úmrtím. A tu jest posoucliti 
co žalobkyni ušlo úmrtím Oldřicha N-~. Podle poručenských spisů za~ 
vázal se Oldřich N. počínajíc dnem 2. října 1916 platiti nezl. žalobkym 
až do doby, kdy se smna bude moci ,živiti, 30 K měsíčně, kteréžto vý
živné také platil. Tento smír jest rozhodným pro posouzení nároku ža
lobkyně, neboť tento smír vymezuje to, co nezl. žalobkyni ušlo úmrtím 
Oldřicha N-a, a jen toho se může podle § 1327 obč. zák. domáhati, po
kud jest v platností onen smír. 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze upříti oprávněnost d.ovolání strany žalující, pokud upla:tňmje, 
že neprávem odvolací soud snížil měsíční důchod, stanovený prvým 
soudem penízem 300 Kč na 30 Kč. Odvolací soud vycházi z názoru, že 
žalobkyně nemůže právem žádati více, pokud.jest v platností smír, jímž 
se nem<tnželský otec zavázal, platiti výživné měsíčních 30 Kč, ježto prý 
jí úmrtím nemanželského otce ušlo pouze toto výživné 30 K měsíčně. 
Leč odvolací soud v tomto směru pochybil. Podle § 1327 obč. zák. musi 
býti pozůstalým, o jíchž výživu usmrcený měl podle zákona pečovatí. 
nahraženo vše, co jim tím ušlo. Nemanželský otec Oldřich N., Jenž uznal 
otcovství k žalobkyni, ovšem se zavázal podle smíru ze dne 14. listo
padu 1916, že bmde platiti výživné 30 K. Odvolací soud však přehlíží, 
že smír nemůže již doznati změny, poněvadž Oldřich N. není na živu, 
a že smírem nebyla jeho vyživovací povinnost stanovena způsobem ne-
7~':1~;litelnýJ11) naopak že smírem nárok nemanželského dítěte na výživné 
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a na výchovné nemůže býti nikterak dotčen. žalobky~,~ byla OpráV!,ě.na 
žádati o zvýšení výživného a výchovného) OdpovldaJ.lcl Jednak zm~;l1,v
šÍm se majetkovým poměrům nemanželského otce, Jednak sto~paJlcun 
nákladům výchovným a vý·živ.ný·m. Nemanželský otec byl by byval,po: 
vinen vyhověti takové žádosti, po případě byl ,by ho s~ud ke zvysel1l 
důchodu musil přiměti. Nezletilé žalobkYni neusel tedy ~mrtun neman
želského otce pouze nárok ua měsíční důchod 3~ K, nybrz ~arok na nut
nou výživu vůbec, jenž řídi se jednak podle potrebn.ezletIie, le?~a~ eo-
dle mohoucnosti nemanželského otce, ale I podle hodnoty penezl1l. Za
lovaná strana neprokázala, že nastaly okolnosti, jež sprostily neman
želského otce jeho vyživovací povinnosti a jest soudu vycházeti z toho, 
jak by se byly asi pravděpo~obně pom~ry u~vářily. P~avclěpodobnos; 
však mluví pro to, že by byl byval nemanzelsky otec Oldnch. N. s ~o, b~ 
dostál své vyživovací povinností a že by byl této sv~ pOVIn~ostr ta~e 
skutečně dostál. Když se tedy prvý soud rozhodl, VZltr za z,akl~d d~
chodu do té doby než se nezletilá žalobkyně bude mocI sama ZIVltr, pru
měrnou měsíĎní Ústku, odpovídajicí majetkovým a příjmovým p'o.~něrů~" 
nemanželského otce, jak by se byly asi utvářily; pak stou~~J~clm ~.a
kladům výchovným a výživným nezl. žalobkyně se stoupa]1clm JeJI~ 

věkem, a i poměrům poválečným, jež ~řivodi1y :n~čné :r;eh?d~ocen~ 
peněz, a dospěl k poznání, že odpovlda temto pomerum meslčm ducho" 
300 Kč, posoudil věc správně, ale nesprávně ji pochopil soud odvolacl. 

čís. 7579. 

žaloba o zmatečnost jest podána včas, nebyly-Ii rozsudky hlavniho 
sporu dosud doručeny ani žalobci o zmatečnost ani jeho právnímu zá
stupci. • 

Byl-li generální plnomocník oprávněn l?rodati ~~ a l?Odp'isov~h 
s pilnou právní účinností pm zmocnUel~ vsechny It~tmy .lru.:ehokol~v 
druhu, vztahující se na prodanou nemOVitost, byl take opravnen zava
zati zmocnitele, že vypoví nájemníky z prodaného domu a že jim v pří
padě potřeby poskytue náhradní byty, a byl též oprávn~ vésti jako ge

. neráln! plnomocník spor, který vznikl proti zmocniteli právě proto, že 
nesplnil onoho závazku. 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1927, Ck I 3/027.) 

V žalobě, jíž se domáhal žalobce Jindřich C. žalobou, zadanou na 
nejvyšším sondě, by byly rozsudky všech tří stolic v hlavním spom 
o opatření náhrad·ních bytů Jindřichem C-em prohlášeny za zmatečné, 
uvecll žalobce, že ve hlavním sporu nebyl vůbec zastoupen, protože spor 
byl pmveden s jeho generálním zástupcem J-em, který byl sice opatřen 
generální plnou mocí ze cine 17. listopadu 1921, ale -nebyl pod],e této 
plné mocí oprávněn k zahájení sporů (§ 1008 obč. zák.) a k přijímání 
žalob jménem nynějšího žalobce, a protože žaloba a všechna ostatm 
soudní vyřízení doruč'ena byla jen J-ovi, případně jeho právnímu zá-
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stupci. Dále tvrdil žalobce, že J. se domníval, že jest žalován pnmo, že 
převzal závazek tehdy zažalovaný jménem v[a,stnim a nikoli jménem 
zmocnitelovým a že proto ani o sporu žalobce nezpravil, ani nedostatek 
pasivni legitimace nenamítal. Koneóně tvrdil žalobce, že se o hlavním 
sporu dověděl až po jeho ukončení a že mu v tomto sporu soudni roz
hodnutí dosud nebyla doručena, takže mu stále ještě běží lhůta podle 
?l 534 c. ř. s. Žalovaní namítli v žalobni odpovědi, že generální plná moc 
J-a stačila, by mohl jménem zmocnitelovým převzíti závazek, který byi 
předmětem hlavního sporu, že podle obsahu spisů hla;\ního sporu J. jako 
generální plnomocník velmi dobře věděl, že není žalován oso]}ně a že 
nynější žalobce z podnětu hlavního sporu, nejpozději při doručení ža
loby v březnu 1926 zvědělo rozsudcích hlavního sporu, takže jest ža
loba pro zmatečnost podána opozděně. 

N e j v y Š š í s o u d žalo]}u zamít!. 

Důvody: 

Předeslati nutno, že se žaloba opírá o duvod zmatečnosti podle 
§ 529 čís. 2 c. ř. s. a že napadá rozsudky všech tří slolic, takže jest pro 
ni podle § 532 prvý odstavec c.}. s. výlučně příslušným nejvyšší soud. 
Dále jest předeslati, že podle spisů hlavního sporu nebyly rozsudky do
sud doručeny ani žalobci, ani jím zř[zenému právnímu zástupci \§. 39 
c. ř. s.), takže jest žaloba podána včas. podle § 534 čis. 2 c. ř. s. a jest 
dotyčná námitka žalovaných neoprávněna. Ve věci však žaloba odůvod
něna není. Rozhodnou jest toliko otázka, zda J. podle žalobcova zmoc
nění byl oprávněn hlavní spor jménem tehdejšího žalovaného a nyněj
šího žalobce vésti buďsi osobně, bud1si právním zástupcem, jím zříze
ným. K této otázce jest přisvědčiti. Podle generální plné moci ze dne 
17. listopadu 1921, již žalobce v ověřeném opisu předložil, a jež souhlasí 
s plnou mocí, jež byla podkladem pro kupní smlouvu, uzavřenou' mezi 
generálním plnomocníkem a nynějšími žalovanými o koupi domu, byl 
generální plnomocník kromě jiného oprávně,n jménem žalobcovým a 
s právní účinností pro něho ujednati a podpisovati kupní smlouvy o ne
movitostech v písemné plné moci vyjmenovaných a k velkostatku S. ná-' 
ležejících, a byl dále oprávněn podpisovati s úplnou právní účinností 
pro zmocnitele »všeclmy listiny jakéhokoliv druhu na tyto nemovitosti 
se vztahující«, kteréžto IiSltiny mohly sloužiti také za podklad pro 
knihov'ní vklady. Podle skutkového zjištění nižších soudů v hlavním 
sporu prodal J. jako generální plnomocník nynějšího žalobce nynějším 
žalovaným kupní smlouvou ze dne 9. března 1923 dům čp. 6 v S., což ve 
hlavním sporu nebylo ani sporno a což ani v tomto sporu žalobce jako 
sporné neuváclí. Podle dalšího skutkového zjištění nižšich soud" ve 
hlavním sporu zavázal se J. dopisem z téhož dne, kdy byla kupní smlouva 
podepsána, t. j. ze dne 9. března 1923 jako plnomocník tehdejšího ža-· 
lovaného na nynějšího žalobce, že s ohledem na to, že kupující koupili 
zmíněný dům čp. 6 v S., který byl dosud součástí velkostatku S., k zaří
zení a provozování živnosti lékárnické, jež vyžadovala několika míst-

- Čís. 7580 --
1935 

ností, dá okamžitě výpověď nájemníkům v domě tom bydlícím a že 
v pádě potřeby poskytne nájemníkům náhradní byty, aby se mohli co 
nejdříve vystěhovati. Skutkovým dějem až dosud uvedeným padá ža
loba o zmatečnost naprosto. Byl-li generální plnomocník oprávněn rro
dati dům (§ 1008 obč. zák.) a podpisovati s plnou právní účinností pro 
zmocnitele všecl1ny listiny jakéhokoliv druhu, vztahující se na prodanou 
nemovitost, byl také oprávněn zavázati žalobce dopisem ze dne 9. břeena 
1923, že nájemníky z prodaného domu vypoví a že jim v případě po
třeby náhradní byty po:skytne. Vždyť tento závazek byl jen vedlejší, do
plňovací smlouvou ke smlouvě o prodeji domu a měl jen za účel orle· 
vzdati prodaný dům kupujícím »podle úmluvy« (§§ 1047 a 1061 09('. 

zák.). šlo o splnění závazku prodavate].e, že odevzdá prodanou věc po
dle úmluvy, a protože prodavatelem byl zmocnitel, byl i on podle § !O17 
obč. zák. povinen závazek splniti, takže jen on mohl býti žalován. J. byl 
nejen oprávněn kupní smlouvu uzavříti, nýbrž vésti spor, který vzdkl 
právě proto, že generální plnomocník nesplnil závazku, převz2tého 

v mezích plné moci za prodatele domu. I kdyby se za to pokládalo. že 
»k zahájení sporu« byl by potřeboval zvláštní plné moci (§ 1008 obč. 
zák.), nešlo tu o takový případ, protože zmocnitel byl stranou žalova
nou a šlo tedy jen o roli obrannou. Tvrzení žaloby, že se generální 1"1"0-
mocník domníval, že jest vlas,tním jménem žalován, jest nesprávné a 
jest l\adobrovyvrácenoobsah.em spisů hlavního sporu, kde ve vše cl, 
podáních a soudních rozhodnutích jest uvádén C. jako, strana žalovaná 
a kde jest všude J. uvi>děn jen jako generální plnomocník. Tak jest tomu 
i v dovolacím spise, jejž sepisoval dokonce nynější právní zástupce ža
lobcův, třebaže nelze přezkoumati jeho tvrzení, že prý byla jeho plná 
moc podepsána J-em a n,koli Jindřichem C-em a že prý plnou moc již 
předložiti nemůže, protože ji nenález!. Ale na tom nezáleží, stačí k vy
vrácení shora uvedeného tvrzení již to, že i nynější právní zástupce ža
lobcův v dovolacím spise hlavního sporu uváděl Jindřicha C-a jako 
stranu žalovanou a J-a jako jeho generálního plnomocníka. Z toho, co 
uvedeno, jest zřejmo, že žalobce byl v předním sporu řádně zastOlll:en 
a že tu není dlivodu pro žalobu o zmatečnost poclle § 529 čís. 2 c. ř. s. 

čís. 7580. 

Není třeba, by dědic ze závěti podával vždy žalobu na vydědt'l'ého 
dědice, a není pozůstalostní soud oprávněn, by mu ukládal povinnost 
k podání této žaloby a za tím účelem mu určil lhůtu. Teprve, kdyby vy
děděný žalovalo vyp,lacení povinného dHu,bu.dena dědicích ze zák'}mt, 
by důvod vydědění ve sporu udali a prokázali. 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1927, R II 383/27.) 

P o z U s t a los t n í s o u d rozdělil mezi přihlášenými dědici ze 
závěti a dědicem ze zákona žalobní roli podle § 125 nesp. říz. v ten způ-
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sob, že pod písm. A přikázal zákonnému dědici Emilu S-ovi roli žalobce 
poukázav ho, ahy do 30 dnů ~de dne doručení usnesení podal ža!ob~ 
o určení, že jest neplatnou závět zůstavitelky ze dne 6. března 1925, ji_ 
nak ž,e bude pokračováno v pozůstalostním řízení, nehledíc na jeho dě
dický ,nárok, odkázaný na pořad práva. V odstavci pod písm. B) při
kázal dědicům ze závěti, by na zákonného' dědice Emila S-a podali do 
30 dnů ode dne doručení usnesení žalobu o určení, že Emil S. jest ne
hoden dědického práva po Otilii S-ové, že jest důvodně a záko,nným 
způsobem vyděděn. Touto druhou pod B) uvedenou částí usnesení cí
tili se stížený,mi dědku1vé ze závěti, tvrdíce, že sice uznávají svou povin
nost dokázati ve sporu, který Emil S. zahájí o neplatnost závěti, pokud' 
se týče O' vyplacení diHu povinného, žalobci důvod vydědění, popírají 
však právo pozůstalŮ'stního sOlldu nutiti je k podání samostatné žaloby 
v tom směru. Navrhli proto vypllštění odstavce B) z uv,edeného usne
sení. Rek u r s II í s o u d napadené usnesellí potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl rekursu dědků ze závěti poktud se tý
kal odstavce B) usnesení prvého soudu a zrušil tento odstavec. 

Důvody: 

Pokud rekurs ní soud nevyhověl návrhu dědiců ze závěti, by. byl 
druhý pod B) lIvedený odstavec vymítě.n z usnesení prvého soudu, jde 
tu o srovnalá usnesení nižších soudů, lež lze ,napadnouti jen z důvodu 
zřejmého rozporu se zákonem nebo 'se spisy, nebo z důvodu zmateč
nosti (§ 16 nesp. říz.). Dovolací stížnost dědiců ze závěti napadá prá
vem toto rozhodnutí, jelikož zřejmě odporuje zákonu. § 125 nesp. říz. 

předpisuje pozůstalostnimu soudu, by rozdělil mezi přihlášené dědice 
procesní mle žalobců a žalovaných toliko v jediném případě, jsou-li při
hlášky dědiců vespolek v rozporu a tu má pozůstalostní soud stanoviti 
i lhůtu, do které dluž'no žalobu podati a oznámiti stmnám dů'sledek toho, 
nebude-li žaloba včas podána. Tomu předpisu vyhověno odstavcem A) 
rozhodnutí prvé stolice. § 771 obč. zák. sice stanoví, že důvod vydědění 
musí vždy dědic prokázati, ať již byl zůstavitelem v závěti uveden, nebo 
ne, tím však není řečeno, že musí dědic ze závěti k tomu cíli podati vždy 
žalobu na vyděděného zákonného dědice. Nepodá-li vyděděný v tomto 
případě žalobu o neplatnost poslední vůle zůstavitelky, neb podá-li ji 
sice, bude-li však pravoplatně zamítnuta, nebude pro dědice ze závěti 
podnětu, by prokázali vyděděnému důvod vydědění. Teprve kdyby vy
děděný žalovalo vyplacení dílu povinného, bUde na dědicích ze závěti, 
by důvod vydědění ve 'Sporu udali a dokázali (§§ 771 a 782 oM. zák, 
EhrenzweigErbrecht § 529 str. 503). Důkaz ten mohou však, jak z uve
deného plyne, dědicové ze závěti provésti též jako žalovaní ve sporu za
hájeném vyděděným a není potřeba, by podávali k tomu cíli hlobn, a 
není též zákonného důvodu, ba ani oprávněn';, by jim soud pozůstalostní 
lIkládal povinnost k podání žaloby a by jim za tím účelem předpisoval 
lhůtu. 
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čis, 7581. 

Zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. o pojíštění zaměst
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 

Ježto zákon vyhradil ú,střední sociální, pojiš('?~ určitý ~Ii,: na, a~ltti
nistrativní vedení okresUlch nemocenskych pOl'ls!oven, najme vyběr a 
ustanovení vedoucích úředníků, není okresní nemocenská pojišťovna 
oprávněna rozhodovati o místech svých ~ed~5ích úředniků. 'v • 

Ten, kdo nemá u okresní nemocenske pojlsťovny postavenI redltele 
nebo vedouciho úředníka, nemá nároku na funkčni služné. 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1927, Rv II 605/27.) 

Úředník okresní nemocenské pojišťovny v B. domáhal se žalobou, 
o niž tu jde, na žalované okresní nemocenské pojišťovně v B., by bylo 
zjištěno, že podle smluv mezi stranami uzavřených, najmě podle služební 
pragmatiky pojaté do kolektivní smlouvy, upravené tarifní komisí ze dne 
4. července 1924, přísluší žalobci u žalované pojišťovny místo vedoucího 
úředníka s titulem ředitele, jakož i nárok na !u,nkční přídavek a že žalo
vaná jest povinna to uznati. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u d. e m z těchto 

důvodů: 

Do'volání, opírající se o dovolací důvody podle čís. 2 a 4 § 503 
c. ř. ~., není opodstatněno. Zákonem ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. 
z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 
byla ,nově provedena organisace nemocenského pojištění a působnost 
nových okresních nemocenských pojišťoven byla pods,tatně rozš"ířena též 
na agendu invalidního a starobního pojištění, částečně na ně ústřední 
sociální pojišťovnou přenesenou. Z tohoto důvodll vyhradil zákon 
ústřední sociální pojišťovně také určitý vliv na administrativní vedení 
okresních nemocenských pojišťoven, zejména bylo jí přiznáno prá\"o 
ustanoviti vedoucí úředníky těchto okresních pojišťoven(§ 69 zák.). 
Jestliže tedy zákon z důvodu změněné organisace, která činí i zvýšené 
požadavky na úředníky okresních pojišťoven, vyhradil výběr a lIs,ta
novení vedouclch úředníků okresních nemocenských pojišťoven ústřední 
sŮ'ciální pojišťo'vně, není žalovaná okresní nemocenská pojišťovna vůbec 
oprávněna rozhodovati o místech svých vedoucích úředníků, poněvadž 
by tím jednala proti výslovnému předpisu zákona, a žalobce nemůže 
ani z dřívějšího svého smluvního ustanovení u zrušené okresní nemo
,censké pokladmy v K., ani z předpisu § 269 zák. čís. 221/1924, který 
Jlpornou otázku služebního postavení úředníků převzatých od zrušených 
nemocenskýéh pokladen neřeší, odvozovati povinnost žalované okresní 
pojišťovny v B., by uznala, že mu u ní přísluší místo vedoucího úřed
níka s titulem ředitele. Žalobcův nárok není tudíž v tomto směru opod-

Civllnl rozhodnuti n: 123 
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statl1~n. Nemá-li však žalobce II žalované .. ~ , , v 

nebo vedoucího úředníka nepříslu" pOj1stovny postave,lll. reditele 
}{teré jest právě pOdmÍnědo v 'konei~; ~~Uv am l~aro~, na ,!unk~11l služné, 
~právně dolíčily nižší soudy, Ya takové '~~~lb ve~"~u~1ll0 uredl11ka, jak již 
je-Ii se věc s tohoto rávního lid" Y Za O ce nekona. Posuzu_ 
podstatné důležitosti OkOIilD'st, ž~ ež~~::~e n~n~á pro :m~odnutí Sporu 
pokladny v K. sl11luvně ustanoven řed't I Y u zrusene nemocenské 
odvolacím soudem důkaz výslechem s:r:~m; a nebyl-h o ';í připu'štěn 
kati důvodně vadnost (§ 503' čís 2 ' ') lelze am jeho nzem vytý_ 

. c. r. s .. 

čís. 7582. 

Vznesena-Ii námíL4:a nedostatku oprávněnosti ku. . 
soudu zabývati dříve, nežli se pustí do J'edn" , ~poru, . Jest se ji 

N . ·tk ' ant ve vecl same 
.. aml u .(n~~ostatku oprávněnosti ku sporu) lze proti' výpovědi 

z naJ~U vznesb I v dodatku k prvnímu podání J' en kd' tak stalo 
v osmIdenní lhůtě. ' yz se 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1927, Rv II 746/27.) 

K námitkám vypověze.né pozustalosti po Bernardu K o . .. 
ponechal pro c e s II í s o II d r v ' . ' ... -, Vl Z nap11U 

o ci v, o I a c i. " ? u d napadený ~ozsu~e~ tpoo:~r~i~. vypoved v platnosti, 

, N e J v y s S 1 s.o ~ d zrušil napadený rOzsudek a uložil odvolaCímu 
soudu, by o odvolan1 znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Odvoláni vytýkalo prvému soudu . k . . .~ . 
neúplnost řizeni, pokud rozsudek pr~nJt st~~~~1 te~ť odvo,lac1 rozs~dek, 
Jemní smlouva byla sjednána s Bernardem K ZJIS uJe,. ze sparna na
nard K« v P Od I'" -cm a ne s tumou »Ber-

o~ázky 'pasi~ni legi~~~~~ ;~~vk:~~ ~u~~or~rv~~~~I~~íu~~u~adné řešení 
?,tkou ,;eob,:al, maje za to, že toho není třeba, když a odvalá~~ s ta~to 
te~ . a. vypovech lze 1 bez toho rozhadnouti. Než právem vytý~ ~ ~,m 
vo ~m advala~lmu /?zsudku mylné právní posauzení věci (§ 503

a Č 04 ~'. r. s.)~ kdyz, ,nerese otázku pasivního oprávnění, rozhodu'c v ;,. 
Ja.kob~ zalovana ke sporu byla aprávněna ačkoli podle . J 't ke vee;: 
vypovedl k němu . 'v ) • namJ e prOti 

, . p~y opravnena není. Námitka nedostatku o- rávnv r 

ku s.poru nem Sice na111itkou pracesuální k níz' by byla p"hl" tP e11l '': i' 'b v. ,. J fl lze 1 z mOCI 
U;e(111, ny rz Je nam;tkolI ve věci samé, k níž lze přihlížeti jen byla-Ii 
;O~~n~odu ,~zn~sena. A~sak to se tu stalo a námitka ta má pro říze~Í sporu 

.' llJ ,vyzna.m. okud totiž aprávnění ku spo,ru jest s orné není 
zájmu, .re~,h otazku, zda zažalovaný nárok je vůbec o t~vu ' . ," 
nu:~o-h namltce vyhověti, schází tím se všeho. dalšího. je~nl,í. Ne'111~~bzo~~ 
J18 e a111 smyslu a111 účelu, řešiti spor po stránce věcné, když je jisto, 
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že rozsudek, ať dopadne jakkoii, jedná o věci, jež Se netýká stran, 
a že, byv vydáll, nemůže upraviti poměr .mezi osobami, které na sporu 
nejsou zúčastněny, třebaže jsou ze sporného poměru oprávněny a po
vinny (viz rozh. čis. 1874 sb. n. s. a Neumannův komentář k c. ř. s. 
l. sv. str. 430). Dovolací soud nemůže v sauzeném případě tuto právni 
otázku, která jest v popředí každého. sporu a musí, byla-Ii stranami 
(§ 178 c. ř. s.) přivedena na přetřes, především býti rozhodnuta, ihned 
sám řešiti, protože se mu pro to se zřetelem k naznačenému obsahu 
odvoláni nedostává nutných nenapadených zjištění skutkavých. Bylo 
prato postupovati podle § 510 c. ř. s. DovolaCÍmu saudu nevadila v ře
šení otázky oprávněni ku sporu okolnast, že žalovaná tuto námitku ne
vznesla ihned v prvním padání o námitkách ze dne 10. března 1927, 
nýbrž ji vznesla až v dodatku k nim ze dne I~. března 1927. I tak byla 
tato. námitka podána včas v o,smidenní lhůtě k tomu určené, ježto vý
pověď byla ža,lo,vané dodána teprve 9. března 1927 a není předpisu, že 
by všechny námitky musily býti vzneseny v jednom podání zároveň. 
Stačí, že byly padán)' včas, třebaže po,stupně. Pozvolné jejich vznášení 
v někalika podáních mŮže po případě míti jen význam pro rozhodnutí 
o útratách (§ 41 c. ř. s.). Věcného významu nemá. 

čís. 7583. 

Exekuční soud jest podle § 210 ex. ř. povínen přihlédnouti k výpisu 
z pozemkové knihy, podle něh02 byl převodní poplatek zajištěn zázna
mem zástavního práva na vydražené nemovitosti. 

Rozhodnutí o tom, kterým poměrem jest přikázati z nejvyšších po
dáni za jednotlivé vložky převodní poplatek, vyměřený z jednotné trhové 
smlouvy ohledně všech vložek, nepřísluší poplatkovému úřadu, nýbrž 
soudu rozvrhujícímu nejvyšší podání, 

Přísluší-Ii přednostní právo převodnímu poplatku, dlužno je přiznati 
také úrokům z prodlení, bez ohledu na to, zda byly knihovně zajištěny 
čiH nic. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1927, R I 991/27.) 

Rozděluje nejvyšší podání za exekučně prodané nemovitosti, při
kázal s a u cl p r v é s t o I i c e eráru v přednostním pořadí převodní 
poplatek. Odpor vymáhajícího věřitele s o udp r v é s, tol i c e zamítl, 
vyoházeje z právního názoru, že podle § 72 papl. zák. je přednostní 
právo převodního. poplatku omezeno taliko dabou a, že od daby, 
kdy měl býti zaplacen, neuplynula tři léta až do. dne příklepu a že 
poplatek byl zajištěn právem zástavním na pradaných nemovitostech. 
Rek II r sní s o II cl napadené usnesení potvrdil. 

Ne i v Y š ší so II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
123' 
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Dl/vody: 

Stěžovatelka marně se pokouší dolíčiti, že mělo býti vyhověno jejímu 
odporu proti přikázání převodního poplatku z trhové smlouvy z 31. 
května 1922 59.500 Kč s úroky vůbec a proti přikázání poměrné jeho 
části, připadající na vl. Č. 25 penízem úhrnem 43.857 Kč 66 h, zvláště .. 
Neprávem brojí především proti tomu, že nižší soudy uznaly podle 
§ 210 ex. ř. poplatek za dostatečně prokázaný. Poplatek byl podle vý
tahu z knihy pozemkové zajištěn dne 1. listopadu 1922 záznamem 
práva zástavního na všech vydražených nemovitostech, a to podle čl. III. 
uvoz. zákona k exekučnímu řádu a § 375 ex. ř. Spisy o tomto zajištění 
jsou, třebas nebyly jako exekuční označeny a zapsány v exekučním 
rejstříku, exekučními spisy podle § 210 ex. f., exekuční soud byl proto 
podle tohoto zákonného ustanovení povinen k nim přihlížeti. Podle 
těchto spisů bylo zajištění poplatku zažádáno a povoleno na základě 
platebního rozkazu, jehož splatnost a vykonatelno'st byla Úředním zá
znamem berního úřadu ve V. ze dne 30. října 1922 potvrzena. Bezdů
vodnou jest proto výtka, že důkaz splatnosti a výše převodního PO" 
platku nebyl proveden, a mylný jest předpoklad, že mohlo býti roz
hodnuto teprve po nahlédnutí do sbírky listin knihy pozemkové. Bez
podstatným jest i další důvod stížnosti, že když byl převodn.í poplatek 
předepsán z trhové smlouvy o všech třech vydražených knihovních vlož
kách, čís. 25, 229 a 323 ve V., smělo býti při přikázáI>Í nejvyšších po
dání za jednotlivé vložky přihlíženo vždy jenom k určité části poplatku, 
připadající na tu kterou vložku. Stěžovatelka miní, že berní úřad zane
dbal povinnos'Í přihlásiti k rozvrhu nejvyšších podání přímo jednotlivé 
části převodního poplatku, že nemělo býti k jeho přihlášce převodního 
poplatku jako celku přihlíženo a celý nárok měl býti zamítnut. Ro.zdě
lení přikázaného poplatku na jednotilvé vložky exekučním soudem podle 
§ 222 ex. ř. bylo by prý přípustno jenom, kdyby šlo o přikázání poplatku 
v jeho knihovnim pořadí, při přikázání v pořadí přednostním bylo prý 
použití tohoto předpisu vyloučeno. Všechny tyto vývody jsou však vzhle
dem k ustanovení § 234 ex. ř., že účastníci, kteří byli u rozvrhového 
roku, smějí rozvrhovému usnesení odporov"ti rekursem jenom z dů
,,~dů, ~teré uplatnil! již odporem, novotou, k níž nelze přihlížeti. Jak 
pn prvem rozvrhovem roku dne 20. dubna 1925, tak při druhém roz
vrhovém roku dne 14. dubna 1926 upozornila sice stěžovatelka že ne-. , 
movltos·t zapsaná ~e vl. č. 25 neručí za celý převodní poplatek, ale ne
navrhla z tohot,o duvodu zamítnutí nároku, naopak navrhla podle spisku, 
přiloženého jí k protokolu o prvém roku, by pro případ nevyhovění 
Jejímu odporu, poklid byl podán z jiných důvodů, byl poplatek přiká
z~n ze všech tří vydražených vložek úměrně jejich hodnotě, tedy podle 
zasacdy § 222 ex. ř. Tento tehdejší jeho návrh vyhovoval i zákonu, neboť 
převodní poplatek, vyměřený z jednotné trhové smlouvy, byl předepsán 
ze zCIzení všech tří vložek jednO'tným právním úkonem a vázl p,odle 
§ 72 popl. zák. na všech třech prod"ných a nyní vydražených vložkách 
jako celek. Rozhodnutí, kterým poměrem bude přikázán z nejvyššich 
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odání za jednotlivé vložky, nepříslušelo poplatkovým úřadům, n~b:ž 
~oudU rozvrhujícímu nejvyšši podání. Berní úřad ne~~1 po~rnen ~člmtr 
v té příč·ině návrh, opomenut!,~ackovéh? ?ávr~u ~emuze, bytr na skodu 
'eho právu, obdržeti z nejvysslch pO,danr cely prevodnr poplate~. Ne
J rávem odporuje stěžovatelka konecne rozv;hovemu"us,ne,senr z du:,odu, 
Pe v přednostnim pořadí byly ze vložky ČIS. 25 pnkazany krome po
~lěrné části převodníhO poplatku také úroky z pr?dler;í, od,~ d~e splat~ 
nosti do dne dražby. Tvrdí, že podle § 72 popl. zak~ pnslusI p:ednoslnI 
právO' jenom poplatku samému, a P?ukazllJe na. to, z,~,~n~hovne 1;>11 ~a
. ".Mn· J'enom poplatek nikolív také úroky. V teto pncme dostacl vsak Jls,c , § 6 ". k 
p,ou:kázati na ustanovení posledního odstavce 21 ex. r., ze um y ~a . 
tři léta před udělením příklepu, ať příslušejí ,~e ~~Iouv! neb~ ze za
kona, požívají stejného pořadí s ji~'Íi~ou. ťnslusl:1t prev?~nrmu P';'
platku právo na přednostnr uspokolenr,coz se ,llz nep~plra, . ne:nuze 
býti odepřeno ani účtovaným úrokům z prodlenr, JeJlchz opravnen~st 
ro\Oněž není sporná, bez ohledu na to, byly-Ii knihovně zajištěny, čili mc. 

čís. 7584. 

Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Nejde o rozdělení zisku mezi společníky v~ s~yslu ~ 82 ~kona, do

máhá-Ii se jednatel na společnosti s r. o. v~acenl d~ne o z. rnjn,tu, která 
mu byla vyměřena a jím také zaplacena z jeho pozltku Jako jednatele 
společnosti. , . ' 

Poměr jednatelů ke společnosti jest zprav!?1a ~erem man~tmm. 
Je-Ii však ujedIlána odměna za jednatelsM, pnstupu]c ~~ sm~ouve ~n: 
dátní ještě smlouva služební. Jedn~t~le jest v tot?to pnpade pOkl~?a~ 
za zaměstnance ve smyslu § 238, třetl odstavec, z~om ~~ dne ~? nJ~ 
1896, čís. 220 ř. zák a jest proto co do tohoto Jeho pnJmu pnpustny 
smluvni přesun daně z příjmů na zaměstnavatele. , . . 

Změnou v osobě jednatelů společníků nedoznává sP.oleenos~ sta!e 
ještě zapsaná v obchodním rejstříku zrně? !a~? sam?S~!ny podmet pra~ 
a závazků a trvá po zákonu dále, procez JI postihUji závazky, ktere 
převzala před převodem podílů. , " , 

Nároky jedmtelů jako takových IU!jsou nikterak bezpodmm~cne. za
vislé na osudu jejich podi\ů jako společníků. Převede-li spolecník Je~
natel svůj podíl na jinou osobu, neIze z toho ješ~ě n~t~ě ~suzovati, ze 
převedl také nároky, příslušející mu jako jedooteh, lee ze I tyto spolu
postoupil. 

(Rozll. z·e dne 3. prosince 1927, Rv I 148/,27.) 

Žalobce byl společnikem a jednatelem žalované firmy, společnosti 
s r. o. Usnesením valné hromady žalované firmy ze dne 15. června 1918 
převzala žalovaná závazek zaplatiti osobní da?ě z ,příjn;~ veškerýc,h 
společniků. Žalovaná firma také zaplatrla osobnt dane z prlJIn>u spolec-
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nikll za léta 1918 a 1919. Žalobce zaplatil na předepsanou mu osobní 
daií z příjmu 50.568 Kč roku 1924 a 1925 20.000 Kč a žalovaná firli1a 
rovněž 20.000 Kč ve dvou splátkách po 10.000 Kč dne 12. března 1923 
a 20. května 1924. Notářským spisem ze dne 27. srpna 1924 prodali 
všichni společníci svoje podily firmě L., žalobce za 110.565 Kč 64 h. 
V odstavci III. ll'otářského spisu se výslovně uvádí, že žalobce ohledně 
předepsání daní a veřejných dávek nepřejímá ručení, takže společenský 
podíl přechází na kupitele tak, jak stojí a leží. Žalobní nárok proti spo
lečnosti o zaplacení 20.000 Kč, jež žalobce zaplatil na daň z příjmu ze 
svého, pro ce s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal důvodem po právu. 
O ů vod y: Žalovaná firma sestávala pouze ze čtyř společn-íků, kteří 
se dne 15. června 1918 na valné hromadě usnesli, že veškeré jednotli
vým společníkům předepsané daně má nésti firma. Námitka žalované 
že dodatek v protokolu valné .hromady ze dne 15. června 1918 »osobnf 
daně z přijmu nese firma« byl tam dodatečně připojen, jest úplně bez
podstatná, poněvadž přisežně jako svědek vyslechnutý bí'valý spo'lečník 
a jednatel, který protokol vedl, ale nejenom an, nýbrž i ostatni spaleč
níci souhlasně udali, vyslechnuti byvše jako svědci, že se skutečnč valná 
hromada tak usnesla. Jest tudíž jisto, že žalovaná firma byla povinna 
zaplatili žalobcovu o,sobní daň z příjmu, když ještě nad to osobní daň 
z příjmu měla platíti jako čásťodměny žalobcovy za jeho práci jedna
telskou. Vzniká pouze otáz.ka, zda se prodejem žalohcova podílu firmě 
L. nevzdal žalobce svého práva požaqovati náhradu daní za žalovanau 
zaplacených, zvláště zda toto jeho práva nepřešlo na firmu L. jakožto 
prospěch. Výsledkem prlrvodního řízení jest, že žalobci podle úmyslu 
stran částka určená za obchodní podíl měla zbýti čistá, a zvláště po
tvrdil Dr. K., že při jednáni o odprodeji obchodniho podílu žalobce, 
jím vždy znovu s úzkostlivostí byl,o zdůrazňováno, že kupní cena mu 
má zůstati čistá. Podle toho jest také druhému odstavci III. notářského 
spisu rozuměti tak, že žalobce ohledně daňavých předpislr (ohledně 
ještě nepředepsaných daní a dávek) nepřejímá ručenÍ. Poněvadž ža
lobce, by ušel exekuci, zaplatil za žalovanou 20.000 Kč na daních, 
které z jeho příjmu byly předepsány, jest žalovaná firma povinna ža
lobci vrátiti plnění za ni poskytnuté. Žalovaná strana namítla, že s od
prodejem žalobcova obchodního podílu bylo vše, co jest v souvislosti 
s tímto podílem, tedy také výhoda, za niž jest také považovati žalobcův 
nárok proti žalované na vrácení 20.000 Kč zaplacených daní, přene
seno na flfmu L. Nehledíc k tomu, že tim právní trvání žalobcova ná
roku na náhradu jím zaplacených daní 20.000 Kč jest vlastně doznáno, 
jest tato námitka již proto neudržitelná, poněvadž podle výtahu z ob
chodního rejstříku žalovaná firma trvá nezměněně dále a došlo pouze 
ke změně ve společnícich, když firma L. a spol. obchodní podíly spo
lečníků zakoupila, a firmě L. a spol. nenáleží převzíti pouze práva žalo
vané firmy, nýbrž také její břemena. Firma L a spol. musila se při pře
vzetí obchodních podílů ujistiti, které povinnosti žalovanou firmu po
stihují a při patřičné pečlivosti lllusila by se byla dověděti o usnesení 
valné hromady ze dne 15. června 1918. Tvrdí-Ii se nyní,že odprod~jel1l 

Čis. 7384 -
1943 

žaiobcova obchodního podilu firmě L.. a spol., nárok, ža!o?cův pr~)ti 
, lované firmě na náhradu žalobcem zaplacených dal1l presel Jakozto 
za b . č' , . k 
v}'hoda na firmu L. a spol., musila by o t~m )rtl vll Jne:~a ztTIm a v 11?-
tářském spise ze dne 27. srpna 1924; v tomto vsak byl? naopak zdu.
razněno, že žalobce nepřejímá ručení za da~ě. p!ed:ps.ane, ne?vo t~kove, 
které teprve předepsány budou, ani za ve:eJ'ne davky. BU'~~z _ pn tom 
pOLlze podotčeno, že v odstavci .n. ~atářskeha ~p~su byla ucrne~a plat: 
nost odprodeje obchodniho podliu zalobcova zavlsl?u na tom, .:e dane 
a přirážky žalované firmě předepsané 1,200.000 Kc budou snIze_ny ~)a 
600.000 Kč. Podle vlastních údajú jednatele Edvarda L-a byla dan od~-. 
psána až na 120.000 Kč. Odporovalo by tu_díž přím? úmy_slu ;tra,n, ž~
dati od žalobce zaplacení částky 20.000 Ke na danlch, ac me~ 1~1U zu
stati jeho obchodní podíl čistý, a žalované po_skytnu!a ta~ znama sleva 
daňová. Námitka, že žalobce zavčas proh pred'Pls~ dane. za .rok 192.0 
ncrekuroval, a že je si tím sám vinen, že daně I~USl za~1at.ttl, Jest nez~
važná, poněvadž předpis daně obdržela také zal ovana . !trn;a a pone
vadž z nepoužití opravného prostředku nelze Vyvo20va!1 ztratu naroku. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. O u vod y: y od~ 
stavci Dfvém napadá odvolatelka neprávem závaznost, usneseni valnc 
hromacÍy ze dne 15. červl\1a 1918, ježto se prý příčí § 82 záko.na o s~o: 
lečnostech s 1'. o.) nebor, nehledíc k tomu, že protI usnesel1l ve U1Utl' 
jednoho měsíce nebyla žaloba o zmatečnost podána, nebyla by spo' 
lečnost sama jako taková k ni oprávněna (§§ 41, 42.teh02 zakona); 
pokud odvolání ustrojuje ze žalobcova naroku na nahradu . place~e 
jím hoty osobní daně z přij;nu.20.000 K jakési commodum Jeho za
vodního podílu, jež prýnotarskym spisem ze d~e 27. slpna .1924 na 
firmu L. a spol. bylo spolupřevedeno, nelze s nazorem tl!" souhlas.ltl. 
Při převodu tohoto závodního podílu -:--_ :p~lu s pOdlly o,st~tlllc.h 
společníků na řečenou firmu nevzl1lkl Jesle zalobcuv nahlad~l na
rok neboť žalobce započal s uplácením daně teprve po prevod~\ 
zá;odního podílu, dnem 20. října 1924 a doplatil ji _až ,12. března 192~, 
Rovněž nelze souhlasiti s názorem odvolatelk~, :e ttrln~ L. a spol., 
jež sklárny pod žalovanou firl1lo~ provo,z_ova!!e pr:ve~eJ1lm :palečen~ 
ských podílú na sebe převzala, pre]ala tez pnpadn~ naroky zalobc~vl 
proti žalované firmě. Vždyť žalovaná firma podl: vy tahu .z obchodOlho 
re'stříku změnou v osobě jednatelů nedoznala zmel1y a trva dale, a pakli 
ž~ v rámci téže firmy závod sám přešel do rukou. tl~\11Y L-ovy, ~epozbyh 
dosavadní věřitelé nárokú proti bývalému ma]lteh zav'0Clu: ]ehoz z~vazky 
trvají nadále (§ 1409 obč. zák.). Pokud odvolatelka broJl pr?tr vykladu, 
jehož se dostalo v důvodech napadeného rozsudku ods!av:um II. a_ III. 
notářského spisu z 27. srpna 1924 v otázce žalo~cov~ rucem :;a zadrzen'.' 
daně nemá to pro souzený- spor významu, ponevadz se v nc'l11 o ne]e~na 
o to' zda a pokud nový nabyvatel ručí za závazky !y vedle puvodJ1\ho 
majitele závodu. V odvolacím jednáni teprve uplatnovanou neplat~ost 
usnesení ze dne 15. června 1918 ve smyslu § 238 z~kon3' ze dne 25. fl]lla 
1896, čís. 220 ř. zák. odvolací :oud neS_hledal, ]ezto ~alo.b~e pko ]~d
natel byl k společnosti v pomeru zamestnance, pobua]lclho za S\ Oll 
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~innú~tpevný s!~že~ni plat ~ příslušnými válečnými přídavky, vymě
rovany po~le ;,yse clsteho zIsku, a v takovém případě púdle třetího. 
'Odstavce , t~hoz §. j~st platným ujednání, jímž zaměstnavatel zcela 
neb~ z čash nahrazuje nebo na sebe béře daň z příjmů vyměřenou jeho 
zamestnancl. 

Ne i. vy š š í s o. II d zrušil r'Ozsudky obou nížších soudů a vrátil věc 
procesmmu súudu prvé stolice, by dále jednal a zn'Ovu rozhodl. 

Důvody: 

Především dlužn'O si uvědomiti, že se žal'Obce domáhá vrácení daně 
~př!j~IŮ, která mu by':lavym~řena a jím prý také zaplacena z jeho p'O
zltku jaků jedna:~!e zalovane spol~čnosti a nikoli daně, která by při
pad,la,. na j~~'O prlJem j~ko s~olečmka z čistého zisku. To jest přesně 
vypdreno)lz v ?dstavcI Vll. zaloby a plyne tú i ze žal'Obcova powkazu 
k ~s~ese~l val~e hrom~dy ze dne 15. června 1918, v němž se upravuií 
pr.a,:e p'Ozltky j,ednatel~ j.ak'O tak'Ovýc·h, a přiznává tú žal'Obce výslo'Vně 
jeste v do'V'Olacl odpovedl. Nejde tedy o rozdělení zisku mezi společníky 
ve smyslu § 82 zákúna ze dne ·6. března 1906. čís. 58 ř. zák. a nelze 
tudíž pokládati ani usnesení ze dne 15. června 1918 s hlediska 'Onoho 
zákonného předpisu za závadné. 

Avš.~k ani se. zře!elem k § 238 třetí .odstavec zák'Ona ze dne 25. řijna 
1896: CIS. 220 :. zak. nelze usuzova,h na neplatnost tohotO' usneseni. 

. Pomer. Jednatelu ke spúlečnosti jest zpravidla púměrem mandátním. 
Je.-h ,v~a.k .ujednána 'Odm,ěna za jednatelství, přistupuje ke smlouvě man
dalm jeste smlúuva sluzební. A že zde jednatelé brali za svúu činnost 
údm~nu, není SpOTilo. Jest tedy jednatele v túmto případě poklildati za 
zamestnance ve smyslu § 238 třetí odstavec uvedeného záko,na a byl 
proto c~ do túhoto příjmu p~ípustným smluvní přesun daně z příjmů 
na za~lestnavatele, t. j. na za~ovanou společnost, který jinak zákún 
v prvem 'OdstaVCI § 238 zapovldá. Zda .snad bylo usneseno, že spo
lečnoM bude platiti také daň z příjmů s.vých společníků, vyměřenou 
z člsteho Zisku, a zda se tak stalo právem či neprávem, nespadá v rá
m~c tohoto sp~ru. Jsou proto vývody dovolání, pokud se zabývají tÚUito 
otazkou; vesTes ne!?zhodné, ať již žalovaná je uplatňuje s hledi,ska 
d'Ovolaclhú duvodu CIS. 2 nebo 3 § 503 c. ř. s. 

V otázce t. z~. comm'Od~ soul~lasí nejvyšší soud zásadně s právním 
ná,z~r~m odvolaClho sú~du, ze ~menou v osobě jednatelů - a také spo
lecm~u -:: nedoznala zalovana lmna v obchodním rejstříku stále za
psana zmen jakú samostatný púdmět práva závazků a trvá po zákonu 
dále, že ji tedy postihují závazky, které převzala před převúdem podílů. 
Výtk~, že. žalúbce. při sepsilní n()tářského spisu ze dne 21. srpna 1924 
zamlcel, ze spolemúst Jest povinna, uhraditi daň zpfíjmů vyměřen'Ou 
jednatelům, není rovněž oduvodněna. Nehledíc ani k t'Omu ž~ se v třetím 
'Odstavci túhoto notářského spisu, který se týká ~jen pfe;odu žalobcova 
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podílu, čini výslovně zmínka 'O pasivech, ~teré té do?y tu tiž. byly, ta~že 
dluh spúlečnosti, který vznikl teprve po tetú smlouve, kdyz zalobce sam 
byl zaplatil daň, by se uvaroval exekuce, nemohl bí,ti pojat v seznam, 
na jehož podkladě byl:,- smlouv~ ujednána, .. ~ !e ža}obce výsl~vn~ ne~ 
převzal ručení za dane, vyhradlv SI, pk zJlsteno, ze mu mUSI zustatI 
čistou částka, za niž byl jeho púdíl firmou L. & spol. převzat - nejde 
v tomto sporu o závazek firmy L. & spol., nýbrž o závazek firmy žalo
vané, který byl usnesením ze dne 15. června 1918 přesně vymezen. 
A jen na této firmě se žalobce domáhá jeho splnění. Poměr mezi firmou 
L. a spol. a žalobcem jest tu zcela nerozhodný. Že se žalobce tohot'O 
svého nároku proti žalované spoJeonosti vzdal převúdem podílu na 
firmu L. a spol., nelze z výsledků prův'Odního řízení dovúcliti. 

K lomu jest ještě uvážiti, že nár'Oky jednatelů jako takúvýchnejsúu 
nikterak bezpodmínečně závislé na osudu jejich podílů jako společníků. 
Vždyť jednateli mohou býti také osoby, které nejsou společníky (§ 15 
zák. čís. 58/1906). Převede-Ii tedy společník jednatel svůj podíl na 
osobu jinou, nelze z toho ještě nutně usuzovati, že převedl také nárúky, 
příslušející mu jako jednateli, leč že i je spolupústoupil. Že tak u~inil 
žalobce, 'O tom není v notářském spise ze dne 27. srpna 1924 ani zmmky~ 
a nelze proto pokláclati žalobcův nárok na úhradu daně Z příjmů jako'žto 
součástky jeho požitků jednatelských za commodllm jeho podílu. Tím 
padají všecky důsledky, které ze svého opačného pojetí věci vyvúzuje 
dovolatelka. 

Nižší súudy však pochybily, uznavše, že žalobcův nárok je co do 
důvodu po právu, aniž se byly zabývaly otázkou, kolik z předep~sané 
daně z příjmu připadá právě na p'Ožitky žalúbce jako jednatele. Zalo
vaná firma uvedla již v žalobní 'Odpovědi, že plat žalúbce jako jednatele 
činil v letech: 1918 Kč 18.000,-, 1919 Kč 36.000'-,1920 Kč 60.000,-, 
1921 Kč 60.000'-, 1922 Kč 25.000'-, že by tedy daň Z příjmu z to
hoto jednatelského platu činila za celou tuto dobu celkem Kč 14.464'80, 
že však spúlečnost podle ž.alobcova doznání platila za něho na zmíněné 
již dani v letech 1918, 1919, 1923 a 1924 celkem Kč 43.617'--:-, ta~že 
by vlastně již přeplatila Kč 29.212'20. Kdyby bylo toto tvrzemsprav
ným, nebyl by žalobcův nárok na úhradu Kč 20.000,- z tého~ ďů~údu: 
po právu ani d'O Cú důvodu. Púněvadž okolnosti v túmto smeru zalo
vanou sp'Olečností tvrzené a prú posouzení otázky důvodnústi žalobního 
nároku rozhodné nebyly vzaty vůbec na přetřes, zůstalo řízení ne
úp~ným, dovolací důvo.~.§ 503 Čí~. 2 c. ř. s. jest úp?dstatně~. ~ nezbylo: 
nez· rúzsudky obou mzslch soudu podle § 510 c. r. s. zruSIÍl a vraÍlÍl 
věc prvému soudu, by dále jednal a zejména zjistil, kolik a za kte~ou 
clobu bylo žalobci na dani z přijmu vůbec předepsilno, co z toho při
padá na jeho požitky jednatelské a kolik na iutú daň bylo již zaplaceno. 

čís. 1585. 

Kompensační úbcho.dy uhlim. 
Umluvila-li to.várna nJl látky s poctnikatelstvem uhelného. dobt 

v srpnu 1920, že jí bude podnik po. řadu měSlÍců dodávati měsíčně určité 
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mtio~stv~ uhl~ pr,o jej~ potřebu za to, že kromě denních cen věnuje určité 
mnozstvt odevntch latek osazenstvu dolu, a bylo-Ii umluveno že uhl' 
bude mi~isters!,,:em ~volněno ~m~síčně podle potřeby továrny, 'vzala ~~ 
se~e to~arn~ ~t~tko, ze se ,zme~t poměry n~ ,uhelném trhu v její nepro_ 
Slpech, lakoz t ze koupene uhlt nebude mtntsterstvem uvolňováno tak 
jak by toho vyžadoval její zájem. Obohacení důlního těžařstva nelz~ 
spa~ovati v tom, že si ponechává plnění, ač továrna po dodání jistého 
mnozs~~í uhlí prohlásila, že sl dalších zásilek nepřeje, ježto si stejné 
ba leps. uhlí může za stejné ceny opatřiti i jinde a nemůže se domá~ 
hati vrácení části dodaných kompensačních látek' v poměru koupeného 
uhlí k uhlí nedodanému. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1927, Rv I 241 ;\27.) 

žalující firma, továnna na polovlněné a bavlněné zboží domáhala 
se~a žalovan~ém 5ěža!stvu v;á,::ní~ části dodaných látek a~eho zapla
cem 63.800 Kc, Jezto zalovane 1ezarstvo splllllo pouze částečně smlouvu 
o dodání 920 tun kompensačního uhlí. Pro c e s II í s o udp r v é 
s t o II c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

?alující, firma zdůrazMlje ocl ~saméh~ počátku sporu, že nepožaduje 
od ~alo,;ane~ strany IBC Jl11eho, ,n~z aby JI vydala, oč se na její úkor obo
h,aŤlla~ ~lln, ~ z~ smlo,nva o Clodal1l 920 ym kompensačního uhlí byla je~ 
no~" ~aste:ue splnena. Lze proto uvazovaŤ! a rozhodnouti jen o tomto 
pravnull duvodu. Dlu'ž,no připustiti, že smlouva o dodání 920 tun kom
pensačniho uhlí za denní ceny proti bezúplatnému věnování určitého 
množství oděvních látek osazenstvu dolu P. přinesla žalov"né straně. 
hmotn:o~ výhodu, poněvoadž byla ušetřena nutnosti opatřiti svým lidem 
na sve. utra;y Jll1yl~ zfusobem Játky potřebné k ošacení nebo poskyt
nout: J}l11 osaCQlVaCl pndavek ke mzdam, kteréžto povinnos.ti by se za 
pomem v r?ce 1920 n:byla mohla vyhnouti. Námitky žalované maji
telky, do!u" ze I 0!1a mela s,: smlouvou zvláštní útraty, že odebrání a 
r~zd~lenl I~te~ vyzadovalo nakladu 1000 Kč a že za vytěžení uhlí v ne
deln:ch smenach nmslla na přídavcích vyplatiti dělnictvu 5790 Kč 63 h 
J"koz I další možná námitka, že v bezúplatném věnování látek byl~ 
zahrnu!a I odmč~a poskytnutá žalující stranou přímo osazenstvu dolu 
z~ ... to, z: se llvo,1110 pracovat! v neděli, ne-týkají se důvodu, nýbrž jenom 
v~se za:alovaneho nároku a netřeba se jimi zabývati, není-Ii žalobní 
~arok duvo~em po práv,u. Dluino také, uznati, .že žalující firma utrpěla 
sko~u lIm, ze z, koupeneho uhlt byla Jl v prv11lch měsících po smlouvě 
dO,dana Jenom ;ast ,nedost~čující !~'ií teh~ejší potřebě, a tím že se po
mery na uhelnem trhu zmel1lly dnve, nez celé koupeI'é ,,:~ožství bylo 
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jí dodáno tak, že se další jeho dodávání za ujednané běžnÉ ceny stalo 
pro ni bezcenným. Posléze dlužno připustiti i jistou souvislost mezi 
prospěchem žalované společnosti a škodou žalující firmy, neboť zreJ
mou, i pro žalovanou společnost patrnou, jedinou pohnutkou žalující 
firmy pro ujednání smlouvy byla snaha, zabezpečiti si za tehdejší nouze 
dostatečné množství uhlí, a bez ní nebylo by došlo k bezúplatnému vě
nování látek důlnímu osazenstvu. Přes to jest žaloba na vrácení části 
látek, připadající ,na nedodanou část koupeného uhlí, bezdůvodnon. 
Nelze jí vyhověti na základě předpisů §§ 921, 1447 a 1435 obč. zák. 
o nespravedlivém obohacení, podle nichž jest strana, přijavší již plnění,. 
povinna je vrátiti tak, by neměla ze škody druhé smluvní strany pro
spěch, stalo-li se ujednané vzájemné plnění nemožným nebo pominul-Ii 
důvod plnění, neboť není tu podmínek těchto předpisů. Nelze jí vyho
věti ani na základě všeobecné právní zás<ldy, že se nikdo nesmí obo
hatiti na cizí škodu, poněvadž této zásady, pokud není výslovně uči
něna právní normou pro určité, v zákoně zvlášť vytknuté případy, lze 
užíti jako právního pravidla jenom tehdy, když se to nepříčí jiným zá
konným předpisům, nebo smluv-ním ujednáním, jmenovitě povinnosti, 
plniti smlouvu i tehdy, když se dodatečně ukáže nevýhodnou, Po
dle nenapadeného zjištění nižších soudů potřebovala žalující firma 
pro svůj podnik měsíčně 60 tun uhlí; smlouvou ze srpna 1920 o dodání 
920 tun měla být tedy kryta její potřeba na více než 15 měsíců, skoro 
do konce roku 1921. Podle zákona a schvalovací doložky ministerstva 
veřejných prací nesměla žalující firma použíti koupeného uhlí jinak než 
pro vlastní potřebu. Jako každá jiná smlouva o budoucích dodávkách 
byla i smlouva stran do jisté míry smlouvou spekulační. žádná strana 
nevěděla při jejím ujednávání, jak se trh uhlím vyvine, a nemohla před~ 
vídati, co se stalo podle nynějšího, arci popřeného tvrzení žalujíCÍ 
firmy, totiž, že tato bude moci v druhé polovici roku 1921 krýti celou 
svou potřebu uhlí jinde za běžné ceny bez jak.ýchkoli dalších obětí. 
Pouhým dovoláváním se vládního nařízení ze dne 13. května 1921, 
čÍs. 182 sb. z. a 11. není arci taková změna poměrů dostatečně proká
zána, neboť státní závěra veškerého uhlí, nařízená zákonem ze dne 
9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n., nebyla jím zrušena, nýbrž byl do
volen jenom velkým spotřebitelům uhlí volný jeho nákup za určitých 
podmínek, ale s výhradou schvále.ní a změn uzávěrek ministerstvem ve
řejných prací. Buď jak buď, pro posouzení smlouvy jest rozhodnou 
doba jejího ujednání, tehdy však musily stmny počítati jak s možno,stí, 
že nouze O' uhlí nepomine, ba že se snad ještě zvětŠÍ, tak i s tím, že 
nouze pomine a nákup libovolného množství uhli za denní ceny nebude 
se již setkávati s překážkami. Když přes to žalující strana ujed!>ala 
dodávku uhlí na plných 15 měsíců, vzala tím nebezpečí blldoucí změny 
poměrů na sebe a není v právu, když se nyní pokOUŠÍ přesunouti je na 
žalovanou společnost. Věci mohly míti také jiný průběh. Tak jako by 
při takové změně poměrů, jež by byla smlouvu učinila výhodnou pro 
stranu žalující, ale nevýhodnou pro žalovanou spoleenost,. mohla ža
lující firma trvati na splnění smlouvy a na dodání plných 920 tlln, tak 
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nemůže prohlašovati smlouvu za zmařenou, když se poměry 2iněnily 
v její neprospěch. Jenom tehdy mohla by tak učiniti, kdyby si to byla 
vyhradila, ale není sporu o tom, že se výhrada nestala. Není proto třeba 
zabývati se otázkou, zda by žalovaná společnost byla přistoupila na 
takovou výhradu a zda bylo vůbec úmyslem samé žalující firmy ujed
nalI smlouvu s výhradou změny poměrů, když taková výhrada by byla 
musila platiti pro obě strany, žalující firmě šlo však patrně o to, by za
bezpečila svou po·třebu na 15 měsíců za všech okol,ností. Podle přede 
běžné smlouvy, na niž se vztahuje dopis žalující firmy ze dlue 6. čer

vence 1920, zabezpečila žalující strana svůj zájem na úplném a včasném 
dodání ustanovením, že bude povinna dodatí kompensační látky teprve. 
až ministerstvo nejenom 'schválí smlouvu, nýbrž i vrátí nákladní list\" 
se svým potvrzením, v kterémž případě by celé tehdy smluvené mnoŽ
ství 400 tun bylo bývalo zasláno ihned a najednou současně s dodáním 
látek. Do konečné smlouvy nebyla však podmínka dojití potvrzených 
nákladních listů od ministerstva pojata, žalujíd strana spokojila se 
s podmínkamí určenými ministerstvem veřejných prací, že látky jest 
dodati předem a uhlí že bude ministerstvem uvolňováno měsíčně podie 
potřeby firmy. Bylo podstatnou podmínkou smlouvy, že ministerstvo 
určí, kdy a v jakých množstvích. bude uhlí postupně dodáváno, a bylo 
ponecháno žalující straně, by svůj zájem v té příčině u ministerstva há
jila. Tím vzala žalobky'ně kromě risika změny poměrů na uhel'ném trhu 
na sebe i risiko, plynoucí z možnosti, že koupené uhlí nebude minister
stvem uvolňováno tak, jak to vyžadoval její zájem. To, co podle smlou-vy 
splnila, byla povinna splniti i v tom. případě, že její očekávání bude 
v obou uvedených směrech zklamáno a že nebude již míti zájmu -na do
dání celého koupeného množství 920 tun uhlí. Proto nelze spatřovati 
obohacení žalované společnosti v tom, že si ono pln.ění ponechává, ač 
žalující firma po dodání 435 tun prohlási,la, že si dalš"ích zásilek nepřeje, 
poněvadž si stejné, ba lepší uhlí za stejné ceny může opatřiti i jinde, 
a nelze vyhověti žalobě o vrácení části dodaných kompensačních látek 
v poměru koupeného uhlí k uhlí neodebranému. Správnosti tohoto zá
věru nasvědčuje i ostalní obsah kompensační smlouvy. Ačko.]iv žalující 
firma dodala látky v tehdejší ceně 55.946 Kč bezplatně, měla platiti za 
cloditní uhlí tolik, kolik platil každý jiný odběratel, totiž plnou denní, 
úředně stanovenou cenu. Žalované společnosti nevznikl majetkový pro
spěch z toho, že část smluveného uhlí nebyla žalobkyni dodána, neboť 
nemohla nedodané uhlí ani jinam prada·ti ani jinak zpeněžiti než za stej
né denní ceny a neměla, když podle přednesu žalující strany bylO na 
podzim roku 1921 uhlí na trhu již dostatek, ani možnosti, učiniti je před
mětem jiného kompensačního obchodu. Vlast.ní úplatou za jednotlivé 
dilčí dodávky byla jejich trhová cena, té však žaloo/anástrana za nedo
dané uhlí neobdržela, takže nemůže býti od ní pohdováno její vrácení. 
Látky věnované osazenstvu do-l u byly zvláštní odměnou za zvláštní 
plnění, jež žalovaná společnost na se převzala tím, že ujednala pevnou 
smlouvu o dodání 920 tun uhlí, že toto uhlí musila dáti ih:ned nakopati 
mimo pracovní dny, že je musila míti stále pohotově k dodání a že mu" 
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sila učiniti vše, čeho bylo s jeji strany třeba, b~ smlouva byla schyálena 
ministerstvem. Není sporu o tom, že ža!.ovana strana splmla vs.ec~"I1~ 
tyto závazky. Pak ale nelze žalující !irmě př~z'~ati nárok na ,::r~ce~1 ča~t~ 
toho, co podle smlouvy bylo odmenou p~ave za t~t~ plne-n; . .zaluJl:'1 
trana zastává názor že se plnění stalo zmenou porneru nemoznym a ze 
~roto jde o případy'§§ 144Z' y21 a 1435 o,bc',zák: Nemožnost spln~ní 
doličuje z pojmu kompensacmho uhlI, tvrdlc, ze JIm byl? oV souzenem 
případě uhlí, které mělo za tehdejších mimo~ádných pome!,u"tak, mlmo~ 
řádnou cenu, že spotřebitel byl ochoten za ne platrtr krom; r~dne kupn! 
ceny ještě přídavek ve zboží. Tím, že přestala nouz,~ o uI;II: prestalo pry 
i kompensační uhlí, před?lět smlouvy, zan;kl, dalsl pl~enr s!"l.o~vy se 
stalo nemožným. Tyto vyvody JSou zrejme, pOC,hybene~ UhlI, j,e~ bylo 
předmětem sml{)uvy, lišilo se po objektr\"llI stran ce., JIl", ~ovolalll tO!l~ 
zdůrazňuje, od jiného uhlí pouze tím, že musIlo bý!t yytě~eno V nedeh, 
aniž však tím směla trpěti výkonnost d01u ve dnech vsed-nrch. Tato jeho 
vlastnost zůstala změnami na trhu úplně nedo(Člena, žalovaná st:ana 
mohla je dodávati také ještě V druhé polovici roku 1?2.1, podle svede
ctví ředitele O-a, jehož se žalující strana sama dov'Olava, -:- by:lo ko:n~ 
pensaoní uhlí vydáv,áno ještě v, :etec,h 1,922 a 1923 .. O nemoznosŤ1 spinem 
3mlouvy z tohoto duvodu nemuze byh rečl. Nesplmtelnou se smlouva ne: 
stala, ale žalující firma odepřela přijímati další zásilky uhlí, k čemuz 
však neměla práva. 

čís. 7586. 

Dopravní řád železniční. . , 
Rozdíl mezi slevou na nonnálnim dovozném kartova-nrm a návra~

kem. Při slevě kartovánlm je třeba reklamace, při slevě návratkem Je 
třeba žádosti. . , . 

. Byla-li zásílka pndána do pohraniční, stan~ce a z ní ~~a~a .novy?t 
nákladnim listem do ciziny, lze použiti vyvozmho nebo vyjlmecneho vy
vozního tarifu kartovánlm jenom tehdy, byla-li zásilka z pohraniční sta
nice k další přepravě do ciziny podána do 24 hodin od uplynutí dne, kdy 
zboží došlo. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1927, Rv I 339/27.) 

Žalobu proti dráze o za'placení ~08 K,č, o n~ž p;ý by~o při do~r~vě 
zboží do ciziny na dovoznem vybrano VIce, nez melo ?ytr predepsan~ 
a vybráno, ježto nebyla poskytnu-ta sleva, pro c e s n, I s o udp rve 
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle zaloby. 

N ej v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Slevy na normál'ním dovozném poskytují železni~e, dvojím zp~so
bem, t. zv. kartováním nebo t. zVi. návratkem. Karlovamm po·skytujl se 
slevy přímo tím způsobem, že ciráha již při předepsitní a vybrání do-



- Čís. 7587-
1950 

vozného předepíše a vybere sníiený poplatek. Pokládá-Ií se stran 
k . d' • I a za 

z /~cen~ a SO,U I. ,~e~e sta a chyba při p~čHání dovozného nebo při po-
UZltl ladu, pnslusl jl podle §§ 70 a 71 zel. dopL ř. právo reklamovati 
ne:,pravn?st u želez'l~ic,e a žádati, by ji bylo vráceno, oč více bylo vy
blano; Pn poskytovam slev návratkem předpisuje a vybírá dráha sice 
normallll dovozne, ale vrátí straně na její žádost rozdíl dovozného. Po
skytnutí slevy jest vázáno podmínkou podání takové žádosti pro ni" 
platí ,zvláštní tarifní předpisy. Pro slevu poskytovanou návratke~l při Vy: 
vozlllch tanfech ustanovuje železniční nákladní tarif díl L oddělení ~B 
pod oddIiem IV. b), že žádost musí býti podána do jednoho roku a musi 
býl! dolože!1~ nákladními listy po případě jejich duplikáty o přepravě 
do ~ohra~l:l1l sta?lce a z ,pohraniční stanice do ciziny. V souzeném pří
pade tVl'dl zal~llcl fIrma, ze bylo od ní vybrá:no více, než mělo býti vy
b:ano" ze roZ(iI~ byl reklamován a že reklamaci nebylo vyhověno. Práv
mm duvodem zaloby lest tedy, že nebyla poskytnuta sleva zaručená 
vYiímečným vývozním tarifem kartováním, že bylo předepsáno a vy
brano na dovozném více, než mělo býti předepsáno a vybráno. Podle 
§ 70 žel. dopL ř. požaduje žalobkyně, by jí byl vrácen rozdíl, poněvadž 
se stala chyba při použití tarifů. Přiznání vyjímečného vývozního tarifu 
návra~k,em, jež j<;st ,v~záno podmfnkou, že byla mimosoudně včas po
davna ravdne dolo;.:~~ zadost o vrácení rozdílu v dovozném, není před
mde,m zoa!oby. ~IZSI soudy nepoiřebovaly a neměly se jím obírali, tím 
mone muze o nem JednatI soud odvolací. Osud žaloby závisí tudíž vý
hradně na rozhodnutí, zda 1110hlo býti úžito vyjímeČ'ného vvv02mího ta-' 
rifu kartováním, t. j. ihned při předepsání a vybrání dovozného. Rozhod
nutí toto, jež, jsouc v}'kladem tarifu, Jest rozhodnutím ryze právním a 
přísluší prot~ výhradně soudu, nemůže býti poohybné. Podle všech ta
n~mml znalCI u~edených předpisů může při vývozu v případech, kde 
zasIlka Jest pod"na do pohmnični stanice a z ní se podá novým náklad
n~m listem do ciziny, býti použilo vývozního nebo vyjímečného vývoz
mho tanfu kartováním jenom tehdy, když zásilka byla z pohraniční sta
nice,~ cla!ší přepr~,vě cl;> ciziny podána do 24 hodin od uplynutí dne, kdy 
zbozl doslo. y pnpade, o nějŽ v dovolacím řízení již jedině jde, není 
sporu o tom" ze zá'sIlka drošla do Děčína 2. října 1922, novým nákladrním 
lIstem do Nemecka byla však podána teprve 14. října 1922. Zamítavý 
rozsudek procesního soudu musil býti proto obnoven, . 

čís. 7587. 

úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
ř. zák. na rok 1888). 

Na zaměstnavateli nelze se domáhati náhrady podle zákona o úra
zovém pojištění z důvodu, že byl úraz způsoben hrubým zaviněním toho 
kterého zaměstnance. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1927, Rv I 867/27.) 
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žalující dělník domáhal se na žalovaném podnikateli náhrady škody,. 
ježto utrpěl úraz v jeho podnikn. O b a niž š í s o u d y žalobu za
mítly, o d vol a c í s o u d z těchto d LI vod ů: Nesporno jest, že ža
lobce utrpěl úraz při práci v podniku podléhajícím úrazovému pojištění 
podle zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888. Podle 
§ 46 téhož zákona 1l1LJže pojištěný jen tehdy uplatňovati proti podnika
teli nárok na náhradu škody pro utrpěný úraz, když tento úraz byl v pod
niku zpLJsoben zúmyslné podnikatelem nebo jeho zástupcem, To však 
nebylo za sporu vůbec ani tvrzeno aj poněvadž řečený předpis má ráz 
práva donucovacího, nemůže žalohnÍ nárok vůbec býti po právu, an ža
lobce uplatňuje pouze zavillění orgánů strany žalované a nikoliv přímou 
jejich zúmyslnost. Bylo proto zbytečno pi'ipouštěti za tohoto stavu věci 
důkazy o tom, že se některý z orgánů strany žalované dopustil hrubého 
zavinění, a netrpí tudíž řízení podstatnými vadami, když důkazy ty pro
váděny nebyly. Výtka nesprávného právního posouzení. jest rovněž ne
oprávněná, jak z hořejší úvahy již patrno, zejména vzhledem k usta
novení § 46 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák, z roku 1888. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Doporučuje se obírati se především dovolacím důvodem nespráv-· 
ného právniho posouzení věci, ponevadž z toho vyplyne. zda dovolací 
důvo,d neúplnosti řízení jest odůvodněn, čili nic. Dlužno r,řisvědčiti práv
nímu názoru souclů nižších stolíe, že dovolatel, jenž po dobu svého za
městnání v podniku žalované firmy byl pojištěn proti úrazu ve smyslu 
zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák, na rok 1888, by se mohl 
domáhati na žalované jako podnikateli podle výslovného ustanovení 
§ 46 cit. zák. toliko tehdy náhrady škody pro úraz utrpěný dne 28. čer
vence 1923 v podniku žalované, kdyby úraz byl způsoben úmyslně pod
nikatelem nebo jeho zástupcem. To však dovolatel ani netvrdí!, naopak 
výslovně prohlásí!, že úraz nebyl způsoben úmyslně, a zastává i v do
volání stanovisko, že, úraz byl zpťJsoben hrubým zaviněním zaměstnandl 
žalované firmy. Je-li tomu tak, mohl by se snad dovolatel domáhati ná
hrady na těchto zaměstnancích podle předpisu druhé věty § 47 druhý 
odstavec cit. zák., nikoliv však na žalované firmě. Soudy nižších stolic 
posoudily tedy věc po právní stránce úplně správně, zamílnuvše žalobu. 

čís, 7588. 

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku po
zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.). 

Nároku na zaopatřovací požitky nemá zaměstnanec (jeho manželka), 
.ienž v době nabytí účinnosti zákona dosud činně sloužil. Lhostejno, že, 
.isa pojištěn u pensijního fondu, nabyl v době účinnosti zákona již ná·· 
roku na pensi z toholo pojištění. 

(Razh. ze dne 3. prosince 1927, Rv I 888/27.) 
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Žalobkyně, vdova po úředníku cukrovaru, jenž zemřel v činné službě 
-dne 2. března 1922, domáhala se na majiteli cukrovaru zaopatřovacích 
požitků podle zákona ze dne 18. břema 1921, čís. 130 sb. z. a n. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů
vod ll: Lichost odvolacích důvodů vysvitne již z přezkoumání roz'8U_ 
dečných důvodů po stránce právní, v kterémžto rámci odvolací soud 
dochází k rozpoznání a k závěru, že žalobkyně pro ,nárok na úpravu za
opatřovacích požitků po svém dne 2. března 1922 v činné službě u žalo
vaného zesnulém manželi nemůže se dovolávati ustanovení zákona. ze 
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., kterýžto zákon dne 
5. května 1921 nabyl účinnosti. Ač jinak souhlasiti dlužno s názo
rem odvolatelky, že se záJmn vztahuje na bývalé zaměstnance na po
zemkovém majetku ze záboru vytoučerrém, stalo-li se vyloučení z dů
vodu § 3 prvý odstavec písm. a) záborového zákona, an dotyoný objekt, 
v tomto případě cukrovar v P., jsa právně i hospodářsky samostatným, 
neslouží k hospodaření, přece jen nelze nárok na pensijní úpravu při
znati jiným o-sobám, než jsou výčetmo uvedeny v odst. a), b) § 1 zá
kona čís. 130/'1921 sb. z. a n. a mezi něž žalobkyně, pokud se týče její 
zemřelý manžel nepatří. Uvádíť sama žalobkyně v souhlasu se stranou 
žalovanou i se svědeckou výpovědí úředníků žalovaného, že její manžel 
byl u žalovaného v činné služb,ě (jako disponent) když zemřel. Kdežto 
podle zákona čís. 130/ 1921 pensijní úprava vztahovala se na skutečné 
pensisty na velkém majetku pozemkovém v době jeho vydán'í (§ 1 a) 
a výhody zákona toho dopřány i tomuí kdo aspoň do doby účinnosti zá
kona toho (t. j. do 5. května 1921) nároku na vyplácení pense nebo pro
vise nabyl (§ 1 b), nebyla platnost zákona toho rozšířena i na ty, kdož 
při počátku účinnosti zákona ještě sloužili. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

žalobkyně jest vdovou po ú,ředníku v cukrovaru žalovaného a jest 
zjištěno, že její muž sloužil činně ještě po 6. květnu 1921, to jest po 
účinnosti zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Vzhledem 
k této zjištěné skutečnosti právem uznal odvolací soud, že žalobkyní za
opatřovací požitky podle tohoto zákona nepříslušejí, a právem násled~ 
kem toho žalobu o tyto požitky zamítl. Dotyčné důvody pro toto roz
hodnutí v napadeném rozsudku uvedené, stavu věci i zákonu odpovída
jící, nejsou dovolatelkou v dovolání vyvráceny a proto do'v01'ací soud, . 
.souhlase s těmito důvody, na ně poukazuje. K vývodům dovolání dodává 
se toto: MylnÝm jest názor dovolatelky, že jest u ní splněn předpoklad 
pro nárok na zaopatřovací požitky uvedený v § 1 písm. b) zmíněného 
zákona, protože ona a pokud se týč:e, její manžel byli pojištěni u pen
sijního londu československého průmyslu cukrovarnického a v době 
účinnosti zákona čís. 130/.21 nabyli již z tohoto pojištění nároku na 
pensi. Podle § 1 písm. b) zákona čís. 130/21 nestačí, míti nárok na 
pensi, nýbrž žádá se nabytí nároku na vyplácení pense, což znamená, že 
nastal již případ pense (srovnej rozh. sb. n. s. 4411, 4661). Že případ 
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'ten Ll žalobkyně nebo jejího manžela v době účinnosti zákona čís. 130/2J 
nastal, nebylo ani tvrzeno. Výtka nesprávného právního posouzení věci 
není tudíž opodstatněna (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Co se týče vytýkané vad
nosti řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), plyne z toho, co bylo uvedeno, že pro 
nerozhodnost nebylo zapotřebí prováděti důkazy o tvrzeném pojištění 
žalobkyně a jejího muže u pensijniho fondu československého průmyslu 
cukrovarnického aniž ,o tom, že žalobkyně a její manžel měli již před 
6. květnem 1921 z tohoto pojištění nárok na pensi. Rovněž, protože pro 
rozhodnutí věci stačila skutečnost, že muž žalobkyně sloužil činně ještě 
po 6. květnu 1921 a že <rni on ani žalobkyně v dOb_i', !,dy zák~n _čís: 
130/21 nabyl účinnosti, nebyli pensisty, nebylo zapolrebl konal! setrem 
o tom, zda cukrovar žalovaného byl jako hospodářsky i právně samo
statný podnik, který ne'Sloužil hospodaření na velkém poz,:,mkov~m m~
;etku žalovaného, ze záboru vyloučen (§ 3 (1) písm. a) zaboroveho za
lwna čís. 215/19) a zda vyloučení cukrovaru ze ,zábmoll Stát'l1~I:' p~zem~ 
kovým úřadem se stalo z uvedeného nebo z ktereho duvodll. RIZen! nem 
-tudíž vadným, že zmíněná zjištění se nestala a že důkazy o uvedených, 
ale nerozhodných okolnostech nebyly provedeny a výtka podle § 503 
..čís. 2 c. ř. s. není opodstatnéna. 

čís. 7589. 

Sázecí stroj knihtisKařův jest ~ylou~en _z. exeku~~ !'cje? h:~dydc-li 
k provozu živnosti nezbytně nutnym, nybrz I, ~IO~Zl-1~ k, U~'pesnels1mu, 
výnosnějšímu a soutěže schopnému provozu kmhhskarske zlVnosti. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1927, R II 393/27.) 

Proti majiteli knihtiskárny byia ku vydobytí peněžité pohledávJ:y 
povolena exekuce zabavením kromě jiného t~ž sázecího s,troJe., K .'la
vrhu dlužníka s o udp r v é s t o I i c e Z!"lISII exekUCI onleduc saze
cího stroje, rek II r s 11 í s o II ci zamítl ~ávrh ,dlu~níka ~a z,rušen.í exe
kuce. D ů vod y: Exekuční soucl zastavIl exeKUCI na sazeCl stroj vzay 
na podkladě dobrozdání znalce V-a slyšeného_ v jiné exekuční vě,CÍ_za 
prokázáno, že povinná tohoto stroje nutně potrebu]e k provozu sve ZIV

nosti. Tomuto dobrozdání odporuje však dobrozdání znalce Eduarda R-a, 
jenž udal, že stroj tento není pod111Í'nkou k udržení chodu podniku, 111a
íého závodu a že slroi slouží pouze k ulehčení výroby. Dobrozdání to'to 
je proto za ~prá\::né uz~nati, poněvadž také znalec V. potvrd~l, že povinná 
stroje toho pouze občasně. potřebuje a že vyřazením strOje provoz by 
hyl pouze č'ástečně stížen. Že se II povinné jedná pouze o menší :ávo~, 
uznal také znalec V. Nelze proto říci, že povinná stroje toho potrebuJe 
k o:sohnímu pokračování ve výdělkové činnosti, když. podle d?brozd~ni 
znalce stroj sázecí slouží ve velkých závodech k tlsku nOVll1 a knth, 
kdežto ostatní práce v tiskárnách lze vysázeti ručně. 

Ne j v y Š š i s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

Civillli rozhodnuti IX, 
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D U vod y: 

Jest mylným n~zor rek~rs'ního soudu, že podle § 251 čís. 6 ex, ř. jsoll 
z exekuce na malozlvnostmky vyloučeny toliko předměty, jež jsou k osob
nímu prov?z.ování vý.dělečné činnosti maloživnostníka nepos/radatelny. 
P?dle mOÍI~u k dotycnemu zákonnému předpisu, jež obsaženy jsou ve 
vynosu.?llmsterst;'a ze dne 2. června 1914, čís. 43 věstníku, má předpis 
§ 251 CIS. 6 ex. r. ten smysl a účel, by byl chráněn provoz výdělečné 
činn?sti ř.eomes}níků a maloživnostníků pomocí strojů a to netoliko po
~OCI strojU k provozu nezbytně nutných, nýbrž i takových, jež slouží a 
]'SOU p.o:užívány k úspěš'nějšímu, výnosnějšímu a sou.těže schopnému pro
,"ozu zlvnostr (sb. n. s. 5665, 6181). Jak dobrozdání znalce Eduarda 
R-a tak i dobrozdání znalce Rudolfa V -a vyznělo v ten rozum že zaba
vený sázecí stroj slouží k lehčímu a výhodnějšímu provozu knihtiskař
ské živ'?osti po.vinné strany. PO'dle toho jest předpoklad pro vyloučení 
uvedeneho stroje z exekuce podle § 251 čis. 6 ex. ř. splněn a zrušil první 
soud exekUCI ohledně dotyóného stroje právem. 

čís. 7590. 

V otázce pla~osti .smlouvy o rozhodčím soudě jest (na Slovensku} 
venkoncem lhostejno, ze pro právní rezepři, jež předkládá se k rozsou. 
zení rozhodčímu soudu, stanoven jest' s hledíska státních 'Občanských 
soudů výlučný ober působnosti nebG výlučná příslušnost najmě vý_ 
lučná příslušnost podle § 39 opp'. ' , 

(Ro-zhoclnutí 11 tičlenného senátu neJ'vyššího sou.du ze Ane 8 . " . prosince 
1927, Č. pres. 1345/27.) 

, V nálezech nejvyššího souelu byla odporujícím si zpusobem řešena 
oiazka; ~dia Je platnou s~lIlouva o rozhodčím soudě pro právní rozepřey 
spadaJlcl pod ustano-vem § 39 opr. V zájmu jednotnosti nálezů odká
zal~ pře~sednictvo nelvy~šíh'O. soudu věc jedenáctičlennému senátu, jenf 
k III zaujal shora vytcene stanovisko. 

Důvody: 

, ~odle, § 7?7 opp. platnost rozhodč.í smlouvy jest kromě jiného pod-, 
ml'l1cna 11m, ze stralny mohou s předmětem smlouvy volně nakládati. 
Smysl a dnsah této podminky dlužno jako při výkladu jiných ne zcela 
jasných ustano'vení zákona i tu hledati výkladem hisťorickým a vý
kladem z povahy rozhodčí smlouvy. 

Histori,ck~ výklad dlužno navázati na stručný rozbor příslušných 
~stanovenI zak. čl., Ll\T: 1868 jakožto předchůdce nyní platného zák. 
cl. I~I?I1.y § 52 zak. cl. LlV:1868 uvádějí se jako úchylky od řádného 
sudlste v y s I o vn o u pro· r o g a c í dohoda, jíž se strany podrobily' 
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~'dnému civilnímu soudu předem označenému, nebo bez takového o.zna
~a , řádnému civilnímu soudu, pro který se žalobce volně rozhodne 
cem d' , t' k (§ 52 a), a dále případ, kde strany přel~esly, rozho, nutI pr?cesn!, o.':~ y 

soud rozhodčí (§ 52 bl. Bylo tudlž zakladmm pOJetIm dnvejslho 
na 'Iního řádu souďního že rozhodčí smlouva jest jen zvláštním dru-
CIVI . , b 'I 'k ' , 
hem výslovné prorogace. V následujícím § 53 omezl. za on pravo ~y-
slovné prorogace, vyloučiv ji, v té i oné z~ůsobě, ve .,:ec~~h kmhov11lch, 
svěřenských, manželských a vůbec v: ~ecech, ,~mer~JIclch k rozlu3,e 
manželství, a posléze ve sporech, v mchz JS~u ~castn.rky o,soby n~p;l: 
tomné nebo poručenci neb opatrovanci. Z řeceneho zasadmho· nazlram 
na rozhodčí smlouvu jako zvláštní druh výslovné proro~ace samo sebÚ'~ 
důsledně vyplývalo a bylo proto jen nadbytkem a Jen z opatrnosÍ1 
v § 495 ještě jednou opakováno, že nelze obapo.lno~u dohodou stral; 
přenésti na rozhodčí soud řešení právních věci, v mchz podle § 53 nem 
přípustnou úchylka od řádného sudiště. Došlo tudíž v zák. čl. L1y:1868 
výslovného vyjádřeni zákonodárcovo sta'nov:s.~o: Kde Je zakonem 
v otázce přís,lušnosti výslovná prorogace (v ~zslm ,smyslu) vy~ouče~a, 
vyloučena jest i smlouva rozhodčí. Do pIatueho' zakon~ o- obcan:skem 
řízení soudním ustanovení § 52 b) zák. čl. L1~: 186~ prevzato, nebylo. 
Proč se tak nestalo, jest právě tak Iho-stelno, Jako .lest b~z vY,znamu, 
zda přes to bylo zákonodárcovým úmyslem, se~rvaÍ1 na za,sad';lm ,~,ta
novisku onoho dřívějšího zákonného ustano~enl. Pro. psane ~ravo J,:st 
všeobecně uznávanou právní zásadou, že zakou, vysed. ze ~akoniOd~r
covy dilny, odpoutává se od svého tvůrce, že záko?e;n Je.~tlednak,~se, 
co v zákoně došlo výrazu, byť i byl zákonodárce mene ~an?,ltr zamJ;'~lel, 
jednak jen to, co praví zákon, byť i byl zá~o?odi~rce v!ce nCI ~amysI~,1. 

Jest proto otázkou, zda sh?ra, zduraz'~,:ne zaklad?1 st~novlslm d,n
vějŠího. zákona lze i pro platny zakon vyc/stl alesp~? z Jeho Ú'statn;ch 
ustanovení neb alespoň uhájiti je z povahy rozho,dcl sn~loU\:r K .!e~o 
otázce dlužno odpověděti záporně. V

o
§ 180 opp-. zakon pre~ne rozlrsuJ~ 

námitku, že spor nepatří do oboru pusobnOSÍl. soudu .nebo,ze S,0U~, nen! 
příslušným (§ 180 bod 3 opp.) od ,námitky, ze ve V~CI ;na p:oKYacovat! 
soud rozhodčí (§ 180 bod 4 opp.). Kdyby bylo sJ)f.avnym, ze I, .P'1~tny 
zákon O' soudním řízení hledí k rozhodčí smlouve pko ke zvlas.1111';'u 
způsobu výslovné prorogace v ot~~ce. při.slušn:ost,i, bylo ,by loglckym 
důsledkem že námitka, že spor patn prcd UiJednany rozhodčl soud, byla 
by námitk~u nepřislušnosti souclu, sp~dala. by již pod ust<l!l1'Ovení bodu 
3. § 180 opo'. a bylo by zbytečno, zmll;ovatr s; o 111 v bodu.4 § 180 0pp. 
V úvahu přichází dále doslov zákona."]ak řeceno, podm1'l1ena Jest P'Iat-
nost rozhodčí smlouvy kromě jiného tím, že strany n;ohou s p,:edmeten; 
smlouvy volně nakládati. Ve výkladu o dosahu !eto podn!!uky tkVI 
právě jádro sporrÍé otázky. Shoda mínění je v to~, ze rozhodCI sml~u"a 
zasahuje i do oboru soukromého p,:áva hm?tneh~ I do. obor:u ~hcan
ského práva procesního. Jes,t ohecny'll1 učel1lm pravm ve,dy, ze uprava 
rozhodčí smlouvy a řízení před mzho~číml s~u:dy, Jest :lk?lem Je~nak 
hl1lotněprávního, jednak procesuálního zakonodars,tvl. Uznava se v pr~vl11 
vědě, že jest věcí ,občanského práva hmotného, stanovItI podmmky 
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vzniku a platnosti rozhodčí smlouvy a účinky této smlouv\'. Právu pro
ce~ní;nu se vyhražui.e ú~ra,:~ otázky, do jaké míry a jakŠ'm způsobem 
st~tnI, soudy spolupusobl pn ustavení rozhodčího soudu, poskytují mu 
pra\COl pomoc, Jake procesuální účínky přiznávají se nálew rozhodčího 
soudu a za kterých podmínek a jakým způsobem lze se na státních 
sOlldech, domáhati výroku o bezúčinnosti rozhodči smlouvy a nálezu 
rozhodČlho soudu, Pravda ovšem, že platný zákon o občanském řizení 
soudním právě tak, jako i jiná zákonodárstvi, tak zejména civilní řád 
so~dn!, . platný v, z~mícl; historických, neshledal závady, by i hmotně~ 
pravnI I procesualm stranka právního ústavu rozhodčích soudů nebvla 
řeš,,!,a v zákoně o občanském řízení soudním. Tím však na pravé p6d
state o povaze norem toho I onoho směru nic nebylo změněno. Zařa
ze;lím do procesního zákona nemohly z norem v pravdě hmotněprávních 
statl se normy procesuáln-ě právní, právě tak, jako norma soukromo_ 
práv'ní nestává se normou veřeJnoprávní pro své zařazení do zákona 
jinak veřejnoprávního a naopak. Že se stalo" co se stalo, vysvětluje se 
jednak hlstonckoll setrvačností, jednak theoretickým názorem, jenž 
hledí ke smlouvě rozhodči jako ke smíru a k nálezu rozhodčího soudu 
jako ke zvláštnímu druhu rozsudku. Poněvadž pak smír a rozsudek 
jsou útvary práva procesního, umá-na řečená systematika zákona za 
theoreticky nezávadnou. K vůli přesnému vymezení po'jmu »p ř e d mě t 
s m I o u V y« V § 767 opp. třeba si uvědomiti postup, jímž vyvinu! se 
právní útvar rozhodč,í smlouvy. Ve spotádaném státním životě jest za- . 
kázáno, hledati proti civi1.ní1l1u bezpráví nápravu svépomocí. Vzejde-Ii 
meZl stranami soukromoprávní rozepře .. ana jedna stra,na tvrdí, že- sku
tečný stav neni stavem právním, zasahuje do jejích právem uznaných 
pomórů soukromoprávních, druhá pak hájí stanovisko, že skutečný stav 
jest, i stavem, vyhovujícím právu soukromému, poskytuje zákon stranám 
moznost, by dovolaly se rozhodnutí řádných soudú jakožto. orgánů 
jimiž stát pečuje o zabezpečení právního řádu v občanských prá~nícl; 
včcech. Zákon však neukládá stranám za povinnost, by se soudu do
voJ.aly, neukládá žalobci, by žalobu podal, a žalovanému, by se proti 
~aJohě bránil. Toto, s!anovisko zákona, jenž jest důsledkem zásady, 
ze strany, pokud prave mohou se sporným soukromonráv,ním nárokem 
vo.]ně nakládati, jsou neobmezenými pány tohoto s'oukvomoprávního 
nároku, že tudíž, 'nedo'Volavše se soudní odpomoci, mohou se nároku 
vzdáti, nebo, nebráníce se proti žalobě, mohou takto nárok uznati do
chází výrazu v celém soudním i'Ízení. I za projednávání rozepře z6stá
valí stramy neobmezenými pány~spomého soukromoprávniho nároku 
nebo poměru. Mohou nárok uznati nebo se ho vzdáti výslovně nebo ne
přímo skutkovými přednesy, procesuálni nečinností, nevvužitím oprav
ných prostředků a p. A jako za právní rozepře i dříve, nei byla na soudě 
zaháje~a, ,zůstávají Mrany pány svých soukromoprávních poměrů. Mo
hO'u zejmena spor o soukromoprávním nároku nebo poměru vyřešiti si 
ze své vůle a mocí své vůle samy bez pomoci soudu neb osob třetích. 
Mo~ou Spor odkliditi srovnalou vůlí bud'si tak, že jedna strana, přistou
plVSl zcela na stanovisko druhé strany, pustí nadobro své opačné sta-
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novisko, buďsi tak, že i ta i ona strana alespoi1 částečině sleví se svého 
stanovisko. V onom případě odklidí se spor podle toho, kdo nado~ro 
pustil své stanovisko, uznáním ~nebo :řekJ1t~~ímo s~ nároku, v v~ruhem 
směru pak smírem. U lidí, dbalych svych za]lnu, Jest ,:cela pnrozen~ 
a lze zajisté předpokládati, že než v naznačenýc~ s:nere~h pro~luvl 
konečné slovo, zhodnotí pečlivě i skutkovou I pravm stranku vecI a 
podle toho se rozhodnou. Jest však neméně přirozeno, že strany, nema
jíce ve věci úplné jasno; ~říve" než.se rozhod.n:on, budou. hledatJ radu 
a poučení u osob své duvery, ze Jejich kon,:?ny pr~jev vul,e, bude plo
dem této rady a tohoto poučení. V ton;to pnpade h, ':.~ nez s,: strany 
obrátily o radu a poučení, nerozhodu]l ovsem spor pnmo, ,ovsem a!~ 
nepřímo. A od tO'h.oto, postupu )est, jíž ten krok ke sm~ou,:e ,rozhodCI. 
Strany ze srovnalé vule povolava]l rozsafne o'S?by sv~, duve;y. nejen 
k tomu, by jim šly radou a poučením na ruku a hm nepnmo, J~!,ch ~por 
vyřešily, nýbrž propůjčují jim moc a právo, by jejl.ch,spo,r vyresdy pnmo 
svým nálezem. Netřeba zajisté blíže odílvodňovatJ, ~e, pn nz~a:nem pan
ství stran v jich soukromoprávních poměrech nemu~e Je zakon obme~ 
zavatí a neobmezuje je v tom, by ve shora označenem smyslu s~my. Sl 
srovnalou vůlí bez zakročení soudu spor vyřídily, aby podle sve vule 
učinily podkladem této své srovnalé vůle radu. ~ poučení :vých svo,
bodně zvo,lených důvěrníků, A totéž nutno tvrdil! ,I oS';11~u~e roz,hodČ1, 
jež ve své podstatě, jak řečeno, liši, se. O'? ~o.slez z};uneneho pr!padu 
jen zevně, formálně. Tam rozhodUJI duvermcI nepnmo: rozsu.dl pak 
i formálně přímo. Pravda ovšem, že rozhodčí smlou,:a jest p;ulo.';1em 
zásady, podle níž rozhodovati soukromopl:ávní rozepre Jovo.lany JSou 
státní občanské soudy. Nevhodným a nepresnym Jest ,~sa~ mlUVlh ve 
případě rozhodčí smlouvy jen anebo té~ o, přesuI;,u pnsl~snostJ .. ~?z
hodči smlouvou vylučuje se soukromopravnl rozepre z pl,~VOI":OCl rad~ 
'ných soudů, z oboru jich působnosti. Smlouvou, r~zhodcl uSJedno,cuJ~ 
se strany na tom, že vůbec žádný řádný soud nema JIch, soukromop~rav;l1 
rozepři rozhodovati. Je-Ii tato soukrom.oprávní rO,~epr; z uzna;,e za~ 
ko'nem vůle stran vyloučena z obo'fU pusobnosh radnych soudu, nel:~ 
vůbec logicky místa pro úvahu o tom, který sOl1Jd byl by b;z roZ,hO?Cl 
smlouvy přislušným. Vždyť i v občanském řízení soudním p:ed statmm! 
soudv jest přirozeným a jedině logicky možným ten postup: ze se v prve 
řadě ~uvažuje a řeší otázka, zda věc vůbec patří na pořa,~ pr~va, a, byl~-h 
tato otázka popřená, zůstává, mimo úvahu, otázka pnslusno'sh. HaJ1-h 
se tudíž stanovisko, že předmetem rozhodě,l smlouvy po r?ZUn;U § 767 
opp. jest kromě hmotněprávního nároku též příslušnos~ a ,ze nas~edkem 
toho není platnou smlouva o rozhodčím soudě pro pravm rozepre, plO 
něž zákon, zejména v § 39 opp., předpisuje výlučnou podle § 45 oPP; pro
rogací nezměnitelnou příslušnost, jest toto s!ano:f1Sko pou~y~ nasled
kem nepřesného a nedůsledného formul~vám o,tazky, Jak, re~eno, :oz
hodčí smlou.vou vylučuje se právní rozepre z prav01;'0cI,statmch,obcan
ských soudů, tudíž z oboru pLlsobnosti těchto soudu. Pn J<:~l:kem usc:~ 
zavání musela by tudiž otázka býti ,tor,mulová;la ta~; zd~ c!m rO~hO?Cl 
smlouvu neplatnou okolnost, že pravm rozepre v nzem pred statmml 



1958 
-- čís_ 7590 -

o?čanskýn:i soudy přikázá'na jest do výlučného oboru púsobnosti okres
lllch so~du nebo sedm nebo že určena pro ni výlučná příslušnost. 
Tuoto otazku bylo by pak nutno v tom i onom směru zodpověděti týmž 
zpu~?bem a pn onom, st~llOvisk~ prohlásiti za neplatnou smlouvu o roz
hodclln .soude pro pravm rozepre, pro něž určen jest výlučný obor Pll
sobnoslI nebo stanovena výlučná příslušnost. Jinými slovy' neplatnou 
byla by rozhod,~í s,;,lou"a všu,de tam, kde bud' co' do oboru' působnosti 
nebo co do pnslusnoshnem platnou výslovná proro"ace. Tyto dO_ 
sledky ne:nohou, v,šak ob~(áti před zákonem. Z ustan:~vení I:l§ 1 a u

2 
opp. Jas~e vypl~va a nem ani v písemnictví ani v rozhodování soudů 
s~omo, ze ~ otazce oboru působnosti jest prorogace ze soudů okres
~Ich n,?; sedne vyloučena nadobro, prorogace ze sedrií na okresní soudy 
lest pnp~st~a je~ v maje,tkoprávn!ch sporech, jež nejsou bez ohledLl 
k h?dnote predmetu rozepre odkázány do oboru púsobnosti soudů sbo
;ovych (§ 1, bod 2 a) opp.). Kdyby správným byl názor, že neplatnou 
Jest smlouva o rozhodčlm1 soudě pro právní rozepře pro ne" e' 

ť b o • , z TI ll! 
V o azce o' mu pusobnoslI přípllstnou promgace, znamenalo by to 7e 
byl~ by t:latnou smlouva o rozhodčím soudě jen pro maíetkoprávní' ro
ZI;pre, Jez. podle, ho~noty předmětu rozepře odkázány jsou do' oboru 
pus,:?nosh s:drll. DU~ledkem tQhO' byla by .neplatnou smlouva o roz
hod:cl;n sou~e .pro. majetkoprávní rozepře, jež podle hod-noty předmětu 
mzep~; ,odk~z<,ny )SOU do oboru půs,?bnosti soudů okresních, poněvadž 
Jak re~eno, I v techto sp~rech nepnpustnou Jest prorogace ze soudu 
okresnrhO' na soud sborovy. Pro vyloučení rozhodčí smlouvy v těchto 
rozepřích ne,ní však zajisté, pražádnéf10 rozumného zákonodárného dů
vodl1',Vylo,~cena ,bl;la bl vsak smlouva o rozhodčím soudě pro všechny 
r~zepre, Jez odkazany JSou v § 1 bod 2 blaž k) do výlučného oboru 
p',:sobnosh soudů okresních, a vylou:č:ena by byla pro 'právní rozepře 
Je: ~odle § 2 odostavec druhý odkázány jsou pod body 1 až 8 do vý~ 
lucneho o?oru pu:o:bnosti sedrií. Vyloučena by byla zejména smlouva 
o r:o'~hodčlm soude 1 pro právní rozepře mezi zaměstnavately a zaměst
nancI ::e smlo~vy služební (§ 1 bod 2 e) opp.). Tím v rozporu jak se 
s:~novlskem, z~k~'na, t~k se stanovIskem soudní praxe a veledůležitými 
zaJmy s?clal111ml a narodohospodářskými byla by popřena platnost 
kolekt~v111ch sm~uv v ustanovení'Jímž spmy ze služebního poměru vy
h:~zuJ1 se vesmes ~?"d" rozhodclmu. Z toho, co uvedeno, vyplývá, že 
pnpu~tnost ro~~lOdcI ~mlouvy byla by praktickyobmezena na' právní' 
ro,;epre,.p;o nez bylo oy zcela zbytečno uznávati její platnost. Pak lépe 
a uče~n'eJ,slm by by~?" vypustiti vůbec právní ústav rozho,dováni soukro
mOp'ra~nrch r~ze~n soudy rozhodčími. Vylouě.iti rozhodči smlouvu' 
alesp'On P:o, pravm /ozepře, pro něž stanovena jest výlučná příslušnost, 
nenI, J~~ r;eceno, dusledným a nemá opory ani v zákoně, ani v povaze 
rozhOdCI smlouvy. Nelze na př. nikterak seznati, proč neměla by býti 
platnou smlouva o rozhodč!m soudě ve sporech pro rušenou držbu, ve 
sporech o hram~e pozemku a p. Bylo by pak nedůsledným, uznávati 
plat~ost _ rozhodcí smlouvy pro spor o spravení knihov'niho záznamu, 
ponevadz pro tyto spory neplatí výlučná příslušnost podle polohy ne-
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movitosti (§ 40 oPP.), a ještě větši nedůsledností by bylo, vyloučiti 
možnost rozhodčí smlou"y pro hypotekární žalobu, připustiti ji však 
pro žalobu z obligačního závazku majitele hypoteky (§ 4.0 opp.). lJsu~ 
zuje-li se, že tam, kde není stranám podle § 45 opp. volno, pozmemh 
příslušnost v poměru řádných soudů navzájem, tím méně lze tuto mož
nost umati v poměru řádných soudů k soudům rozhodčím, jest to právě 
jen důsledkem toho, že se zapomíná, že rozho.dčí smlouvou vylučují se 
soukromoprávní rozepře vůbec z oboru působnosti řádných soudů, proti 
čemuž otázka příslušnosti nepřichází vůbec v úvahu. Poukazuje-Ii se 
po'sléze příkladmo k tomu, že důsledně .bylo. b~ lze odk~:ati n~ roz
hodčí soud i žalobu o obnovu, což pry zaj1ste nelze pnpusÍlÍl, Jest 
tato posléz uvedená věta ovšem správnou, ale jest správnou nikoli 
s hlediska příslušnosti, 'nýbrž ptoto, že zde nemohou stramy nakládati 
volně s předmětem smlouvy. Žaloba o obnovu jest mimořádným práv
ním prostředkem proti právoplatnému rozsudku státního soudu. Jde 
o to, by tento rozsudek byl zvrácen, by zvrácen byl pd:voplatný roz
sudek, v němž svým orgánem, soudem, projevila se státní svrchovanost 
v oboru ko,nání státní právomod soudní. Připustiti pro žalobu o obnovú 
možno-st rozhodčí smlouvy, znamenalo by, volati za mimořádnou 'Oprav
noU stolici proti emanaci státní svrchovanosti osoby soukromé, což 
ovšem jest nadobro vylouč'eno. Tím, co uvedeno, jest právní zásada, 
uvedená v čele tohoto rozhodnutí, odůvodněna. 

čís, 7591. 

Smlouva, jíž byla propachtována zabraná půda, není přímo apriori 
zal,ázána zákonem, platnost její závisí pouze na schválení Státního po-

. zemkového úřadu, Smlouva o koupi inventáře a úrody tvořící SOilVislou 
a nerozlučnou součást smlouvy pachtovní, sdílí též osud oné smlouvy. 
Neschválil-Ii Státní pozemkový úřad smlouvu, nelze tu použiti § 1174 
obč, zák" nýbrž podle § 1435 obě, zák. moŽ'llo žádati zpět, co bylO' dáno 
ke splněni smlouvy. 

(Rozil. ze dne 9. prosince 1927, R I 647/27.) 

Žaloba, by bylo uznáno právem, že smlouva o koupi inventáře velko
statku jest neplatnou, byla pro c e sní ol s o ude ol p r v é sto.-
1 i c e zamítnuta. O d vol a c í s o u d zrllšil napadený rozsudek a VfQ

tiI věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovU roz
hodl. D ů vod y: Napaden.ý rozsudek vycházi z úvahy, že pachtovní 
smlouva o zbytko'vém statku a související s ní smlouva o převzetí inven
táře i úrody byla od počátku nejen neplatnou, nýbrž i nicotnou. Podle 
spisů Státního pozemkového. úřadu byl dvůr zabraným majetkem po
zemkovým a pI'opachto,val jej Státní pozemkový úřadspolužalovanému 
Václavu H-ovi na dobu od 12. prosi'nce 1922 do 31. proslllce 1928, ale 
poněvadž pachtovné nebylo placeno, jednal Státní pozemko,vý úřad se 
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ž.~lovanými v roce 1923 o přídělu zbytkového statku a v zásadě o tom 
JIZ dne 11. dubna 1923 rozhodl, ale k předání došlo teprve dne 26. 
če~vna 1925. V době vyjednávání o smlouvu pachtovní mezi stranami 
v cervnu 1925 byh tedy žalovaní již presumptivnímí nabyvateli přídělu 
zbytkového statku, ten však byl ještě zabranou půdou a podle § 7 zá
kona ~: ~;~e I? dubna 1919, čís. ,215 sb. z. a n. vyžadoval pronájem 
Jeho !ez uredmho ~?uhlasu a nemel bez něho proti státu právních ná
sledku, pokud se tyce podle novely ze dne 11. března 1921, čís. 108 sb. 
z. a n. pacht zabraného majetku beze svolení Státního pozemkového 
úřadu byl neplatným. Rovněž tak i po přídělu bylo lze zbytkový statek 
propac.htovaÍ1 Jen se svolením Státního pozemko'vého úřadu - §§ 38 
a 3~ ~ak?na ze dn;e ~O. le?na 1920, čís. 81 sb. z. a n. Není tedy propach
tovaTI! pnmo zakazano zakonem a není smlouva od prvopočátku nicoŤ
nou - § 879 obč. zák., - platnost její závísí pOllze na schválení Stát
nín.' pozemk?vým úřadem, a poněvadž druhá smlouva o koupi inventáře 
a urody tvonla so~vI~lou a nerozlučitelnou součást pachtovn.í, sdílí též 
osud smlouvy prve. Usudek napadeného rozsudku, že žalobci vědomě 
uzavřeli nicotnou pachtovní smlouvu a smlouvu o převzetí inventáře 
i úrody, a že vědomě plnili obě tyto nicotné smlouvy nesro,vnává se se 
skuteč:ností, neboť smlouva mohla se státi dodatečn'ým schválením se 
:trany Státního ~?z~mkového úřadu platnou, když o [ejí schválení bylo, 
jak nesp~mo, zaz~~ano. S okolností, že Státní pozemkový úřad smlo'llvlI 
pac~!ovnl. neschvalI! nemohja předem žádná strana počítati. Nelze tu 
pOUZltl anI § 879 am § 1174 obč. zák., j'ežto tento předpokládá, že strana 
úI?ysln~ a vědomě pře?,sevzalaněcoku provedení 'nedovoleného jed
nam, pr:d~okla,d takovy nemá však V přednesech stran opory. I když 
strany vedely, ze k platnosti pachto,vní smlouvy jest potřebí schválení 
Státního P?zemko~ého úřadu, nedopustily se uzavřením smlouvy ničeho 
ne~ovo!ene~.o ,a,~eJednal~ proti zákonu - § 879 obč. zák., a pokwd, ne
vyckavs,:,. d~?veJsI~? sc~valení, smjouvu tu vzájemně plnily, braly na se 
nebezpecI, ze v pnpade neschválení budou musiti uvésti věc do přede
šlého stavu podle předpisů §§ 1435a 1447 obč. zák. Ustanovení § 1432 
?bč. zák. ,nelze t~ použíti, protože z chování žalobců nelze vyvozovati, 
ze platJh z.alov<lnym v plném přesvědčení, že nic nejsou dlužni, a že suad 
platJl~ Vo umyslu darov~cí~; pro tuto domněnku 'nebyl aspoň uveden 
za~12Y d~v?d, No~pak, z~ SI strany byly vědomy povinnosti vzájemného 
vyuct?vam. I~ve~hc a v;a~ení toho, co navzájem platily, plyne právě ze 
skutecnosh, ze zalovam, pk nesporno, při prode}i téhož dvora manže
lům S-o'vým uložili kupujícím, by zaplatili žalobcům 500.000 Kč na účet 
zaža!o'vané nYI:í pohledávkr. s výhradou, že žalobci povinni jsou vrátiti 
tu častku, o mz bY.F.m na )!ch ~ároky bylo méně přiznáno, neboť Spor
nou byla me~1 ~Iml )e,n ;ryse nahr~dYi., Vfvody prvého soudu o bezvý
z~am:IO~.Íl prave zlm~ene, ok?lnos!1 sdI1eh nelze a naproti tomu d:lužno 
pnsvedclh odvolatelum, ze JIch zaloba jest ve své podstatě žalobou 
z b;,zdůvodného obooba.cen! podle § 1435 obč. zák., a že nejedná se tu 
o pnpad ~ 117~obč. z~k. Zalobci ll:mohou tedy žádati splnění smlouvy, 
mohou vsak zadah zpet, co k splnení smlouvy dali, tak aby žádná ze 
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t ' lel110la z neplatné sl11louvy prospěchu, Nejsou-Ii tu podminky plJ 
s I an I "", I" ít t' , "t' § 1174 obč. zák. neb),lo pncmy zalobu a Imlne zam a I a zu-pOUZI I , o '" 1 k I t' ,,,. d 
stalo řízení neúplným, poněvadž řada dulezltyc 1 o o n,OS} o vysl je -

tliv)"ch námků a protinárokťi vůbec nebyla vzata na pretres a bylo za-
nO "I' , 
bráněno dlIldadnému probrá111 a vysvet em rozepre. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

K VýVOdÚ111 rekursu, že odvolací soud,pr~v~í .otázky, o n~ž se,~e 
sporu jed,ná, nesprávně posoudil, nelze pnsved:ltl. Co se pred;vslm 
t' če otázky, zda pachto'vní smlouva ze dne 30. cervna, 1925 .a s nI Jako 
i~jí podstatná součást související koupě inventář.e a. u.r~dy jS'~U pla;ny 
Č' neplatny netřeba tuto otázku zde zvlášť rozeblrah, jezto dosla sveho 
r~zřešení v'e sporech proti žalobcům o zaplacení pachtovného a ,:,~a
placení kupní ceny za inventář a úrodu rozhodaubm tohoto Nejvysslho 
soudu R 1 489/27 čís. sb. 7148. V rozhodnutích těchto byl názor odvo
lacího soudu, že řečené smlouvy nejsou platny, po!vr~en, a odkaZUje s,c 
co se bližšího octlJvodnění týče na tato rozhodnutJ. ze. se § 1174 .ob:. 
zák. na projednávaný případ nehodi, dovodil ~dv?lacI soud ~pra:,ne. 
čeho se žalobci domáhají, nebylo dáno k vymozcm nedo'vol~neho jed
nání, nýbrž k splnění ujednané pachtovní smlouvy o?,ledne d,vor~ a 
kupní smlouvy ohledně inventáře a úrody a tu uvede,ny § ,uema ml~ta 
(sb. n. s. 289, 876, 1447,2017,2193,3517,4660): jezto sml~uvy by:v, 
jak se ukázalo, nepJatny, správné shledal odvolacl soud .v za~alovanem 
nároku na vrácení toho, co žalobci na základě smluv plnIlI, narok poale 
§ i435 obč. zák. (srovnej rozhodnutí sb. n. s. čis. ?8?, ,144~!. 2193, 351?, 
4660). Na této povaze žalobního nároku 111C nel~em" z:, pnjdou po pn~ 

. padě v úvahu též zásady o bez~lstné a :?bmyslne. drzbe a, lak ore~ure,n~h 
uvádí, ustanovení o Jednatclstvl bez pnkazll. Nazor rek~re~!u, ze. :.:1.
lobní nárok není oprávněn podle § 1432 obě. zák. posledm pnpad, jez(o 
prý žalobci vědomě platili nedluh, vyvrátil již odvolací ~oud a odkaZUje 
se v tom směru na dotyčné důvody napadeneho usnesenI. 

čís. 75920 

Předpisem § 51 ex. ř. není vyloučeno, by stran~ n:~ie~."aly ~~ 1~:4 
j. n.) přlslušnost exekučního soudu v případech, v Ulchz Je Jmak pnsI115-
ným jiný - nikoli výlučně předepsaný - soud., . y.. , 

K příslušnosti exelrnčního soudu (§ 17 . ~. r.) nale~~.11 vsec~n~ 
spory, jichž výlučným důvodem bylo exekuc111 rtZen~. N~lezl sem na!m~ 
žaloba, jíž se domáhá třetí os~ba, b~ exeku.~e vy~lIzemm byla .P~oti ~I 
prohlášena nepřlpusŤnou,protoze nenl podnajemnlkem v exekucntm ŤI
tulu jmenovaného nájemnHm. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rl 1043/27.) 

i 
I 

I 
i 
! 



- čís. 7592-
1962 

zalobu třetí osoby, by byla exekuce vyklizením bytu proti žalobci' 
prohlášena nepřípustnou e x e k u ční s o u d zamítl. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl ža
lobu. D ů vod y: žalobce sice v žalobě domáhaje se prohlášení exe
kuce vyklizellÍn; bytu vedené proti Kamilu K-o'vi' proti sobě za nepří
p~stn~u, ,dov~laval se jednak § 37 ex. ř. jednak § 39 ČÍS. 5 ex. ř., po
nevadz vsak zaloba podle § 37 ex. ř. jest připustna jedině při exekuci 
na p!edn;ět a ,:i~oli při exekuci k vynuceni určitého konání, jak v judi
kature dusled'ne Jest rozhodováno, měl prvý soud k žalobě přihlédnouti 
jen s hlediska § 39 čÍs. 5 ex. ř. A tu soud odvolací sdílí náwr odvoIa
telův, že třetí osobě bránící se vyklizení bytu přísluší právo žalobnÍ po
dle § 39 čÍs. 5 ex. ř. a že žalobou touto má se docíLíti pravoplatného roz
hodnutí o tom, že exekuce je nepřípustnou a ne jak prvý soud mylně za 
to má, že žaloba předpokládá pravoplatné soudní rozhodnutí. Avšak po 
názoru soudu odvolacího jest se touto ža!'obou domáhati určení, že exe
kuční títul proti žalobci jest bezúčil1lným. To však předpokládá, by bylo 
na jisto postaveno právo žalobcovo, jež brání výkonu exekuce. Obojího 
se žalobce svou žalO'bou domáhá. O zjištění práva žalobcova bránícího 
výkonu exekuce, totíž práva nájemního, může však žaloba podána býtí 
u obecného soudu strany žalované, níkoli u soudu exekučního, jenž není 
zámveň tímto obecným soudem, jak je tomu v souzeném případě. V so~
zeném pfípaděne1ze se dovolávatí § 17 ex. f., jelikož žaloba tato nemá 
základ v řízení exekučním, nýbrž jedině v tvrzeném ujednání stran o ná-. 
jemním poměru. Byl,a tudIž podána žaÍoba u soudu, jenž není přísIuš
ným ku projednání a jehož příslušnost. aní výslovnou úmluvou stran po
dle § 104 J. n. vzhledem k výlučností příslušností s.oudu exekučního ne
mŮže býtí sjednána. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by rozhodl věcně o odvolání. 

Dll vo dy: 

Odvolací soud sí mylně vykládá pojem výlučné příslušno'stí soudu, 
maje za to, že strany pro předpís o výlučné příslušností exekučního 
soudu nemohou sjednatí jeho příslušnost výslovnou úmluvou podle 
§ 104 j.n. Předpís § 51 ex. ř., že soudy v exekučním řádě nařízené jsou 
soudy výlučnými a že úmluvy stran o příslušností soudů v exekučním 
~ízení jsou neúčinné, má jen ten smysl, že soudní úkony, najmě spor), 
jež podle exekučního řádu paJtří před exekuční soud, nemohou dohodou 
stran (§ 104 j. n.) býti přeneseny na jíný soud,. Řečený předpís nemá 
v~~k !en smysl, že jest vyloučeno, aby strany nesjednaly (,§ 104 j. n.) 
pnslusnost exekučního soudu v případech, v níchž je jínak příslušným 
některý jiný - ne výlučně předepsaný - soud. Pro to není v doslovu 
zákona opory. Strany mohly tudíž v s'Ouzeném případě prorogovati 
(§ 104 j. n.) příslušnost exekučního s'Oudu, í kdyby vpravdě šlo o věc, 
která jiuak patří přecl 'Obecný soud žalovaného. V pravdě však ani o ta-
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kovou věc nejde, nýbrž jde o věc, pro 11lZ Je skutečné příslušným soud 
exekuční. Jemu mímo jiné přísluší - až na výjímky, o které tu nejde, -
projednávati a rozhodovati všechr.y spory za řízení exekučního a z něho 
vzniklé (§ 17 ex. ř.). Vyžaduje tudíž příslušnost podle tohoto předp'su 
jednak, by ustanovení ex. ř. byla zřídlem sporu neh žalobního nároku, 
jednak aby exekuční řízení dalo podnět k vymáhání nároku žalobou, by 
Šlo o rozepři, jež byla vyvolána některou skutečností exekučního řízer.í. 
Nesmí býti pouhou náhodou, že spor, jenž mohl býtí též zahájen, aniž 
bylo zavedeno exekuční řízení, vzníkl jen za příležítostí pov,olení neb 
výkonu exekuce, nýbrž exekuční řízení musí býti výlučnýmďůvodem pro 
žalobu, takže s oním sejde i z ní. O takový případ jde v souzeném sporL\. 
Nejde sice o excisní žalobu podle § 37 ex. ř. jak správně seznal též od-

. volací soud, ale jde o obdobnou žalobu, jež sleduje alesp'Oň v podstatě 
týž účel, totiž by povolená exekuce byla prohlášena za neúčinnou, a to, 
ne sÍce jak v § 37 ex. ř., stran některých - žalobcových - předmětů; 
nýbrž stran osoby žalobce samého. zalobce se domáhá neúčínnosti a 
zrušení exekuce, protože není poctnájemn,kem v exekučním títulu jme
novaného nájemníka, povolená exekuce se tudíž nemůže podle § 568 
c. ř. s. vztahovati i k němu. Je jasno, že exekuční řízení je tu výluoným 
důvodem pro žalobu a že z ní sejde, jakmile sejde z onoho, neboť právě 
toho, by z exekuce sešlo, se žaloba domáhá. Jsou proto p!edpok,lady pn 
výlučnou příslušnost exekučního soudu podle § 17 ~x. r. splneny. O.d~ 
míti tudíž 'Odvolací soud žalobu ncprávem a Je na nem, aby o odvolal1l 
rozhodl věcně. 

čís. 7593. 

Provozovatel nebezpečného podniku jest povinen dbáti zvýšené obe
. zřetnosti po r'Ozumu § 1299 obó. zák. a jeho ručení za bezpečno~t pro
vozu není za všech okolnosti vyčerpán'O ani tím, že podnik vyhovel bez
pečnostním opatřením. Majitel nebezpečného podniku musí nejen znáti 
nebezpečí spojená s jebo provozem, nýbrž i opatřiti a zaříditi vše, čel~'O 
jest třeba k jich odvrácení. Pokud těmto svým povinnostem nevyhovel 
majitel podniku, v němž byly nabíjeny akumulátory. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 1714/26.) 

.zalobce maJ·ítel domu domáhal se na žalovaném majíteli továmy 
" o o 

náhrady škody, ježto výbuchem v tová;uě žalovaného byl ~alobc~v ~u,:, 
poškozen. Pro c e sní s o udp rve s t o 11 c e .uznal zalobnl naro,{ 
dlIvodem po právu, O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdIl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Lze připustiti, že jde o podnik velký, snadnejvětšís'vého druhu v če
skoslovenské republice, a že nelze požadoval! na maj1teh takoveho pod-
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niku) "by se ~sobně sta;al, o ~ištěll~ větrací šachty, než takovou povin_ 
nost zalovanemn, n;,uklada, a,111 pl~~y ~n~ druhý soud, Závažnějším však 
jes,t, ,a to~o s~'prav~, dO,volam neVSlma, ze Jde o podnik nebezpečný. Jest 
zJlsteno-, ze P~l nablJenI akurnulatofú, zejména když se přepíná, utvořuje 
se ~ mlstn?'8lI pro akumulatory třaskavý plyn, který iiskrou mŮže b "ti 
vZ111cen, a :e nebezpečenství krátkého spojení v akumuhtorové místno~ti 
a tedy, moznost takov~ho iniciálního vzní~,eni j:st stálá (permanentní), 
Ve sn},eru tom ~ovolacl soud vyslovil a blize oduvodnil v rozhodnutí sb. 
n. ~: CI~. 2149č ze pr?vozovate1 nebezpečného podniku jest povinen dbáti 
zvysene obezret~ostJ po rozumu § 1299 obč. zák. a že mčení podni
~atel: za be.zpecnost, provozu není za všech okolností vyčerpáno ani 
hm, :~ podmk vyho~el b,~zpeono~tnim opatřením (srovnej též rozh. sb. 
n: s. ,CIS, 6374). lv\U~1 tudlZ maJItel nebezpečného podniku, jímž jest poá-' 
111,k ':,alovane,ho, nejen znáti nebezpečenství spojená s jeho provozem 
nybrz I opatnh a zaříditi vše, čeho je třeba k jich odvrácení to i teh:dv' 
kdr~r ;nu ~ěkteré mimořádné zabezpečo'vací opatření nebylo nakázáni; 
zv,~~,nl1n P':edyls,:m, a .. ~y~aložiti veškerou péči k tomu potřebnou. Ne
stacIlo tudn, ze, pk zjlsteno, mimo okének ve velkém železném oknu 
bylo, tu i větr~cí zařízení, které o sobě dostačovalo, nýbrž měl se žalo
VaI;y po~taraŤi }. o ,to, by okno"opokud Se týče okénka byla vždy a ze
Jme;"a pn nablJenl aku111ulatoru otevřena a by větrací zařízení bylo 
~d~zovano v pořádku tak, ?y svén~u. účelu plně vyhovovalo a by zc
Jnkl:~ se ~eucp:alo, a z;,]men~ hledetl' k tomu, by jeho zřízenci pokud 
Se tyce lIde tl neho zamestnanr pk oknu tak větrací šachtě včnovali stá
lou, po:zor~?:t, by plyn se tvořící m@hl bez překážky odcházeti. Podle 
zJlstel1! n:zsl~h soudu nebylo však žalovaným ve směru tom opatřeno 
vlaslne 111C. Naopak bylo zjištěno, že strojník M., jenž v prvé řádě měl 
a~umulatorovvou mís~no~t na starosti, příkaz, by větrací zařízení vyčistil, 
n~kdy neo~drzel, a sam zalobce v prvé stolici netvrdil, že a komu takový 
pnkaz udelI!, pokud se týče, co v této příčině zařídil. Toliko ze svě
decké výpoyědi závodního Viléma R-a, jenž byl za svědka veden vlastně 
Jen o ~??:\, ze n~ní p!aVd?ll, :? tv:dil žalobce ve svém přípravném spisl1

r 
bylo zJl~teno, ze vetracI Zanze111 kontroloval,avšak ani tento svědeK 
~eud~l, ze tuto kontrolu ,vykonával v určitých časových obdobích, podle 
cehoz by ~e dalo, posoudili, zda kontrola byla dostatečná, a, jak zjištěno, 
al11 .nevedel, ~dy se !~k stalo naposledy před úrazem. Žalovaný v prvé 
stoh:1 neuvedl, .co- zandIl, by okno v akumulatorové místnosti bylo vždy 
ole,:reno, aČ,kohv,1 zde bylo zapotřebí zvláštního příkazu neb alespoií 
v;:vesku.v teto mlstnosÍI, by Sl., kdo ze zaměstnancll dO' akurnulatorové 
I11ls:no~tJ. vstoUp}, uv'ědomil, že okno Ir~u~í býti otevřené, a, kdyby bylo 
zavrene, J,e olevrel.,Napro!, tom~ J~ zjlsteno ze svědectví ,topiče I.-a, ie 
batene byva~a na~IJena, pn z,anenych ok,nech, a ze svědectví strojníka 
Josefa K-a, ze vecer pred vybuchem nasel v akumulatorové místnosti 
okno pokud se týče ok~nka zavř:ná a že a.ni v noci ani ráno před sv}rm 
odc~odel~' o~~o n,eotevre!" pr?tozc k :omu neměl příkazu. Než žalovaný 
neUCllll1,.ctn~ zadnych op~trel11, a.lespon se O' tom v prvé stol.ici nezmínil, 
by nabl]em akumulatoru nebylo přepínáno, ačkoliv i to zapadalo do 
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okruhu jeho povinností plynoucích z toho, že provozoval nebezpečil.Ý 
podnik. Jest tu tedy přímé zavinění žalovaného v několika směrech, jak 
správně uznaly také nižší soudy, a nebylo proto zapotřebí obírati se 
dalši otázkou, zda žalovaný ručí i podle § 1315 obč, zák. pokud se týče, 
zda závodní Vilém R., jenž kontroloval větrací zařízení, byl o'sobou zdat
nOU ve smyslu tohoto paragrafu, nehledíc k tomu, že zejména okolnost, 
že sám neví, kdy šachtu kontroloval posléze před výbuchem, by nesvěd
čila o jeho zdatnosti. Jinak stačí k dotyčným výV'odům dovolání podo
tknouti, že by na tom nezáleželo, zda žalovaný o nezda!nosti lohoto zří
zence nevěděl, jelikož ručení podle § 1315 obč. zák. nepředpokládá, že 
nezdatné osoby bylo použito vědomě, a že, pokud se žalovaný dovolává 
toho, že při revisích živnostenského inspektorátu nebyly shledány zá
vady, není to jednak zcela správné, jednak by vzhledem k tomu, co 
shora bylo uvedeno, ani tato oko1nost nemohla žalovaného sprostiti po
vinnosti uložených mu zákonem. Pokud dovolání na omluvu žalovaného 
tvrdí, že na osoby provozem akumulatorového zařízení přímo pověřené 
bylo stále dohlíženo prokuristy Aloisem O-em a Norbertem D-em a zá
vodním Vilémem R-em, že prokuristé a závod'ní nepřetržitě na provoz 
dohlíželi a dbali toho, by zákonných předpisů a předpisů daných orgány 
k tomu povolanými bylo šetřeno, a že závbdní R. sám v přiměřených 
časových obdobích vě,trací zařízení prohlížel a při tom nikdy závad ne
zjistil, přezírá, že to žalovaný nepřednesl v prvé stolici, kde ve směru 
tom jen tvrdil, že by ho ručení podle § 1315 obč. zák. stihnouti moh'o 
jen tehdy, kdyby byl k obstarávání akumulatorového zařízení vědomě 
použil osob nezdatných, a že tomu tak není, jelikož vedením závodu od 
desítiletí jest pověřen prokurista firmy Alois O. a bezprostřední obsluha 
akun1ulatorové baterie v posledních letech až do dne výbuchu předána 
Bedřichu P-ovi, jenž pro tuto' činnost byl plně způsobilým, a že novoty 

.v opravném říz.ení nejsou přípustny (§ 504 druhý odstavec c. ř. s.). Je
likož podle toho, co uvedeno, nejde o náhodu (§ 131 I obč. zák.), nýbIŽ 
o zavinění a to o zavinění přímé, jest nerozhodna i okolnost, zda almmu
latomvé zařízení poklid se týče jeho pozdější rozšíření a přemístění bylo 
úředně schváleno, pokud 'se týče, zda takového schválení bylo zapotřebí, 
a netřeba proto obírati se oněmi vývody dovolácní, jimiž se snaží žalo
vaný dokázati, že vyhověl příslusným předpisům stavebního a živnoste'a
ského úřadu. Dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. neprovádí dovolání 
po zákonu, pokud vychází z předpokladu, že nebyla zjištěna acni nebyla 
zjistitelna příčina výbuchu, ježto nižší soudy zjistily, že primerní příči
nou výbuchu bylo přHišné nabití akumulatorů a nedostatečné větrání 
akumulatorové místnosti. Pokud však dovolání tvrdí, že nebyla zjištěna 
příčina vznícení, a poukazuje k tomu, že v mí'Stnosti pro akumulatory 
elektrického vedení vůbec nebylo, že zařízení osvětlovací, jehož tam 
dříve bylo užíváno, bylo odštípnuto a že ruční lampa sloužící k osvět
lení akumulatorové místnosti byla ve stavu bezvadném, přezírá, že ne
záleží na tom, jakým způsobem plyn se vznítil, nýbrž, že se tak stalo 
následkem přílišného nabití akumulatorů a nedostatečného větrání aku
mulatorové místnosti a že nehodu, jak dolíčeno, zavinil žalovaný. 
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Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
.. Předpis § ~O (2) zákona platí i při postoupeni místností do pod

najmu. Odporuje § 20 (2) zák., byl-Ii ten, kdo chtěl dOSiÍci podnájmu 
potřebných obchodních místností, nucen zaplatiti podpronajimateli taM 
pozadovanou náhradu, ačkoliv tomuto jeho plnění, jež musel na sebe 
vzíti kromě ujednané činže, neodpovídalo žádné vzájemné plněni na 
straně přijemce plněni. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 330/27.) 

V domě Marie Sch-ově měl manžel žalované Irmy R-ové najatý 
krám, v němž po jeho úmrtí provozovala žalovaná živnost vdovským 
právem. V roce 1921 byl krám přenechán firmě Š., při čemŽ se žalovaná 
vzdala místností, když jí byl zajištěn firmou Š. roční dllChod 10.000 Kč 
po dobu trvání nájemní smlouvy. Firma Š. vyklidila krám počátkem roku 
1925. Po té mělo se krámu opU dostati žalované a její dceři, které foi 
v něm na podzim 1925 hodlaly zaříditi obchod. V mezidobí od vyprázd
nění obchodních místností firmou Š. a zařízením obchodu žalo-vanou byl 
krám pronajat od 1. března 192.5 do 1. říj-tIa 1925 žalující bance, jež se 
zavázala zaplatiti nájemné 4.418 Kč 75 h a kromě toho žalované straně 
6.468 Kč. Žalující banka se dne 1. října 1925 nevystěhovala a soudním 
smírem zavázala se žalovaná .Marii Sch-ové, vykliditi krám, kteréžtó 
vyldizení bylo provedeno exekučně dne 3. a 4. listopadu 1925. Proti 
žalobě o vrácení oněch 6.468 Kč namrtla žalovaná mimo jiné započtením 
pohledávku na náhradu škody, ježto opozděným vyklizením krámu jí 
ušel výděkk. P r oe es n í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle ža
loby a nemnal pohledávku namítanou započtením důvodem po- právu. 
D ů vod y: První smlouva, kterou žalovaná strana uzavřela s firmou 
Š. ohledně závazku firmy Š., jímž se tato zavázala žalované zaplatiti 
kromě nájemného odškodné 10.000 Kč ročně za to, že se žalovaná strana 
vzdala pmvozování obchodu, byla ohledně této částky podle § 20 zák. 
na ochranu nájemníků smlouvou zapovězenou. Ustanovení toho.to článku 
zapovídá každý slib a poskytování jakýchkoli výhod při uzavření ná
jemní smlouvy kromě nájemného. Totéž platí o druhé smlouvě mezi ža
lovanou stranou a žalující stranou. Nerozhodno jest, že žalovaná strana 
nazývá odbytné náhradou škody za vzdání se živnosti. Byl tudíž návrh 
žalující strany na vrácení zaplacených 6468 Kč s příslušenstvím opráv
něn. Co se týče protipohledávky žalované strany dospěl soud k tomuto 
názoru: Žalovitná strana uzavřela se žalující stranou smlouvu podná
jemní na dobu od 1. března do 1. října 1925, tudíž -na dohu delší 3 mě
sÍCů. Podle § 2 (3) zákona o ochraně nájemníků pokládají se smlouvy 
podnájemní na určitou dobu za smlouvy na neurčitou dobu, byly-li uza
vřeny po 3. květnu 1920. O vS·povědi těchto smluv platí ustanovení § I 
cit. zákona, přesahuje-li doba, na niž smlouva byla uzavřena, dobu 3 
měsíců. V souzeném případě bylo tedy smlouvu mezi stranami poklá-
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dati za smlouvu uzavřenou na neurčitou dobu. Když se žalující strana 
dne 1. října 1925 z najatých místností nevystěhovala, nemůže se jednání 
to považovati za zavinění stranou žalující, ana smlouva nájemní ještě 
byla v platnosti. Ježto nebylo zavinění strany na straně žalující, nemůže 
žalovaná strana uplatňovati náhradní nároky, najmě nároky na exe
kuční útraty a na útraty vyklizení žalované strany, jež si žalovaná strana 
zavinila sama tím, že se smírem zavázala Marii Sch-ové k vyklizení bytu. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Pok"d 
se týče posouzení věd po stránce právní, napad~ odvolání .názor soudu 
prvé stolice, že se tu jedná o případ, který jest posuzovatI podlej 20 
zák. na ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., snazlc se 
dovoditi, že placení 6.468 Kč bylo ujednáno jako náhrada za neprovo
zo-vání živnosti a nikoliv za pouhé odstoupení místností. Avšak odvolállf 
přehlíží, že si žalovaná odškodné za to, že se vzdala provozování ob
chodu dala zap,latiti dříve již od firmy Š., že v době, kdy byla uzavřena , I v 

smlouva mezi stranami rozepře, žalovaná živnost již neprovQzova a, ze 
tedy vůbec neměla právního nároku, by na žalobkyni žádala náhradu, 
takže ve příčině 6.468 Kč nemŮže býti pochybnosti o tom, že to byl ma
jetkový prospěch, který si dala ž,dovaná jako nájemnice I:0skytnouti za 
postoupení místností straně žalující d-o podnájmu neb aspon v soulvl~losÍ! 
s tím, že takové právní jednání jest podle § 20 (2) zák. na och~. naj. ze 
d'ne 26. břema 1925, čís. 48 sb. z. a n. a také podle § 20 (2) zakona ze 
dne 25. dubna 1924, čís. 85 sh. z. a n., který platil v dohě uzavření 
smlou'ly zapověděno, že předpis ten platí i při postoupení místností do 
podnájn{u, a že co bylo proti tomuto ustanovení plně,no, mŮže podle 
§ 20 (3) cit. zák. býti požadováno zpět se zákonnými úr~ky a.nelze se 
tohoto nároku "ni pře'dem vzdáti. Právní názor soudu prve stolIce, protI 
němuž odvolání brojí, odpovídá tedy úplně zákonu. Na tom, zda činže 
(podnájemné) byla nízká a zda směla býti zvýšena podle zákona na 
ochranu nájemníků, v tomto sporu vůbec nezáleží, n:,boť t~. jde Jen 
o rozsouzení, zda to, co bylo žalované zaplaceno krome podnaJ,;mneho, 
mŮže býti požadováno zpět, a žaiovaná není oprávněna, by ny111 J:dn~
stranně započítávala do činže čásl úplaty, které se Jí dostalo z dUVOGU 
docela jiného. Odvolání brojí dále proti právní~u ná~oru SOU?U prvé 
sto-líce, že podnájemní smlouvu, kterou stra?y ucmIly, Je~t pokla~a!1 za 
smlouvu na dohll' neurčitou podle § 2 (3) zak. OIa ochr. naJ., ale CIUI tak 
neprávem, nebof jest v § 2 (3) va (4) cit. zák. vý~lov?ě vust~n?veno, že 
také ~mlouvy podnájemní naurcltou dohu - delsl -nez tn ;neslce -:- p? 
dni 3. května 1920 pokládají se po dohu platnostJ tohoto zakona, t. J. az 
do dne 31. březn-a 1928 (§ 23 (1) cit. zák.) za učiněné na neurčitou 
dobu s výpovědní lhůtou zvláštními předpisy stano'vevnou nebo v. míst~ 
obvyklou. Soud prvé stolice, zjistiv, že v tomto případe byla podnaJeml11 
smlouva učiněna na dobu od 1. března do 1. října 1925, tedy na dobu 
určitou a tři měsíce přesahující, k ustanovení tomu přihl.ížeti musil, ': 
ani tvrzený závazek žaJujicí strany k vyklizení m!stn~sÍ1 po uplyn~1J 
smluvního období nemohl by na lom vzhledem k predplsu § 7 (2)' zak. 
na ochr. náj. nic měniti. Právem tedy vyslovil prvý soud, že se žalující 
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s(mna nedopustila zavinění. když se dnem 1. října 1925 nevystěhovala, 
zvláště když nebylo ani tvrzeno, že jí byla dána zákonná výpověď, ,\ 
jestliže se žalovaná strana jako nájemnice majitelce domu smírem do
brovolně zavázala, že místnosti vyklidí, nemá právního nároku, by po
žadovala na žalobkyni náhradu škody, kterou si tím způsobila. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Odvolací soud neposoudil věc po právní stránce mylně (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.), maje za to, že částku 6.468 Kč, již žalovaná žádala a dostala 
od žalobkyně jako domnělou náhradu za delší neprovozování živnosti, 
je pokládati za majetkov}' prospěch, který si d,ala žalovaná jako nájem
nice poskytnouti za postoupení místností straně žalující do podnájmu 
neb aspoň v souvislosti s tím; že takové právní jednání jest podle § 20 
(2) zák. na ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. a také 
podle § 20 (2) zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n., který 
platil v době uzavření smlouvy, zapověděno; že předpis ten platí i při 
postoupeni místností do podnájmu; a že, co bylo pmti tomuto ustano
vení plněno, může podle § 20 (3) cit. zák. býti požadováno zpět se zá
konnými úroky. Bylať žalobkyně nucena, chtěla-li dosíci nájmu ji po
třebných obchodních místností, zaplatiti žalované také požadovanou 
náhradu, ačl<oli tomuto jejímu plnění, jež musila na sebe vzíti podle 
ujednání činže, neodpovídalo žádné vzájemné plnění na straně žaloc 

vané pronajímatelky ve prospěch žalobkyně. Stejně má odvolací soud 
pravdu v tom, že podnájemllí smlouvlI, ktemu strany uč,i'11ily, jest po
kládati za smlouvu učiněnou na dohu neurčitou podle § 2 (3) zák. na 
ochr. náj. Lze tu ukázati jen k vývodům napadeného rozsudku, jež sou
hlasí i s ustálenou judikaturou dovolacího soudu. 

čís. 7595. 

československý stát nenl práv odškodněním ze železničních úrazů, 
k nimž došlo na drahách před státním převratem, 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 33lj,z7.) 

žalobce utrpěl roku 1917 úraz na trati býv. severozápadní dráhy 
v severních čechách. žalobní nárok na náhradu škody proti českoslo
venskému eráru uznal pro c e sní s o II d P r v é s t o I ic e dl\vodem 
po právu, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e i v y š š í s o u d zamítl žalobu. 

Důvody: 

Po právní stránce jest žalobní nárok posouditi podle předpisů zá
kona ze dne 23. června 1926, čís. 156 sb. z. a n., podle něhož čsl. stát 
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) , nič.í11l povinován ze závazkú vzniklých státům jmenovan)'m v odst. 
I(~J;J ~ 1, tudíž i bývalému Rakousku, z jiných skutečností ~odsL (2) 
Sl) ~ než z úmluv vlád nebo jejich orgánů. MeZI tyto skute:~ostI Jest 
;ahrnouti i úraz, jejž utrpěl žalobce ,dne 16. ~is~opadu ~ 917 pn .P!OVOZU 

Severozápadní dráhy. Předpis § 1 zakona zm vseobecne a ]~st lel p~oto 
vztáhnouti na všecky závazky, tedy i závazky ,souk~oJ11opravm; COZ Je 
patrno hlavně z odst. (1) § 1, kde se mluví o zavazclch smlu~11lch. Du
vodová zpráva k tomuto zákonu výslovně~a t,? P?ubzuJ:, ze §, I za: 
hrnuje i závazky z provozu státních podmku, vcetne naroku na nahradl, 

škody. 

čís. 7596. 

Pozemková re!onna. , , 
Omezení uložené přídělcůn1 při přídělu dv~ra, ~~ se l?ropacht,ov~m 

může státi jen se svolenlm Státního pozemkoveho uradu, jest sprav~,m 
úkonem, pachtovní smlouva ujednan~ rn;z sv~l~ní Státn"!o pozemkoveho 
llřadu jest neplatná a nelze se domahah plnen1 z takove smlouvy. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 488/27.) 

Žalobcúm byly Státním pozemkovým úřadem přiděleny, pozemky. 
Fodle podmínek přídělu obmezeni byli 'přídě~ci, podl~ § 38 zak., ze"d~e 
30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. v dlsposlcmm pr~",: ohledne pnde
leného zbytkového statku na udě1ení s?llhlasu S,tat~lm pozem~o~ym 
úřadem a nesplnění této podmínky opravnovalo ~,ta!m poze~lkovy ,ura~ 
do doby vydání přídělové listi~y, k tomu, by o.~ pndel~ upustIl avrace11l 
objektů požadoval a po vydam a v~la,du ]epr;' k vy'k~pu podle § 51 
téhož zákona. Žalobci propachtoval! zalovanym pndelene po~en.'~y. 
žádosti o udělení souhlasu k pachtu pozen:ků S!átllí ~ozem,kovy u;ad 
nevyhověl. Žalobou, o niž tll jde, domáhal!, se zalo?':I, ~a ~alovanych 
zaplacení pachtovného. Žaloba byla o b e m a }' I Z S 10 mlS o, u d y 
zamítnuta o d vol a c ím s o ude m z těchto d u vod u: Mylne do
vozuie odvolání, že neschválení pachtovní smlouvy Státním pozemko
vým' úřadem má za následek pouze její p:áv~í ,be~účíl1l1ost proh ,st~t~ 
.a že přes to pro smluvní strany smlouva zustava ,zavazr;ou. D,ovolava-h 
,se na doklad tohoto názoru ustanov,ení § 7 zaboroveho zakona ~ze 
dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n.), přehlíží, že to byl smysl teto 
zákoimé normy před novelisací odstavce 1 a že odstavec ten dr~h~u 
novelou (zákon ze dne ll. března 192!, čí~~ 108 sb. z., a ~.) zmene~, 
tak, že bez svolení Státního pozemkoveho uradu lest delem, zavazem: 
pacht a nájem zabraného majetku, neplahl!ým, v,ůbec, tedy, n~]en ?r?h 
státu, nýbrž i proti tomu, kdo z pravmho

o 
!edn~'~1 ]~st k pinem :avazan: 

Na základě neschválené smlouvy nemuze zadna strana ,pozadovah 
plnění. Tak i nauka (srov. prof. Dra Sedláčka ,,:,oze,mkova reforma,,! 
.§ 19 s uvedenou tam literaturou pozn. 80). ~one~adz smlouva,.o ~l~ 
jele, uzavřena byla již po zabrání. velkostatku c. statem a po oelevzdal11 
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k němu patřícího dvora O. žalobcům jako přidělcům, nemllže bj-li po
chybnosti, že se zákon záborový vztahuje na tento případ a žalovaní 
z neschválené a tudíž neplatné smlouvy pachtovní nejsou právně za
vázáni k plnění uvedených v ní závazků (§ 879 obč. zák.). Odvolání 
přípouští, že propachtování dvora O. vyžadovalo schválení Státního po
zemkového úřadu, nikoliv však podle § 7 záborového zákona, nýbrž 
prý proto, že se podle protokolu ze dne 25. června 1925 žalobci proti' 
Státnímu pozemkového úřadu k tomu zavázali, z čehož dovozuje, že 
má Státní pozemkový úřad proti nim pouze obligační nárok na dodržení 
protokolárního závazku, by bez souhlasu Státního pozemkového úřadl! 
přidělené nemovitosti nepropachtovali. Výklad tento jest nesprávný, 
přehlížeje postavení Státního pozemkového úřadu podle přídělového 
zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. Tím, že Státní pozem
kový úřad nevyhověl žádostí žalujících přídělců o udělení souhlasu 
k pachtu přid'ěleného dvora, zltstalo mu právo, by od přídělu tohoto 
upustil a vrácení objektu požadoval (§ 38 zákona přídělového); ba 
kdyby došlo bylo k vydání přidělovací listiny a ke vkladu. do knih, mě! 
by Státní pozemkový úřad vždy ještě právo k výkupu (§ 51 téhož zá
kona). Jest sice pravda, že §§ 38 a 51 zákona přídělového týkají se 
v první řadě t. zv. rolnických nedílů, však podle výslovného ustanovení 
§ 23 (2) téhož zákona jest použíti předpisů o rolnických nedílech ob
dobně též na jiné při'dělené objekty, i jest "ěd Státního po,zemkového 
úřadu, by uvážil, kdy bude vhodno předpisů oněch použíti. To Státní 
pozemkový úřad v tomto případě učinil a příslušná omezeni do p·ro
tokolu přijal. Jedním z nich jest právě zákaz propachtováni přidělených 
nemovitostí bez souhlasu Státního pozemkového úřadu, což odpovídá 
obdobnému použití § 38 přídělového zákona při rol>nických nedilech. 
Když tedy pachtovní smlouva ani podle zákona záborového ani poďle 
zákoua příd>ělového schválena nebyla a vůbec jest neplatnou, nelze z uí 
žalovatelný právní nárok odvozovati a právem procesní soud žalobu 
domáhající se splnění závazků strany žalované z ní vyplývajících zamítl. 

Ne j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání, uplatňujíci dovolaci důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., není opod-· 
statuěno. Jest mylným názor dovolatelů, že omezení uložené při přídělu 
dvora O. přidělcům, že se propachtováni statku může s,táti jen se s'vo-· 
lením Státního pozemkového úřadu (§ 38 pří dělového zákona ze dne' 
30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n.), jest povahy soukromoprávní a že 
jeho nedodržení zakládá pouze pro Státní pozemkový úřad nárok proti 
přídělcům na dodrženi omezení, pokud se týče, že jej opravňuje ujed
nání proti omezení, to jest pachtovni smlouvě, uzavřené bez svo'iení 
Státního pozemkového úřadu, odporovati. Dotyčné omezení jest takjako 
příděl sám, i když se děje ve způsobu smlouvy, správním úkonem a,. 
ježto se ukládá, by bylo zabezpečeno, že přidělená pi'lda nebude odňata 

- čís. 7597 -
1971 

účelům přídělem sledovaným (§ 23 přídělového zákona): není Ol;';zeni 
to povahy soukromoprávni a nemá n.ed?držení . o~,ezen.1 tolIko ,ucl.nk~ 
dovolately míněné a shora uvedené, nybrz uJednant p;otr omezent pred 
sevzatá jsou neplatna, najmě neplatna jest pac;otovnl si11louv~, Jez bez 

olení Státního pozemkového úřadu byla uzavrena. PacMovl11 smlouv~ 
~~ dne 30. června 1925, sjednaná se ž.~lovan~mi, stal~ ~e bez ,:volenr 
Státního pozemkového úřadu, nebyla JIm anI d?datecne .schvalena a 

roto jsouc dle toho, co bylo uvedeno, neplatna, nezalo~r1,: pro pro
~achtovatele žádných práv, tudíž ani nároku na p~achtovne. zalob~ do
volatelú o zaplacení pachtovného není opodstatnena a byla zamltnuta 

právem. 

čís, 7597. 

Byla-Ii neplatnou pachtovní smlouva ohledně přidělený~h nem?vitosti, 
ježto ji Státní pozemkový úřad neschválil, byla neplatnou I kupn1 smlou
va ohledně inventáře, jež byla integrující součástí pachtOVní smlouvy. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 489/27.) 

Skutkový děj jest týž jako v předešlém rozhodnutí. žalabo.u, o ~i3 
tu ide, domáhali se žalobci na žalov~~tc? úplaty za prodany mvent,ar. 
žaioba byla zamítnuta obě man I z s I m I s o u d y, o d vol ac I m 
s o ude m z těchto d ů vo d ů: Odvolací soud sdili názor prvého sou~, 
• e latnost dohody o prodeji živého í mrtvého fundu mstructu na dvor,: 
Ó. PpoclIe vůle stran Íávisela na platnosti pacht~vní smlouvx z téhoz 
dne, kterou strany právě uzavřely .• D~hoda uzavre~~ byla JIZ po pro
'Jachtu dvora, neboť žalovani oznacenl JSou Jako nal.emcI dvora ?, ač 
;, k d tu obo·u listin J' est současné. Dohoda ta nem dohodou o mv. en-Jlna 'a· m . . I" .. tk 
táři v pravém slova toho smyslu, nevypočítává Jednot IV~ s?ucas y 
živého i mrtvého fundu, zejména počet a druh dobytka, nyb;z spo~o: 
juje se s hromadným označením příslušenství na propachtovanem. dvore., 
»jak to vše stojí a leži« a vytýká vedle záso~ úrody. skhze~é,l posu~ 
stojíci, zejména strojní zařízení J,ih?va!u .. Ta~e cena ]~dn.othvych kusu 
inventáře není zvláště smluvena, nybrz uJednana pausal'i1~ o?>llosem na 
milion Kč. Z pojmu hospodářského příslušenst~i p~~ne, ze Jest ur~eno 
k trvalému užívání věci hlavní (dvora) a osud JeJI sdlh (§ 2.~6 o~č. zak.). 
U strojů domněnka ta vyloučena, by b~la pouze v tom pnpacle, kdY'~y 
jich samostatná povaha knihovnr poznamkou v:, sm~slu § 297 a~ o~č. 
zák. byla vyznačena, což se nestalo. Z toho vseho Jes: ~atrr:o, ze re
čený fundus kupovali žalovaní za účelem trvalým, ~~l!z J,a~ozto pa:h~ 
týři téhož dvora na celou řadu let a kdyby pach!'yn stal! se nemel!, 
nemohlo býti hospodářskéhO účele dohody. dosazeno. Dohoda byla 
integrující součástkou smlouvy pachtovní, trebas o obo~ .n.ebyla :.~~ 
psána jediná listina. Na tomto stavu věci nic ,Il~m?že. mentt! p~zdeJsl 
nazírání žalobců na platnost smlouvy pachtovnl, JeJlhoz schvalem »Po-
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zemkovým úřadem« sice se domáhali, avšak, nedosáhnuvše ho, podal' 
na žalované ža.lobu o zrušení pachtu a o vyklizení dvora. S tím jes~ 
v r?zP.oru dalšl v vývod od.volání, že prý smlouva pachtovní přece jen 
nem Ulcotnou, trebas se jl nedostalo schvál<mí po rozumu § 7 záko,na 
záborového. Odvolatelka omezila se při tom na poukaz ku svým bližším 
vývodům v oclvo,lání ve sporu o zaplacení pachtovného, což všem není 
přípustno a proto soud odvolací v tom směru na odvolání neodpovídá 
a rovněž od~~z.uje na odůvodnění odvobcího rozsudku v onom sporu. 

Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Dovolání vytýká ro·zsudku nesprávné právní posouzení věci (§ 503 
Č. 4 c. ř. s.), jež spatřuje jednak v tom, že odvolací soud pokládá pach
tovní smlouvu ze dne 30. června 1925, sjednanou se žalovanými ohledně 
přiděleného dvora O., za neplatnou, jednak v tom, že na koupi inven
táře a úrody na uvedeném statku nazí.rá odvolací soud jako na integru
jící součást pachtovní smlouvy a pokládá ji následkem toho rovněž za 
neplatnou. Než odvolací soud uznav, jak uvedeno, nepochybil. Otázkou, 
zda pachtovní ~mlouva ze dne 30. červ,na 1925 jest platnou či neplatnou, 
zabyval se Nejvyšší soud ve sporu žalobců se žalovanými o zaplacení 
nájemného a rozřešil v rozhodnutí v tomto sporu vydaném č. j. Rv I 
488/127 (čís. sb. 7596) otázku tu v ten rozum, že pachtovní ,smlouva, 
byvši uzavřena bez svolení Státního pozemkového úřadu, ač podle ome-' 
zení přídi'lcům uloženého (§ 23 přídělového zákona) směl býti přidě
lený dvůr dán do pachtu jen s tímto svolením, jest neplatna. 'Odkazuje 
se na uvedené rozhodnuti a jeho bližší odůvodnění. Co se týče toho, 
zda koupě inventáře a úrody na statku O., bezpmstředně po ujednání 
pach.tu se žalovanými sjednaná, jes,t íntegrující součástí dotyčné pach
tovm smlouvy, nelze než k ná20ru odvalacího soudu přísvědčiti. Sku
tečnosti a úvahy v napadeném ro·zsudku plně odůvodňují názor odva
lacího saudu, že kaupě jest integrující součás,tí smlouvy pachtovní. Do
volatelé také praH tomuto názoru nic podstatného nemohli uvésti. Da
~?la~í soud s ~ázorem odvol~cího soudu souhlasí. Jsouc však jen sau
casŤl ~~chto~m smlouvy, kdyz tato smlouva jest n.eplatnou, jest i ko.upě 
mventare a urody neplatna a následkem to.ho žalobní nárok domáhající 
se zaplacení kupní ceny na základě dotyčné koupě jest neapodstatn'ěný. 

čís. 7598. 

K odporu jest podle § 8 odp. řádu aprávněn jen věřitel jemuž př/
sluší pohledávka peněžitá. Zmařeno-li odporovatelným jed~áním uspo
kojení nároku na jinaké než peněžité plnění, musí býti nejprve zjištěna 
nedabytnost nároku na náhradu prati dlužníku a teprve pro tuto pohle
dávku jest odpor př/pustným. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 501/27.) 

-- čís. 7599 -

Žalobce tvrdil, že mu přísluší podle notářského .s~isu. ze d.ne 3:. 
k 

't la 1921 proti Antonínu F-ovi nárok na odevzdaOl kmhovmho le-
ve I _. ' ) d 'h I d 

I 'a vložky knihovni čís. 30 (výměnkársky domek, a oma a se z o ~ 
e;rčích důvodů § 2 čís. 2 a 4 a § 3 čís. 1 odp. řádu to~o, by t-"ho,va 
~mlouva ze dne 13. března 1926, jíž prodal ~ntonín F. zal?va.ne. t?to 
knihovní těleso, jakož i vklad práva vlastmckeho, provedeny na ):'jlm 
základě v knihovním tělese vl. čís. 30 pro ž~lovano~, byly prohlasen~ 
proti němu za bezúčinné a žalovaná byla uznana povmnou: by po smrtI 
Antonína F-a převed1la knihovní těleso na žalobce a svolila ke v:kladu 
vlastnického práva pro něho. Žaloba byla zamí~nuta s o u d Y v sec h 
tři s t o I i c, N e j výš š í m s o ude m z techto 

důvodů: 

Žalobě bylo odepříti oprávnění. Podle § 8 odp. řádu j~st k odP.oru 
oprávněn každý věřitel, jehož pOhl:,d,ávka j.es! ~yko.nate!na, ať ~zn~kl~ 
kdykoliv, nevedla-li exekuce na dl~Zlllkovo jmem .k ~plnemu uspoko'jem 
věřitelovu nebo lze-li míti za to, ze k uspoko]em. ven~elovu nepoved:,. 
Ustanovení to vyžaduje tudíž předn'ě, by pohledavka zalobce za ~Iuz
nikem pozůstávala z plnění v penězích, t~dy ab~ tu brla pohledav~a, 
peněžitá. Neboť v jiných případech, Jde-II na pr. o nar?k na vydanl 
ur6té věci nebo na jiné plnění nepeněžité, není tu pohle~avk~, pr~ k!e: 
rou by mohlo býti docíleno uspokojení věřitele be.zpros~redne ze ]m~n~ 
vedením exekuce na ně. Neboť tu nastupuJe na mis to naroku na pl,uem 
in natma, odporovatelným jednáním zmařen~ho, především pohl~davka 
na náhradu škody proti dlužníkovI a teprve, je-II tato nedobytna, Jest tu 
porušeno uspokojení pohledávky věřitelovy, jež se vyžadUje pr~ odpo
rování (srv. Bartsch-Pollak kom. k § 8 pOZll. 4 a 15, Eh;enzw~lg •. kon:; 
str. 482 a Voska, Vydání odpů~čího řádu pOZll. 2 § .8.) Že z.alobcl pn~lus, 
za dlužníkem pohledávka v penězích, žalobce alll netvrdil, pohledav~~ 

. pak, která mu podle údajů žalobních přísluší (nár,?k na odevzdam 
knihovního tělesa, výměnkářského domku) nelze povazovatI za takovou 
pohledávku. Nemohlo proto žalobě býti vyhověno už pro tento nedosta
tek předpokladu § 8 odp. ř. 

čís. 7599. 

Náhrady škody proti pražské obci, ježto neudrž?val~ v ~ádném st~vu 
chodník, nepatř/ci k žádnému domu, nelze se damahah paradem prava. 

(Rozll. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 522/27.) 

žalobkyně domáhala se na obci hlavního města Prahy .~áhrady 
škody za úraz, jejž utrpěla tím, že uklouzla. na chodnlk~, ]e~~ n~byl 
řádně posypán, ač bylo na něm náledí. Chodmk ten n:patnl .k ~adnen;u 
domu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal zalobm narok du
vodem po právu, o d vol a c í s o u d napadenÝovr_~zsuclek ~otvrdil._ , 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou lllZSICh soudu I s, preu-
chozím řízením a odmítl žalobu. 
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Důvody: 

AI:i. stral;y ani soudy nedaly si otázku, zda zažalovaný nárok patrj 
na porad prava. Vzhledem k předpisu § 240 třetí odstavec c ř s I 
sel do~olací s~ud tak učiniti sám od sebe. Žalobkyně žádá n~ ial~v:l~6 
obc~ nahradu skody za uraz, který utrpěla tim, že na chodníku v Je' , 
uhcl, který nepatří k žádnému domu a o jehož stav náleží pečovati o~n.e 
uklo,uzla, poně~a~ž ~ebyl řádně. posypán, ač na něm bylo náledí. žal~l~ 
v~na o~e~ uzna-:.a, ze Jest povl11na dáti tento chodnik čistíti, bráni,c 
v~ak namltko~: ze vy_hověla př:,dpisu magistrátní vyhlášky zc dne 7. 
brezna ! 883, CIS. : 65.~38 o čI~tem chodníků. Kdyby šlo o škodu z pře
st,cupem tohoto predplsu,. pat.nla by ovšem žaloba podle § 1311 obč. 
zak~na ~owd. N~z tento predpls týká Se jen majitelů domů, jimž ukládá 
by cls~h chodmky podél svých usedlostí. O chodnik, který obec je po~ 
vmna clstJll pko maJItelka domu tu však neJ'de ny'brz' o chodn'k 
Y " ". '" I na ve-
reJne ~ ICI, kde domu není. Povinnost obce, pečovati o čistění tohoto 
chodmku, nelze, tU,díž od?vpdniti oním policejním předpisem, nýbrž 1'0-
vl'11nost ta vyplyva Jedl'~e. z ustanoveni § 81 obecního řádu pražského. 
Te.nto ustan?vuJ,e pod, naplsem ~Správ,a místní policie« _ kromě jiného, 
c.~z zde nepnchazl v uvahu, - ze obec pečuje o dláždění a o zachování 
tr~~' ~ o silnice, vyjímajíc ty, o'něž pečuje stát, a že vykoná,vá policii 
uhcnl. Pro obec bez vlastního statutu upravuje § 28 čís 3 čes ob .' 
tento před 't t ' b • . '. znz. 

: '., , .me v '.'n zpuso , ze do samostatného oboru působnosti obce 
na~ezl pece o udrzování obecních silnié, cest a nám ě's tí, jakož i o bez-' 
p~Cll0U a snadnou dopravu. Tento předpis vykládá se (srov, Bohuslav 
ČIS. 515~),~ ten s,:,y~I" že po;lIe nětio náleží k povinil1Osti obce podl~ 
oko!nos,(J tez posypavam .obe,cllIch ~est při náledí a že je,st to povinností, 
uI?zenou ObCI, v obo!,u ~l1St111 pohcle. § 81 obecniho řádu pražského ne~ n:a ustanove~1 obsazeneho v § 28 čís. 3 čes, ob. zříz., že obci náleží též 
pe~e o bezpecnou a snadnou· dopravu. Avšak v povinnosti uložené praž
~ke obCI v § 81:, zach.ovávati třídy a sHuice a vykonávati policii uliční, 
Jest zahrnuta JeJI povmnost udržovali třídy a silnice ve stavu takovém 
by vy~o;rova,ly své,;,u účelu, tedy v takovém, by byla po nich možná 
bezpecna .chuz:;. ayzda,.:, z této povinnosti pak plyne po,vínnost, ulice 
podle potreby CIS.fJtJ a pn náledí i posypávati pokud ovšem tato povin
nos! o.hledně čistění .chodníků před d'omy o:ním nařízením magistrátu 
n~nl preswnuta na maJlte,Ie ~?mu. Ta50 povinnost náleží k povinnostem, 
Jez, shrnu)e § 81,.obecn:llo radu prazského pod pojmem správy mistní 
p?hcle a lest tudlz ulozena obci jako veřejnoprávnímu orgánu pověře
nem.u vý.konem místní, policie. Domáhá-Ii se žalobkyně náhrady škody, 
po~evad,z obec chodmk v bezpečném stavu neudržovala, jest důvodeln 
JeJ~ho ,namku ~anedbání povinnosti, která jest obci uložena jako veřejno
pra~nl1~u arganu.v obor~ mís!n~ policie. To jest důvod veřejnoprávní a 
':: dusIed~u. ~oho Je~t ~ teto veecI podle § I j. n. pořad práva vyloučen, 
z.~ obecm rad prazsky nemá ustanovení srovnalého s § 37 čes. ohec. 
zr,12., Jest, be~ vymamu pro .otázku; zda jde o nárok veřejnoprávní či sou
kJomoplaV11!, zda tedy porad prava Je vyloučen nebo připuštěn. Roz-
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sudkv ubou nižších soudů a celé řízení předchozí jsou tudíž zmatečné 
rodl~ § 477 čis. 6 c. ř. s. Bylo je podle §§477 prvý odstavec, 478 prvý 
odstavec, 513 c. ř. s. zrušiti a žalobu odmítnouti. 

čís. 7600. 

Má-li hromadná věc jako taková býti předmětem zástavního práva 
v tom smyslu, že jednotlivé kusy zcizením vystupují ze zástavy a jiné 
nově nabyté vstupuj! na jejich mlsto, musí to býti zvláště umluveno, ale 
ani pak nemůže tu disponovati sám zástavce. 

Odpůrčí nárok v úpadku. 
Vědomost zástupce nahrazuje vědomost zastoupeného, v jehož jméně 

vystupoval při odporovatelném právnún jednáni. 
Obdržel-li úpadkový věřítel zajištění neb uspokojení pohledávky za 

dlužníkovy insolvence, jest již v tom zkrácení ostatního věřítelstva a 
plyne z toho odporovatelnost jednáni. Je-Ii však druhou stranou, účast· 
nou na právním jednání, osoba jiná, musí žalobce prokázati kromě ostat
ních předpokladů, že tímto právním jednáním byli věři~elé zkráceni. 
úmyslu úpadce, poškoditi věřitele, se k odporovatelnosb podle § 3~ 
čís, 2 konk. ř. nevyhledává. Jde o případ § 31 čís, 2 konk. ř., nebyl-ll 
oddě!ný věřitel zaplacen z výtěžku hromadné zástavy, nýbrž uspokoj':,n 
kupním převodem zastavených věcí. Spadá sem též případ, bylo-Ii dluz
níkem ve stavu insolvence poskytnuto oddělnému věřiteli uspokojenI po
stupem účtových pohledávek. Otázka, zda druhé straně musela býti 
dlužníkova insolvence známa, jest otázkou právní. Zavinění stíhá tu ne
jen toho, kdo byllehl<omyslným, nýbrž i toho, kdo byl prostě nedbalým, 
lhostejným, nepozorným. 

Nebyl-Ii oddělný věřitel zaplacen z výtěžku hromadné zástavy, nýbrž 
uspokojen kupním převodem zastavených věcí, jest opodstatněn i od
půrčí důvod § 30 čís. 1 konk. ř., stal-Ii se převod již za insolvence dluž
níkovy. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 731/27.) 

Správce úpadkové podstaty domáhal se odpůrči žalobou na žalované 
záložně, by proti úpadkovému věřitelstvu byla prohlášena bezúčiunou 
kupni smlouva ze dne 19. a 20. března 1925, jíž převzala žalovaná od 
úpadce zboží, v žalobě jednotlivě vypočtené, celkem za 128.054 Kč 
50 h, jakož i postoupení účtů, v žalobě jednotlivě uvedených, v celkové 
výši 40.714 Kč 10 h a hy žalovaná byla uznána povinnou zap,lati!i úpad
kové podstatě ! 28.054 Kč a 40.714 Kč 10 h. O b a niž š í s o u d y 
žalobu zamítly. 

N e j vy Š š i s o u tl vyhověl dovoláni žalobce potud, ž·e uznal prá
vem, že proti věřitelstvu v úpadku firmy N. prohlašuji se bezúčinnými 
právní jednáni mezi úpadcem Janem N-em, majitelem firmy N., a .žalo
vanou a to kupni smlouva ze dne 19. a 20, břema 1925, kterou žalovaná 
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přc\'zala věci, jed~l1~t1i~,ť ,V rozsudku. ~lvedell~ celkem za 128.054 Kč 
::>0 ha, postoupeni učtu upadce protI Jednotlivým firmám, v rozsudk •. 
uvedenym,. c;lkem za. 40.714 K:č 10 h, že žalovaná jest povinna to L1Zna~ 
a,n,ahladll! ~padkove p,oostat:: 128.054 l5č 50 h; pokud však rozsudky 
mZSlch s?udU byl~ zalmtnuta zal oba, by zalovaná byla uznána povinnou 
zap,l,atlÍ! upa~kov: podst~tě 4~.714 Kč 10 ll; dovolací soud rozsudky obou 
Ill,ZSI~h soudu zrusII a vrahl vec sDudu prve stolice, by v rozs,ahu zrušení 
dale Jednal a znovu rozhodL . 

o ů vod y: 

. Oo~olání uplatňuje )ako dovolací důvody čis. 2--4 § 503 c. ř. s. Při 
J,:ho prezkou,ma~1 dluzno se zabývati především otázkou, zda sporná 
vec byla spravne posouzena po právní stránce. Žalobce odporuje kUP"í 
smlouve ze dne 19. a 20. března 1925, jíž převzala žalovaná od úpadce 
z Jeho p~dniku různého zboží jednotlivě vypočteného celke;]] za 
128.054 Kc 50 h, dále postoupení účtů jednotlivě uvede:1ých v celkové 
~ýšl 40. 714 l5č 10 h, z 0od~ůrčich důvodů § 28 ,č. 2 a 4, § 30 Č, I a § 31 
CIS, 2 konk. L Je-II odpurcl narok opodstatněn jen z některého z těchto 
důvodů, ~Y!? by ;byt,;čno zkoumati, zda jsou tu též předpoklady ostat
~Ich o?pu,rclch 9uvo~~. Oovola,.Í soud obmezil se na to, že přezkOUIl"1 
zalobll~ narok predeVSllll s hled,iska odpůrčího důvodu podle § 31 čís. :2 
konk. !., po případě též podle § 30 čís. 1 konk. ř, Podle § 31 čís. 2 
k9~k Lize, o,dporovati právním jednáním, jimiž se dostalo úpadkovému 
vefIteli.rz~Jlst~l1! neb ~spokojenÍ, a veškerým právním jednáním, věřitele 
zkracuJlclm, Jez uzavrel úpadce s jiHými osobami, když druhé straně 
?ylo nebo musilo býti známo, že úpadce je nezp.ůsohilý k placení nebo 
ze, by! podán ?á,vrh na vyhlášení úpadku. Odporovati lze takovému 
pra,vlllmu Jednam, stalo-II se potom, co úpadce se stal nezpůsobilým 
platltl neb byl podán návrh na vyh-lášení úpadku a nestalo-li se dříve 
n~ž 6 měsíců pře~ vyhlášením úpadku. Otázku, zda jsou tyto zákonné 
predpokla9Y splneny v souzeném Sporu, dlužno zkoumati zvláště pří 
k~pomch pr~V'odech ze dne 19, a 20, března 1925 a zvlášť při postupech 
~ctu. Kupm ~mlouvy ze dne 19. a 20. března 1925 hyly uzavřeny mezi 
upadcem a zalovanou záložnou, jež hyla jeho věřitelkou. Úpadek bvl 
P?dle zjištění vyhlášen dne L června 1925. Odporovatelné právní jed
nanf spadá tudíž, do d?by šesti měsíců před vyhlášením úpadku (odst. 
(~2 ,§ ,31 konk. 1.), O,ale bylo rozsudkem prvého soudu zjištěno a toto 
zJ1,sten~ nedoznalo z,meny, v rozsudku odvolacího soudu, že správce zá
lo~ny 5, a pokladn~k JeJl,B. dne 19, a 20. března 1925, když jednali 
s ,upadcem ,o prodey zb:~Z1 a Zoa,řízení, dobře věděli, že J"n N., majitel 
fn my N" (up~dkyne), JIZ nemuze platIti a že je insolventním. Právní 
Jedna,:', Jemuz odporuje správce úpadkové podstaty, stalo se tedy již 
y dObe, kdy Jan N. byl nezpůsobilým k placení, a zástupcům záložny 
byl ten!o Jeho stav dobře znám. Uvádí-li se v rozsudku odvolacího 
wu~u, z: tu ,není podmínek odporovatelmsti podle čís, 2 § 3 í konk. ř. 
ponevadz pry soud nabyl přesvědč:enÍ, že zástupci žalované záložny ne~ 
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věděli v rozhodné době od 1. ledna do 12. břcz;lya olg.2~ o úpa~cově yins~l-
vencL může se to očividně tykati jen po:tupu udu, Je:: se ,v te dob; plO

vedly, nikoli smlouvy ze dne 19. a 2? brezna ,19~5. Vzdyt ~dvolacl soud 
na jiném místě sv)rch důvodů uvadl vysl~::n:, ,ze ~1em,~ ~u;~d~, b~ s~ 

Ich}',lil od správného závěru (vlastne z]lstem), ze UreClI11CI zalO\ ane 
oe , . t' I t' záložny dne 19. a 20, března 1925 věděli, že upadc,e Jes '~SO ~en mill; 
Vědomost zástupce nahrazuje vědomost zastoupeneho, v Jeho,z Jmene 
vystupoval při odporovatelném právním jednání s úpadcem. Prav"" jed
nání, má-li býti odporovatelným, musí býti takovým, ž~ se Jí~n dostalo 
úpadkovému věříteli od úpadce zajištění n;b u~pokoJ,el11,krytl leho po~ 
hlecIávky z úpadcova jmění v jakékolI forme. ŽalOvana doznala, ze kuplll 
převod zboží a zaříz,ení měl sloužiti jako další úhra,~a na účet ,"yr?vna
cích kvot a na běžný úvěr a že docile~ých ce~ pou~"~ ku kry;1 sv:vPo
hledávky. Odporovatelným jest takove pravl11 jednan! proto, ze ventel,. 
věda že u dlužníka nastaly již podmínky úpadku, prece SI z Jeho ,111;],
jetku' dává pro svou pohledávku ~oskytnoli'ti .,z.ajišt~ní n:b USPOkOj,~I~', 
ačkoliv by majetku takového dlužmka, kdyby J~z ~ te dO,~e brl ~~hlas~n 
úpadek, bylo použito k poměrnému uspokoJem ~sech, ve;ltelu, ze p~o,~ 
na úkor ostatních věřitelů porušuje zásaClu steJl10111erneho uspokOjenI 
všech, jednaje s dlužníkem, jenž, kdyby byl již úp":,dek vyhláš~n, nebvl 
by k takovému právnímu jedná~í zp~sobllym" Obdrzel-1I ~e~y upadk0v,y 
věřitel zajištění neb uspokoJenl sv~ po~l,edavky za ,dluz,l11kovy II1S0,
vence, jest v tom již zkrácení osta~l1lho ventelstv~: z ce,hoz plyne ?dp,o
rovatelnost jednání. Je-li však drunou stI:anou, suca,stnenou ,na p~av11lm 
jednání, osoba jiná, musí žalobce prok~:atl ,k!Om,e ostatmch p~edpo
kladů, že tímto právním jeclnamm bylI ventele zkra,~el1!. Odvola,cl sO,~d 
neshledává podmínky odporovatelnostI podle § 31 CIS, 2 kank: L, Jez,o 
prý úpadce neměl v úmyslu poškoditi věřitele. To vsak ~em predpokla
dem tohoto odpůrčího důvodu. Podminkou je~t ,buď L ze bylo po'skY,t~ 
nuto krytí úpadkové pohledávce za stavu dluzlllkovy msolvence, kter;z 
jest jíž ° sobě pro ostatní věřitele ~~škozujídm, pro!ože okolnost, ~e 
dlužník ihned neohlásil úpadek, nemuze JI111 bY;1 na ujmu, 'n;bo,,z, ze 
právní jednání, uzavřené s jinými osobamI, poskozuJe O'st.atm vef1teh~-y 
ať přímo, ať nepřímo svým konečným ~ýsledk:,m" Nesejde proto n~ 
úpadcově úmyslu. Odvolací soud se vsak obslme pustIl do ,rozboru 
otázky, zda lze považovati zástavu,. zř!ze,nou pr? žal~vanou obema 11'?
tářskými spisy, za hromadnou a, pnsvedcl~ k n,l: p~uzlI t-~ho, na vyvra
cení ostatních odpůrčích důvodů, nikoE ~sak tez pn odp~rčlI11, dúvod~ 
podle čís, 2 § 31 konk. L Za !~ však vyuzll toh~ soud prve sto!lce, Jenz 
praví výslovně, že ohěma notarskyml SpISy, pmz nem odp'Ů',:ovano, byla 
pro žalovanou založena oddělná práva,. jež, kdyby nebyla byvala prove
dena tím způsobem, jak se stalo (datlOne !ll sOlutum!, byla, by pro~e
dena podle § 48 konko ř" což prý právě vylUČUJe vy?odu zvalovane ~. 
škodu úpadkových věřitelů. Oba nižší soudy jsou tohQ nazoru, ze smluvm 
zástavní právo podle notářského SpISU ze dne 7, lIstopadu 1923 ,~ 23, 
února 1924 bylo hromadnou zástavou, jež se vztahovala I na dalsl vy
robenou obuv neb opatřený materiál, kteréž automaticky vstupovaly na 
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místo pů.~odních předmětů,po jejich prodeji nebo spotřebení, takže ža
I~vana tez d~e I~. ~ 20. brez~a 1925 koupila zboží, jež pro ni bylo za
s<avel;o .. Odu~o~nuJI to tInl, ze se I v notářských spisech mluví o hro
l1:aclne ~as!a\~e, z~ toho v}žado~ala sama povaha věci a že bylo zjištěno 
zastupCI .zaloz;,'y ja~o s~edky, ze Jan N. prodával za souhlasu žalované 
z~staven.e_ ZboZI, obj,ednaval nový materiál na úvěr záložny, vyráběl dále 
oouv a ucty na nove vyrobené zboží postupoval žalované. Než dovolac' 
stohce nemůže se k těmto názorům přikloniti a důsledkem toho n€sdil; 
stanovlsko,. že ~upními převody ze dne 19. a 20. března 1925 nemohlo 
nastali zkrac~n: úpadcových věřiteIl!. V notářském spise ze dne 7. listo
paclu.1923 dava)an N. žalované za její pohledávky úhrnem 170.000 Kč 
do z~stavy zbo;" uve~ené v ~d~tavc~ 1-6 přesně podle jednotlivých 
druhu ?O do po,:tu a vahy s udamm mmtnosti, kde se nacházejí, a pod 0-
tyka v~slovne, ze bylo do rukou plnomocníka záložny na místě samém 
j~ko zast~va_ kus P.? kus: odpoNtáno, jemu kus po kuse odevzdáno a 
jll1! pro zalozn~ prlJato, ze ve jmenovaných místnostech je příslušným 
zpu~obem oznaceno, že nacházející se v nich zboží vyrobené dohoto
vene 1 nedohotovené i surový materiál k výrobě určený slouÚ za hro
n~adn?u zásta;:u pr? o~u pohledávku 170.000 Kč, takže každý může zvč
d:.Ťl, ze tyto predmety JSou zastaveny. Byla tedy pro určitou pohledávku 
znzena, zásta~a na v~t~ím množství zbožÍ, avšak jednotlivě poznaČ'eného 
a do~ zastavy jednothve odevzdaného a převzatého. Ú úmluvě že se zá
s~~vt' na to~:to zbož~ má rO"zurněti ta~, že se vztahuje hr~madně na 
vscchno ZbOZi v podnlku, takze na místo odprodaného nebo zpracova
.J1e~o na~tup~Je samo s,ebou, zboží n()i~ě došlé nebo vyrobené, není ve 
sf;lSe alll zlllJnky a pro;o vyr~zu .»hromadn~ zástava« mohlo býti po
uZ,lto ~?uze k, oznacem mnozSŤvI zastaveneho zboží. Zcela podobně 
b)" la ~nzena zastava podle notářského spisu ze dne 23. února 1924 
~ako zaru,ka vyrovnacích kvot včetně daní 136.732 Kč 80 h na předmětech 
jednothve vyp:očte!,ých v odstavci 1.-IV., při čemž dlužno ještě zvlái"ě 
P?do,tknoutl: ze zastavou bylo též množství individuálního zařízení to
v?rlllho: POJe,:, hro,m?dné ,věci vym,:zuje § 302 obč. zák. Jest to souhrn 
Vlee J:d?otl!v~ch vec.I, jenz se povazuJe za Je.dnu věc a bývá označová!1 
spol~cn'yn: jll1<;nem,_ jsa pokládán za celek. Z obsahu notářských spisu 
vyply~a, ze predmety, tam uvedené nebyly dány v zástavu jako hro
maqny ce:lek, nemluve ani o l1Iezastupitelných věcech továmího zaří
zem., Ne]]l rozh?dným, jaké P?dmínky si stanovilo ředitelství záložny 
za prevzat~u zaruku vyrovnaclch kvot v protokole ze dne 14. února 
192~, ny?rz to, jakým způsobem byla zástava zřízena. Hromadná včc 
Je predmetem právního obchodu a může tudíž také sloužiti za zástavu 
(§ 448.obč. úk·l· Má-Ii hromadná věc jako taková býti předmětem 
zasta.vlllho prava. v tom smys,l.u, že jednotlivé kusy zcizením vystupují 
z~ zast~~y, a jlile ll"ove nabyte vstupují na jejich ll1ísto, mllsi.Jo by !o 
by tl z_vlas!e umluveno, ale am pak nemůže tu disponovati sám zástavce 
pr~toz~ zastava má ~ýti odňata jeho zásahům (§ 451,452, 1368 a 1369 
obc: zak.). ~odle Zjištění však Jan N. zboží sám prodával, nový ma
tenal obJednaval, obuv dále vyráběl. Měl-Ii účty za zboží záložně po-
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stupovati, pak se tímto zpúsobem postupně zástava realisovala a, pokud 
pohledávka záložny nebyl~ postoupený,::,i účtl uspokojena, p,oIby:a po
tud zástavy, pokud ZClzemm nebo spotřebenllll vystoupily predmety ze 
zástavního zá'vazku .. žalovaná ve spotu sama ani nepřišla na názor, že 
by věci, jež dne 19. a 20. března 1925 koupila, měla ještě v zástavě dle 
obou notářských spisů, a dokonce v dopise ze dne 20. ledna 1926 sdě
luje správci úpadkové podstaty, že řada prodaných věcí, kteréž vypo
Čítává, nebyly obsaženy v nrotářském sp.ise a že proto útržek za ně mu 
poukazuje. Kdyby bylo pravdou, že pro pohleď~vky záložny~yla zří: 
zena hromadná zástava, která posud platné trva, nebyla by zalovana 
dne 1 n. a 20. března 1925 týtéž předměty kupovala a býval by částečně 
zbytečným také již notářský spís ze dne 23. února 1924 . .Již počín:ání 
žalované svědčí proto o tom, že původně sama věc tak nepOjímala. Mlmo 
to tvrdila sama, že Jan N., než v roce 1924 přišel do vyrovnání, měl 
u žalované dluh úplrně vyrovnaný a ještě mu zbývalo k dobru aSl 
15.000 Kč, kterouž částku také uvedl mezi ak.tivy ve vyrovnám. Zapra
vením dluhu zaniká však zástavní právo na movitostech (§ 469 obč. 
zák.) a proto nelze na zástavní právo z notářského spísu ze dne 7. Ii
s!opadu 1923 vůbec poukazovati, když jím byla zajištěna určitá, avšak 
později zaplacená pohledávka. Konečně, kdyby se i mohlo n-a zástavu 
v tomto případě pohlížeti jako na hromadnou záshvu, jak jí vykládají 
nižší soudy, nebyla záložna jako odděl"á věřitelka zaplacena výtěžk.em 
této zástavy, nýbrž byla uspokojena kupním převodem zas,t~v,:~ych 
věcí (datio in solutum). V tom však je velký rozdíl a má to dU'lezltost 
pro úpadkové věřitele, jednak s hlediska odpůrčího důvodu § 31 čís. 2 
konk. ř., pokud se týče otázky, zda se mohou cítiti poškozenými způ
sobem úhrady oddělného věřitele, jednaM též s hledíska § 30 čís. 1 
konk. ř., zda žalovaná měla nárok ma uspokojení toho druhu, jehož se 
ji dostalo. Podle § 48 konk. ř. vylučují věřitelé, kteří mají 'p,~ávo n~ 
oddělné uspokojení z určitých úpadcových věcí, úpadkové ventele az 
do výše svých pohledávek ze zaplacení z těchto věcí (zvláštních pod
stat). Kdyby žalovaná byla výtěžkem zástavy zaplacena, nemohl by 
správce úpadkové podstaty tomu odporovati podle čís. 2 § 31 konk. ř., 
protože by nemohl tvrditi, že úpadkoví věřitelé byli zkráceni, ježto tím 
způsobem nic neušlo odporovatelným způsobem ze všeobecné podsta~r 
Ale jen tento způsob úhrady oddělného věřitele je podle zákona pn
pustným a proto neodporovatelným. Žal.ovaná, ač měla vykonatelný no, 
tářskv spis (§ 3 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. z<ik.), ne
reali"ovala zástavu předepsaným zpúsobem, nýbrž ji kupem na sebe 
převedla na částečné uspokojení své pohledávky, ujednavši si sama 
s dlužníkem přejímací ceny. Nelze namítati, že ustanovení § 48 konk. 
řádu nemožno vztahovati na prodej, jemuž se odpÚ'rtIje, poněvadž byl 
proveden ještě před vyhlášením úpadku, podle dohady strao. Prodej 
byl proveden již za imsolvence. Je-Ii dlužník insolventní, jsou tu Jlz 
hmotné předpoklady vyhlášení úpadku. Odpůrčí nárok je tedy opod
statněn též s hlediska § 30 čís. I konk. ř., poněvadž z důvodů právě 
vyložených llemMa žalovaná nárok na uspokojení tbho způsobu. jehož 
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~e ji dostalo, totiž na uspokojení pohledávky kupem zbo-' 
upadc_ova. Ze vše~h těchto úvah plyne, že kupní smlouva ~~ ~ne 19 
20. br:zna 1925 Je se stanoviska předpisu § 30 čís. 1 a § 31 č' . 
kon~'1 r. ~dporovatel~á, tudíž proti úpadkovému věřítelstvu bezúčil~;, 2 

e o poro_vate~ntm podle § 31 čís. 2 konk. f. jest i 'Ostoneni ( ~. 
Byl~ p~drob':.e zllsteno, které účty, v jakých jednotIiJých čfstkácl~tU. 
v~ __ tere dobe byly úpadcem post'Oupeny. Pokud se týče doby byl a 
~rs~~no d~plsy mezi úpadcem a žalovanou o postupu jednotIjvý~h po o 
'~lav~k,ze se tak stalo d,ne 9., 16.,24. a 29. ledna 1925, dne 7., 14-

a . unola 1_~~5 a dne 4, a 12. března 1925 v úhrnné výš.i 40.714 K' 
10 h. Oba 111ZS1 soudy praví o iěchto postup,ech z-e' d Č 
te1n' . fl" 3 vo , neJsou o- porova_ 

. e ani p.o;e "! 1 CIS. 2 ko·nk. ř., poněvadž v době, kd se ostu 
s~aly, n.evedeh zastupci žalované o insolvenci Jana N-a kt~ry' 'jaPk' ?Y 
pn postupová' " hl d' " e sam 
__. _ nI one.~n p? : ~vek I;eměl úmysl poškoditi a zkrátiti vě-
~I,tel~ ~vs~k_byIO JIZ vyse receno, ze při odpůrčím důvodu p'Odle § 31 
CIS, On, r. nesejde na úpadcově úmy'slu ny'brz- 'ed' - t br' h ". " 'J . me na ,Dm zda 

y I Je o prav111m Jednáním věřitelé bud' přiÍno bud' ko ~ " , 
sledke k' . N'''' ' , neonym vy_ 

b r m, z racenI: I~sl~so,~dy se tu ani nepokoušejí tvrditi, že věřitelé 
ne y 1 pl ot~ zkracenl: ze slo, .o uspokojení oddělného věřitele ze zá
~;~vy, nebol netro:ulah SI tvrdltr, že také účty za prod~né zástavní před-

ty ,(~dyby se Jednalo o' hromadnou zástavu) vstupují jako zástava 
~al JeJlc, 1111 S to. Bylo-Ii tedy úpadcem ve stavu insolvence poskytnuto 
::a ovane uspokoJem, postupem účtových pohledávek, nehude. 'Och b' 
z-e se \~k stalo n:: ujmu pods~aty, určené ke stejnoměrnému ~ozdlIe~i 
meZI ~efltele, tudlz k jich zkraceni. Bylo zJ'ištěno že zástu " '1'-
v dobe postup." o I-I' dl _, '_. ' pCI za ozny 
v -, . u ne~e( C I o . uzmkove Insolvenci. Pak ale bylo třeba 
YPOr_~d_atr se I s. otaz.kou, zda zástupci záložny ° insolvenCÍ dlužníkově 

an~ v~ etl nel~u,sl'il. Nebol' podle § 31 čís, 2 k'Onk. ř, nelze od orovati 
pr~vmm) ed,,~mm, když druhé stran.ě ani nebylo ani nemusho býti 
~~~Fo, ,ze Je. upadc~ nezpůs?bi!ý ~ p1~c,eni. Otázka, zda muselo jim to 

y znamo, Jest otazkou pravnr, týkaJICI se zavině"í nedbáním patřičné 
pozor;,o,str, ~ot~ zavrnění stihá nejen toho, kdo byl lehkomysln' (hrubé 
zavInelJl), nybrz I tOho" kdo byl prostě nedbalý, lhostejný n~ ozomý 
~ ~suz?~ay lze na zavrnění ze zjištěných ze'Vnkh oko-Ino~ti Gndicí). 
1 t?~~J~~:?-.trt~h okoln:ostr: Ja~ N. )iž pn vyrovnání začátkem roku 

,- e z: ne ? Jmenr,. po·nevadz na zaplacení kvot b 1'0 otřeví 
aSI 163,000 Kc a me'l aktrv Jen asi 124 000 Kc~ Obchod b I Y P , 
'e 'kl d- '- '- _ . , 'y provozovan 
J .n ,na za -a e llveru zalol-ny, vsechno zboží a zařízení za'v'od' b I .. ~ 
notařsky"m ď d . ". ,,u y o JIZ 

I' ,s~lsem ze ne 23, unora 1924 zastaveno pro záložnu kteráž 
~yp~cela ~ver lIknavě, někdy jej i odepřela. Proto N. v rOCe 1924 'en 
ZI~O:r1, v unoru 1925 byl ,n~kte~Jmi věřiteli upomínán a žádal záloinu 
o uver, _~~ m;'hl zaplatltr, uver vsek neobdržel a proto oznámil 1 b-
19

1
25 ve::telum, že nen;ůže platiti, by pos,ečkali, Firma S. vš;k ~~~~ 

V'a a a ~ez Irrma D, nalehala na zaplacení a od berniho úřadu dostal N 
platebm rozkaz. Již před 1. březnem 1925 vylič'] za'l - - ' .0. t ' 
uvedl dl h - 'd I ' , ome s'VuJ s av 

" v '~Y a za: a pls,emně o úvěr, načež asi druhý den přišel 8' rávc~ 
zalozny S. a revlSOr K. a revidoval jeho závod, Záložnč oznámil féž že , 
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žádal věřitele o poshovění, nedostav úvěr. Dne 18. března 1925 vyličil 
znova v záložně celý svůj stav, že již nemŮže piatiti, a podle soupisu 
byl tehdy asi 100.000 Kč předlužen, načež došlo dne 19. a 20. března 
1925 k onomu prodeji všeho zboží v továrně, jemuž se N. bránil, ne
chtěje nic prodati, ale zástupci záložny na něho naléhali a neupustili od 
naléhání, až jim konečně zařízení a zásoby prodal. Na jeho poznámku, 
že mají naspěch a co tomu řeknou druzí věřitelé, že se obává, není-li 
to trestným, odpověděl správce Š, nebo pokladník B., »kde nic není, 
ani smrt nebere«. Již z dopisů ze dne 6., 20, a 23. února a 9. března 
1925 byl'O zjištěno, že žalovaná naléhala na N-a, aby splnil objednávku 
firmy S., na kterou mu dala 50,000 Kč, a aby uhradil účty vrácené 
firmou O., takže věděla, že se Janu N-ovi nevede dobře. Z toho všeho 
plyne, že Jan N. byl v insolvenci aspoň již v době, kdy došlo k prvnímu 
posioupení účtů. Vždyť již od vyrovnání jen živořil, neměl téměř žád
ného jmění, obchodoval jen na úvěr, kterýž jen liknavě byl poskytován, 
někdy i odepřen a záložna sama opětně v té době naléhala na dluž
níka, by vrácené účty uhradil. Žalovaná sama v odpovědi na dovolání 
připouští, že úpadce již od prvopočátku, kdy ho zbavila veškerých 
dluhů a kdy se stala jeho jediným věřitelem, byl již inSO'lventní, jakož 
i po celou další dobu až do 19. března 1925, právě tak, jako dne 19, 
března 1925, Z toho však plyne logicky, že také aspoň musila věděti, 
že Jan N, je nezpúsobilý k placení, když jí postupoval účty. Vychází to 
i z té okolnosti, kterou žalovaná sama v dovolacím sdělení přiznává, 
že situace v době, kdy d'Ošlo k notářským SpiSŮ111 ze dne 7, listopadu 
1923 a ze dne 23. února 1924, pak k ujednání ze dne 14. února 1924 
byla taková, že se úpadce zavázal postupovati záložně veškeré účty za 
zboží a jejím prostřednictvím platiti své dluhy a že jí byl vyhrazen 
dozor na vedení celého závodu. Byl-Ii však finanční stav J~na N-a tak 
neblahým již od vyrovnání začátkem roku 1924, jak žalovaná připouští, 
a vykonávala-Ii neb mohla-Ii vykonávati tak rozsáhlý dozor na vedení 
závodu, pak jí také tento neblahý finanční stav musil býti znám a to 
již v době, kdy jí dlužník poskytoval první účty na úhradu. I toho, kdo 
o insolvenci dlužníkově l11usil věděti, postihují následky odporovatel
nosti, jako by o insolvenéi v-ěděl, poněvadž zákon pojem »musiti vě
elěti« klade na roveň pojmu přímé vědomosti. Pokud se však týč'e doby 
od 1. března 1925, joe přímo v rozporu se spisy, uvádějí-Ii nížší soudy, 
že ža10vaná nevěděla o insolvenci, když!ě bylo zjištěno, že dlužník již 
před L bře;mem 1925 vylíčil žalované svůj stav a uvedl své dluhy. 
Podle § 39 konk. ř. musí býti do úpadkové podstaty vráceno, co odpo
rovatelným jednáním ušlo ze jmění úpadcova nebo bylo z něho- zcizeno, 
a, není-Ii možno,bud' dána náhr"da. To je obsah odpůrčího nároku a 
předmět plněn'; odporovatelova odpůrce;, Pokud se týče plnění pro bez
účinnost kupní smlouvy ze dne 19, a 20. března 1925, žádal žalující úpad .. 
kový správce, by žalov'aná zaplatila do všeobecné podstaty 128.054 Kč 
50 h, t. j. částku, za niž záložna převzala od úpaďce zbo·Ží a zařízení. 
Žalovaná sama udala, že ce,na byla normální, běžná a pro úpadce. vý
hodná, Podle zjištění byly to ceny prodejni, za něž úpadce zboží pro· 
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dáv,al; Tuto cenu žádá žalobce pro všeobecnou podstatu jako náh d. 
plm111 a .se strany žalované nebylo proti jeho výši a příslušenstv~a ď~ 
mltek. Nasl·edkem prohláše,ní bezúč'i,nnosti postupu účtů do 'h' ~a 
lob I 'I'" I ma a se za
" ce :ap ace~1 p. ne cast cy ~0.714 Kč 10 h, na kterou zní postoupe'l~é 
ucty. zaJ.?vana vsak tvrdIla, ze n'a tyto účty obdržela jen platy celkem 
31.53~ Kc ~O h. O tom nebylo lednano a nelze toliko v této části spo. 
lehlI~e o vecI rozhodnouti. Bylo proto důvodnému do'V'olání vyhov' f 
tak',ze v tomto poslednějším bodu byly rozsudky nižších soudů zruše~ I 
a vec ~racen'a s~Udu. prvé sto}ice k dalšímu pro brání a k llovému roZ 
hodl~utr, v 0~tat111ch castech vsak byly změněny a bylo rozhodnuto hned 
ve vecI same ve smyslu žalobní prosby. 

čís. 7601. 

Mezinárodní právo soukromé. 

Náro~ na ?znání n~m~~želského otcovství a na placení výživného 
~znes~ny proti t~zemC!, dl!et~m, zrozeným v Německu, z matky, která 
]e~~ neme.:,kou stá!'"í pnslusmc/ a bydlí trvaje v Německu, kde také sou
loztla se zalovanym, dlužno posuzovati podle práva platnéh N' _ 
mecku. ' o v e 

Až do ~zákoněni jiné vlastní koUsni normy dlužno ve styku s Ně
me~kel!1 prav~ o~vety l;Ižívati kolisní pormy čl. 21 uvoz. zák. k něm., 
obc: zák. Pomer ~emeckeho nemanželského dítěte a jeho matky k otci 
?Iuznovp~suzo~ati podle práva němecI\:ého, nemohou však otci býti ulo
zeny ~et,šl povmn~ti, než je připouštějí československé zákony. 

v ,Nam!~kou pl!!1U1lt concubentium daJ žalovaný zřejmě na jevo, že si 
pre]e mlh ro~eprtvrozso~ou podle práva německého. Výslovného ná
vrhu na POUZltl nemeckeho práva nebylo třeba. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv I 1850/27.) 

žal.?hě ~l:ezletilé při~luš'l1ice říšskoněmecké proti tuzemci o llZnam 
neman,zelskeho otcovstVI a o placení výživného o b a niž šíd; 
vyhovely. s o u y 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvemu soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 

Důvody: 

Předmětem sporu jest nárok na uznání otcovství a placen' ". 'h vzne '- . d 'V, I vyzlvne 0, 
seny pro~1 z eJslmvu státnímu občanu dítětem zrozeným v Německu 

z matky" ktera, JSouc nemeckou státní přísluií,nicí, trvale bydlí v Německu, 
kde take se .. zalovan~m .soulo.žila .. Žalovaný namítá, že nemanželská 
matka souloZlla v kr~tIcke dobe take s jiným mužem. Poněvadž tato ná
mitka. (exceptlO plu;l,um concuben;tium) je<St přípustnou podle práva ně
meckeho, ale vyloucena podle prava československého, dlužno rozhod~ 
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nOLlti pleOC1l1, podle kterého práva má bj"rti posuzován právní poměl'" 
stran. Nejvyšší soud usnesl se odchýliti se v této pochybné otázce od 
svého dosavadního rozhodování a uznal, že má býti o námitce žalova
ného rozhodnuto podle práva platného v Německu. Právní poměr mezi 
nemanželským dítětem a jeho matkou na jedné a nemanželským otcem 
na druhé straně jest, jsou-Ii stJ'any příslušníky různí'ch států, podle své 
přílOzené povahy takovým, že lze najítí důvody pro použití práva toho' 
i onoho státu a že vyžaduje zvláštního právního pravidla 1. zv. normy 
kolisní, která by rozhraničila obor práva domácího a práva cizího a sta
novila, kterého práva sluší užíti. československý právní řád nemá dosud 
takového právního předpisu. Ve sporých ustanoveních všeobecného ob
čanského zákol1níka (§§ 4, 34-38, 300), exekučního řádu (§§ 79-86) 
a jiných československých zákonů o mezinárodním právu soukromém,. 
nelze najíti předpis, jehož by aspoň obdobně mohlo býti použito pří ře
šení této otázky. To ovšem nemůže býti důvodem, by soud rozhodl po
dle libovůle. Podle § 7 obč. zák. jest povinen říditi se v takových přípa
dech přirozenými zásadami právními, těmi pak dlužno dnes rozuměti 
příkazy obecného právního přesvědčení, jak se U'ivořilo pod vlivem plat
ného domácího právního řádu a v souhlase s ním za dnešních hospodář
ských, sociálních a mravních poměrů a názorů. N011í třeba teprve v sou-
zeném jednotlivém případě zabývati se podmbně těmito zásadami a hle
dati v nich pravidlo pro řešení sporné otázky. To se již stalo všeobecně 
a způsobem, zaručujícím plnou objektivnost a spolehlivost V osnovách 
zákom o mezinárodním právu soukromém z let 1912 a 1913, jež byly 
opětovně předmětem jednání zvláštní, za tím účelem odbomě sestavené 
komise, byla sporná otázka rozřešena samostatnou kolisní normou, ta 
pak byla převzata beze změny jako § (36) do návrhu subkomitétu pro 
revisi občanského zákonníka pro ČElskoslovenskou republiku. (Vše-
obecná část občanského zákonníka a právo obligační, referent Dr. Jan 
Krčmář.) Navržená nOrma zní: "Povinnosti nemanželského otce.!. Po
kud se týká určení nemanželského otcovství, nároku nemanžeLského dí
těte na výživu a nároku nemanželské matky proti otci dítěte, platí právní 
řád státu, jehož příslušníkem je matka v době narození dítěte. 2. Mají-Ii 
otec i matka v době narození dítěte bydliště v tuzemsku, platí zákony 
tuzemské, pokud jsou matce nebo dítěti příznivější.« Dlužno pokládatr: 
toto pravidlo toho času za objektivní doklad všeobecného prá\Cního pře
svědčení a říditi se jím podle § 7 obč. zák,. dotud, dokud sporná otázka 
nebude upravena positivním právním předpisem. Druhý odstavec na
vržené normy jest pro souzený případ bezpředmětným, neboť matka 
bydlila při narození dítěte v Německu. Platí první její odstavec, proto 
musí zažalovaný nárok a zvláště námitka plUriUlll cOl!1cuben'tíum býlí
posuzovány podle práva německého. Pro použití tohoto práva mluví 
však ještě další důvod, čerpaný z § 33 ohč. zák. Tímto předpisem po
skytují se cizincům stejná práva a ukládají se jim stejné povinnosti jako 
státním občanům, ale zaručená jim roV'noprávnost jest vázána podmín-
kOll, že i jejích domovský stát poskytuje zdejšim státním plislušníkům 
stejná práva jako příslušníkům vlastním. Nedodržuje-Ii cízí stát vzáj'em-
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nosti (formální reciproc't ) " . 
',odvety (retorse) a pos~:o~XyStnla:arozkdeJšiCh soudech, by uživaly práva 

t 't' ", , Clzrnce tak Jak 'eh d s a ClnI s naroky zdejších řísl,' 'k", ; J o ornovský 
zvláštní posítivní právní Př~d' USnI, ~', po~ud ovsem tomu nepřekážeií 
již uvedeno dosud není Dlu,PISY, Jlc lz vsak pro spornou otázku jak 
ccm jest dÚě příslušné do N~~I~eť;~t~ ~a sou;enén: případě, kde ž~IOb_ 
novuje německý právní řád v obdob' n~, yohcl, zkoumati, co usta_ 
nemanželských dětí a J'e'iel t k nYCh ynp~dech o nárocíCh zdejších 
\"h' J ,1 ma e proÍ! Clzlm nel a ' I k' 'y radnym pramenem tohořo. " '" " n nze S ym otcům 
meckou říši z IR srpna 1896 p~z~:nl Jest, obč'ans~ý zákonník pro ně~ 
teho mŮže býti považován za ;,ot~l~cte,st vse~~e~,ne přístupným, obsah 
zadovaného v § 33 obč, zák " y, nepo le uJ~ proto dUkazu, po
vacího zákona k německém~ ~~~!np~c1y p~chyb'~e, Článek 21 uvozo_ 
Unterhaltspflicht des Vaters ge ns.~emu zakonnrku ustanovuje: »Die 
seine Verpflichtung der Mutt ~enu er clem ulnehelichen Kinde und 
Entbindu1ng uml d~s Unterh lt

er 
le Kosten der Schwangerschaft, der 

c!es Staates beurteilt dcm d~e sMZ~t ersetzen, wrrclnach den Oesetzen 
angeMrt; es k6nnen jedoch nícht ~e~~ zurl ~~~t "~r Oeburt des Kindes 
macht werden, als nach den deu erge len e n"pr~che gelteud ge
mecký zákon neposkytuje ted ts~hen Oe,e!zen begrundet sind,« Ně
stejná práva jako domácím 1;,~~:lm ~:emamelsky~n dětem a matkám 
právních nároků bylo užívá~o 6u/ 1~~r~z~Je, ,by pn posuzování jejich 
meckých podle toho které 's ,za ?1:~ JeJIcH vlash neb zákonů ně
rušení zásady formální recipJroOUcl"tvYhtOdneJ,sl pro nemanželského otce, Po-

" Y s anovene v § 33 obc' 'k' , ,. . a nepoplratelne, Nelze namítati' ," ' za , Jest zJevne 
manželským matkám a dětem d' 'lze pratyo cesk?'slove~ské poskytuje ne-

, , I em s eJna pIava dlle'm v' , , pravo neme.cké takže k'" )' lOe prav nez 
úspěchu, jako I;ěmecké l~e!~~ž~lls~~s;~~~lI u I:ěmec,kých ~ou~ů téhož 
venska právní pravidla o " {' a d~h, Nemecka a ceskoslo
rozcházeJ'í se J'ešte' d,nes ppoolčn~rtU }l~manzelskych, dětí a matek k otci 

I, as ecnem II ed .... h 
,dílčí novelou k všeobecu'e'mu b" k' v em JeJlC v souhlas první 

" . ' o C"'ns emu zákonu'k k ' , 
TI1itky p'Iunum concubentium' ". I ll, rome otazky ná-
vení kritické doby početí a I v ~lllyc~POdrobnostech, tak při stano
proto ani s hlediska 11'111' pl rtoz~ahU :kyzlvovací povinnosti otcovy, není 
h ' " ' J a nyc za onny' ch před ' , '- , 

ou byh Jak v Německu tak Č k I pI·S,U, Jez Ovsem mo-
k , " ,ves os ovensku změ' kd ' 

, c, a koJrsil11 norma zůstane v platností ' n:ny, ~žto neme-
ryeh případech nebude zdejším přísluŠn~k~ouce~a mo~n~st, ze v někte
zeno vzhledem k ustanovením č. a um ,neme;:kyn;1 soudy přisou
za stejných okolností bylo ", eskoslovcnskych zakonu toHk, kolik by 
vodu odvety předepsané v § ~~sobu,zen?k příslušníku:" německým" Z dů~ , 
nároky německých nemanželsk; ~' ~:t" nemohou ceskoslovenské soudy 
než ustanovuje německý právní ř~ d e I, a ;natek p:~suzovati příznivěji, 
níků, (Srovnej Unger System I s: ~o~a~,~lch zdelsleh státních přísluš
Ehrenzweig System 1925 stl, 98r Až d I sch O~c~nsk~ právo" čl. 100, 
normy musí ve styku s Němecl ' o uzakonenl JIne vlast'i1l kolisní 
normy stanovené v č'l 21 ,en\pravem?dvety býti Užíváno kolisní 
konníku, Poměr něme~kéhou~~ez, za, ~nka 'hk ne~,~ckému obč"nskému zá-

manze s c o dltete a Jeho matky k otci 
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dlužno posuzovati podle práva německého, nemohou však býti otci ulo
ženy větší povinnosti než je připouštějí zákony československé, Odvo
lací soud vytkl, že žalovaná strana neučinila v první stolici návrh na po
užití německého práva, ale nevyvodí! z toho právem žádné důsledky, 
neboť ten,to důvod nedostačuje v souzeném případě, by bylo užití ně
meckého práva vyloučeno, Námitkou plurium concubentium dal žaJlo
vaný zřejmě na jevo, že sí přeje míti rozepři posouzenu podle právn'ho 
řádu, jenž tuto námitku připouští, tedy poclle práva německého, Tak po
chopí! jeho přednes i procesni soud, a proto se zabýval otázkou, kterého 
práva třeba užíti, Výslovného návrhu na p'oužití německého práva ne
bylo třeba, neboť i rozhraničení oboru práva domácího a práva cizího 
jest částí domácího právního řádu, a toho užívati jsou soudy povinny 
i bez návrhu stran, Následkem nesprávného názoru, že zažalovaný nárok 
dlužno posuzovati podle československého práva, nebyly provedeny dů
kazy nabídnuté žalovaným k opodstatnění námitky pluriu'l11 concuben
tium a nebyla učiněna potřebná skutková zjištění. Řízení zůstalo kusým, 
proto bylo podle § 510 c, ř, s, zrušiti rozsudky obou nižších soudů a na
říditi další jednání. 

Cís.7602. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 31. března 1925, čís. 51 
sb. z. a n.). 

K okolnosti, že jde o byt podle § 4 zákona, nelze v opravném řízení 
přihlížeti, nebyla-Ii přivedena na přetřes v prvé stolici . 

(Rozh, ze dne g, prosince 1927, R 1\ 395/27,) 

, S o udp r v é s t o líc e povolil dlužnici tříměsíční odklad vykli
. zení bytu, rek u r sní s o u d vyhověl rekursu vymáhajícího věřitele 
potud, že povolil dlužnici pouze jednoměsíční odklad vyklizení bytu: 

N e j v y Š š í s ° u d k dovolacímu rekursu dlužniee zrušil napadené 
usnesení a uložil rekursnímu soudu, by znovu rozhodlo rekursu vymá
hajíeího věřitele, 

Důvocly: 

Rekursní soud povolil povinné na místě třflÍ1ěsíčního odkladu vykli
zení bytu, jejž jí povolil prvý soud, jen jednoměsíční odklad, jelikož § 4 
zákona ze dne 31. břema 1925, čís, 51 sb, z, a n, ust"nnvuje, že osobám, 
které obývají v podnicích zemědělských byty, mčené pravidelně pro 
ubytování zaměstnanců zeměděl'ských podniků, lze povoliti odklad pouze 
jednou, nejvýše na stejnou dobu, jak jest smluvená neb obvyklá výpo
vědní lhůta z námezdního poměru, nikdy vš",k na dobu delší jednoho 
měsíce, Než v exekučním řízení prvé sto-lice nebyla otázka, zcla jde o ta
kový byt podle § 4 zák Č, 51/25 sb, z, a n" vůbec přivedena na přetřeo, 
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Ani z reku.rsních vývodů vymáhajícího věřitele nelze bezpečně usuzo
vati, zda jde o byt řečeného druhu. Než, i kdyby se to z nich UsuzOV1ti 
dalo, nebylo by lze k tomu přihlížeti, protože v rekursním řízení ve vě
cech exekučních nelze míti zřetel k okolnostem v první stolici na pře
třes nevzatým, nýbrž nutno vycházeti z oněch skutečnosti, které byly 
prvému soudu k rozhodnutí předestřeny (§ 526 c. ř. s., posudek býva
lého Nejvyššího soudu ve Vídni k § 520 c. ř. s., § 78 ex. ř. rozh. čís. 
3146,5488 sb. n. s.). Neobstojí tudíž důvod, z něhož druhý soud rekursu 
vymáhající strany vyhověl, a ježto se neobíral ostatními jeho důvodv 
je na něm, by o nich rozhodl dodatečně, nepřihlížeje k onomu tu,to;~ 
nesprávný uznanému důvodu. 

čís. 7603. 

Ručení za škodu provozem automobilu. 
Byla-li silnice uzavřena pro training a dostihy motorových kol,ne

pticházely v úvahu ani předpisy nařízení ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 
ř. zák., ani všeobecný jízdní řád. Ten, kdo se súčastnil trainingu, dal 
na jevo, že jest si vědom nejen potřeby zvýšené pozornosti předpoklá
dané v § 1299 obč. zák., nýbrž i, že ji také dovede vynaložiti. Trainu
jící účastník smí využitkovati motorické síly svého vozidla vnejkraj
néjší míře, kdežto účastník, jenž se po skončeném trainingu vrací od 
cíle, jest povinen, by vynaložil zvýšenou obezřetnost a by se vyvaroval 
všeho, co by mohlo škO'diti trainujícímu ÚČ,astníku anebo cO' by ho mohlo 
ohroziti. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1927, Rv II 180/,27.) 

Účastníci závodů motorových koJ Alois H. a Leopold H. jeli před 
počátkem závodu na motorovém kole s přívěsným vozíkem s kopce dolů 
a srazili se na ostré zatáčce s motomvým kolem Jana Sch-a, jenž jel 
opačným směrem nahoru a zatáč!ku na silnici řezal. Při srážce byla obě 
vozidla poškozena. Alois a Leopold H-ovi domáhali se na Janu Sch-ovi 
zaplacení 4.663 Kč a lan Sch. žalobou navzájem na Aloisu a Leopoldu 
H-ových zaplacení 3.600 Kč. Pro e e sní s o udp r v é s t o I i c e 
umal Jana Sch-a povinným zaplatiti Aloisu a Leopoldu H-ovým 2.332 Kč 
a Aloisa a Leopolda H-ovy povínnými zaplatiti Janu Sch-ovi 1.800 Kč, 
kterážto pohledávka byla vyrovnána vzájemnou pohledávkou H-ových 
4.000 Kč, uzn'anou polovicí po právu. V důvodech dovodil procesní snuJ 
prvé stolice, že zavinění na srážce stihá rov,ným dílem obě strany. O d
vol a c í s o u d k odvolání ob'Ou stran zamítl žalobu i vzájemnou ža
lobu. D ů vod y: Odvolací soud sdHí názor prvního· soudce, že úraz 
zavinily obě strany, není však toho názoru, že děleni povi.nnosti k ná
hradě rovným dílem odpovídá stávu věci. Z celého průběhu věci jest 
zřejmo, ž,e strany znajíce nebezpečí se účastnily trainingu a při tom ne
dbaly patřičných pravidel opatr!1O'stí. Tím vzaly vzájemně celé risiko z~ 
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, ". vzdal' se vlastně nároku na náhr:~u š~ody 
zájemneho chova11l na sebe, ~ ) d: í-dá proto stavU ve Cl otazku 

v nebezpečného je?nání, odpu:ce a o PO\ažd' svou škodu n€se sám, 
~áhradY škody vyřldltl ,Ílm, z~us~b:l'~'r:~ě škody drtlhého. Vlas~ně se 

n'lž by byl povl!1en pnsplva I . d h 'ho ('edy trestného CInU a 
a . h' 'bezpečnostI rU e , 
každý dopustIlo, roze.m . t' l)y spoluvinník proti druhému ze spo-

, "pade nem na mlS e, d 
v takovem pn , ..' latňoval nároky na náhra u. . 
lečného trestneho Jednal1l up 'I d olání Aloisa a Leopolda H-ovych, 

Ne j v y Š š í s o u d ne~yhove I ~l 'sa a Leopolda H-ovi povinnýmI 
la' nI' Jana Seh-a vyhovel a uwa Ol 

dovo . K' 
zaplatiti Janu Sch-ovl 3600 C. ' 

D Ů vod y: 

, ,,' II závažn' mi zjištění odvolacího soudu, 
Pro rozhod~uŤl rozepr,e ]'so Z 1'0 m~,vorová kola, ko.nanýn;I dne 4. 

že se krátce pred d~ShhYen~bě' s~ran přihlásily jako účastniCI, k?:,al 
října 1925 v K.,. k ~12nz s , a~ že tento training byl o~lasen 
training,. j.eho~. se suc~stn.lly °úbč~l~t~OrJ~ byla silnice pro motorova kola 
II policeJJ1lh~ uradu v d~i' :'~'\íCh místech silnice na Z. byly roz.estaveny 
uzavřena a ze na neJ u e~1 cJ, t" a zamezovaly nehodam. Roz
policejní orgány, by dozll'aly na ra!l1~I~sně udaly že trainováno bylo 
hodným jest dá~e, že obě strank ~gt~la do kOPC~, a že jezdci, doje.d'š! 
tak že m%rova kola od startu ] I' Z těchto zjištění vyplyv~ 

, '1' t v cestou se zase Vlace 1. h' • d 
nahoru k Cll, ouze " "d', řicházejí vůbec v úva u am.pre -

Především, že v souzenem pnpa e nop.. 81 ř zák. ani všeohecny sle,z
, . d' 28 dubna 1910 CIS. ., k'h ák n pisy nařIzem ze ne· '1871l č's 5 slezského zems e o z 0-

. ský jízdní řád ze d~'e 1., led:'ea b la ~z~vfena a uvolněna pro trai.nín:g a 
níka poněvadž SIlnIce hm, z Y , ' 'mu provozu police]nl pred-

, d b byla odňata vereJne "1 . est 
dostihy, po tuto o u .' . h d t 'kají se však toliko SInIC a c ' 

iS' o automobilech a o sllHlCIC o y, d'le 'ak zjištěno, obě s,lrany 
~v~lněny' ch pro veřejný provoz. J,elrkOZ

k 
~vo',d&m nutno předipokládatl 

. . b ly ohlaseny za', • . rk . 
účastnily se tralmngu a Y d t t trainingu zejména toho, ze, Je! Ol 

IX obou že si byly vědomy po, bS a y, dob~é nepříznivé pom,ěry jako 
" , 'ť teJ'né ne aspon po, " 'dl pfI training má v zape I s' " k' . k motorické síly VOZI "a z -
závody samy, při training~ s~ vyuzlt ~Jet J~dch se výhod při přemáh~n~ 
sobem nejkrajnějším, ta,k I vsech vys . ~kuJ~stalně připouští dobrozdan~ 
a projíždění jízd~í, dra~1y, k T~II!1Z; Jse trainingu účastnily, daly spo;n' 
znalců, patří i ře:am zatacek .. ' lm, ,ZdeOmy povinnosti k zvýšené obezrel
strany na jevo, ze JSou, SI nejen ~e, n 'brž, že ji také dovedou vyna
nosti předpokládane v § 1299, obJC. z~\; který konal training vzhleden; 
ložiti Z toho vyplývá dále, ze an C., I 'e byla učiněna příslušna 

, .' b I ohlášen a po,va en, z . I'dk 'm'l 
k tomu, že tramll1~ . y. " I rozestaveny policejní hr' Je, s", 
opatření k uzavřenr sdmc; a ze, by Y zidla způsobem nejkraJneJslm,. a 

. využitkovati motonckc. SIly. sve?? v~ vůbec vše opatřiti, čeho tral!1!ll.~ 
bylo-Ii toho třeba, !éŽ reza;1 za~a~~~ strany Alois a Leopold H-OVI, kt~.;~ 
gová jízda jinak v~zaduJe,. ~~ s dr 'Ie nazpět, byli povinm, by vynalo

zl
.
1 

po skončeném trall1'wgu Je! o CI r26' 
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zvýšenou obezřetnost a b ~ .' o'; 
trainujícímu účastníku SCh~ se vyvarovali vseho, co by mohlo ..•.• 
o lb' OVl anebo co by h hl . za O' clch a vzájemných žalovaných Al . o mo o ohroziti. Bylo na "; 
~e p? .~rainingu navrátiti po jízdní dráz~'lSaU ~ ~eoPoldoU H-ových, chtělicli 
o ona Jlzela od startu, jak mohli každý ok nt:'k y ;e ~res~ědčili, že se ne
seno,~ opatrností, vůbec tak, b b li amzl .0cekavatI, by jeH se zv·_ 
cloucllnu trainujícímu jezdci pr ~ .s to, vyhybal! se kdykoliv Protij~ 
kaž~~~ovýstražného znam~ní 'd~z~r~í~~stavI~I, ozejm~na ~šak, by dbali 
kdyzLe JelI s kopce, což stěžuje zastav' .organu pohc.eJ,ntch, obzvláště 
Leopold. H-ovi právě v nepřehledné zat~~~ vozu. Je zJ!steno, že Alois) 
rychle, ze nemohli před vozem Sch-' e Jeli pro~tredkem silnice tak 
znamení strážníka ab,' zasta '1' T

ovym zast~vltI a ze také neuposlechl' 

ob
' . k ') VI I. IIn Jest JeJ1ch ... I 
c. za . prokázáno. Naprot' . . ' zaVlnem podle § 1299 
. • . I lOmu nebylO u Jan S h 

zavmem, neboť užil jak bylo "'d . La c -a zjištěno žádné 
obč. zák.), využitko~ati vozu /-~z~o. otč.eno, Jen své~o práva (§ 1305 
nelze mu klásti za vinu že t" J nt drahy ve prospech rychlé J'ízdy a 
., ' " ,ez on mohl Dozoro t· . J~mnym zalovaným Aloisu a LeDpoldu H~ov' va I znamem dané vzác . 
Jlzdu zastavItI, poněvadž mohl' • ym, by zastaVIli, a že mohl 
net~'a!nující účastníci dbají znam~~f~em predp?klá.dati, že protijedDucí 
nUjlclmu a k cíli jedoucímu včas v I. zastavem a ze se Jemu jako tra;
znamení k zastavení Je tcdy • I Yb'~DU.,. pokud. se týče, že uposlechnou 

d 
. li> '0 m narDk J S h ~apa. en co do své výše, odúvodnén a b lana c -a, který není již 

Jemne žalDbě, naproti tomu však .... y.o proto vyhověti jeho Vz[l
j
em

:r1c.h žal~vaných Aloisa a Leop~f~~tIH~sP~,Ch dovo!ání !alobců a vzá- . 
zavlnIlI samI. OV} ch, pDnevadz SI svou škodu' 

čís. 7604. 

Předpisy O úpravě kanru' . uličOOti stokám vydané ma;i~~:t:mh(yvlto;;tí a ~řipojování k veřejným 
§ 80 zákona ze dne 5. října 1902 'í la;nl~o ';"esta Prahy na základě 
konu ze dne 6. února 1920 čís 114 c:. 7 r. >;ak. platí vzhledem k zá
obce. ' • s • z. a n. I pro dřívější předměstské 

Převzala-li pražská obec .' . s~v: části. odvodnění nemovito'::í ~~ c6=:::lOSt u~~ov~ti v dobrém 
c ~. ce do sachty vedoucí do domovn' . ~, ~CI za skodu pádem 
bor~ pod chodcem poklDP, jelikož b Ils~ko~e prtpoJky proto, že se pro
n~!,resahoval. Lhostejno zda udrž y,. () o vor~ ~análu tak vsunut, že 
deJe na náklad obce či ~aiite1e ne~:~o~~~odnem v dobrém stavu se 

(Rozh. ze dne 10. prosince 19 '27, R I 959/27.) 

... žalobce domáhal se na obc; hl ď • 
J!Z utrpěl tím, že se pod ním P~Ob:~~~h~ mesta P~ahy náhrady škody, 
cp. 790-791 v Husově třídě v ž"k • e~ka, kryjlcI kanál před domy 
do kanálu a se poranil. Pro c el~ ?~e, nasledkem čehož žalobce spadl 

l.1 soud prve' stol' , I C e nevy-
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hověl námitce nepřípustností pořadu práva, ve věcí samé pak žalobu 
zamítl. V tomto směru uvedl v d ů vod ech: ŽalDba není odůvodněna 
pro. nedostatek pasivní legítimace žalované strany. Jest sice pravda, že 
šachta, do které žalobce následkem vad:nDSti poklopu spadl, nalézá se 
v chodníku, tedy v pozemku, patřícím žalDvané straně, avšak šachty ne-
lze považovati za souči;st pozemku, nýbrž za součást domovní kanálDvé 
přípojky, která se jeví jako dílo po. rozumu § 1319 obč. zák., za jehož 
vadnost zodpDvídá držitel díla. Jest tedy zkoumati, kdo jest držitelem 
domovní kanálové přípojky. Z účelu tohoto. zařízení plyne, že bylo zří
zeno k prospěšnému užívání vlastníka domu (jeho nájemníktl), že slouží 
jejich zájmům a že tento účel tOhDto zařízení jest jeho výhradným úče
lem, neboť slouží vyhradně k odvádění splašků a výkalů z domu d~ 
hlavní uliční stoky. Poněvadž vzhledem k povaze tohoto dBa jiné jeho 
užívání než pro odvádění nečistoty z domu do uliční stoky jest vylou
čeno, mo~no tvrditi, že držba dila projevuje se jeho výhradným užívá
ním, že ten, kdo domovní kanálové přípojky užívá, pOÓJIe jejíhO určení 
má jí i v držení, neboť vzhledem k ní vykonává jedině mDžnou faktioko!l 
moc s vůlí tak činíti. Tak se jeví stav věci, nebéře-Ii se ohled k tomu, 
kdo zřídil domovní kanálovou přípojku svým nákladem. Zjistí-li se, že 
přípojku tuto zřídil někdo jiný než vlastník domu, třebas obec, a že po
skytl její užívání, ať za úplatu, ať bezplatné vlastníku domu, nebylo by 
lze tvrditi, že užíváním přípojky k odvádění nečistoty se projevuje její 
držba, neboť by se jednalo o odvozené užívánÍ. Jest tedy zkoumati, kdo. 
přípDjku zřídil pokud se týče na čí náklad byla zřízena. V souzeném pří
padě nebyl sice soudu předložen přímý dUkaz a tom, avšak soud z prD
vedených důkazů vzal za prokázáno, že d'0movní kanálDVOU přípojku 
zřídil svym nákladem původní majitel ÓJomu při jeho vystavbě. Soud vy
cházel z této úvahy: Byla"li na žižko'vč praxe, že dO'movní kanálDVOU 
přípojku prováděl svým nákladem majitel domu, je velmi pravdě po
dobno, že tomu tak bylo i při pl-ípDjkách u domů čp. 790-791 v žiž
kově, když ve stavebních spisech není zmínky o opaku. Když ve staveb
ních povoleních ohledně zmíněných domů bylo stavebníkům uloženo zří~~ 
d<iti zděnou stoku s odvoláním se na § 79 stavebního řádu, nelze nechali 
nepovšimnutým, že tento § 79 ustanovuje též, že stoky domovní jest při
měřeně spojiti se stokami ulič,ními. I když tento § v této souvislosti ne
praví, kdo spojení toto má provésti, na čí náklad se tak má státi, vy
plývá z další souvislosti, zejména z obratů na jiných místech citovaného 
§ obsažených, na příklad: »Stavební úřad může povoliti odchylky .... « 
aneb »povinen jest stavebník .... · provésti podle návodU s,tavebníh') 
úřadu také veškeré stavby ..... « že veškeré povinnosti § 79 stavebního 
řádu ulož'ené týkají se stavebníka a že tedy tento jest též zavázán spo
jiti domovní stoku se stokou uliční, zříditi přípojku, o jakou se v tomto 
sp'0ru jedná. Tento závazek stavebníkův jest ostatně jasně vysloven 
v odst. 4 § 19 stav. zák. Jestliže majitel dDmu čp. 790 v pátém roce po 
vystavění domu musel svým nákladem zřiditi odvodňovací potrubí ze 
sklepů v uličním pozemku až do uliční stoky, jest na snadě, že obdobně 
uči,nil při stavbě domu s domovní kanálovou přípojkou při nejmenším, 

'I ,~:'i 
. '. 
::,1 
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pokud tato vede pod cllOdníkem neb aspoň k místu, kde následkem 
profilu přípojky bylo nutno zřídítí šachtu v chodníku. Že pak šachtu' 
důvodně pokládatí za součást kanálové přípojky, jejíž zřízení jest 
stavebníkovou, jde na jevo z ustanovení § 79 stav. řádu předpisuj, 
jakým způsobem jest zříditi příklop šachty, »dovolí-Ii se výminkou 
zvláštní žádosti toho, jenž žádal za povolení k stavbě, zříditi na 
šachtu ku stoce.« Vzhledem k právě uvedeným ustanovením stavebního 
řádu lze podle názoru soudu vzíti bezpečně za prokázáno, i když to ve 
stavebních spisech pravděpodobně jako samozřejmé není výslovné uveC 
deno, že domovní kanálovou přípojku zřídil i se šachtou v chodníku 
svým nákladem majitel domu. Ostatně, i když zákon ze dne 5. října 1902, 
čís. 73 z. zák. s prováděcíl;li předpisy, kterým doplněn (změněn) § 79 
a § 80 stavebního řádu, nemá prozatím praktické účinnosti pro bnali
sační poměry na Žižkově, neboť tam dosud nebyla zavedena nová sou
stava splacho'vací kanalísace, přece lze v ustanoveních tohoto zákon'! 
spatřovati zákonnou .interpretaci v tom směru, která část kanalisace, za""" 
ložené ve veřejném s,tatku, spadá do sféry majitele domu. A tu vyslo
vuje citovaný zákon v čl. 1. upravujícím nové znění § SO stav. řádu, že 
vlastníci clomu jsou povinni hraditi výlohy zřízení přípojek k veřejným 
stokám uličním potud, pokud přípojky ty jsou založeny pod chodníkenl, 
z čehož plyne, že zákon počítá tyto část přípOjky za součást domovní 
kanalisace. Z uvedených důvodů nepovažuje soud žalovanou stranu za 
držitele clila, šachty, tvořicí součást kana!ísační přípojky pod chodní
kem po rozumu § 1319 obč. zák., pročež'žalobu pro nedostatek pasivní 
legitimace žalované strany zamítl. Pokud žalobce uvedl na doklad toho, 
že žalovaná strana jest majitelkou kanafisace, že svým nákladem zřídila 
poklop šachty, považuje soud tento názor žalobcův za mylný, neboť, ja'< 
z dotyčných magistrátních SpiS!"I, tak ze svědectví inž. Jaroslava H-a jde 
na jevo, že opatřila žalovaná strana provisomí dřevěný poklop šachty 
ve své funkci jako vykonavatelka místní policie. že by žal'Ůvaná strana 
byla zodpovědna za řádný stav p'Ůklopu šachty, když taková povinnost 
ohledně ní, jak shora dovoděno, neplyne z ustanovení § 1319 obč. zák., 
z jiného soukromoprávního důvodu, nebylo žalobcem prokázáno, O d vo
I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, by vyčkaje 
pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. O ů v'Ů d y: Prvý soud posou
dil včc nesprávně po stránce právní, vycházeje z toho, že žalovaná 
strana není držítelem díla šachty, tvořící součást kanalisační přípojky 
pod chodníkem a že tudíž ve smyslu § 1319 obč. zák. není pasivně ke 
sporu oprávněna. Podle sOllhlasného přednesu stran šachta, clo níž ža
lobce spadl, vede v chodníku před domy čp. 790 a 791 v žižkově do do
movní stokové přípojky. Úraz stal se na chodníku, tedy v části veřejného 
statku jsoucího ve vlastnictví strany žalované a dlužno posouditi, zda 
žalo'vané náleží také péče o dobrý stav kanalisační přípojky pod chod
níkem. O úpravě kanalisace (odvodnění) nemovitostí a připojení k ve
řejným stokám uličním hlavního města Prahy vydány byly vyhláškou 
magistrátu hlavního města Prahy ze dne 17. prosince 1905, Č. j. 11529 
(S rel. III.) stavebně po.Jicejní předpisy, které platí na základě zákona 
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. Z-'-kov V § 21 cítovanýcr; 
-' 114 b z a n. 1 pro IZ· .' 

ze dne 5. února 1920, CIS.. s.' _ e části odvodnění nemOVitostI, po-
_ d . o I'est vy 'slovně stanoveno, z. I bee Pražská na náklad 

preplsu . d -' dobrom s 'aVU o - bl' 
1 -ené pod chodníkem II rzule v kt c.' by dokazatelně zavíneny' Y ~ 
~:stníka,pokud nejde o _ °fravY:ove~le~ím. Že by deska _Iit!nová, kte:~ 
hned původním nedostatecn~m ~ se strany žalované vymenena byla du, 
'vodně kryla šachtu a ktera p~ _ b la l'iž od původu vadnou, nenJ 

pu 'd t' deskou drevenou, Y • by desku 
sledlcem sve va nos I T - '. bylo věcí žalovane strany, . . 
~l1i tvrzeno a dlužno za "to mll, Z:, . za součást oc\vodně.n~l onemovl
v chodníku, kterOU dlu."n:o povazovajl § 2 zmíněných předpISU za ta
tra nhledem ku znell! odstave,e . d - vala v dobrém s,tavu, to 
~~v~u čá,st, která jest po{i ChlaOsdt'nnllkc;l'1l1p'o~e~~~, v němž příslušná! čáS~ 

d - . t sama v . d I ího s r"n~ 
tím spíJe: k yz Iles: Jest tudíž podle názoru sO,ud~ o v,0 ae stal když 
d Tod'l1em se na eza. ,.' k na nemz s'e uraz ), ~ 

~a~ovaná z důvodu v.la.~t11lct~! k, pO~~:~o~'t k udržování odvodň~va;lho 
eitovany' mi předpisy. lep zvlastntl po en'a ke sporll pasivně opravnena. 
..' h d 'kem lest s anov' , 

zaflzel1l pod_ ~ . o ll! ! nevyhověl rekursu. 
Nel v Y s S I so U C 

o ů vod y: 

'h . du z důvodu § 477 
iá usnesení odvolacl o sou . a ne-

ž"lovaná strana na~aL, 1 tňujíc nepřípustnost pořa~U p'r~va d' ',\ 
čís 6 a § 503 čís. 4 e. r. s:' ll_p a -oklld stížnost uplatnuJ; ,;voo 

spl:ávné právní posouzeni ,:ecl. Nřee~1írí že otázka přípustnostI pora?u 
zmatečnosti § 477 Čís:._6 e. rie~'~!a furrr:álně pravoplatným usnesem: 
práva byla kladně JIZ roz. -t která tuto námitku vwesla, do ~: 
P

rvéhO soudu, ježto žalovana
l 

SI ranNae'lze se proto nejvyššímu soudu o 1-
, t'- ost nepaL a a. I . (p'len usne

hoto usneser~l s Izn
hl 

r k § 42 třetí odstavec j. n. ~rov. d -'.' 3715 
rati touto otazkou, eCl~ 924 čís. pres. 15S2;'23, uver. po< CIS. 
sení ze dne 29. dubna J 

) " t" atelka stano-sb 11 s '" . ' zastava SI ezOV 
. p~k~ci jde o posouzení veCI ::11~1~,~ není, poněvadž kanálová d'Ů

. ko z-e tu pasivní legdlmaCe k . t uča' stí domo'vní kanahsace, 
VIS , ' I'č' st·oce Jes so' .' t , -' o'ka k hlavl1l u I 111. • ok r', vychaZI z us a-
:"o.~nzl 'rPlzrel~í Ja udržování náleží vlastndlkbU d'°l

m
S
u
S'6PC-l'S P 10 z. zák. ve znění 

JeJlz . . 'k d· e 10 u na ,. .,..' . '§§ 19 78 80 za . ze n· 'k k z předp.lsu o uprave 
n.ovem "v,. 1 9'02 YÍs 73 z. za ., pa , hl' 
zákon.a ze dne 5 . . rl]n~ v.-' c .o·vánÍ k veřejným ulioním stokam ~,~J
kanalisace nemOVitosti a pnpol 'kl dě § 80 zákon'a ze dne 5. nJ;~ 
ního města Prahy vydanych na za a 30 dubna 1870, čís. 68 z; za.: 
1902, čís. 73 z. zák. a ~akol1a z~ d,~~ dn~ 17. prosince 1908, Jez .mall 
magistrátem hlavního m~s~~::~~kr obce podle zákona ze dne 6. ~~~~~ 
nyní též platnost pro pre_1 Stížnost zvláště poukaZUje ,na_ § 13

kl 
d n~ 

1920 čís 114 sb. z. a h. .,. _ . I 'vně stanOVl, ze na a 
odst~vec . a § 21 těchto předprsu, lez ~;' ~hodníkem připadá na vlast
udržování části odvodnění nemovlto~h .P samu povinnost vlastníka domu 
níka domu, z čehož Stíž;'?St vY';°,~~i~ll s'tavu, tedy i opraviti poklop na 
L1držovati veškeré tyto casÍl v co 
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chodníku. Kromě toho nemůže se podile názolU stěžovatelky pokládati 
kanálový poklop za část odvodňo-vacího zařízení pod chodníkem, nebof 
leží zcela volně na chodníku a nevz-tahu'je se tudíž § 21 cít předpisů na 
poklop, o němž jedná toliko § 79 staveh. řá;du v novém zněni ad b) 
odst. 5, jenž nařizuje stavebníku zříditi poi<lop z litého že}eza žebrovi_ 
tého. Než, i kdyby poklop měl býti pokládán za část odvoelnění POd 
chodníkem, kterou podle § 21 cit. předpisu má oobec na n-á;klad majitele 
nemovitostí udržovati v dohrém stavu, nellze podle názoru stížno'_ti 

. z toho ještě vyvozovati, že byla k tomu povinna obec v SOUzeném pří
padě, ano prý není vyloučeno, by ohec, jako místní po,licie nenařídila 
v jednotlivém případě něco jiného, jak se to stalo v této věci, kde .obecní 
stavební úřad mří-dB vlastnlku domu opravu pOloloopu a učinil ho Zod_ 
povědným za následky neuposlechnutí. Stěžovatelka konečně namítá, 
že se neprávem odchýli! odvo-lací soud od práV'llíhD náZDm prvéhD 
soudu, podlle něhDŽ jest Povinen vlasltník dDmu k .opravě kanálDvého 
poklopu jako držitel dila po rozumu § 1319 obč. zák. Žádná z těchto 
námi·tek není s to, by zviklala právní nazíráni odVOlacího s.oudu. jest 
nutno zdůrazniti, že žalovaná strana p.odle toho, co sama uvádií, uznává 
vlastně, že předpisy o Úpravě kanalisace nemovitoOstí a připojování k ve
řejným stDkám uličním vydané magistrátem hlavního města Prahy na 
základě § 80 zákona ze dne 5. října 1902, čís. 73 z. zák., platí i pro dřivějši předměstské obce a že podle § 21 těchto předpisů žalovaná 
udržuje; správně udržovati má, část OdVDdněni položeného. pod chod
níkem v dobrém s-tavu, že Se snaží odůvodni-ti, že žalovaná přes to Ilení 
povinna udržovati kanáIDV}' poklop, jenž se pod ža,lobcem zbořil, v d'O
brém stavu jen tím, že to.to udržování v dobrém stavu děje se Il!a náklad 
majitele nemovitosti, že kanáloOvý pDklop nelze pDkládati za část 'Od
vodňovacíh.o zařízení pod chodníkem a že žalovaná mohla ukládati 
v tDmtD připadě majiteli dDmu pDvinnost, by d'al upraviti pDk-lop sám. Leč žalované nelze přisvědčiti. Předpisy 'O úpravě kana.Jisace jsou vížíci, 
pokud upravuji práva a závazky mezi obcí a maji-telí nemovitostí a ne
může s-e obec v jednotlivém případě samovolně odchylovati oOdtěchto 
předpisů. Předpisy 'O úpravě kanalisace a připojováni k veřej""ým sto
kám u-ličním. vydané magistrátem hlavníhD města Prahy plati í pro 
Žižkov, jelikoOž zákDnem ze dne 6. února 1920, čís. 114 sb. z. a n., kterým 
SOusední obce a osady, mezi nimi i ŽižkDV s Prahou byly sloučeny, 
podřízen byl celý obvod vytčený v § 1 Vše m zákonům a ustano
vením, platným pro hlavní městoO Prahu, pokud v tomto. zákoně není 
jinak stan'Ůveno (§ 2), čemuž Ovšem ohledné odvodnění tak nenÍ. Podle 
§ 1 odst. (5), § 4, 13 písm. c) a 21 odst. (2) těchto předpisů výslovnč 
na se převzala obec udržovati v dobrém stavu části odvoOdnění nemoO
vitostí položených pod chodníkem, p'Ůkud nejde o .opravy, které by 
d.okazatelně zavi-něny byly hned PŮVOdním nedostatečným prOvedenim. 
Že by tu šloO 'O takovou opravu, nebylo, jak správně zdůrazňuje odvo-
lací soud, ani tvrzeno. Jest dále na snadě, že na závazku obce neměni 
nic OkDlnost, zda se toOto udržování odvodnění v doObrém stavu děje na 
náklad obce, či majitele nemovitoOstí a nepřicházejí proto ani v úvahu 
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k ák z roklI ' •. du čis. 40 zem' . z. . . . §§ 19 79 80 stavebmho ra . 1902 ktery' tooliko ukla(h stanovem " '3 k zák z roku , " . t~ 
u 6 ve znění zákon·a ČIS. 7 ~e~s. -'u avšak další pomer me~~ s ,a~ !~a~ebníku zfídi~i PhDlkldoP. uor~~t~~~O~~~~h~ zařízeni ne. u~:akvutje. Pr~c:~~l 

'k obCI o e ne kt r·' slouzI omu , ve~m e~V~lU jen ještě otázka: zda poOkl?p, 7~Ó a 791 v Žižkově, ve-
tec ~t~oOr šachty v chodní~u ?:ed domy tu!'~vřen, jest součástí o~vDd: ~y ucí do domovní sto~Dve pnpO]k{' b~ůvodn,ě pochyoovati, PDneva~ 
• o íhoO zařízení. Nez o tom ne ~e ., loužicího díla na pozem nov.~c ., t 'ednotného k odvodnovam s I . soud že jest strana 
!"oOn so.ucz':'rl·ze~éhD. Právem tudíž uwal o.dvoO- aácklladě ;hol'a uvedených za·lovane ., ěn- kdyz v z , ., , 
." 1 vaná ke sporu pasivne oprav~, d, t držovati odvodňov~Cl zanzent z~l~štních předpisů pře~zala povmnosšt~no bylo, že žalobce spadl d~ 
z. hodníkem v dobrem stavu. a .Z]I "'k roto že se poklop pD . 
pDd _ c d CI' do donlOvní stokove pnpo] y p 't z.e ne.přesahovaL • hty ve 'Ou - k 'Iu \'Sunu, ~~I~l pwbořil, jeli~Dt:e~rl ~~~r~~ ~:v~~~zi<~~,a zda jebž:lo~aknáR~~:~sa ;;'~i 
Tomu-I! tak, nem r '.. umu § 1319 o c. za . 
sivně k žalobě legitimovana ť P:y~~~ěti. 
odůvodněn a nebylo mu pro o 

čís. 7605. 

.. doba kdy byla veřejná o~-Do obchodního rejstříku n~zaplsu]~dse veřej' ~y' společník ze spo~ec-
• . am doba " y kupce jedchodnl společnost ~~;nll; I'rma ~d určité doby firmou nosti vystoupil, amz, ze lest I 

not1ivce. d. 10 pr'Osince 1927, R I 1059;:27.) 
(Rozh. ze ne . . . " , 

. ·stříkového s.oudu,p.ovolujlcr Oskar B. napadal v rekursu us~esenItťe]B_a a vyznačení Oskara B,-a 
; 's v stou -eni veřejného společnlka O y 'Okud nebylo v obchDdmm ~]:C~ n~ní j!clinéhO majitele B fIrIi ]'~~t ~d 1. břewa 1927 firmou I kuDP<;e 
. •. č no že lama . . . . ení poO.tvrdl. u-rejstnku vyzna e, , d napadené usnes I č 'ka 

. R k u rs II I S o II . • 'ného spo e ll! ~e~n:~~v~~dle ~1. 129 oOb5h. zák. j~S~u~y~~o~b~~ ~~~~~pem stane ,z~ý-
veře'né obchodní spolecno~tJ ap. též tuto okolnost, k zaplSu 

:a'icí ~polečník jediným ~a]l.t~lem fl~~I~' čl. 146 druhý odsta"Cc obch. 
dJ obchodního rej-stříku pn~laslh a ftlého -společníka počíná dnem, k?~ 
~á~~ ~:;~~~~ílh~~fo Dvhl~~~~0~~~a~ejS~í~~.o~f~á~~1í~S;0~~~cl~;~ ~~e~ ~~choXniho rejstříku a tedy P:?k po~ne~dyž _ přihlížeje při l1~pad:ne!" 
dotyčného zápis~. SOU? relstn.lov(z obch. zilk. __ nezapsal zarov~n, ~= 
usnesení k přesne:nu pr~~~~i~~OU kupce jednotlivce, ]edn~ltupOdper:ěj_ 
· . t firma od I. března Oskar B u-Iednal! vys .• 
]k

es 

a ]'est-li by'valí společníci Otto a
l 
'toO 'J~ko ustanoOven. í týkajlcl 

oona, , 927 pak ustanoven •• t zápISU šíh'Ů dnem 28. ú?or~ I . ':'h vnit~ního p'Ůměru, ne'ní predme em 
se dle svrch,u ře~~ne?o ]e]~~. 12 obch. zák.). . 
do obchodlllho le)stnku ( h.1 dovolacímu reklllsu. . • " s o u d nevy Dve, Ne]vysSl 
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Důvody: 

Napadené usnesení rekursního soudu, kterým bylo potvrzeno usne
sení soudu rejstříkového', není ve zřejmém rozporu ani se zákonem, ani 
se spísy a netrpí aní zmateČlností. Není tu tedy podmínek § 16 cis. paL 
ze d-ne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. a nenwlllo býti dovolacimu re
kursu vyhověno. Vzhledem k vývodům dovolacího rekursu jest však 
ještě uvéstí toto: Podle čl. 12 obch. zák. a § 10 uvoz. zák. k obchodnímu 
zákonu mohou býti zapsány do obchodního rejstříku jen skutečnosti, 
jíchž zápis zákon výslovně nařizuje. Ze srovnání čl. 86 druhého 'Odstavce 
čís. 3 obch. zák. s čl. 129 prv.ý odstavec obch. zák. plyne zřejmě, že 
zákon při. veřejné společnosti vyžaduje jen, by byla do obchodního 
rejstříku zapsána doba, kdy společnost počwla, n-e však také, kdy byla 
zrušena. Nařizuje-Ii zákon v třetim odsl. čL 129 obch. zák, že právě 
tak jako zrušení společnosti nutn.o do obchodníh'O rejsUiku zapsati i vy
stoupení společn-íka, jest nepochybno, že ani tu doba výstupu společ
níka nemá a tudiž podle čl. 12 obch. zák. k obch. zák. ani nesmí býti 
zapsána. Rejstříkový soud měl ovšem návrh na zápis, »že jest firma 
o d I. b řez na 1927 firmou kupce jednotlivce« zamítnouti zvláštním 
výrokem; neučinil-Ii tak, nestala se opovídateli žádná újma, poněvaďž 
z ohsahu usneseni, jímž byla opověď vyřízena, bylo patmo, že rejstří
kový soud zápís o,nen nepovoluje, což opovídatel také vystíhl, podav 
přímo rekurs, aniž žádal za doplnění usnésení. 

čís. 7606: 

Ručení podle § 1319 obč. zák. 
Ku vyviněni d'ťŽitele díla nestačí, by prokázal svou bezv;nu, ručeni 

jest prost teprve, prokáže-li, že vynaložil veškerou k odvráceni poško
zeni potřebnou péči. Dlužno v tomto směru připustiti výtku pOškoze
nébo, že podnikatel neustanovil k dozoru nad elektrickou sítí odborného 
elektrotechnického inženýra, jenž byl ustanoven politickým úřadem, 
nýbrž pouze poškozeného, jenž hyl pouhým elektrotechnickým živnost
níkem. 

Podnikatel neni sproštěn povinnosti podle § 1319 obč. zák. ani tehdy, 
kdyby nebylo předpisů, o něž opírá poškozený svůj nárok, pokud by 
neprokázal, že dostál všem podmínkám, uloženým mu podle obsahu pro
tokolu, sepsaného o komisionelním řízení, a že provedl i' jiná ochranná 
opatření, jichž jest podle stavu věci, zkušenosti a vědy třeba, aby bylo 
zamezewo ohrožení cizích statků a úrazům osob. 

Ručení podle § 1311 obč. zák. 
K odůvodnění nároku na náhradu škody nestačí samo o sobě poru

šeni nějaké normy, nýbrž protiprávním jednáním musí býti porušeny 
právě jen ony zájmy, jež jsou chráněny dotčenou normou. 

(Rozll. ze dne lO. prosince 1927, Rv I 53/27.) 

_ čís. 7606 ,-

'h la žalované obci Ch. náhrady 
Zalobce, elek!ro,mont~r, ~Olna, a e~:k~'rickéhO vedení se s ním skácel, 

škody, ježto utrpel uraz tun, ze slo,:P d p r v é s t o I i c e neuznal 
kdYž naÍÍ vystupoval. Pro ce ~n I s ~ u I a c í s o u d napadený roz
žaÍobní nárok dúvodem po pravu, o vo 
sudek potvrdil. 

Nejvyšší soud 
věc prvému sDudu, by o 

zrušil rozsudky obou nižších 
ni znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

soudů a vrátil 

. . .. , 't . t pro dovolací soud podle § 498 
Nižší soudy zjistIly a 3']Istelll o jes~"'d je majetkem elektrického 

a 513 c. ř. s. závaznym,. ze sloup, o ~ej.z lJ e, . b .. o že byl původně 
. h ,v "I J' est take za ovana o e"'J 

odboru v Ch., Je oz c enem ., .' v Ch zakotven, že toto za-
firmou K., která zaváděla ele:~n3ke ~e~~~! příp~jkU na stodolu Josefa 
kotvení odstranil žalobc~" yz pr \ nad elektrickou sítí v Ch., že 
V-a, že žalobce byl poveren dozlOl;n d 22 říJ'na 1924 než vystoupil 

k · k te'ně vykonava ze ne. , b I dozor ten ta e s II c. ...,' I. řítil následkem toho, že Y 
na sloup, jej řádně n~ohl:dal, ~\i~.:t ~ °zUP'řfpojkY na stodole Aloisa V-~ 
patrně u paty nahn~ty a .ze ~v. 'del; dr~t nemohl nahraditi zakotvel1l, 
byly přetrženy, takze zbyva]IcI)e... "til a zby'vaj'ící jeden drát 

v h ' sloup l'sa prehzen, se sn od. ' následkem ce oz , , . b o . 'ok po právu z duvo ll, ze 
přetrhl. Nižší soudy nes~ledaly z"l~o~U~v~.~I~ým dozorcem, nemůže ,či
žalobce byv ustanoven zalovanou, p." 'měně sloupů elektriekeho 
niti ob~c zodpovědnou za nedop,atrenI pn vYtí' obec na takové závady 

, bl· ·vč J'eho veCI upozorm I . vedení, jezto yo pra J, 'ho nazírání na věc důkaz 'zna Cl 

a zamítly také následkem to~oto Pdralvl11 'edpisů o elektrísaci mají býti 
. "J b em o tom ze pO' e pr . 'v d nablzeny za.n c ,'''' l' inženýry a neJlllene za ' va 

slou .. py elektrického vedenI. zkousen~ z~alclbce oe podle těchto předpisů 
v VTll Y a ze za O' '-' ' 

roky, jsou-lí vadny, vymenova
d 

lOU sítí a také jím nebyl. Avšak 
nemohl ani považovatI za dOlO'ree nha

l 
Otl a j'es,l přiznati opráv.nění do-

""' h ,tohc 'lelze sou aSI I ' '1 . s názorem mZSIe:s 1 v,, 2 v Nižší soudy neujasnI y Sl 
, dO d 'od'le § 503 CIS. c. r. s. , ., volaclmu mro up-. b"k jehož jest v souzenem pn-

dobře podstatu ustanoven,1 § 1319 :: c. za ď~V'oláV'al. podle lohoto usta-
• "t' byť se ho zalobce pnmo ne .' t' t ·1 pacle paUZl I, ,.' I'n n'e.b odloučením jeho oas I u rpe 

" t d ···t I dl'la J' ehoz sneen I , novem Jes IzI e , , • 'r "11 d příčinu ve vadne povaze 
kclo úraz, povinen k nahrade, }n

1
a- I,tné °nu~né péče pro odvrácení ne

díla a nedokáže-li držitel, že UZl, kves '~~ I stanovení nespočívá jedi,ně 
bezpečenství. Těhsko tohoto za O11,ne k

O
. Ul svou bezvinujest ručení 

v tom že náleží držiteli díla, aby pro ~zka . k odvráce~í potřebnou 
, k' Y ľ že vvnaloZll ves elOU Y d 

prost teprve, pro aze- I, . J N 'tal li proto žalobce. že podle pre -
péčí (roz. čís. 3315 sb. ~', s,.J .. , .a1111 1- ' dozorcem 'nad clektricl<ou r . k' . mllze byŤ! zna cem a . r 
pisů po IŤlC c spravy . '. I kt t 'chnický inženýr ustanoveny po 1-
sítí us,tanoven Jen odbo'fDcY e e ~~ ee1ektro:technický, jímž je žalobce, 
tickým úřadem a mkoh zlvno;;tDl

l
· j d vše co bylo potřebné k od-

. I vl' 'J·en že neuotnI a ('OSU, . k+ " vytyka za ovane,?, ne "'k) ny'brž že porušila předpIS, ,ery 
vrácení nebezpecI (§ 1319 ooc. za . , 
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se snaží předejíti náhodným poško e . 
Dukaz nabídnutý žalobcem net' I z t lm 

(§ 1311, dmhá věta obč. zák) 
novení odmítn,outi jak to učin') ,o ~,e"vzhled"m na tottJ' zákonné usta' 
~inn,ostí, by z mo~i úřadu zjiS~{ nt~SI soudy, byl?,:aop~k jejich po: 
zalo~ce, když z .. k,on jinak znalds:t Zta~j:'?U ta,~ove. p,"edplsy, jak tvrdí 
pokladá (a cpntr. § 271 od tl' 'ych predplsu II soudce před
však zdůrazniti, že žalovaná

s b ,~. r. s., Ne:u,?ann str. 1079). DIužno 
§ 1319 obč. zák. ani tehd kl nebyla zpro~te'na :,odpovědnosti podle 
volání, pokud by neproka'zY' I ~bYdnebylo pre?pISU, o nichž mluví do-
, , " a a, ze ostala t~ke v' d" 
zenym JI podle obsahl! protokol ' " ,sem po ,Imnkám, ulo-' 
sionelním řízení a že provedl u'"sepsaneho dne 18. září 1917 o kOllli
stavu věci, zkušenosti a VědY\: b,na bochranna opatření, jichž je podle 
s,tatkll a úrazum OS,ob (§ 1298 a r;2 a, y ,byl? zamezeno ohrožení cizích 
po ,skutkové stránce v [Olnto s ?9 obc',z,ak. a § 335 tr. zák.). Z]'ištění 
P

O'd . moru potrebn' h d' llJ' e-h na straně žalované ,~, ye se osud .nediQlstává 
bude ovšem přihlížeti k z?s Pdo;useni předpi~u podle § 1311 obč. zák' 

. h a a ,am vyslovenym' . .., ., 
v Je o rozhodnutích čís. 3550 5360 5 neJvysslm soudem již 
k, odůvodnění nároku na náhr'ad 'kad 621 sb. n. s. Podle nich nestačí 

II s o- 'y samo o b' , 
n,or,,:y, nýbrž pmtiprávním jednáním " " so' e, porusení nějaké 
zalozen nárok na náhrad,u ". musI byh poruseny, má-Ii by' ti 

d t
' " prave Jenom ony zá' kt" o cenou normou a musí prot ' ' )lny, ere JSou chráněny 

ta po~kození, jimž předpis cht~1 on~:o~kOZenI, ~ n~ž. jde, patriti mezi 
zbytne příčinná souvislost mezi po~u' eJ,ltl, ~, musI byh tedy dána i ne
kdo přestoupí nějakou normu s,~mm ~redplsu a poškozenim, takže 
by byla škoda nastala i bez . ~h ner~cI za' skodu, pokud se dokáže ž~ . 
štení, o nichž shora je řeč ] kO pr.estupku. Prov~dění potřebných' zji-
§ 1311 obč. zálc bude ovš~mJ~ ~z d' dD)de-h k rešeni zásad výkladu 
řízení dále dop'l'n'e"no zeJ' III e' , yza o"valt, by po skutko,vé stránce bylo , ' , na ve smer vn"." • • 
strance, zda jest správny' m . k t d" u pncI~ne souvlslo'Stl, pak po té 

• t" , ,Ja vr I zalovana 'e b b 
Elfe Izemm, když jej žalobce nezakotvil' ll" z ,y se ,yI sloup sřítíl 
CI zda to bylo vy].oučeno J'ak t d'" II b

le 
dy, kd'Yby byl býval zdravý , vr I za o' ce. ., , 

čís. 7607. 

• Ná?rada za zmenšenou v hlídku " ", 
obe. zak. jen při znetvoření z~ zlého na ~n~te~ pnslušl podle § 1326 

Předpisem § 1328 obč zák. nen!l~~dant. náhr~du za zmenšenou v \;lídku I, pnznán .~ve<Jené ženě nárok na 
dobre pověsti, za urážku ~enské na

t
. snatek, anlZ nahrada za poškozeni 

e I. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1927, Rv I 235/27.) 

Nezl. Pavlína T -ová do áh I ' vzhledem k tomu že z'alo m ,a a ksebna zalovaném náhrad" 10.000 Ke' 
" , ,vany Ja ylo I t' ) pClm žalovaného pro § 128 tr ' 'k "" res,mm rozsudkem, oclsuzu-
chlípných chtíčů. Pro c e s n i ~~ ~ ~rste.no" JI zneužil k ukojení svých p rve s t o I i c e žalobu zamítl. 

_ čís. 7607 -- 1997 

D ů vod y: Žalobní nárok na náhradu 10.000 Kč, ježto prý pověst Pa
vliny T -ově následkem trestného činu žalovaného je na vždy poškozena 
a její zaopatření provdáním se takřka vylollčeno,není po zákonu odu
vodněn. V souzeném případě není okolností, jež by podle § 1328 obč. 
zák. v novel. znění, nebo poctle § 1295 a násl. obč. zák. opodstatňovaly 
žal

obní 
nárok z důvodů v žalobě pro nárok ten u"áděných. jen skutečná 

škoda a újma jako bolestné, ušlý zisk, výdeje léčebné a pod., mohly by 
nárok na náhradu škody odůvodniti i v případu zprwěni bez provedené 
soulože, nikoEv však s,nad uvedení v pochybnou pově,st a zmenšení 
vyhlídky na provdání se zneužitého dítka. V souzeném případě Pavlina 
T -ová neutrpěla škody na těle a jaM jest zjištěno, Pavlina T -ová ne
utrpěla ani újmy na pověsti a nyní, kdy je jí 17 let, ve společ!]o'sti se 
dobře baví a nikdo proti ní neprojevuje opovržení. Dalo-Ii by s,e mluviti 
o poškození pověsti, j,e to jen na straně žalovaného pro jeh,o trestné 
počínání si s tak ml,adými děvčaty a jen to bylo a jest s to vzbuditi ve
řejné pohoršemí proti žalovanému jako pachateli, nikdy však proti zne
užitým dětem, které při tom všem za nic neniohou pro svou nevědo-

. most. jednání, jakého se žalovaný dopustil, je pod sankcí trestní a ža
lovaný také plně nes,l důsledky této trestní sankce. Tim však není ještě 
řečeno, že je povi.nen nahraditi škodu čistě abstraktní, jak je tomu 
v souzeném případě. O d vola c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
O ů vod y: Ze zjištění prvého soudu plyne, že žalo"aný byl rozsudkem 
tres,tn.ího soudu odsouzen pro zločin podl,e § 128 tr. zák. Tímto roz
sudkem je civilní soud vázán, ~Ie neplyne z toho ještě, že nárok žalobní 
jest po právu. Aby žalobkyně měla žalobní nárok, musela by prokázati, 
že jí byla žalov<rným způsobena škoda. Žalobkyně tvrdí, že její škoda 
záleží v pošl<o'zené pověsti a ve zmenšené vyhlfdce na sňatek, opírajíc 
se o ustanovení §§ 1295 a 1328 obč. zák. Ale i tu předpokládá se sl<u
tečná škoda. Pokud se týče náhrady za poškozenou pověst, lze tento 
nárok opříti jen o ustanovení § 1330 obč. zák. Podle něho však přísluší 
náhrada jen za skutečnou škodu neb za ušlý zisk. A tu zjišťuje prvý 
soud, že žalobkyni skutečná škoda ani n'a její pověsti nevznikla. Usta
novení § 1328 obč. zák. zde v úvahu přijíti nemůže, předpokládajíc vy
konanoU mimomanželskou soulož, kdežto prvý soud zjišťuje, že žalo
vaný soulož se žalobkyní neprovedl a jeho manipulace s ní žádných 
známek po sobě nezanechaly. Z toho důvodu ani z ustanovení § 1326 

obč. zák;. nárok žalobní nelze od"oditi. 
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Po právní strilnce (§ 503 čis. 4 c. ř. s.) posoudil soud odvolací pří
pad správně. podle § 1328 obč. zák. jest ten, kdo trestným činem nebo 
lsti, hrozbami nebo zneužitím poměru v odvis,losti přiměje osobu žen
ského pohlaví ku mimom<rnželské souloži, povinen nahraditi jí skuteč
nOU škodu a ušlý zisk (§ 1293 obč. zák.). jen výjil:,ečně přiznává 

,II 
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občanský zákon osobě ženského pohlaví nárok na náhradu za zmenše
nOU vyhlídku na sňatek v § 1326 obč. zák., byla-Ii při zlém nakládání 
znetvořena, což se podle zjištění nižších soudů žalobkyni nestalo. Ovšem 
lze podle motivů k HI. dilčí novele str. 401 nárok náhradní za zmařenou 
vylllídku na lepší zaopatření podřaditi i pod pojem náhrady (ušlého 
zisku) za škodu hmotnou. (judikát čís. 184 víd. nejv. soudu). Náhrady 
za poškození dobré pověsti, za urážku ženské cti občanský zákon ne
poskytuje a na této zásadě nezamýšlela nic změniti ani třetí novela 
k občanskému zákonu, neboť v materialiích se pravÍ na sŤra!l1ě 400, že· 
porady subkomise dospěly k závěru, že nelze učiniti ani v případě ublí
ž·ení ženě na cti výjimku z pravidla, že se neposkytuje za porušení 
ideálních statků peněžitá náhrada. Nižšími soudy bylo zjištěno, že ža
lobkyně neutrpěla újmy na dobré pověsti. Ale i kdyby utrpěla, zákon 
neposkytuje náhrada za takovouto abstraktní škodu. Z předpisu § 1326 
obč. zák. jasn'ě vysvítá, že náhradu za zmenšen·ou vyhlídku na provdhí 
se skýtá zákon jenom při znetvoření způsobeném zlým nakládáním, jehož 
zde není. Pokud však zmařenou vyhlídku na lepší zaopatření lze pod
řaditi i pod pojem hmotné škody (ušlého zisku), předpokládal by ná
rok na zadostiučinění, by hmotná škoda skutečn,ě již zde byla, by byla 
zřejnwu jako při znetvoření (§ 1326 obč. zák.). Tomu však zde tak 
není, naopak jest zjištěno nižšími soudy, že žalobkyně neutrpěla újmy 
na těle a že se ve sp'Olečnosti dohře baví a nikdo jí opovržen'í nepro
jevuje, aČ je nyní již ve věku 17 let, kdy se muže vdáv",ti. Nelze tedy 
o nějaké škodě vůbec a o zmařenévyhlídc~ na vdavky zvláMě mluviti, 
ač již od spáchaného l1a ní trestného činu čtyři roky uplynuly, neboť 
není zde příčinné souvislosti mezi tresÍ'ný~m činem a udánlivou :cmaře
nou vyhlídkou na lepší zaopatření, což vidno i z t'Oho, že dovo'lací spis 
u,dánlivou tuto újmu označuje jako škodu ideel,ní, abstraktní a proto jest 
nárok žalob-mí zcela neodůvodněným a nelze jej 'Opodstatniti ",ni z § 1328 
ani z § 1324 oM. zák. ani obdobou podle §§ 7 a 1328 obč. zák., jak 
dovolatelka mylně za to má. 

čís. 7608. 

o tom, zda rozhodnouti o odvolání přísluší pětičlennému či tří
člennému senátu 'Odvolacího s'Oudu, rozhoduje jedině, zda rozhodl v prvé 
stolici samosoudce či tříčlenný senát. Na hodnotě předmětu sporu (§ 500 
c. ř. s.) nezáleží. 

(Rozh. ze dne lO. prosince 1927, Rv I 443/27.) 

Žalobě, jíž se domáhala manželka na manželi placení výživného 
300 Kč měsíbně, vyhověl pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e potud, 
že přiznal žalobkyn,; výživné 150 Kč měsíiíně. O d vol a c í s o u ci 
k odvolání ža-loya'ného v tříčlenném senátě n'apadený rozsudek potvrdil. 

_ - ClS. IOU~ -- 1999 

". I ·k odvolacího soudu a vrátil n1l1 
• v v ' II tl zrusrl 1 QZSUC e ~,' t" Nel v Y s S 1 S o , ,_ h dl v pěticlennem sena '-. 

. 1 jr- o odvolání žalovaneho 2110\'U 10Z o 
veC) ) 

o II vod y: 

, ' 'I . na manželu placení výživnéh,; 
O žalobě, jíž se zalobkyn e d?J11a 1~ v Č iako sborový soud prvé 

300 Kč měsíčně, rozhodl ,kraJskY
h 
s~u zsucik~ odvolal se žalovaný a 

stolice v třičlel1l;ém sena§tes Z to o ~Ot~~o odvoláni rozhodnouti v pěti
odvolaci soud !nd pod,le . J. n., o v otázce, zda rozhodnouti o od
členném sena:~, J~h~OZ P?dle :Oht~:~I!n,nél11U senátu odvolacího soudu; 
volání přislus l petlclennelllU fl n~'Vé stolici samosoudce či mčlenl1y 
rozhoduje Jedme, z?a rozhod v ~ , má rozhodnouti odvolacl soud, 
senát. Cena před metu SpOTU, o. ne~11Z d v tomto případě neprávem 
je tedy lhostejna a proto ,ndvolacl ~~u, tu jáe o zaplacení peněžité 
ocenil předmět spo;'u, tD tIlTI(2)vlce" . Y\ůbec místa nemá,. Napadený 
částky a ustanovel1l § 500 t':ČI I. nSén; senátě. je tedy zmatečným 
rozsudek, který byl vydal:. v fl fen K této zn;ateč'llosti bylo hleděli 

§§ 477 čís. 2 a 503 CIS. 1 C. . s. , 
podle,.. I §§ 471 čís. 7 a 5,13 c. r. s. 
z úředm mOCI ve smys II 

čís. 7609. 

. _. ' t I t Iho od jmění dědicova. , 
Oddělení ]?Iem pozu~ a ml n b I zrušenlO exekučním řádem, najme 
Ustal10vem § 812 obc. zak. ne y o . 

předpisem ~ 379 ex. Sř'l2 'b' ák J'est přípustným i ohledně nemQvité 
Opatřem PQdle § (} c. z . 

pozůstalosti. • ., . 'cl d. čením odevzdací listiny. LhostejnQ, 
Návrh mUS1 byh podan pre oru 

že byl až po té vyřízen. _ ědčeni pohledávky konkretně 
pódminlrou opatření jest krome OSN le o osud jehlO pohledávky. 

odůvodňQvaná. ~ubjekti~ní .ob~va nt3l,;;,:ovp~:echává se však dědici, by 
Osvědčiti ohrozem ob]ekitvm ne re , 
prokázal, že obava jest zřejmě bezpodstatnou. 

. 1927, R II 380/27.) (Rozh. ze dne 10. prosrnce 

I ovoleno odděleni pozůstalosti po Vik-
Rainmnd O. navrhl, by by oP" p a' va p.ozůstalosti zvláštním , . ~ . dV d" ů a nanzena s r 

torii L-ove od Jmem e IC. I'štního opatrovníka předána mo-
opatrovn!kem, by byl~, do. spravy z~ a byl zaveden opatrovník ustan?
vitá pozustalost a zanzem bytu a y't t' by dědicům bylo zapove-

. - ' t I tních nemovl os I . 
ven,ý kU' sprave P?Z~s.~ ovs mohla b 'ti r~šena neb zmařena sprava. 
zeno všeliké jednam, J1l11Z by , hY 'I rek u rs n í s o II d návrh 
S o udp r v é s t o I1 c e ;,avrhu v~ ove 'r níl10 soudu že platí dosud 

. O Oj' Správ'l1yl11 Jest nazor p v , " d' , . 
zamltL II voe Y·.' , ldělení pozůstalostního jmelll o ]lnem 
ustanovení § 8.12 obc. zak. o oe 
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dědiců i pokud přicházeji v úva ' . . 
ustanoven~ nebylo zrušeno § 379 e~ .ne,?~vltostl, neboť toto 
k exekučmmu řádu ami v exeku' . '. ~., Jezto am v uvozovacím z 
§ 812 ,obč. zák. výslovně zmšen~n'~~;andU sa~ém není ustanovení " 
n?vemm o zatímním opatření p'~dl a o~enl,§ 8~2 obč. zák. není ' 
predplsem, nevyžadu'ícím' e exe uČ!uho rádu, nýbrž 
exekučního řádu takte i ohfr~dpokbdy . zatímnlho opatření veZvlaLšhlírnl 
lení jmění a neplatí § 379 p~ t~ ~em:vltostí muže hýti nařízeno OC!dě" ' 
peněžitých pohledávek nesmí sb~ t~ od ~t. ex, t., podleně'hož i zaiišf'p"," 
zatíženy neb zastaveny nemovrt~s? ~~a/ápověd', by nebyly zcizertv.' 
lostního jmění ve smyslu § 812 ~. fl; pokladem oddělení 
a motivované tvrzení oba o: č. ~ak. jest osvědčení p 
podání žaloby, by byla ovy :dPč odle nazor~ rekursního soudv'U,uc,uavk'~.' 

b" Sve ena puhledavka' d'" o so e nem o,svědčenlm 'á k, ".,' poam zaloby 
1ení jmění; podání žalob~ ~o ~, na. jehoz zakladě lze žádati za 
vým; jednostranné udání ne~f' ~ez Je~nostr~nným tvrzením LdIUOCO .. ' 
nejsou jednostranná udání ' • ,~.~~ pruvod!1lm prostředkem a 
ního úřadu v N. předj.ožen~P~:O I a.osvě,dči!i nárok. VysvědČení 
žalobcovo, že zůstavitelka b dle~asved.če~l nar?ku o~sahuje jen """0_' 
let; tolo vysvědčení není prLě tak v z~tobc~ve dom~cnosti celou řadu 
Michala Sch-a při jednání ponč d' pr~ aZ~lm prostredkem jako údaje 
z vlastní zkušenosti o P'O~ě ~a ~ a~l Oh~l anI Sch-ovi není nic známo 
dem O-em. I když zůst ·r~k me~l zustavltelkou a žadatelem Kajmlln-,'", 
v j,'eho domácnosti nutn,oavvlzel'tl' a, tydl tlela celou řa, du let se ' " , 
't ' , zre e na to' 'I 

VI ,OSll roční příjmy přes 1550 Kč že .' , z~ I;,e a z vlastních nemoc 
a zadatele ve vedení domácnost" .. ja,ko stara zena velmi skrovně žila 
jednávaném případě motivovan'~ z~ste ~odporovala, Není však v pro
může věřitel žádati b se od ~:o rze?,! obavy. Podle § 812 obč, zák 
<:~v~ jen tehdy, Obá~áJi se Vě~~~;lo p~~ustalost~í jmění od jmění dědi~ 
va~l':' mohl přijíti do nebez ečen~~~ustalostt, ze byo se svým pohledá_ 
jmemm dědicovým. Hla\"ní d~t 'mění "n kdybl' se .pozustalost 'smísila se 
propachtovány, částečně Ilen' JOb ' ;mov!tostr, JSou až do, roku 1929 
lze oČ'ekávati že by děd'c' 1,VU ec urclena pachtovní doba takže ne 
.. b' lOve prodali propacht " -

nez y ob~rželi vzhledem na acht mno, ,,,,?vane nem.ovitosti, za 
bylyprOdan! nemovitosti, l11lvěřitel VŽd

hem ~IZSI c~ny.,A."sak i kdyby 
hledavkou, zadati odškodné za rod ' y pravo, zVllez!-h Se svou po
vati prá\"nÍmu jednwní, vžd ť ~dl ane n",mo~ltostt po příp'áCdě od:poro
~oudu nestačí ani k povolenLatmn~h souhla,sn~ch rozhodm,tí nejvyššfho 
ze hy rozsudek musel b' ti v ,o o'~a!rent podle § 379 ex. ř. obava 
s~dky vykonati. Vzhlede~l k r;~~a~ v 01Zlne (~ako:'.sku)! lze-li tam roz~ 
predpoklady § 812 obč. z'"k., byl~ ve; s?uzen,:m P~lp,:de nejsou spJ.ruěny 
zádost, by bylo odděleno 'mění Y oveh s,trzno:Slt dediců a zamítnouti 
byLo pozůstalostní jmění do SOUdPo,zhustalo'stl11 od jměni dědiců, by vzalo 
možné b bl" 'l1l o uschování pokud t 'k' ' , Y Y znzen opatrovník 'č I " ' o vsa Jest ne-
.telův nárok byl pOznamenán v o z~ tU le em, správy, by konečně žatia

p ZllS a Ů'stntch spisech, 
Ne j v ' .. 

y s S I S o II d obn'ovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

Odevzdáním pozůstalosti nastává převod pozůstalého jmění v právní 
držbu dědicovu (§ 797 obč. zák.) a Hm smísení (sloUl::,ení) pozůstalosti 

se jměním dědicovým (§ 812 obč. zák.). Tyto právní účinky nastávají 
i při nemovitých částech pozústalostního jmění a prolo zákon nevylu
čuje, by nemohlo býti navrženo a povoleno též oddělení nemovité pozů
stalosti od dědicova majetku. V tomto ohledu vyslovil tedy rekursní 
soud zcela správný názor a lze s nim též po,tud souhlasiti, pokud za
vrhuje názor dědiců, že ustanovení § 812 obč. zák. bylo zrušeno předpi
sem posledního odstavce § 379 ex. ř., poněvadž jde o zcela různé právní 
ú tvary. Nelze však souhlasiti s názO'fem rekmsnfho soudu, že tu není 
předpokladů pro oddělení ve smyslu § 812 obč. zák. Námitkou dědiců 
v jejich rekursu do usnesení prvého soudu, že návrh je nepřípustný, 
ježto se usnesení o něm stalo až po doručení odevzdací I,istiny, rekmsní 
soud se vůbec nezabýval, ač ji bylo především řešiti. Než ani tento ná
zor dědiců neobstojí. Nezáleží na tom, kdy o návrhu bylo rozhodnuto, 
nýbrž na tom, kdy byl návrh podán. Žádost lze podati podle § 812 obč. 
zák. před odevzdáním. Odevzdání pozůstalosti nastává doručením odec 

vzdací Iist,iny, aniž je třeba pravoplalnosti nebo při nemovitostech vkladu 
v pozemkové knize (rozhodnutí čís. 5959 sb, n. s.). V tomto případě byl 
návrh na oddělení pozů'stalosti od jmění dědků podán dne 18. června 
1927, odevzdací listina však byla doručena teprve dn,e 14. července 1927. 
Neprávem shledal r"kursní soud, že není pohledávka n:avrhovatelova 
osvědčena. Pouhé podání žaloby a tvrzení navrhovatele samého by 
ovšem ještě nestačilo, ale potvrzením obeCltího úřadu je nejen osvěd
čeno, že zůstavitelka bydlela v domácnosti žadatelově, nýbrž i že ji na
vrhovatel od mku 1905 až do smrti opatroval a stravoval a její dům na 
své útraty udržoval. Z toho odvozuje navrhovatel svou pohledá1nku, 

'Tvrzení v napadeném usnesení, že potvrzení ohecního úřadu obsahuje 
toliko tvrzení žalobcovo, jest pouhou domněnkou. Ale i náměs,tek sta
rostův Michal Sch, potvrdil udání navrhovatele, že tento poskytoval od 
roku 1920 byt, stravu a ošetření zustaV,itelce, která mu nemohla již svými 
pracemi opláceti, a že mu z tahu důvodu vznikla pohledáVka. Je rovněž 
pouhou ničím nedoloženou domněnkou rekmsního soudu, že ani obci 
ani Sch-ovi není z vlastní zkušenosti o tom nic známo a že zůstavitelka 
snad ze svých ročních příjmu 1550 Kč mohla takové výlohy zapravo
vati. K osvědčení netřeba důkazu jako ve sporu o pohledávku, Žádali 
může o oddMení pozůstalosti od jmění dědicova věřitel pozustalosti, od
kazovník nebo nepominutelný dědic, obává-li se, že by mohl býti ohro
žen na své pohledávce sloučením pozůstalosti se soukromým jměním 
dědicovým. Návrh plyne ze subjektivní obavy konkretně odůvodňované, 
aniž je třeba důkazu neb osvědčení objektivního ohrožení, leda že by 
dědic prokázal, že obava je zřejmě bezpodstatná. Navrhovatel má obavu 
o svou pohledávku, kdyby odevzdán.ím pozustalosti nastalo její s,loučení 
se jměním dědiců, ježto tito, jsouce cizinci a hydlíce v cizině, mohou 
míti zájem na tom, aby nemovitosti z pozůstalosti prodali, hotovosti a 
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vkl~dy vybrali, rozdělili a s sebo ' 
to, ~e nemovitosti jsou posud v u vzail. To mohou dědici učiniti ' 

~On~~:odup, ů~grstalé jměni vyčertá~~~:~i ~~~~~z(fá~~~rho.Qdvkatele, jenž t~~~~ 
• , ! azovaŤ! na ža-

čís. 7610. 

I, jde-Ii o společnost podl b 
dluŽno použíti při řešení otáz~ oChod?ího zákona (čl. 266 Qbch zá 
hradu rozdílu J'eJ'ž u"-xl zt át y, zda Jeden. Společník má nárQk " k.), 
no. ti dr h" "P'" r ou na vkladní kru- na ná-

s u.l:"". spQlečníkem, předpisů ob - k' zee: vne~ené do sPQleč_ 
Dohodh-h se spQ!ečníci b' cans ého zákonnlka 

lečnľkem do sPQlečnostl' ' y mlsto peněžitého vkladu byla 'J'edfl' , 
kn"k .. vnesena vkladní kn"ka b ' lm spo-

IZ II Jich spoluvlastnictvínt řed o , .. Ia: al1ky, stala se vkladní 
_Co platí o vkladních knížiJ h P '?adaJlc, že se stalo. odeVzdání 

kn,uky, peněžních ústavů (ban~). sf~~~:e~ dlu~nQPoužíti i na vkl~dní 
?lany Jako ~auce nebo. vadia, dluŽno . _ koveovvk!a~ní knížky příjí-
~=h:: nQSltele hQdnQty a Představit~e n:bKgo~~~~~ Jpakra?vna .. p~níze :l 

. a JImi zalo-

(Rozh. zedne 10. prosince 1927, Rv II 223/27.) 

Žalující s,tavi!elslké firmě a žalo' 
gymnasia v O. Žalovaný složil ří~a::emu s,taviteli byla zadána sta vb-a 
pak .~kladn,í knížkou Moravsko_~ez p:~etč~stečně v hotovosti zbytek 
~7 ~~z tu jde, domáhala Se žaluj~ie li !ln y na _60.000 Kč. Zalobou 

. 5. Kč 50 h, ježto se vkl'adni k ov . rma na zalovaném zaplaceni 
hOdnotila a neméla by't' v., mzka Morav&l<o-slezské bank 

6 I pnpsama na úč t ' I' Y zne-
zel~1 ~.OOO Kč, nýbrž toliko 36.000 Kč e Oz~ ovan~~oO ? žalobkyně peni-
po 'e zalob~. . a n I z Š I S o u d y uzn'aiy 

N e J v y s š i . s o u d zrušil r ' 
prvému soudu, by o ni znovu' dozsludky oboOunižšlch soudů a vráti! v' 

Je na a roOzhodl. ec 

D II vod y: 

Strany shoduJ'í se v t • " 
v O .. om, ze za ucelen . d' 

., Jim společně zadané utvoř"! . -". prove em stavby gymnasia 
dou stavbu v poOměru 6'4' • ly spoJ.ecnost a dohodly se z'e. p M . . a ze v tom p v ,rovP.-

eZl stran<tmi došloO takto k I' omeru mzděH mezi sebou .. -no t' . .. , e spo ecenské s I ' ZISk. 
, s I, JeJ~n1Z účelem byl společon, v 'dě' .n; ouve a k založeni společ-

fř~~l: ~bc. zbá~on~ (§, 1175), ~i ~oJle ~e~~h~~a;i~~u, ~kda šlo 5' společnost 
, e za yvah, Jezto v pří _ d' d-' ,za ona (cl. 266) ne-

ot.azky o niž tuto 'd pa e ruhem použiti J'es' p" ' , , 
• o '. J e, pro nedostatek 'd' l n PO'SUlOvam 

plSU uvedených v hlavě o XXVII b' pr; plSť! obchodního zákona před-
2?,6 ?bch. zák). Závazek kaž,ďéhoo c. zak.0~a (Staub-Pisko Kom. k čl 
pnspevků, o čemž rozhodoval před ~po~ect1]~a pozůstával v poskytnuti 

ne o sah umluvy (čl. 267 ob ch 'k . za ~ 

2003 

a § 1187 obč. zák.). Po té stránce není sporno, že podle úmluvy měla 
žalobkyně složiti hotově 150.000 Kč a žalovaný 100.000 Kč, na něž sJo
ži! hotově 40.000 Kč. Pokud jde o zbývající .hoOtovost 60.000 Kč tvrdi 
žalov<tný v žalobní odpovědi, »že došlo mezí společníky k ujednání, že 
žalovaný na místo hotovosti 60.000 Kč, kterýžto peníz mělv]ožiti do 

-společnosti jako vklad, složí jako svůj vkl<td vkladní knlžku Moravsko
slezské banky na 60.000 Kč, která dosud byla jako kauce u zemské fi
nanční pokladny, a že tato vkladní knížka bude složena sdruženou fir
mou u zemské finančni pokladny jako kauce jménem sdružených firem 
žalobce a žalovaného a že na to v dus,ledku tohoto ujednání bylo žalo
vanému připsáno 60.000 Kč na jeho účtě u sdružené firmy k dobru a 
žalovaný nebyl po'vinen vkládati 60.000 Kč na hotoOvosti.« Toto tvrzení 
žalovanéhO' je pro posouzení otázky, zda se vkladní knížka, O' niž ve 
sporu jde, stala spoluvlastnictvím i žalující firmy, důležité, přihlíží-Ii se 
k němu s hlediska ust<tnovení § 1183 obč. zák, jehož jest tu použíti. Ne
boť podle tohoto ustanovení zákona, vloží-li se peníze či věci spotřeb i
telné nebo sice nespotřebitelné, ale v penězích oceněné do společnosti, 
pokládá se kmenové jměni takto utvořené proti spo]ečnikům, kteří k to
mu přispěli, za společné vlastnictví. Tvrdí-J.i nyní ž<tlo-vaný, že se strany 
dohodly, by žalovaný místO' hotovosti 60.000 Kč vložil do společnosti ře
čenou vkladní knížku, přikládaly samy vkl<tdní knížce význam vkladu na 
penězích. Nazírání toto nebylo by v rozporu s·e zirkonenn. Zpravidla není 
podstatného rozdílu mezi knížkami spořitelními a pravými' vkladními 
knížkami spořitelními co do jich právní povahy vytčené v § 10 nového 
spořitelního regulativu ze dne 14. dubna 1920, ČJs. 302 sb. n. s. (,rozh. 
čís. 4247). Podle 10hotO' ustanovení mají knížky ty povahu papírů ma
jiteli svědčících, takže jest každý, kdo takovou kni~ku předloží, poklá
dán za řádnéhO' držitele a vypláci se mu žádaná částka, pokud není vý
platě na překážku řízeni umořovací nebo zákaz soudní, a není-li vklad 
vázán způsoObem přípustným podle s,tanov. Co platí o vkladních kníž
kách spořitelen, lze poOužíti také na vkladní knížky peněžních ústavů, 
na př. b<tnk (Krainz-Ehrenzweig 2/'1 str. 230), Jsou-li pro'to takové 
vkladní krúžky, pokud nejde o uvedené výjimky, přijímány 'jako kauce 
nebo vadia (§ 56 c. ř. s.), poOhlíží se na ně v životě jako na peníze a jako 
na nositele hodnoty a představitele práva obligačního jími založeného 
(rozhodnutí víd, nejv. soudu čís. 1563 a 3201 Ol. U. n. ř.). Bylo-li by 
tudíž prokázáno, že jest správným tvrzeni žalovaného o úmluvě, podlle 
níž měla vklad.ní knížka býti vkladem žalov<tného d:o společnos.ti na mí
stě ho-tovusti 60.000 Kč, nemohlo by podle § 1183 obč. zák býti poo
chybným, že se "kladní knížka stala jako vklad peněžní, vložený do spoo
lečnosti, spoluvlastnictvím obou spoleonlků, tedy i žalobkyně, předtpo
kládajíc O'všem, že se stalo také odevzdání, jakž vyžaduje ustanoveni 
§ 1181 obč. zák., podle něhož nenabývá se tohoto spoluvlastnictví bez
prostředně již smlouvou společenskou, nýbrž podle pravidel věcného 
práva odevzdáním (§ 426 a 431 obč. zák.). Avšak otázkou, zda došlo 
mezi stranami k ujednání toho obsahu, jak tvrdí žalova"ý, a zda na
s,lalo také odevzdání vkladní knížky, se nižší soudy vůbec nezabývaly, 
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schází tudíž potřebné skutkové z'iš ě' , Jest proto nutným aby bl" J t 111, takze nelze ve věci ro;,hcld-rlOl!lti'C 
, y o flzem v uvedených směrech doplněno, 

čís. 7611. 

Osmíhodinná pracovní d b (' 91 sb. z. a n.). (} a zakon ze dne 19. prosince 1918 

stačí, že zaměstnanec věděl' d' ' 
žena v úhmkové odměně ' '~~ o mena za nedělní práci jest 
měs!nanci poskytnuta jedn~:~ý~ ~m s0l!.hla~i1., Okolnost, že nebyla 
nemá vlivu na platnost úmluv ne ne~~ena prestávka aspoň 32 nU'Ollk 

zahrnuta v úhmkové týdenní ~;Z~~~,~I~ byl~ od~~na z,a nedělllí práci 
sledky trestní podle § 13 zák. ,y rz milže mlh v zapětí pouze ná-

(Rozh, ze dne 10, prosince 1927 R I , v I 504/27,) 

žaloba zaměs~nance proti zaměstl " r ' 
a za práci nedělní byla zami"nut lavate ~ o upl~tu za práci přes čas 
N e J v y Š š Í m s o ude m z tě~h;oa s o u y v sec h tří s t o I i c, 

důvodů: 

Ve příčině nároku na odměnu z " , 
lobc,ova »přes čas« mimo d'olbu ned~1 p,racI vykonanou podle tvrzení ža-

, "v ' e nI nepova~" ."". 
zano, ze zal obce pracoval p" č ' , .. ZUJI 111ZS1 soudy za doká-
m' t d t res as, to Jest vIce než 48 h ď 
ae y euto žalo-hnÍ nárok skutk 'h 'I' o m týdně, Ne~ 

tento důvod stači k zamitnutí tohol~ve, o zak a?:u,: o nějž se opírá, a již 
~ohl-Ii se žalobce hledíc ku před ls' nalf~ku amz jeg,( třeba řešiti otázktl, 
CIS, 91 sb, z, a n, nároku na oJ'mě~~ zakon~ ze ~ne 19, prosince 1918, 
Pokud pak jde o odměnu za " ,za, pr~cI pres čas platně vzdáti. 
odměna byla započítána v t'~~~~~í n~~~~nr, zps~1 soud odvolací, že tato 
do~tal zaplaceno, že žalobc{ věděl ' cda ~e zalobc~ za práce neděloní 
sazena v úhrnkové mzdě ty' de ' ',ze o mena za P, race nedělní je 0,0-
'I ,nm a ze S tím souhlasil' " 
:e po ce ou dobu s,lužební nároků d]"" ~ , ,Je zreJl110 z toho, 
c!'nIL Došlo tedy mezi ním a t na _ at odmenu za nedělní práci ne
níž byla odměna za nede'l,nr' pSra:ac?OU

b
, za, ovanou mlčky k úmlu, vě, podle 

J 
" I o sazena v úh 'k' " 

ezto pak zakon čís, 91/18 ne k 'b rn ove mzde tydennf. 
by~a paušalována, jest ú~luvu ~~ ~~~I;~nl mzd~ za práce přes čas ne
vazovati za platnou Podle z"T r d ať mIcky o tom učiněnou po- ' 
rok na odměnu za p' Táci dPls ,:,n,1 sou '~ ndv01acI,'ho, byl žalobcův ná-
t' d ne e.nl uspokojen zapla ď 'h yenni,čímž zanikl (§ 1412 bč 'k' cemm u rnkové mzdy 
mítnutí řečeného nároku 'al ob ,za ,), T~ke ~ento důvod stačí k za-
vzd:~ní se nároku, Nebylo-lt zá~~~~v~íSa nem a~,1 tu tř,eba ře~iti otázku 
hoveno v tom směru že z'alo'b' b I' 91/18 zalovanym dm20stvem vy-
, , , ' CI ne y a poskytlnuta d " 
sena prestávka aspoň 32 h d' , " Jenou tydne neru~ 
následky trestní podlle § 1; /~ (§ 4~IS, 1), m?hlo by to míti v zápěti e oz za ona, nema to však vlivu na plat-

_ čís, 7612- 2005 

no
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úmluvy, podle níž byla odměna za práci nedělní zahrnuta v týdenní 
mzdě, Tvrdí-li koneoně dovolatel, že je na straně zaměstnavatele, by 
dokázal, že práce ptes čas konána nebyla, budiž k tomu poznamenán\1, 
že snaha dovolatelova přesunoulti průvodní břímě jemu náležející na 

stranu žalovanou nemá v zákoně opory, 

čís. 7612. 

žalobu, by exekuce vnucenou dražbou byla prohlášena za nepřipust
nO

u
, dlužno zamítnouti, byl-li udělen přiklep vydražené nem()vltosti ~ice 

po podáni žaloby, ale před rozsudkem prvého soudu. 

(Rozh, ze dne 10, prosince 1927, Rv II 704/>27,) 

Žalobu dlužnice, by byla exekuce vnucenoU dražbou nemovitosti pro, 
hlášena za nepřípustnou, pro c e s u í s o udp r v é s t o I i c e rOZ
sudkem ze dne 23, dubna 1927 zamitL D ů vod y: žaloba podle § 35 
ex, ř, předpokládá, že exekuce v. den vydání rozsudku dosud trvala, ne
boť to jest podle § 35 ex, ř, nezbytným předpokladem této žaloby, 
V tomto případě však nebyl n,a základě žaloby odklad exekuce povolen, 
nemovit.ost byla již dne 30, listopadu 1926 nuceně prodána a příklep 
nabyl pravomoci. Tímto příklepem došla exekuce vnucenou dražbou 
svého ukončení a je teďy žalobnÍ žádost jiŽ bezpřed11l:ětnou a nepřípust
noU a bylo ji zamítnouti, O d vol a c Í s o u d napadený rozsudek po
tvrďiL D ů vod y: Nemůže býti pochybnosti o tom, že se odvolatelce 
j-edná jen o zrušení dražebního řízení ohledně nemo,vitosti. I když v ža
lobě není výslovného návrhu na zrušení exekuce, musí býti exekuce zru
šen.a, by.lo-li oposiční žalobě vyhověno, Je ,tedy zřejmo, že lze oposičnÍ 
žalobě vyhověti jen, může-Ii v době vynesení rozsudkU exekuce býti pro
hlášena za nepřípustnou a může-Ii býti zrušena, Tomu v souzeném pří
padě tak není. Z důvodů v žalobě uvedených podala odvolatelka proti 
usnesení okresního soudu, jímž příklep byl udělen, rekurs, jemuž ne
bylo vyhověno, a stal se příklep pravoplatným dříve, než tento' spor byl 
nlapadeným rozsudkem skončen, Pravoplatnost příklepu překážela, by 

,mohlo býti vyhověno žalobní žádosti a z důvodů v žalobě uvedených 
uznáno právem, že se exekuce prohlašuje za nepřípustnou a se zrušuje, 
Vzhledem k tomu měla odvolatelka žalobu ve smyslu § 235, 6tvrtý od-

stavec, c. ř. s. změ'niti, což se však nestalo. 
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolimí. 

D II vod y: 

Po právní stránce sdílí dovolací soud názor odvolacího soudu a po
uka~uje do,volatelku na důvody napadeného rozsudku s dodatkem, že 
udělením příklepu bylo vlastní exekuční řízení, v němž žalobk)"ue b)"la 
stranou, skončeno, změnilo tímto okamžikem svou povahu a rovnal-o se 

',"', 

r, 



- Čís. 7613 -
2006 

nadále spíše řízení úpadkovému (víz rozhodnutí nejvyššího soudu 
3702, 3703 a 5367 sb. n. s.). Žalobnímu návrhu na prohlášení, že 
kuční řízení, o něž jde, je nepřípustné a že se zrušuje, nebylo tedy lze 
po příklepu vyhovětí. K okolnosti, že příklep byl udělen před vydáním 
rozsuclku, musil soud prvé stolice přihlížeti poclle zásady § 406 c. ř. s. 
a proto je lhostejno, zda příklep byl udělen teprve po podání žaloby 
čili nic. ' 

čís. 7613. 

Ve sporu nelze uplatňovati námitku, pro niž strana nemá vůbec dů
kazů nebo jen důkazy, o nichž neví. Nalezla-Ii strana teprve napotont 
důkazy, opodstatňující námitku, může je uplatniti žalobou o obnovu 
z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 12. prosi'nce 1927, Rv I 452/27.) 

žalobě o obnovu z důvodu § 530 Gís. 7 c. ř. s. pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhOověl, o cl vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. O ů vod y: Jádrem odvolání žalovaného jest výtka nespráv
ného posouzení věci po stránce právní, jež spatfujeodvolatel v tom, že 
soud procesní' žalobě o obnovu vyhověl, ač se nedostává zákonných 
předpokladů § 530 čís. 7 pokud se týče druhého odstavce § 530 c. ř. s. 
Zákonnými předpoklady žaloby o Oobnovu ve smyslu § 530 ďís. 7 c. ř. s. 
jSou: a) že strana hez svého zavinění te'prve po vydání rozsudku, pokud 
se týče po skončeném jednání se doví o nových skutkových okolnostech 
nebo průvodech, nebo bez své viny listiny použíti nemohla, při čemž 
Ookolnost, že mohla v předcházejícím sporu vésti důJoazo obsahu listin, 
nebrání tomu, by nebyla obnova povolena; b) že nově přednesené okol
ností skutkové a průvody jsou způsobilé přivodití příznivější rozhodnutí 
pro stranu podlehnuvší ve sporu hlavním. O tom, že žalobcem předne
sené nové okolnosti jsou způsohilé přivoditi rozhodnutí jemu přízni
vější, netřeba se dále šířiti a zbývá jen· podrobití rozsudek prvého soudu 
p<ezkoumání ve směru P.od a) uvedeném, ježto Oodvolatel ,0paJkuje své 
tvrzení již ve sporu činěné, že žalobce ve sporu hlavním namitaje pouze 
nedostatek pasivní legitimace netvrdil okolnosti ,nyní uplatňované, avšak 
o nich věděl a věděti musel a z opatrností uplatňovati měl a mohl. Jest 
pravda, že se žalobce ve sporu hla\"ním hájil tvrzením, že smlmmíkem 
Leona H-a byl Zikmund W. a níkoIiv žalobce, který pouze jménem 
Zikmunda W-a peníze od zákazníků inkasoval a Leonu H-ovi odváclěl. 
Z tobo však plyne pouze toHk, že žalobce věděl o penězích, které za 
Zikmunda W-a inkasoval a Leonu H-ovi Oodváděl sám. Nelze všwk u,su
ZDvatí, že žalobce vědělo nově předložených stvrzenkách. Úsudku tomu 
odporuje určitá výpovéď svědka AdoHa L-a a zjíštění prvého soudu na 
základě výpovědi této učiněné, že si svědek konané platy dal potvrdití, 
ahy se vykázati mohl Zikmundu W -.ovi, že stvrzenky nechaI v notesu, 
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.' 'kl 'sa toho míněni, že se týkají pouze 
že o stvrzen:kách žalobc~ mC ,nere "d'k JO'se!a M-a nemůže odvolatel tě
Zikmunda W -a. Am z vypovedl sve : a . . že eníze Adolfem L-em 
žiti, poněvadž tento svědek Ko~rz~je :;~~e'splaC~ny na zápůjčku. Ne
inkasované a Leonu H-ovl o' vele~e n, žalobce na jich základě ve 
věda o existenCI stvrzenek nemoh ,ovlsem e' pohledávky nebo vésti dů-

hl . nítati zaplacení zaza ovwn '. I 'I b . 
sporu ,avmm nal P d 't k této námitce nemoh a za nCI 
kaz o obsahu těchto stvrzenek. o ~e W ve sporu hlavním, která zní: 
zavdati ani výpověd' svědka Zlkm~n a ':~erhaupt nich! bekommen 'Und 
»Ich habe vom KIager eine Abrec nl~n~ ~ mmen hat aIs er ZU lordem 
bin der Meinung, dass cr mehr Oe •.. ~ o . mitkv které nemůže opříti 
hat.« Nelze požadovati, ahy ~tra,na ~I~I a n~hO só~dU že žalobce beze 
o důkazy, o nichž vů~ecknelvl. YSa

u n~vtpr~~VOdY o které jde, ze sporu 
Své viny nové sikutkove o Ol noS I . . dl' . 

, . hl dT proto i soud o 'va acl. hlavního použítr nemo ,s I I ,.. I" 
N e i v y š š í s o u d nevyhovel dovo am. 

D fr vod y·· 

'. raví že odvolací důvod roz-
Výtkou, že olivo,l,aci soud n,epra~em ~b l' proveclen neprovádí do

poru rozsudku prvního ~oudu o se d&PlsY'~rž Yrozebírá vy!sledky průvod
volání žádlného dovOolaclho duvo dU' ny b'rati teprve v hla\Oním sporu. 
ního řízení, které bude nutno. sou .~u r,o~e ~ .fO 1~'souzen,íJ zda žalobce 
Poloud tvrdí" že tyto okoln.ostr maj~,~h~n: pr~nín!' sporu namítati zapla
vědělo- l1Jovych potv:~enkac? a .ne omu že oclvolací soud převzal skut
cení pohledavky,slusl poukazatr k t. . '. to že žalobce o těch stvrzen
ková zjišlěníp;rvního soucl~." n~ezlel~~m~ I dOo~olacím řízení odporovati a 
kách nevěděl. .Tomuto zJl~temd n~ozhodnutí dovolacího soudu. S tohO 
je nutn~ polozltr )e za zakl~l sili také s n"zorem odvolaciho so~du, 
skutko-veho stanov,gka je sou a . Ul něco namítala Plro co vubec 
'z' e nelze požadovati, by stran.a ve spor ., d 'IS § 40'S c ř s O' od-. .' éna pro pre P . . . 
nemá důkazů ne}' o '':Ich ne,:l, zejm., V chází-li se z této zásady, nelze 
škodném pro svev?lne vede~1 .ro~ep~e., Y měl 'iž v původním sporu 
přisvědčiti vývodum dovolam, ze zalo~~:kU a ~e to nemůže uplatňo

.. namítati že z.aplatil. zažalo'vanou pohle la·l . é důkazy jichž použítí 
, , Tím že žalobce na ez nov " I 

vati v tomto sporu. , .", mohl teprve k námitce zap a-
v dřívějším SpO.TU nemo~1 beze ~v~ ~~!kretní okO,J.rlOSti a tato tím na
cení zažalovane pohledavky uve~ tl, hto novy' ch důkazů stačí tudíž pro 
b l 'amu pro spor Nalezem ec , y a vyzn ".' §. 530 ČÍ's 7 a poslední odstavec c. r. s. 
povolení obnovy nzem dle . 

čis; 7614. 
. • . na úrazu Při náhradě podle 

Dítěti ~lelz~ přič~tati ~~:~z:v~:n~u Zohyzděni, pokud může bý!! 
§ 1326 obc. zák •. dluzno p1'1. ~e 1 šk enéhD Pokud jest tomu tak pn 
na překážku lepšímu zaopatř~~ po oz .. 
zohyzděni obličeje dítěte (hosíka). . 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1927, Rv 1 820;.27.) 
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o ů vod y: 

, Oovolatel napad' . 
dítě n' o" ,. a naZOr odvolacího soudu "" . , . 

, emuze bylI zodpovědným ' ".' z_ nezlelIly žalobce jak 
povednost za činy neb o "ponevadz I nedospělec nese " o 

PO~y?bfu'lmž'd"ále~í dozoIP~;'~~"~.~d~S;ě~~!~én~ případě Od~ovíd~?a:;~ri , z VI no, ze v tomt hl ,; a opomenulI dozo J 
spra;Tném právním posollz~n7 v~~ SpOčlva napadený rozs.udekr,~~ ::t 
~:r:"jí r:okud se tí:če důvodu POdl~ č~sn,~ rozporu ~e spisy. Dovolatel 

t~lJ lze na urazu přičítati zav' "ď, V§ 503 c. r. s., pravdu, tvrdě 
novo~ upravou § 248 a 1308 b' In;nr. ton: ohledu jíž dávno ř ci 
]':~i~l:dt'?1 (':.Plenárním I'Ozhodnu~í ~~ ~~: ;ysdlObvII bývalý nejvyšší fO~d 

a n crs. 1086 sb N ) , . u na 1908 čís 185 k . 
již pro jích věk v něl " ow .. zasadu, že dětem (§ 21 ~bč " nrhy 
Vínouti, by si b~1 vě~~r se ]e];cho duševní ,schopnosti nemohl

zak.! ?elze 
l~cnutí, přičítati Iaviněn)'~:V;r vule ~. náslec!k~ svého jednán~ ~~~reovy= 
~h~ rOIZh?dnutí přidržuje se dů~!~~rrt'~op'fa;e. Zásady tohoto Plen~~-

ez eÍl y zal obce byl v době úrazu t ,ez ~es' oslovenský nejvyšší soud 
nebo ,spoluza\,inění nemůže led' ~P,rvvo5l-2 roku stál, o jeho proviněni 
:avIne'~,1 otce poškozeného dwf byt; rec,l. POk~d dovolatel tvrdí sp ,I _ 
zalobnlm nároku, nelze ani v te e, ]ezpry se melo řešiti aspoň př' .o hU 
C? bylo zjištěno, že totiž don om s n~m souhlasiti, přihlíží-Ii se /tJe o 
hr~d urazem sedělo na polní ~~~z~t~:i ~~o~cokv:a je blízko, silnice, že ~~~ě 

y ,nedaleko, odnášeje z ! o , ' ,ro u od sIlmce a že . eh 
~I,l:el ~o silnici přijížděti m~~~c;~io:~nee ,brambory, že neslyšel ,m~i o~:~ 

a ,e: ze,o!ec uslyšel výkřik a s " uI,az se, s5al tak rychle a nena_ 
kd~z dprave zdvihal ještě pytel b~a'::r~~~;;z~1 dl!e na silnici povalené 
n:a "etJ~l ~elze přepínati lTIÍTU o"', _ U., ota-zee patřičného diozor~ 
~o~lo~. zke]me?a z~ poměrů venkoes:y~:;V~IOU ,n~ oso~áCh, jimž náleží 

,e " a duvodu Č. 4 § 503 ' " oneone namltá se v do\'o,I'. ' 
Čem ]'ež bl" c, r. s., ze bolestn' 'h anr 

, Y Y pnsoU!zeny, jsou p"T" ". e a na rada za zmrza-
:a zmrzačení, tvrdí do\'olatel z'e rr ~s ,zknaone. Pokud se ty'če na'hra'd'y 
casn' . v , narD' m"} b,'ť' , 

,Y: ]e,zto dnes nelze ještě vědět' d e y I zamltnut jako před-
z~čI,na ~ydělečná činnost, a zda b Id z a ose ~O;h dožije věku, v němž 
nanll, od ale, že i tato náhrada ]'e pr,uI'II': ZPU~So?llym k, "nějakému z'am,ěst-
zna cu podl 'h" s znacna a v způ b'l ' e ne oz zohavení mŮže míti vl" ,rozporu s Posudkem 

.' so 10St v povolání. Avšak ani' I~ Jen na budoucí konkUlrenční 
nahraděpodl'e § 1326 obě, zák t, tyto,v:>:~Ody ,~ejsou oprávněny; Při 

. 11U no pnhhzetl tez k h " e ZD yzdenr, pokud 

_. Čís. 7615 -
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múže býti na překážku lepšímu zaopatření. Osoba poraněním zohyzděná 
není k práci vůbec neschopná, ale pro své zohyzděni z mnohého způ
SObli výdělku je vyloučena. Její volba povolání je obmezena a stížena. 
Za to se jí má dostati náhrady, jakmile zjištěno zohyzdění, jež může 
miti takový vliv na lepší z«opatření. Toto ustanovení zákona má ze·
jména význam u ženy, jejíž vyhlídka na lepši zaopatření sňatkem byla 
zohyzďujícím poraněním zmenšena nebo zmařena. Podle dovolatelova 
náhledu nemohla by se jí nikdy poskytnouti tato náhrada, poněvadž 
by se mohlo vždy namítati, že se neví, zda by se byla vůbec provdala. 
Znalci se vyjádřili, že ke ztrátě zraku levého oka přistupuje u poraně
ného chlapce ještě nápadné zohyzdění okolí oka kožními jizvami, ne
pohyblivostí oka a zjizvenim rohovky, jež snižuje konkurenční schop
no,st postiženéh.o, chce-Ii získati zaměstnání v soutěži se žadately tě
lesně bezvadnými. Právcem tudíž byla mu přisouzena též náhrada podle 
§ 1326 obč. zák., nárok na ni není předčasným, ,náhrada není ani ne
přiměřeně velkou. Má-li zohyzdění takový nepřímivý vliv na příšti vý
dělečnou činnost, projevuje se po celý život os.oby jím po'stižené. 

čís. 7615. 

Trvale neznámým jest P.obyt (§ 159 .obč. zák.), byl-Ii maniel .od na
rození ditěte až d.o doby, kdy dítě popírá své manželské zrození, tak 
dlouh.o nepřetržitě neznámého pobytu, že sám nemohl dáti zjistiti pravý 
rodinný původ ditěte a takt.o sám provésti právo, jež zákon dává přede
vším jemu. Ditě nemůže vyk.onati žalobou právo podle § 159 .obč. zák., 
vrátí-li se meri Hm manžel, třebas. jen přechodně, oznámi-Ii svůj P.obyt 
nebo stane-li se jinak jeho pobyt známým nebo lze-Ii aspoň jeho P.obyt 
vyšetřiti. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1927, Rv I 935/27,) 

Žalující nezletilec domáhal se proti manželu jeho matky v čase, kdy 
se žalobce narodil, odu,znání manželského původu a odůvodnil žalobu 
takto: Žalobce, nezl. Alois H., narozený d,ne 21. dubna 1923, byl zapsán 
clo matriky jako manželské dítko Josefa H-a a Marie H-ové roz. W-.ové, 
jichž manželství bylo právoplatným rozsudkem ze dne 31. března 1923 
rozloučeno. Pobyt .loseta H-a od doby zrození nezl. Aloisa H-aaž clo 
clnešního dne je trvale neznámý, Josef H. v kritické době se v bydliští 
matky dílěte nezdržoval, s ní tělesně neobcoval a již před razlukou
manželství se přes dvě léta toulal po světě a trávil značnou část této 
cloby v žaláři. Matka žalobcova po rozluce provdala s€' za Antoní,ma 
T -a, který je vlastním otcem nezl. Aloise H-a a souhlasí, by manže].ské 
zrození tohoto dítěte byl oduznáno. Pro c e sní s o udp r v é st 0-. 

I i c e žalobu zamítl. O ů vod y: Aby dítě bylo oprávněno popírati svůj 
manželský p.uvod, předpokládá ustanovení § 159 obč. zák., že otec dí
těte je od jeho narození trvale nezvě,slným, Podle křestního listu na
rodil se Alois H. dne 21. dubna 1923 jako manželské dítě lnse!a H-a 
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a Marie H-ové roz W . J 
krajského sou;d~ ze 'dlle-~veb', est zjiště-no, že Josef H byv 
. d' Q. rezna 1923 d ., 
Je en rok, nastoupil trest dne 5 b' ,o' 'SOuzen do těžkého žaláře " 
v době. od 30. března 1 923 d~ 5rez,~a 1923 Ve věznici v Chebu a 
v trestmcI pro mUže v Plzni' " r!Jna 1923 tento Irest Q,rlnvk'", 

dne ,17. kvčtna 1923 rozsudet
e 

:e t~to t~estni~i byl Josefu H-ovi U"'J"1 lIP,," 

manzelství s Marií H-ovou rozlo' ne L, brezna 1923, jímž bylo 'e 
byla matka dítěte k rukám sVé%~eno:, a ':he o t?mto pobytu Josefa JH~~ .', 
1923 vyrozuměna. Z toho 'e ,. pl~V'l1l 'O zaslupce dine 25. . 
2 L dub~a 1923, kdy dítě s~ nZ;r~,m'O, ze, pobyt ot~e dítěte v době Od 
podana zal.oha o oduznání manžels~~~: azodo 7. kvetna 1926, kdy byla 
a Je nerozhodno, že se Josef H d o puvodu, trv"le neznámým nebyl 
styků až do po'slední dobv n~1 0'1 r~ku 1919 k m"nželce nehlásil a s 'n: 
pokl~d §, 159 obč. zák, aby dí~e ~ úsa ,thoto steu~ věci schází Před~ 
mabnzels~emu zrození, i když matka !c~he~ mohlo odporovati svému 
a yl'O zalobu zamítnouti. O d v I I e. e ' ala k tomu svůj souhlas 
potvrdli. D ů vod y: Právo popíraOtl' a CI, S o u d napadený rOzsudek 
znáno pů d" , manzelský původ ďl' r ' ,,~o ne Jen manželu matky d'!'t" ',I ete, bylo pří-
r~Íl dllcl 'novelou bylo právo to I, ede, po pnpade jeho dědiCům, 

znano také dítěti Z duO d . ~a pre, pokladu § 159 obč za' k p" , ,vo ove zpravy k . . . n-
s'ln,emO'vn, y, ' jejíž usnesení stalo se' pak ?km1se pro justiční věci panské 
sem za'k'on d' zaonem vycha' , , b 'oarcovým Propu'čT ' ' , ,Zl, ze ylo úmy-
uplatňová~y byly č:tné a záv~~nlé P::;;'~tkto ~ké dítěti - p;oličemuž 
~l~«, knemuz nálezelo mezi jin'm t"'J J~n s »opatrnym omeze_ < 
zlJe nebo že je nezvčqlny' a tU<d'I'Y á ez, ze !nanzel matky dítěte J'iž ne-
nemu' V hl < z s m manzelsky' " d ' ze. z' edem k tomuto ziko' d' " <: puvo dítěte popírati 
§ 159 obč. zák vykládati pří;ně "~ ar':,o:u. umysJ.~ nulno předpoklady 
od ~arození dítěte trvale neznáméh~ v~zbaduJe~h zako,n, by manžel byl 
J~ tre~a, by byl nepřetržitě nezvěstn' ~ ytu, Je tomu rowměti tak, že 
te,te, az do doby, kdy dítě O' írá ma y, po. celou dobu od narození dí
dava první so'ud tomuto !stfnoven' nzels,ky puvod. Je tedy Výklad jejž 
? t:v~lé nezvěstnosti nelze však m:~:i~"·av;,ý. O nezvěstnosti, zej~,éna 
Jaky Cas o pobytu druhého ne' , fl JIZ tehda, když někdo po ně
§ 159 obč. zák, třebaže nemě~l~tr~:~ H, ne,byl nezvěstný ve smyslu 
k m.an~e!ce se delší dohu nehlásil, b 1~_I~Yd!lste, vedl, život potulný a 
a patral1lm Jeho pobyt zjistiti Prv ,y d pres ~o mozno dotazováním 
nebylo napadeno, že pobyt Jo~efa ~I sou. d?vodll správně a zjiMěn.í to 

< po narození dítěte byl znám ' -ab zeJmena v době několika měsíců 
matce dítěte a jejímu právním~ ~~ fO yt ten, byl ve spom rozlukovém 
podstatný předpoklad žalob as UpCI soudem oznámen" Schází tedy 

N e,J' vy'" ,y ve ~my&l,u § 159 obč. zák < 
s s I S o u d nevyhovel dOVOlánÍ. . 

Dllvody: 

Uplatněn je toliko dovo.Jací důvod d " 
se v dovolání, že nižší soud k' "pole CIS, 4 § 503 c. ř, s. a tvrdí 
úzce, ježto zákon nikomu ~;~:iáa,1:Jl ulst~t?Vení ~ 159 obč. zák. příliš 

c zv as nI pOVinnost, by všemoŽině 
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pátral po nezvěstném manželu matčině, nýbrž že poslačí, byl-li jeho 
pobyt trvale neznámý dítěti a těm, kdo podle zirkona měli míti zájem 
na prospěchu dítěte. Že manželův pobyt byl znám matčinu právnímu 
zástupci v jejím jiném sporu, nemá prý pro nynější spor významu, ježto 
matka sama se o pobytu svého manžela n,edozvěděla a žalovaný ob
hájce ani netvrdil, ani nedokázal, že právní Z<fustupce matky v onom sporu 
ji o tom vyrozuměl. Než právní názor odvolacího soudu a výklad, jejž 
dává usbnovení § 159 obč. z ilk. , nutno schváliti. Z důvodové zprávy 
(viz Věstník ministerstva spravecllnosti z wlou 1916 str. 108) je pMrno, 
že právo k žalobě, jíž se popírá manželský původ, tylo dítět,i propůj
čeno jen výjimeČlně a za určitých obmezujídch předpokladů (zemřel-:i 
manžel matky neho je-Ii nezvěstný, souhlasí-Ii matka, ustahoven.-Ii opa
trov'ník k hájení manželského zrození, zánik žalobního práva do roka po 
dosažení zletilosti), Musí tedy ustanovení § 159 obč. zák býti přesně 
vykládáno (smv. rozh. čís .. 2529 a 5085 sb. n. s.). Pojem trv"le nezná
mého pobytu znamená, že manžel byl od nMození dítěte až do doby, kdy 
dítě popírá své manželslké zrození, tak dlouho nepřetržitě neznámého 
pobylu, že sám nemohl dáti zjistiti pravý rodinný původ dítěte a takto 
sám prové'sti právo, jež zákon dává především jemu, Vráti-li se mezitím, 
třebas jen přechodně, oztlámi-li svůj pobyt nebo stane-Ii se jinak jeh'O 
pobyt známým nebo lze-Ii aspoň jeho pobyt vyšetřiti, nemůže dítě vy
ko'nati žalobou p0p'írací právo. Bylo zjištěno, že manžel matky dítěte byl 
po zrození žalujícího nezletilého dítka ještě několik měsiců v trestnf 
vazbě v Plzni, že mu tam byl dne 17. května 1923 doručen rozsudek ve 
sporu o rozluku manželství, jejž jeho manželka zavedla, aže o tom byl 
dne 25. května 1923 vyrozuměn právní zástupce jeho m"nželky. Nezá
leží na tom, že snad 'sama o tom nezvěděla, jen když se mohla o tom d'o
zvěděti, kdyby byla chtěla neb se o to byla pokusila, Dovolání nemohlo 
býti shledáno odůvodněným, 

čís, 7616. 

Zahájení vyrovnacího řízeni není na závadu, by proti vyrovnacimu 
dlužníku nebyla zažalována a v plném rozsahu přisouzena pohledávka 
podléhající vyrovnacímu řízení, pakliže v době rozsudku již příjaté a 
soudem potvrzené vyrovnání nebylo ještě pravoplatným, Lhostejno, že 
í žalobce hlasoval pro vyrovnání. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1927, Rv I 937/27.) 

Proti žalobě o zaplacení pohledávky namítL žalovaný, že zažalovaná 
pohledávka spadá do vyrovnacího řízení o jme1\í žalovaného, jež bylo 
skončeno vyrovnáním na 40%. P ro c e sní s o udp r v é sto I i c e 
rozsudkem ze dne 22. února 1927 přisoudil žalobci celou zažalovanou 
pohledávku. D ů vod y: Jest zjištěno, že není vyrovnací řízení, jež bylo 
k návrhu žalované zahájeno, dosud právoplatně skončeno. Jak zjištěno 
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bylo usnesením ze dne 1 ůnol3 1 9 ~ 
sjednané při roku ze dne 19 I d 17,~ potvrzeno, vyrovnání za""","" 
vající přednostního práva obd :, '~~9( o 7" podle nehož věřitelé ne 
ných lhůtách po 13'/,%, SplaŤ1~Y:~h 1 0, svych pohle?:'vek ve třech stej_ 
1928. One 15 února '1927 nebylo ' cel v;nce a L fllna 1927 a L ledna '. usnesem t 'v t" 
to ,~evešlo tedy v moc práva a řizeni neb 10 oe 1~~ e vypraveno, Us;,esení 
hlaseno za skončené, Toto řízení má o y, j ~:. podle § 55 VyL L pro
násl. vyl. ř" zejména nelze odle § 10 vse~l uelllky, u~edené ,v §§ 7 
nabýtJ soudcovského práva PZást 'h na ~ecech dluzmkovl naležejících 
není ve vyrovnacím řádu ustano avnl, o, n~ o pra~a usy~kojovacího, ale 
vyrov,nacího řízení nenlOhly býti v;~:;ě:i~é y hrotl , dluzmk,u po, zahájení 
v pln:,m rozsahu přisouzeny, pokud neb 10 po , edavkY"zaz~I.o~a:,y nebo 
platne potvrzeno. Oojde-Ii k I' Y v~lovnacl nzem jeste právo
nání, má ovšem vyrovnání ÚČ~I~~C ne l~~rzene:nu právoplatnému vyrov
pad ech, jež jsou uvedeny v § 5l v , VyL ,L uveden~ a teprve v pří, 
a plně potvrzené vyrovnání ,VYL r., zejln~ma nesplm-h dlUžník Včas 
sleva i ostatní vy'I;Ody O 'dZfusluje s,e pro, vsechny věřitele poskytnutá 
t d'l" . v o a C 1 S o II d napad ' 
vr I, O U vod y: Odvolatelka h "í ,', eny rozsudek po-

strana tím, že ve vyrovnacÍ1n v, ,at I pl aV11I stanovisko, že žalující 
d 12 I' nzem za ované zahá'e ' , ne . Istopadu 1926 při rok k ' ' j nem usnesemm ze 
pro vyrovnání a že usnesením ~e ~~an~m, dne lt I~dna 1927, hlasovala 
ro~nání žalovanÉ' ujednané )ři onom e TO' lInOI a 92, potvlZen,O bylo vy_ 
prava domáhati se žalobou

l 
za lacení :u" po;,byla ,dnem L unora 1927 

dlouho, pokud není j'isto že z', IP" el,e puvodm pohledávky na tak 
t' " a ovana jest v prodlení I ' s anovene na 40% a splatné t' h se Zap ace11lm kvoty 

L července, L října 1927 a 1 ~:d~ec stejných IMtách po 13'/0% dne 
nazírání pokládá rozsudek ze' d 2~ 192R Vychazejlc z tohoto právního 
rovnání, jímž byla odsouzena Ikle 'Iunol~ 1927, tedy po po,tvrzení vy-
cl' h 't zap acem celé původ' hl cl' k e yc u, rat Sporu do čtrnáctI dnů " ~I po e aV' y a 
Usnese111 o potvrzení vyrovnání ne6

0
ld e~eku<:l, ~a pravne mylný, třebaže 

praveno, najmě veřejně vyhlášeno y o c ne 22,. unor~ 1927 ještč ani vy
rozum, že jest povinna zaplatití žl' "a, l;avl~Uj e zmenu roz,;udku v ten 
liko 40% ze zažalovane'h a UjlCI Irme do 14 dnů pod exekucí to-
, o pemze a 40'il "I ' , 
utrat Sporu, kdežto žalu'ící stra . ,0 zaza Ovanych uroků i 40% 
sporu. Lee právní názor

j 
Odvol t~kjest povmn~ nahraditi jí 60% útrat 

tvrzuje vyrovnání nemá pOuze at e y .lest my!ny Usnesení, jímž se po
vědomí. Naopak ;oUd prozko ,en, vyznam, ze soud béře vyrovnání na 
dO dO urnava vyrovnání v tom v 

uvo ll, pro něž by potvrzení musilo b h ' ,8111;ru: zda tu není 
51 vyr, r,), Má tudíž Ono usnes ' ~e o mo 10 bytr oClepreno (§§ 50 

" , em raz konstitutiv ' Z t h ' vy,r5lVna111 nejeví účinku, dokud nedošlo k . nI., o o plyne, že 
muze se proto žalOvaná I t ' d ' ,jeho soudmmu potvrzenL Ne-
val p a ne ovolavatr toho "e ' 1 " , f' 

a pro vyrovnánL Pokud pak' cle ° ' ," za UjlCI Inna hlaso-
nabylo toto vůbec ještě '" k j ,usnes~nl ze dne L února 1927 ne
vyhlášeno (§§ 416 426 cuc;ns u p~o~ strana~n, poněvadž nebylo veřejně 
ho proto strana žalující d~v~lá~~ti' 3 VY,L ,L: 174 konk L), Nemůže se 
~~d právních zřejmo, že rozhodnuti ~onec:le j~st podle všeobeoných zá
llCl!1nosti teprv, když nastal '" h O~dl1!, jez lze napadnouti, nabývají 

a jejlc pravopl<I!tnost Ježto podle § 52 vyr. 
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říz. přípustnou jest proti usnesení o p.otvrzení vyrovnání soudem vyrov· 
nacím stížnost, nemůže vyro·vnání nabýti účinku před právoplatností 
jeho soudnL?o pootvrzenL Právoplatnost usnese~í ze dne :. ,úno!a 1,927 
nemůže přijití vubec v uvahu, ano toto usnesem nebylo Jeste vereJne na 
soudní desce vyrovnacího soudu vyhlášeno, ježto teprve ode dne veřej' 
ného vyhlášení běží čtrnáctidenní lhůta ke stížnosti proti usnesení .o po· 
tvrzení vyrovnání. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolánL 

D ů v o cl y: 

Oovolatelka m1111, ze neměla býti odsomena k zaplacení celé zaža
lované pohledávky, nýbrž toliko 40%ní kvoty s pří·sL, ježto žalobkyněj2 
vázána prohlášením, že hlasuje pro vyrovnání, a vyrovnání bylo ještě 
před rozsudkem o žalobě schváleno. žalobkyně pmto, že hlasovala pro 
vyrovnání, nemohla prý ani proti potvrzení vyrovnání si stěžovati a stíž
nost nemohla vůbec býti p.odána, poněvadž všichni věřitelé přistoupili 
na vyrovnánL Nevadí prý, že v době rozsudku nenabylo Itsnesení vyrov
nacího soudu ještě právní mocL Názor dovo·latelky nelze však uznati za 
správný, Zahájení vyrovnacího řízení není na překážku, by pohledá~ka, 
třebaže podléhá účinkům vyrovnání, nemohla býh prah vyrov'l1aclmu 
dlužníkov,i zažalována a rozsudkem v plné výši' přísouzena, Oovolatelka 
je na omylu, tvrdíc, že zásada § 7 konk, řádu o přerušení veškerých za, 
hájených sporů musí platiti podle § 63 vyrov, ř, též ve vyrovnacím ří
zenL V tom ohledu je mezi úpadkovým a vyrovnacím řízením naprostý 
rozdíl. Vyrovnací dluž·ník zásadně nepozbývá disposičního práva nad 
svým jmě.ním, podržuje plnou způsobilost k právním jednáním a spo
růni a nemůže zejména vyrovnací správce <lJni jeho jménem ani na Ieho 
místě jednati, žalovati nebo býti žalován, Jednání vyrovnacího d'luž'níka 
proti obmemjícím opatřením podle § 3 odsl,. (4) a § 6 vyrovn, řádu jsou 
toliko proti věřitelům bezú6nnými. Naproti tomu vyhlášení úpadku má 
podle § 1 konk řádu za následek, že se úpadci odnímá voJ,né nakládání 
s veškerým jměním podrobeným exekuci, a že za něho jedná a spory, 
týkající se podstaty, vede toliko správce úpadkové podstaty (§ 81 konk 
řádit), Proto také neprávem tvrdí dovolatelka, že soud měl jednání po
dle § 190 c, ř.· s, přerušiti z úřední moci, ježto vyrovnání byl.o již po
tvrzeno, a vyčkati pravop1atnQ'st schváleni. Hlasovala-Ii žalobkyné pro 
vyrovnání, nemělo to v zápětí, že se nemohla domáhati rozsudku v plném 
obj.emu zažalované pohledávky, Nevaďí, že dne 15, února 1927, kdy bylo 
skončeno ústní j "din<>ní ve sporu, bylo již vyrovnání věříteU přijato a též 
soudně potvrzeno, Oovolatelka sama phznává, že usnesení vyrovnacího 
soudu nebylo ještě pravoplatné. Bylo zjištěno, že nebylo vůbec ani ještě 
vypraveno, tedy aní veřejně vyhlášeno (§ 63 vyrov, L a 174 (2) Imnk 
řádu), K platnosti vyrovnání je potřebí, by bylo vyrovnacím soudem po
tvrzeno, ale musí býti veřejně vyhlášeno a zvlášť ještě všem véřitelům 
a ostatním účastníkům domčeno (§ 49 vyrovn, řádu), Soudně potvrze-
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nýl~ vyrovnáním nastávají teprv účink odle § . ,. 
sem ~yrov,nacího soudu, jímž schvaluj~ ~yrovI ,~3 v~lOvn. ra;I1\. Usne_ 
tUtJV111, ale dokud nedojde k pravoplatné' ,':111, m,a tedy raz ko·nstJ_ 
právních účinků. To bylo již opětovn' ~,u po ,vrze111 vyw\Cnání, nejeví 
vyššího soudu čís. 1521 4277 4366 44~~ u~~~~el~ v rozhodnutích nej
telky, ž; ~ikdo z věřitelŮ nem'ohl p~dati stfžnost, ~r~~ž~ ~š~~~~ní :olvOla-
vyro,vna111,. Jest novotou, ač i správnost tohoto tvrzen' . ,,111 .. Y I ~ro 
kyne. Nem ovšem pochyby, že přes to může' I . ~ Pkoplra ]~J1 odpur_ 
vedla exekuci pro cel hl' , Vo • za ovana, dyby zalobkyně 
leného vyrovnáni žalo~~t~0~ťea\tj5Pouzl:1 SO~~~é pravoplatn~ schvá_ . 
lobkyně právním účinkům vyrovnáni p~~ie r§ g; ~;~o~h ř~~~ledavka ža-

Čís. 7617. 

I ve prospěch státní pokladny jako fondu pro válečné ok 
(§o ~ vl~~ního ~ařÍzení ze dne 15. července 1920 čÍs 436 1s ozence 
m
b 

uze by ti platne zapsán zákaz zcizení a zavazení ' zákaz ~'h ~. ~ ~.) 
rovolné i exekuční zcizení nebo zavazeni.' I Uje I (}oo 

(Rozh. ze dne 12. prosil1ce 1927, R II 378/27,) 

P : v Ý s o u d zamítl návrh na vnucený vklad zástavního " 
;m~?,ech v~máhají:f věřitelky k vydobytí 'jejího pohledáváni ~.~ ~~ 
n pTlSI:kz duvodl~, z~ n~movlt5'st povinných je stižena Imihovně zapsa
I ~m, za ~ze111 ZCl zem a zadluzení ve prospěch zemského úřadu pro vá
kecne p~skozence v Bm.ě, po případě československého státu R e _ 

u r s ,n I s o u d exekwcI povolil, ježto podle jeho názoru mohl b '_ 
kaf ~1Ť1 .pod:J.e § 450 obč. zák. účinek pouze tehdy, kdyby šlo. o d~ťa 
vo ne ZClzcm n.ebo, zastavení, kdežto v zákoně není takov' účinek s~~= 
nolven I bPr? z~lzem a zavazení nedobrovolné. To.mu pry' ypOdle za'kona 
ne ze za ramtI. ' 

N e j v y Š š i s o u d obnovil us-nesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursnímu soudu nelze přisvědčiti v tom' '-'h' h ' . 'k " ' , ze v Km ac platne za-
psa?y za az ZCIzem a zavazení brání jen dohrovolnému zoizen' 
zem Podle § 364 c) obč 'k' I a zava
.. ď,. . . za > zavazuJe smlu"ní nebo poslední vůlí na-
~zeny zak,az ~C!Z"ní a z,:tížení jenom prvého vlastníka, n:ikoH jehodě-

Ice, a/ne g.~stupce, a pusobí proti třetim OIsobám, byl-Ii založe~ mezi 
man~e I, ro lCI a detml vlastmmi, z1JColenými nebo schovanci ... ' h' 
manzeh a byl-Ii zapsán do knih. Podle § 14 třel' d'.I." . I k a ,le].I,c . 
lze zalo"ť . . I I CI nove y ohc zak 

,Zhl I z~pl~em do knih zákaz takto učiněný i proti třetím o.sohám v~' 
prrospec statmho fondu bytové péče nebo ve prospěch .. 'h f d 
který bude určen nařízením. Podle toho púsobí z~p',san )lllzae'k'O 'O:' u: 
i proti těm kdo' ht'" b" ' Y , az \Oeone 

, . z c eJ1na yb bud' nemovitosti nebo práva ji zatěžujícího, 
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jen, jedná-Ii se o osoby v § 364 c) obč. zák. jmenované', neb o fondy ve 
smyslu § 14 třetí dílčí novely. Podle § 5 vládního nařízení ze dne 15. 
července 1920, čís. 436 sb. z. a n. může kapitalisace imalidních dů
chodů pro válečné poškozence ve smys'lu § 32 zákona ze dne 20. února 
1920, Čí's. 142 sb. z. a n. učinčna hýti závi·slou na tom, aby na dobu 
určenou zemským úřadem pro péči o válečné poškozence, nejvýše pak 
na 10 let, důchodce svolil ke knihovnímu zápisu zákazu zcizení a za
dlužení nemovitosti, jež z povolené částky bude opatřena nebo knihov·ních 
břemen zbavena, a zemský úřad pro péči o válečné poškozence může 
z důležitých důvodů a za určitých podmínek uděliti svolení ku zcizení a 
zavazení dotyčné nemovitosti. Z toho plyne, že i ve prosp.ěch státní po
kladny jako fondu pro válečné poškozence, kterou citov"né vládní na
řízení uvádí, že pro ni je možno nabýti práv ze zákazu zcizení a zava
zení (§ 32 cit. zák. Č. 142 sb. z. a nař. z roku 1920), může býti platně 
zapsán zákaz zcizeni a zavazeni a že tedy i takový zákaz působí věcně. 
Byl-Ii tudíž ve prospěch slátu ,zapsán zákaz zcizení a zavazem, působí 
i proti vymáhající věřitelce. ~nihovnímu a exekuonímu soudu nepřísluší 
zkoumati, zda byl zápis povo.len právem, jde-li o nemov'Ítost uvedenou 
v § 5 cit. vlád. onaří,zeni. Podmínkou věcné pů-sobnosti, jest ve smyslu 
§ 364 clohč. zák. a § 14 třetí df1číilOvely k obč. zák. jenom zápis do 
knih a jakost osob tam uvedených. Těmto podm[nkám věcné působnosti 
zákazu je vyhověno v projednávaném připadlě. Jak nutno se opříti zá
kazu, který nebyl zapsán do knúh platně, není předmě·tem úvah v tomto 
případě. Rekursní soud se myl,ně domnívá, že zákaz zcizení působí jen 
pro případ dobrovolnéh·o zcizení nebo zavazení. Kdyby t'Omu bylo tak, 
byla by otevřena cesta k obcházení zákonného zákazu a neměl by ceny. 
Vždyť pak by mohl každý třetí, kdož zákazu dlbáti nechce, dobýti si 
exekuĎní titul a dokonce i třeba se souhlwsem samého zavázaného zá
kazem (vlastníka) a dosáhl by účelu zakázané:ho. To zákon zamýšletí 
nemohl, naopak plyne z motivů zákona, že zákonodárce zamýšlel účin
nost zákazu i proti exekuci. Původní text vl.ádního návrhu (§ 53) vzta
hoval se jen na zcizení a zavazení smlouvou (dobrovolné), ale již ko
mise panské sněmo\Cny zvolila text nynější, by po·stiženo tylo zcizení a 
zavazení exekucí (srov. zprávy just. komise str. 44), Stalo se to právě 
v úvaze, že by jinaM i zapsaný zákaz neměl praktické ce.ny. Proto prvý 
soud právem zamítl návrh na vnucený vklad práva zástavního pro vymá
hajfcí věřitelku a dovolacímu rekursu bylo vyhověno obnovením usne
sení prvého soudu. 

čis. 7618. 

V řízení o obnovu a úpravu hranic není připuštěn dovolací rekurs 
ani p-roti předběžnému usneseni rekursnlho soudu, potvrzujícímu usne
sení prvého soudu, jimž bylo vyhověl1O návrhu, by podle § 850 obě. 
zák. byly vyměřeny sporné hranice, a jimž bylo dále vysloveno, že vy
měřeni s přibráním znalce tude provedeno po pravomoci tohoto usne
seni. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1927, R II 396/27.) 

I'" 
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• S o. udp r v é s t o I ic e vyhověl ná h b 
obc. zak. vyměřeny sporné hranice . vr u, y byly ve smyslu § 
zemkem souseda s tím že vy" .mezl pozemkem navrhovatele a 
po pravomoci tohoto u~nesenímeRren~ za pří~rání znalce bude pflwE,den'n 
potvrdiL . eur s n I s o u d 

o mÍ't! dovolaci rekurs. Nejvyšši soud d 

o ů vod y: 

Podle § 4 druhý odstavec naří ' 208 ř. zák. (II. dílčí novel ). . . zem ze dne 22. července 1915, čís 
hce v řízení o obnovu a uYpr_nelsohu I~kursy proh rozhodnutí druhé ·sto· 

. . . aVU ranlC př' t V -
sice Jen o us-nesení, jímž »se vyhovu' ,lpUS ny. tomto připadě jde 
?yly vyměřeny sporné hranice« Je .na~rhu, ~y podle § 850 obč. zák 
rení a v'b' , ' a v nemz se dale vysl . v . . z pn ram znalce bude proved '. ovuJe, ze »vymě-
Jde tedy jen o předběžné vyřízen' ;I

no popl~avomoci toholo usnesení«' 
proh konečnému usnesení tím L .. e, ne.m"h dovolací rekurs přípuŠ'tě~ 
sení předběžná. ,spise musl byh vyloučen, jde-I·i o usne-

čís, 7619 . 

.. ~plat!Iěn-li odvolací důvod ,. • . uctnen navrh na z měn u rozsudk nespra';tleho OCe1lenI průvodů aniž 
níti, nýbrž jest ho potvrditi neb I Ul! nde~e rozsudek prvého soud~ změ-
řízeni p 'b ,y - t o uvodněn odvol 'do rve o soudu a jedině uplatněn" od ., aCI uvod kusosti 
Sl1d~!1 prv~ho. soudu, ježto veškeré v y od ~llI;Ct nayrh n,a z~ušení roz
neprlpustnyrm novotami. volan, nabtdnute dukazy byly 

. rosmce 927, Rv II 220;;27.) (Rozh. ze dne 12 p . I 

Procesní soud 
vol a c í s o u d žalobu 

Nejvyšší soud 

p r ~ é s t o I i c e uznal podle žaloby 
zaml tL ' 
obnovil rozlsudek prvého soudu. 

Důvody: 

o d-

Dovolání, uplatňující dovol . dO jest.,odůvod:rÍěno. Právem' v t ~~~ uvod.\;' ~odle čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., 
_ kroctl hramci při rozhodov!n{ zák dovoJam odV'o·laclmu soudu, že pře
!est.!,o~le §§ 462, 467 Č.ís. 3 a 497

o
c
ne;n mu vyme~enou. Odvolací soud 

sedsl vyrazu v těchto paragrafech .~. ~., podle zasady pmjednací do
návrh. může zníti buďto n'a zru' '. vazban odvolacími n:ávrhy. Od;olací 
ob . . ,sem ne 'O na z ~ . a pOjmy JSou úplně samostatnými '" menu rozsudku, kteréžto 
zaroveň již v odvolacím spise Přes~.a pr; navrhu na změnu dlužno vždy 
volatel přeje změnu rozsudku Od~~ ~YlklmOUtI, v.J

akém 
smyslu si od-. a e a uplatmla sice odvolací dů-

_ čís. 7620- 2017 

vod nesprávného oceně-ní průvodů, ale neučinila odpovídající mu odvo
lací návrh, návrh na změ-nu rozsudku, takže odvolací soud neměl se vů_· 
bec tímto důvodem obírati. Názor odvolacího soudu, že v odvolacím ná
vrhu, znějícím výslovně jen na zrušení rozsudlku a odkázání v·ěd k do
plnění řízení a novému rozhodnutí prvému soudu, lze spatřovati 
též návrh na změnu rozsudku prvého soudu, je mylným, nehledíc 
ani k tomu, že scházelo by vždy ještě bližší určení změny. Odvolatelka 
uplatnila sice též důvod kusosti řízení, leč neprávem. Odvolací soud ne
našel a nemohl najíti důvod ke zrušení rozsudku prvého soudu ve smy
slu odvolatelčině, poněvadž tato přednesla teprve v odvolání ku dolí
čení odvolacího důvodu nesprávného ocenění důkazů vesměs .nové sku
tečnosti a důkazy, dovolávajíc se ustanovení § 482 druhý odlstavec c. 
ř. s. Vzhledem k tomu, že veškeré v odvolání nabídnuté důkazy jsou ne
přípustnými novotami, nebyla výtka neúplnosti řízení opodstatněna. Od
volací soud nemohl proto rozsudek prvého soudu změniti a uz.nati, že 
se žaloba zamítá, nýbrž měl, když odvo·lací důvod kllsosti řízení prvého 
soudu a jedině uplatněný odvolací návrh na zrušení rozsudku prvého 
soudu nebyl odůvodněn, odvolání zamítnouti a rozsudek prvého soudu 

potvrditi. 

čís. 7620. 

Ten, u něhož bylo nemanželské dítě ve výživě z příkazu jeho matky, 
nemůže požadovati náhradu nákladů na nemanželském otci, nýbrž může 
se držeti nemanželské matky, leč že by mu byla postoupHa své nároky 

proti nentanželskétnU otci. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1927, Rv U 320/27.) 

žalovaný uznal otcovství k nemanželskémlldítěti a složil roku 1912 
odbytné 800 K. Nemanželská matka dala dítě na výchovu a výživu Anně 
K-ové, u níž ditě bylo od roku 1912 až do roku 1919. žalobou, o niž 
tu jde, doináhala se Anna K-ová na žaloval1ém náhrady nákladu, jejž za 
onu dobu vynaložila na dítě. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše ch 
tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o u cl e m z těchto 

d ů vod ů: 

žalohkyně domáhá se na žalovaném nemanželském otci nezletilé 
Anděly B-ové po rozumu § 1042 obč. zák. náhrady nákladů na výchovu 
a výživu tohoto nemanželského dítěte, tvrdíc, že učinila tyto náklady, 
_ k nimž prý byl vl8Jstně povinen žalovaný, - v úmyslu, že bude jed
nou požadovati na žalovaném, až nabude jmění, náhradu těchto ná
kladů, k nimž se uvolila proto, že matka dítěte nebyla s to, by je hra
dila sama. Tento žalobní nárok jest však zřejmě neodůvodněný a odvo
lací soud tudíž nepochybil, potvrdiv rozsudek prvního soudu, jímž byla 
žaloba zamítnuta. Bezdůvodnost žalobního nároku a tím i dovolání plyne ,,, 

Ci\"i\nl rozhodnuti IX. 
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již ,z napadeného zjištění prvniho soud 
dlte od svého narození až d . u, ,podle něhož bylo 
lo.~kyně z příkazu matky d~tě~eatč;,a snMku r:epřetržitě ve",cv"y,'<ž"ivlZe:,e I'.'ké • 
VY:1VU. dítěte na příkaz jeho maik revza!,:_h z,:lobkyně, jak z'išt/

a
• 

obc, zak. náhradu nákladů ' I y, ~emuze pozadovati podle ~ IOno, 
manželské matky. Neučinil~~ :aá~~adnem, nýbrž může se držeti jen n!2 
za nemanželskou matku J'íž '1' la y. za nemanželského otců 'b : 
v ro 1912 J na eze a peče o ďr >,..., ny rz 

ce na jeho výživu slo "I d ..', I e, an nemanželský ot 
800 K. Uvázala_Ii se však _ I z~k o, suotCl p~kladny jednou pro ,~c 
r:'atky, v péči o dítě, převzal~at~m yne" vyhovUjí,C, přikazu nemanŽ~~k~ . 
ze ?ude o cHtě pečovati, Prof • frotr ,matce dltete smluvní povinno t 
by z,alob~yně uplatňovati náhr~~~í °lv~'nekm~' nemanželskému otci mO:I~ 
rn,anzelska matka postoupila sv' ,laro Jen tehdy, kdyby jí byla n' 
vUb,ec nějaké, Takovýto pos; naro,kY

k 
pr,obžalovanému, přísluší-Ii e: 

z techto důvodů nelze vyhOvětiU~ov:~~ní. zalobkyně ani netvrdila. Ji~ 

čís. 7621. 

Provozuje-Ii autodrožkář sv ...., " 
§ 251"Čís. 6 ex. ř. vyňato z ex~ku~;.nost Jediným autem, jest toto podle 

(Plenární rozhodnutí ze 
dne 14, prosince 1927 P , res. 1546/26,) 

O ů vod y: 

, V rO,zhodnutích nejvyššího soud' .. " • 
sena otazka, zda jediný autom b'l u byla o:dpor~'jIClm si způsobem ře
zna~nou svoji cenu 60.000 Kč a~ ~O ~elkon,lestske~o drožkáře jest přes 
ex. r. z exekuce. V zájmu jednot' ;.00, Kc.vyloucen podle § 251 čís 6 
jeho první president věc sesile ~os 1 n~lezu nejvyššího soudu oředlo'žiI 
na právní ,větě V· čele uvedene' npe~1U dS .oru soudců, ten pak u'snesl se 
z 10 ' , uvo nr z § 2" 5 . cervna 1887, čís, 74 ř 'k' .' CIS, exekuční novel 
»Z exekuce jsou vyňaty u fe~e~t;eyzaty d;oslov § 251 čís. 6 ex, ř, znět 
1 porodních babiček předmět nrt~Ub r~čnrch a továrních dělníků jako; 
z~měs~nání.« Již za platnost?t p~ ~ene k oso~nímu vykonáváni iejiC~ 
vano, ze platí také pro malé d~ o o ~~tanoveTI1 bylo všeobecně uzná-
hnutelně potřebné k J'eJ'ich pravnr, zlvnosti, že kůň a povoz ne 
ze d 22' provozu JSou b' ,vy-

ne ,u,nora 1893 G. U. č. 14.606 bl' neza aVltelny, ,rozhodnutím 
nemohou byh zabaveny kr t·. y o pak vysloveno, ze fiakristovi 
o správnosti tohoto rozhodn~d' b~~z v (Iandau~r) a pár konI. Mohly-Ii 
tehdy pl,atnéhoexekučního p ,y YS!,:vov~ny pochybnosti s hlediska 
?ost} nynějšího, článkenr Vlil ra;a:17n~~uze ?yh o ní pochyby za plat
r; zak. upraveného doslovu §. 251 čís lS, nar. ,z 1. června 1914, Č, 118 
Jlm výslovně rozšířena na drob . ..' 6 e~, r. Exekuční ochrana byla 
vech, uveřejněných výnosem ~e Zl;nostnrky, při čemž bylo v moti-
1914, čís. 47 Vě,stn., Vysvětlen~·l1n!S e,r;t~as'P'ravedlnosti z 2, června 

, ze u e em dodatku »a jiných osob , 
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které si ručnimi výkony opatřují výdělek (die aus Handleistungen ihren 
Erwerb ziehen)« jest, »aby byly odstraněny pochyhnosti o tom. že 
i ony osoby mají nárok na osvobození z exekuce, jichž po-volání nezá
leží právě v mčních pracích v užším slova smyslu, nýbrž. v ručních 
výkonech jiného druhu, na př. m a líp o voz ní c i, malí zasílatelé, 
veslaři, artisti a j,«,Oále byl novým doslovem podstatně rozšířen okruh 
předmětů vyňatých z exekuce, Kdežto dřive nemohly býti zabaveny 
předměty »potřebné k osobnímu vykonávání zaměstnáni«, jsou nyní 
prohlášeny za nezabavitelné všechny věci potřebné k osobnimu »d a 1-
š í m u v Ý k o n u (Fortsetzung) v Ý děl e č n é čin n o s t i«. Podle 
motivů měla novým doslovem býti ochrana exekučni rozšířena s před,· 
mětů nezbytně nutných na předměty, jichž je po-třebi ku vyplácejícímu 
se, osobním poměrům živnostníka odpovidajícímu provozu živnosti. 
živnostníku nemá býti exekucí odňata možnost, aby dále provoioval 
svou živnost v do'savadním rozsahu á tak, jak jest dnes i malé živnosti 
třeba, aby zůstala schopnou soutěže, Ze zásad tu vytknutých plyne zcela 
určitě, že osobami, požívajícími exekučního privilegia § 251 čís. 6 ex, ř., 
jsou také malí povozníci a jmenovitě i drožkáři, dále že pár koní a vůz, 
kterými velkoměstský fiakrista provozuje osobně svoji živno'st, jsou ne
z<l!bavitelny i tehdy, když jsou nadprůměl1lé jakosti a ceny a když s hle
diska venkQvského by mohly býti pokládány za věci luxusní a zbytečně 
nákladné, Když tomu tak, nemůže býti stejná ochrana odepřena ani 
drobnému povozníku, který pod tlakem techvického a hospodářského 
vývoje zaměnil dříve užívané koně a povoz za automobiL Hospodářská, 
sociální a právní povaha jeho živnosti zůstala stejnou, změnila se jenom 
technika jejího provozování. Orožkař, provozující dopravu ve městě 
osobnim autem, není jiným drobným živnostníkem než dřívější fiakrista, 
jenž ji provozoval párem koní a kočárem, Sociální potřeba právní 
ochrany od exekuce, ohrožující jeho výživu a výděleč'nou s<l!mostatnost, 
nedoznala změny, Neohstojí námitka, že ~osobní automobil jest obyčejně 
předmětem příliš veliké ceny, než aby jeho provoz mohl býti předmě
tem drobné živnosti. Netřeba uvažovati, zda provozovaci kapitál auto
drožkáře jest podstatně větší než byl dřívějšího fiakristy, jenž musil 
pečovali nejen o vůz, nýbrž i o umístění a výživu koní. Zákon 'neusta
novuje, do výše jaké ceny jsou nástroje, stroje ,a jiné potřeby malých 
živností vyňaty z exekuce, lze to posouditi jenom z povahy jednotlivých 
živností, jež jsou ovšem v té přičině velice různé, Podstatným znakem 
každé živ'nosti jest organisace kapitálu a práce za účelem výdělečným, 
podstatným znakem dmhné živnosti jest, že osobní a to technická čin
nost podnikatelova při tom převládá. že právě autodrožkářstvi nevy
bočuje bez ohledu na cenu automobilu z mzs<thu drobné živnosti, jest 
zřejmo, neboť takový autodrožkář obstarává si pravidelně všechny 
práce bez pomoci jiných lidí, a účast kapitálu na jeho živnosti jestob~ 
mezena na opatření si automobilu s příslušenstvím. OopTava osob ·auto
mobilem může býti předmětem také kapitalistického podnikání, osobní 
óinnost drožkářova jest pak nahražena placenou činností šoférů, Kdežto 
účelem takového podnikání jest podnikatelský zisk a výhodné využit-

!2:J* 

'" :'i 
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~?vání kapitálu, jest u autodrožk" , . "." . Zlvnosti ona, jež připadá . t e ,pfl;vladajl~~ casÍl celkového VViMo .. ; 

d:?žkář čeliti soutěži kapit:~isjt~c'~ý:~fe~~~i~Ůcmnos!., Aby mohl 
pnpa.dech používati chatrnějšího a pr~to lev', n"e,muze v pravidelných 
Ma-h, Jak dolíčeno, ustanovení § 251 -, 6 nej,slho vozIdla než ony. 
drobnému živnostníku nemá by't' d' t

CIS
. _ ex. r. ten smysl a účel že " t 1 o na a maznost pro . ) 

zlvnos v dosavadním rozsahu h '" vozovaŤ! dále svou 
vyšší cena jediného automobil~ s~o~~~ost ,~outeze, nemŮže býti třeba 
překážkou jeho nezabavitelnosti. ' . zlvane o v drožkářské živnosti" 

čís. 7622. 

Předpis §u 110 obč. zák že o -ln' ., ' 
dených musí by' tl oznámeno '~a'd ,pe e sdPojem manželů soudem rozve 
k ' -' • nemu sou u je před . • o~m zadnou sankcí neozbrojen' P ub ~, ptsem pouze pořád· 
denych manželů k soužitt' . ymd' o· ym navratem soudně rozve je rozvo ' odčiněn. • 

(Plenární usnesení ze dne 14. prosince 1927, Pres. 719/27.) 

Rozhodnutím nejvyššího soudu d čís. sb. n. S. 4583 b la lze. ne 21. ledna 1925, Rv II 899/24 
není pouhým Před;'is~n ;~:á~~~~~~asada:, »Pfedpis § 110 obč. zák: 
z"amu, neboť rozvod pozb" . Y .' nybrz predplsem hmotného vý
oznámením, že manželé s/~;_fr~vn.l~h ~l'lI1kU právě a jedině soudním 
nezáleží.« V rozhodnutí nej e "S'hOjl

' I. a tom, zda se vskutku spojí 
R I 148/26 čís. sb. n. s 578{Ybsi o soudu ze dne 23. února 1926' 
žels~~h~ společenství die § I lO

y 
oOb;ysl?Veno: »C?hlá~.ení .obnovy man~ 

Ohlasl"nI musí učiniti oba ,~. zak. !e~t vecl nzem nesporného. 
soužití a o!,nácmení jednoho z ~:~~::g' skut:'i~ne ,obnove~í manželského 
1927 ve veci Rv 11858/"6 d 'I ~estacl.« Pn porade dne 24. května 

• ". ., f- .ospe senat k názor ' k t 
p'ravm učmky opětného spojení rozved' , u, ,ze o omu, by nastaly 
tIlo za nerozvedené není nutn' t"b enych manzelu a manželství pla-

. , ' e rea by soudu bl" , 
spojem oznámení. Vzhledem k tomuto . 1. o, ucltleno o opětném 
sp~rnou otázku: »zda .k tomu, ab nas rozpor~ p.n~~.zal první president 
jem a manželství platilo' y taly pravm uC1l1ky opětného spo-

v za nerozvedené jest n t b b n~no oznámení o .opětném spo'eni« I" . oU no, y ylo soudu uči-
veděl, jak obsaženo v právní vJtě. ,p enarmmu senátu, jenž ji zodpo-

Důvody: 

.. Otázka, o niž tu jde, neb la z .' . Jednomyslně, že oznámení o ~tnéhopocatku. sporna. N a u k a uznávala 
nevyhnutelnou podmínkou tOI;O b ~pO!e?l rozvedených manželů jest 
a rozvedení manželé nadále Opěr 6·r~vm uč~n~y. rozvodu byly oMiněny 
[)oII.mer, Eherecht, III. svazek, str {I pokladam ~a n~r~zvedené. Tak 
fur osterrelchische Rechtsgel h 'k 93 a Jeho pOJednam v Zeitschrift e rsam elt 1828, II. svazek str 238 W· . , . , mm-
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warter, osterreichisches bllrgerliches Recht, I. díl, str. 289, Harum 
v HaimerI's Vierteljahrschrift str. 64, Dr. Eduard Rittner, osterreic11i-' 
sches Eherecht, 1876, str. 336, Dr. Josef Freiherr von Anders, das ~a
milienrecht, 1887, str. 78, Krainz-Pfaff, System des aIlgemeinen oster
reichischen Privatrechtes, druhé vydání, 1894, II. sv., str. 370, a třetí vy
dání, 1899, II. sv. str. 430, a Stubenrauch, Komentar zum osterreichischen 
aIlgemeinen bUrgerlichen Gesetzbuche, sedmé vydání, 1896, pří § 110. 
Oproti této nauce dal první Neumann-Ettenreich v Oer. Zeil. čís. 20 pro 
rok 1895 výraz opačnému mínění, že předpis, že opětné spojení musí 
býti oznámeno soudu, znamená jen předpis pořádkový, nikoli však kon
stitutivní, takže od něho nezávisí práv ni účinky opětného spojení. No
vější nauka přidržela se z převážné části názoru Neumanna-Ettenreicha. 
Tak Anders, Gnmdriss str. 20, Stubenrauch, Komentar zum 6sterreichi
schen aIlgemeinen biirgerlichen Gesetzbuche, osmé vydání J. díl z roku 
1902, Krasnopolski: Oesterreichisches Fami1ienrecht 191 I, str. 123, Dr. 
Armin Ehrenzweig: System des osterreichischen aIlgemeinen Privatrechts, 
atvrté vydání 1907, druhý svazek str. 418, a další vydání, zejména vydání 
šesté z roku 1924, druhý svazek str. 94, Dr. Robert Mayr: Lehrbuch des 
bUrgerlichen Rechtes 1923, IV. kniha, str. 59. D I o u h.o let á P r a x e 
bývalého nej'!. soudu ve Vídni rozuměla § 110 obč. zák. v ten smysl, že 
rozvod odčiněn je obnovením soužití jen, bylo-Ii soudu - zajisté ob ě-
m a manžely _ oznámeno, odvrátila se však r. 1895 vlivem člácnku Neu .. 
manna-Ettenreicha na krátkou jen dobu od původního výkladu § 11 ° -
vlastně jen zakolísala, vrátivši se r. 1902 k původnímu výkladu. Přes 
to, že praxe ~tálá má důležitý význam v právním životě; přece jen argu
mentem při výkladu zákona není. Nejvyšší soud dospěl k zásadě, vyjá
dřené právní větou především m I u v nic k Ý ITl r o z bor e m § II ° 
ob č. z á k. První část prvé věty. »Geschiedenen Ehegatten steht es Irei 
sichvieder zu vereinigen«, má-Ii míti, jak o každém zákonném ustano
vení předpokládati sluší, p r á v n í význam, zajisté znamenati nemůže, 
že zákon rozvedeným manželům nezabraňuje v P o u h é m f a k t u opět
ného soužití, že nezakazuje manželům, ač fnzvedenýl11, se sdružiti; zna
mená tudíž nutně _ má-li vůbec právní význam - že .pouhé vůli roz
vedených manželů zůstavuje obnovení man žel s k é h o soužití, I. j. 
obnovení stavu stávavšího před rozvodem, čili že n á v r a tem r o z
v e cl e n Ý chm a n žel ů k s o u žit í o cl čin ě II jer o z vod. Od 
této první části středníkem oddělená druhá část prvé věty: »doch muE 
die Wiedervereinígung bei dem ordentlichen Gerichte angezeigt werden« 
_ gramatickou úpravou svou znamená příkaz s á 111 o S obě s t ojí c í, 
totiž jen příležitostně projevený, nikoliv o r g a nic k y s prvou částí 
souvislý příkaz: to mluvnicky zdůrazňuje spojka »doch« (viz: Adelung, 
gramatisch-kriUsches Worterbuch der hochdeutschen Mundart, pod hes
lem »doch« sv. I. str. 1505--1507), jež, rozdělujíc dva výroky, každému 
z nich zachovává samobytost, totiž smysl mu vlastní, nepřipouštějíc 
splynutí obou výroků v jeden organický celek. Tuto disjunktivní funkci 
spojky »doch« nelze přehlédnouti. Slouaení obou výroků v organicki' 
celek, v němž by ovšem oznámení na soud podmiňovalo rozvod rušící 
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úči~ek sejití se rozvedených manželů, vyžadovalo by spojení ob 
roku slovíč~em »fal1s« čili »wenn« (sie die Wiedervereinigung de~~1 
f1~hte anzelgen) nebo .1 »nachdem« ... ,angezeigt haben). Kctyžtě však 
zakon nesloučIl oba vyroky v jeden, nybrž od sebe odloučil slov"k 

d h k' t" d' . le cm » DC «, pa zus ava ne otcen smysl každého z obou vy' roků tOtl"' . d 
n k' h' b' ' z je -a J ze pOll a o nova manzeIského soužití rozvedených manželů ru'" 
rozvod, jednak že návratem k manželskému soužití nastavší zrus'e'111' _ Sl 
V d "t' . d" I ozo U o~~~ml I, je na soue. Duvod tohoto příkazu, jenž není ani podmín_ 
kou ruslclho učmku obnoveného soužití aniž j' e doprovoeje'n vyh hk 

" k'" b' ..' ruz Oll 
neja e ujmy, , yl~h opomenut, je zcela zjevný; přikazujeť státní zájem na 
p,:trnostr pravmh? stavu nastavšího obnovou soužití v manželství 
p rec e s o u dnI m a k tem r o z v e den é m i změnu jeho uč'nT 
patrnou - jen patmou, nic více. V další větě: »Wollen die Ehega\t~l: 
nach emer s o I che n VereInlgung geschieden werden, 'so haben sie 
eben das zu. beachten, was In Rucksicht auf die erste Scheidung vor
geschneben ISt« - slov~ »solc~,:n« nezavdává důvodu k pochybnosti; 
~:boť poukazuje a poukazatl muze jen na spojení, jehož hmotněprávní 
ucmek nestanoven je v první části prvé věty § 110' druhá část - ' k 
b I d k' " ' la y,~ o ,:zano::- nem hmotn~pr~vního významu, nýbrž jen formálním, 
poradkovym pnkazem, postradajícím nad to kterékoliv sankce (Ie 
Imperfecta). O,st,atně )ak slovo »solchen« se dostalo do textu § 11~ 
o, tom bude jeste zmmka v rozboru genese tohoto paragrafu. Výsledek 
zlskany gramatrckým r?zbon;m je ,dokonale potvrzen dějinným vývojem 
§ 110. § 103 J~s~frnskeho zakonmka (patent ze dne 1. listopadu 1786; 
1lI. hlava) znejlcl: »den auf solche Art getrennten Eheleuten steht zu 
allen Zelten frel Slch gegen blosse Annieldung bei ihrer Ubrigkeit oder 
Oenc,htsstelle wleder, zu vere.rn!gen«, zavdal příčinu k pochybnostem; 
neb~t Dolno-rakousky appelac111 soud požádal po rozumu odst. 3. uve
ct.eneho patentu (Nur wenn dem Richter .. ,. ein gegrUndeter Zweifel 
uber den Vorstand des Oes.etzes auffiele, solI die hochste Enlsehliessung 
dur,:h d;e v,:rgesetzte ~ehorde e111geholt werden) o autentický výklad, 
k nemuz doslo dvorskym dekretem ze dne 16. září 1796 čís, 310 sb, 
z, s.: »Sobald Eheleute, zwisehen denen eine Sonderung von Tisch 
und . Bet! nach de~ Oesetzen bestanden hat, sich in der Ehe wieder 
verelnlgen, so 1st dlese Vereinigl.lng, wenll auch die Anmeldun u bei der 
Oenchtsstelle . oder Obrigkeit unterlassen wurde, dermassen ';.,irksam, 
daD es dadmch von der ehemals bestandenen Scheidung und vo'n allem, 
~as hlerwegen verhandelt wmden, ganz abkom111t und diese Eheleute 
I~ Ihre vongen Rechte und Pflichten dermassen zurUcktreten, daD, taHs . 
sle m der Folge sich wieder trennen wollen, all dasjenige beachter 
werden muss, wa,s das Oesetz bei einer ersten Sonderung von Tisch 
und B~t! vorschrelbt~(. Nesprá,vné je tudíž mínění, jakoby zmíněný § 103 
Jos. ~ak, byl podmmoval zrusení rozvodu ohlášením obnovy soužití na 
~~ude; ,vedle autentického výkladu stanovil § 103, tudíž od samého po
óatku, :e ?bnova manželského soužití sama sebou ruší rozvod a vedle 
toh~ p:lka,zal o?'novu soužití ohlásiti vrchnosti nebo soudu.' Zal'ado
hahcsky zakonmk z r. 1797 -- původní to zároveň návrh občanského 
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ákonníka _ zanechav dikci všem dvorským dekretům vlastní, plně 
~achoval materielní obsah dvorského dekretu z r. 1796 v ton;lo znění: 
"Oeschiedenen, welche nur vbn Tlsch und Betl getrennt s111d, steht 
frei sich eigenmachtig wieder Zll verein~gen. Wollen Sle .nach ellH~r 
solchen Wíedervereinigung wieder geschleden werden, so baben sle 
sich diesfalls ebenso zu verhalten, wie es lUr die erste Scheldung vor
ueschrieben íst«. O oznámení na soudě už ani zmínky, Při po'radě 
kompilační komise v 13. zasedání dne 29. břez~a 1802 jednomyslný\n 
usnesením vsunuta byla mezi prvou a druhou vetu slova: »doch mus·s 
die Wiedervereinigung beí dem ordentlichen Oerichte angezeigt wer
den«, Důvod této interpolace je dokonale osvětlen protokolem o tomto 
sezení (Olner, der Urentwurf des burg, Gesetzbuches Lstr. 134) 
k § 110: »die jur. Fak. zu Innsbruck und das AppellatlO'usgencht i11 

Ostgalizien machten die Erinnerung: »das zur Wledervere!11lgung we.
nigstells. eine gerichtliche Anmeldung ve,rlangt werden sollte, ter,ls. well 
sonst leicht eigenmachtig wiederholte 1 rennungen geschehen konnte~, 
teils um sich der ehelichen Oeburt eines Kindes zu verslchern«. Dle 
hiesige jur. Fakultat glaubte: es solle au ch Meldung geschehen, daG 
durch die Wiedervereinigung die vorigen Rechte auf1eben. Der ersteren 
Erinnerung pf1ichtete der Referent in der weiteren Betrachtung bei, daG 
diese Vor s i c h t bereits in dem ]osefinisehen O, B. vorgeschneben 
ist. Er schlug daher vor, nach den Worten »steht es Irei sich wieder 
zu vereinigen« noch die Worte: doch muss die Wieder ver
einigung bei dem ordentlichen Oerichte ange.zelgt 
w e r den in den Text einznschalten. Den zwelten Zasatz hmgenen 
hielt er fii~ Uberfliissig. Samtliche Stimmen traten in b e id e nPunkten 
bei«. Budiž jen ještě podotknuto, že slova: "Wollen die Ehegat~en 
nach einer s o I ch en Vereinigung wieder geschieden werden« pre
vzata jsou z § 110 Západohaličského zákonníka, kdež poukázala na 
obnovu soužití, jež dle bez pro s tře dně předcházející věty sama 
sebou beze všeho dalšího rušila rozvod, Také proto slovo »solchen« 
není argumentem pro opak mínění tu hájeného, jest úplnč indiferentnín:, 
rovnající se obratu .. »nach ihrer Vereinigung« nebo :mach der VerewI
gung«, »l1ach vorausgegangener Vereinigung« atd. Opačn~ mínění po
ukazuje také na doslov dvorského dekretu ze dne 15. cervna 1835, 
čís, 39 sb, z. s. (otištěného v Manzové vydání při § 138 obč. zák.) a 
dokládá z něho, že jím byla stanovena pouze v Ý jim k a z p r a v i d I ~ 
§ 110 obč. zák. t o I i k o v z á jmu d ě t í, zrozených z rozvedene 
manželky a nejsoucích s to, by samy se chránily, a najmě nemohoucích 
přidržeti rodiče k tomu, by šetřili zákonných předpisů, ale neuZ11ávoá 
se jím potřeba, hájiti stejným způsobem i zájmy samých manželu. 
S tímto názorem nelze souhlasiti. Dvorským dekretem z roku 1835 byla 
pouze vyplněna mezera zákona v § 138 obč. zák., jenž uváděl pro do
mněnku m"nželského zrození dítěte toHko dva případy, a to smrt mu
žovu a úplné zrušení manželského svazku, jímž dlužno rozuměti pouze 
rozluku manželství. Dvorský dekret rozšířil předpis § 138 i·na rozvod 
manželství (sr. Stubenrauch, Komentář k obč. zák. VlIl. vydání l. sv, 
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str. 215, Mayr: BUrger1iches Recht 1G23, čtvrtá kniha str. 88, 89) a hyl 
vydán j edi'n ě k tom u t o ú čel u, nebylo však nijak úmyslem jeho 
vykládati předpis § 110 obč. zák. ve směru zastávaném opačným mic 
něním. Bylo v něm pouze stanoveno, že dlužno dokázati, že rozvedení 
manželéobnovi!.i manželské společenství a jedním takovým důkazním 
prostředkem bylo i oznámení o opětném spojení podle § 110 obč. zák. 
Nelze tedy ani z tohoto dvorského dekretu vyvozovati, že by se vy
žadovalo k tomu, by rozvod pozbyl právních účínků, soudního oznámení 
o opětném spojení rozvedených manželů. Kromě právě uvedených dů
vodů, čerpaných z mluvnického rozbmu zákona a jeho historické ge
nese, vedou k názoru zastávanému plenárním senátem též důvody další. 
Jest to především p o v a ,h a věc i a z ř e j m Ý ú mys I z á k o n o
dá r c e. Opětné spojení znamená čin n é od P u š t ě n í poklesků, 
jež byly příčinou a důvodem rozvodu: jestliže tedy jen jeden manžel 
měl důvod k nastalému rozvodu, odpouští opětným spojením on, měli-Ii 
důvod oba, odpouští oba, a věc má se tak, jakoby žádný důvod rozvodu 
byl vůbec zavdán nebyl a t e d y r o z vo d byl v ů b e c n e n a
s t a I. To je tedy důvod .předpisu, že po opětném spojení musil by se 
vymoci nový rozvod, neboť opětným spojením starý rozvod pozbyl 
účinku, protože odpuštěnim pozbyl účinku jeho důvod. Tu je zřejmo, 
že povaha věci vyžaduje jen opětného spojení a na oznámení že nesejde. 
Neboť odpuštění neuskutečňuje se snad teprv oznámenim, nýbrž právě 
již opětným spojením. Ale právě proto, že byly opěttlým spojením staré 
prohřešky, tvoři vší důvod rozvodu, o d p 11 š t ě n y, tedy zničeny a ne
existují více, je třeba, aby manžel, který chce nový rozvod, prokázal 
nový důvod rozvodu nastalr teprve po opětném 
sp oje n í anebo, aby se opět oha na opětném dobrovolném rozvodu 
dohodli a soud jim ho povolil. Oznámení tedy není k právní ú. č i n
n o s t i opětného spojení třeba. Jaký také mělo by to důvod, aby soud 
musil se o tom napřed dověděl. Neboť i když se o tom nedoví, nezvrátí 
tato jeho nevědomost nijak fakt nastalého odpuštění: nemůže ho zvrátiti, 
jako k němu nemůže ničím přispěti: neboť kdyby manželé naopak 
opětné spojení sice oznámili, avšak je neuskutečnili, oznámili je tedy 
falešně, na př. předem a než by k tomu došlo, změnili by svůj úmysl, 
nebylo by to ničím, jako naopak uskuteční-Ii je, ale neoznámí, je to 
vším. Jestliže manželé skutečně nastalé opětné spojení soudu oznámili, 
netřeba vyšetřovati už opravdovost jich úmyslu. A v tom spočívá právě 
všecek a jediný .význam oznámení, že oznámenéniu opětnému spojení 
přísluší význam nastalého odpuštění, tudíž význam právní skutečnosti 
z ruš ují c í rozvod, bezpodmínečně čili že zakládá o tom praesumpci 
juris et de jure, kdežto nebylo-Ii opětné spojení oznámeno, lze se o to 
příti na př. činiti námitku, že spojení obmýšleno bylo jen na zkoušku, 
tedy jen podmínečně, a že se manžel přijímající druhého na milost ne
chtěl svých práv rozvodem nabytých ještě vzdáti. Tak docházíme vý
kladem našeho předpisu k stejnému výsledku, jaký nyní stanov! osnOva 
k novému občanskému zákonu, v § 110 .řkouc, že právně účinným stává 
se opětné spojeni jich společným oznámenim snudu, stejný účinek že 
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, . . ' o' ení lze-li z okolností míti za to, že byl?, 
však ma I neoznamtneosp,) 1 'tku »spole,čné« oznámení níže, zde stacl 
obmýšleno jako trva e., . pIlV as, 'u"bec -nevadí ani oznámení jen 

k t·, nevadl-ll neoznamelll v , , ' 'k 
podot noU I, ze, " ' ." hec nežádá ~ 1587 něm. obc. za ., 
jednostranné. žadneho o~nl~mel11 vž~lské spoleÚnství po jeho zrušení 
řka že obnov,r1I-ll manze e man, . dem) s o" ené. V úvahu 
(ro~vodu), odp,adají ~č!nky s: z~usen~, (r~~v~ k t i c k~ h o ž i v ota. 
přicházejí posleze t e z po z:d a ~ př~dpiSU že opětné spojení musí 
Manžel~ zpravld~a nCJsou SI v~ o~ůbec nezná a tu opětné spojení by 
se oznamltI,. take o~ecenstv~ Jeb let nebo až do smrti, ale nemělo by 
mohlo trvatI sebe dele na pro 3 " "d by platilo za rozvedené a 

" ,," k 'brž manželstvl pora , 
pravmho ucm ,u, ny , " 'Iné s .o·ení očilala s právy manzelky 
manželka, k,tera by,v duvere, v opedědický~ a Pdodejme i alimentačním, 
nerozvedene: zeJr;re?: s kra,:em klamáni by byli i všichni, kdo po
byla by v teto duvere z amana, a ~ vz omeňme tu nauky Wellspa
čítajíce se sk~t~~ným stav,en~ sKoje~1 s-t-';-vy ~Vertrauen aul aussere Tat
cherovy o duvere v zev111 s u ove . .,'. d . k 'e'í nutné neb 
bestande) .- dodávali by mal~žeIce nka teJ

t
l aOhjoed'naKvtou~UJ dodati sluší, 

o" " ' otreby Jao sa P . 
stavu manželovu pnm~rene P . 'I ého a'ni v sudišti ani v právu 
že manželka rozvedena ne~led~Je. man~e/ .sv manžel změní. Z těchto dů
domovskén; a pří~lušnoStI'tstkatn\f~ě -~YJJ~dře'11é právní větou. 
vodů dospel plenamI sena za 
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. '" 'sou věnovány ku pro-
Z knihovní poznámky, že st~oJe a. zartzem I § 293 a 297obč. 

vozu tiskárny a tvoři její. p~sl~senst,:~ ve, smy~! ~emovitostí, v nichž 
zák., nelze ještě ~su,zov~tt" z~ l.SOU pn~~us~nstv(}bě rmdnné od majitel~ 
JSOU umístěny, najme, nalezell-h nemovl OS os . 

tiskárny. h d 17 prosince 1927, R 1 993/27.) (Roz . ze ne . 

é s t o I i c e zrušil exekuci proti Karlu Š-ovi na ,stroje 
S o udp r v ., 'I a'itele domů projevené poznamkoll 

v tiskárně, ježto stroje podle vu e m j u tiskárny J' ako nezbytně nutné 
k é knize isou věnovány provoz . , , 

v pOZ:~' ov §§ 293 297 obč zák. příslušenství nemovito,sti, procez 
a tvon podle " ' , ,. tná exekuce na ně nepřípustna. R e
jest pod~e § 25

d
2 ex. oor

l
· ~apl~~!~~ usnesení a uložil soudu prvé stolice, 

k u r s n I s o U zr,USI ' n . j,' t 00 D u" vod y. Po-d' , "ení J ohlecne s rOjU. . 
by. pokračo~al §v?g;o e) Jo~~m z~~ může býti učiněna na základě listiny, 
znamka pOdle .-' a O '. 1 '32 kn Úk USlle"ení krajského soudu 
mající náležlto"tl §§ 26, 27,3 dl "dče~í okresní politické správy, 
ze dne 1 O. kvetna stalo se po e ,:y~ve d h' 6G a 115 v K. 

. .. 'h dl' o nez ze se v omeC cp. 
jímž nebylo mc J1ne ~ o o_~el:. 'st knihtiskařská a že se k provozo~ 
provozuJe s fmnou Karel S. zlvno d n' ch Podle usnesem 

. " '" ť pouzlva strojů v seznamu uve e y . , 
van! teto Zlvvn~s 1 l 15 "Kové knihy poznamenál1>O pnl.lze, -ze 
bylo ve vlozkach 69 a 1 pozem 

I'" 
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»stroje a strojní nařízenI JSOU věnovány k provozu tiskárny jako 'ne
zbytně nutné a tvoří ve smyslu §§ 293 a 297 obč. zák. její příslušenstvÍ«. 
Domy čp. 69 a 115 jsou přípsány do vlastnictví Karoliny C-ové, vlast_ 
níkem firmy jest však Karel Š. a měla by tedy pOznámka výhrady vlast_ 
nictví podle § 297 a) obč. zák. význam, kdyby bylo poznamenáno vhst_ 
nictví strojů pro někoho jiného než pro vlastní\<:a domů, kdyby i knih
tiskárna patřila majitelce domů a někomu jinému se vyhražovalo a po_ 
z'namenávalo vlastnictví ke strojům. Poznámka, jak byla v pozemkové 
knize u.čině-na, nemá v.ýznamu pro posouzení, zda jsou stroje příslušen_ 
stvím domů. Exekuce je vedena proti firmě Karel Š., v její moci stroje 
byly nalezeny a zabaveny (§ 253 ex. ř.), zabavení se stalo 10. až 19. 
května 1926, příslušenstvím nemovitostí ani podle zmíněného usnesení 
knihovního ani podle obsahu spisu v imnrobilární dražební věci se ne
staly, a není tedy překážky, b'y v mobilární exekuci nebylo pokračo_ 
váno. Účastníkům re,ální exekuce zůstává vyhraženo právo, by uplatnili 
své námitky, pokud míní, že stroje jsou příslušenstvím domů, z kteréžto 
příčiny bude jim usnesení toto doruéiti. 

N c j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů v'o d y: 

Dovolávaná knihovní poznámka l1evy~načuj e určitě ant, ze s:troje 
a zařízení jsou příslušenstvím nemovitosti, v níž se nalézají (domu čp. 
69 a 115 v K.), ani neuvádí jméno cizíhQ vlastníka ve smyslu § 297 a)' 
obč. zák., nybrž Se v poznámce jen konstatuje, že stroje a zařizení jsou 
věnovány ku provozu tiskárny a tvoří její příslušenství ve smyslu §§ 293 
a 297 "bč. zák. Jest tedy poznámka právně pochybena a nelze z ni u'su
zovati, že stroje a zařízení jsou příslušenstvím nemovitostí, v nichž 
jsou umístěny. Dovolací rekurs tvrdí jen, že kníhovní poznámkou chtěly 
firma Karel Š. a vlastnice domu čp. 69 a 115, Karolina C-ová, vyjádřiti, 
že stroje a zařízení jsou příslušenstvím těchto nemovitostí. Avšak, ne
hledíc k tomu, že jde o přednes učiněný leprve v dovolacím rekursu, 
tedy o přednes nový a proto nepřípustný, není tato vůle v poznámce 
jasně vyjádřena. Z ní plyne naopak, že stmje neměly býti příslušenstvím 
domů náležejících Karolině C-ové, nýbrž že byly věnovány k provozu 
tiskárny náležející firmě Karel Š. a měly tvořiti podle §§ 293, 297 obč. 
zák. její příslušenství. Také z vysvědčení okresní politické správy, na 
jehož základě byla poznámka povolena, neplyne nic jiného, než že se 
v domech čp. 69 a 115 provozuje firmou Karel Š. živnost knihtiskařská 
a že se sporných strojů používá k provozování této živnosti. Nasvědčuje 
tedy jak obsah, tak i vznik poznámky tomu, že byla navrhovatelkou 
myšlena jako poznámka podle § 297 a) obč. zák., jíž mělo býti po
znamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného, totiž firmy Karel 
Š., jež knihtiskárnu provozovala. Uvedená poznámka není tedy pře
kážkou, by v mobilární exekuci na stroje nebylo pokračováno 
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v v dané movitosti vydán jedinému vy-
Byl-li výtěžek za ex.ekucn~ pro .,v e domáhá třetí osoba na vy-

máhajícimu věřiteli, ne~! pro zal,obu, t: tvrdíc k prodaným movito
máhajícím věři.teli ~epnpustnd~st~ ~xev ~~iho výtěžku přislušným soud 
stem vlastnicke pravo, a vy ani raz , 
exekuční. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1927, Rl 1044/27.) 

v I . máhajícím věřiteli zjištění, že 
Žalobce domá~al se na ;;a vovanem ~y. ou 'eho vlastnictvím, a do-

předměty zaba~ene a ~x;kuc~e:~~dan\~~kU. J žaloba byla zadána na 
máhal se na nem vydanl draz,: nI o ~y p r v é s t o I i c e zamítl ná .. , 
exekučním soudě. Pro c v~ s nv I S? u ítl ve věci žalobu. O d v 0-
mitku místní i v~,:né nepnsl~snoslI/k za~ předchozím řízením a odmítl 
I a c í s o u d zrusII napad;ny roz~u; I ouzení věci spatřuje odvolatel 
žalobu. D ů vod y: Nespravne vf"a~n\P~s věcné a místní nepříslušnosti 
v tom, že prvý' soud nevyhove n rr:1 ~ la odána až po skončení exe
soudu, ač žaloba ve smy~lu § ~7 ~. ~'. Y vitkU odvolatelovu, že prvý 
kučního říze.ní. Odv?lacI. s~u s v e ~v~e říslušnosti soudu, plně odů
soud neprávem za~ltl ~,a:11Itku vecn~ b 13 . ako žaloba podle § 37 
vo,dněnou. Projednavan~ Z~lolb~ POd~n;roh)áše)'í exekuce nepřípustnou. 
ex. ř. Předmětem takove\o z~ o. ~ r~ exekučního soudu řízení exe
Musí proto být~ v době podan~ za ~ y ~ocíliti výroku, že exekuce jest 
kuční ještě v behu, neb Jen ta mozno . § .37 ex. ř Jestli tedy exe-

T 1 "asně z U'stanove111- _ .. nepřípustnou. o p yne .l... . k ného podkladu pro žalobu podle § 37 
kuce jest skončena, n~m JIZ Z~?g . v tomto případě končí se vydáním 
ex ř Exekuce na svrsky, o mz Jel . .. di byl dražebni vý-
výiěŽku z~ p~odané předm~y. '~di~,~~~~n~;m~~l~~címu věřiteli již dne 

. těžek vydan zalov~nen;u Ja oJ. a b la te rve dne 28. března 1927. 
7. ledna 1927, kdde~t~ tal~ob~ch~~r;1(} s~ude:' čili nic, nezáleží; opa:č;ný 
Na tom, zda vy am o y k č .v. dV opory Ostatně v souzenem 'h udu nemá v exe II mm ra. e. , 
názor prve o so ,. . 'h soudu se stalo, an prvy 
případě i totoschválem po naz~ru o~volac~n~ 23. února 1927 vydal, a 
soud usnesení podle forn;. 289 92~' ~. ze

dal 
takže je již odvolati nelze. 

soudní kanceláři dne 24. u2?ra 1 v poo s~~z,čel;í exekučního řízení a není Byla tedy žaloba tato po ana vaz. , 
proto žalobou podle § 37 ex. 1'. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

v ď . r ě spornou otázku, zda jest pro 
Odvolací soud, zodpove e~ zapo n '. dil věc s právního hlediska 

tento spor příslušnýmv exeku~m t sou~' po~~u bylO jejhn hlavním účelem, 
bezvadně. Z obsahu zalo?y Jes'j'pavrn0l, la prohlášena za nepřípustnou 
by exekuce na vylučovane movl e ve Cl y 

" 
" 

. 
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Z důvodu, že vlastníkem exekučně proclan' ch v:. ,. v 

mu byl vydán dražební výtěžek kdežto n' y CCI.Je;t, zal obce, a aby 
povahu předurčující. Podle § 37 ex. ř. byf"'{h ~:e~J1~t~nr vlast~ictv~ měl 
ku projednání této rozepře . kdyby se d'

y 
d ~t soud ~nsJusným. 

V t,o,mto případě byla však ~xekuce skonč~~~ 'i~etí~ ::ekucní , " 
vytezek vydán jedinému vymáhajícímu věříteli (J s ' ~c byl drazebnf 
L str. 561). K vydání v'těžku 'k,' ,rv .. mo. str. 217, mat 
n:bylo třeba svolení elekuční;l s~:d~m .o~gan~m vymáh~jícín:lI věřiteli' 
nevadž zákon tento postu" ",]a r~. ur~ I~ylny dolrčuje, po_ 
výtě~ku právní povahu Plfce~~I~fuž~~~I:~Jei§pg:~av~J~ dokonc~ vydání 
ex. r.). Bylo-Ii však v době d" I ' , o savec prvy a třelí 
ukončeno, nemohlo již býti v~~e~nr v~ Učovacl zalo?y e;cekuční řízení 
ustanovení § 37 ex ř z J'eh 'd I exe UCl ?dporov"no zalobou podle 

• 'J 'ÚZ Os .oVll -'»ze odpo 0, d' 
osoba proti exekuci" _ zřetelně plyne' d . r ~uze po atl třetí 
lobou podle .§ 37 ex ' . ,,' ze, o porovatJ lze exekuci ža-
oposiční žaloba podlť §"3r~ p~kud, n~enr ::,ekuční :;vá, Byla proto, 
o jaký právní důvod měla by \e\~II~bOa p~cattkubnepnpustna, Otázku, 
chem, nelze tu řešiti 'ežto'd . oplra I, y se setkala s úspě
lučně příslušným ex~duční JSo~t~~I~~~eZda p~~ nynější ,žal~bu je vý-
volávati ustanovení druhého od;tavc

D 
1 ~,emuz: s~ ,s u.spechem do--

trvá příslušnost exekučního soud .' C d§ k e~. ;., Jezlo I podle něho, 
mannův kome ,t" k ' u .'Je~. o u oncenr exekuce (srov, Neu-

n ar ex. r. vyd II pn § 17 e ' t 9)' . 
i stěžovatel přiznává, doličuje' " db' x'/', s,r. 5, coz ostatně; 
exekuční řlzení skončeno a že' zve d

V
' ,o e P?danl zalobl' nebylo ještě 

, . y anUTI' drazebního 't "k . d' , 
vymahaJícímu věřiteli se exekuce nek," P k vy ez u Je lllemu' . 
odvolává pro svů' názor n .onc}.? ud se dovolací rekurs 
375 sb. věs!., přehliží že t: !IOZhO?l1Utl' b~v, ~Id., nejvyššího soudu čis~ 
základ. Případy v ni~hž od s o ~ J!n~u p:avm otazku a o jiný skutkový' 
exekučního říze'ní prOdIO~žit!e ~men;ťtezovatele mohlo by se ukončenÍ; 
těmitó rekursnimi vývody obírati

e 
vu ec nenastaly a netřeba se proto 

čís. 7625. 

Ve sporu o zrušení exekuce kl' f ", . 

:::,o::a ř~~:n~y~ t~~~o p:í:s~nos: ~~ra~~Ýc~ ;J::ec~k:~o~~~n~:sthg~~ 
byl základem exekttčn~o tit~~~~n, bez ohledu na hodnotu ve sporu, jenž 

(Rozh. ze dne 17, prosince 1927, R I 1085/27.) 

Žalobu, domáhající se u" " k 
jest nepřípustná, pro c e s ~'t'~' oz~ ;xe uce, nuceným vyklizením bytLt 
vol a c i s o ud odvolání od "Ií D o p rve s t o I1 c e zamítl. O d
žalobkyně uznáni že se exek ml. ~ vod y: Ž~lobou domáhala .se 
bezdůvodná a n~Připustpá J~~e tn~~:nym ~ykl!:enlm bytu zrušuje jako 

, . II ,1Z o predmet spo-ru, který lJemůže 
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býti oceněn výše než je hodnota nároku exekucÍ vymáhaného. Nárok 
'tento vymáhán byl exekučně podle rozsudku okresního soudu ze dne 
ll. března 1927 potvrzeného rozsudkem zemského soudu civilního ze 
dne 5. dubna 1927 v řízeni provedeném v obou stolicích podle řízení ve 
věcech nepatrných, ježto žalobce hodnotu předmětu sporu ocenil na 
300 Kč (§59 j. n.). Vzhledem k tomu nelze předmět nynější.ho sporu 
oceniti penízem vyšším než právě uvedeným penízem 300 Kč a jest 
naň použíti předpisů o řízení ve věcech nepatrných. V tomto řízení jest 
podle § 501 c. ř. s. odvolání přípustno pouze z důvodů § 477 čís. 1 až 7 
·c. ř, s., jichž odvoláni neuplatňuje, a bylo je proto odmítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolaCímu 
soudu, by znovu rozhodl o odvolání. 

Důvody: 

Odvolací soud opírá napadené usnesení o právní názor, že předmět 
oposiiíního sporu podle § 35 ex. ř. nemůže býti žalobkyní ceněn výše, 
než činila hodnota náhoku vymáhaného exekucí. Při tom však přehlíží, 
'Že nárok ve sporu, tehdejším žalobkyním a nynějším žalovaným přiřčený 
a exekučně vymáhaný, nezáležel v určité peněžní pohledávce, nýbrž ve 
vyklizení a odevzdání bytu a že tehdejší žalobkyně udaly výši svého 
interese v žalobě na 1000 Kč a teprve za jednání je omezily na 300 Kč, 
že tedy zájem žalobkyň poklesl teprve za sporu. Zájmemvlastníka domu 
na vyklizení bytu nelze však měřiti interese odpůrcovo na tom, by, mu 
byt byl zachován, a jest přisvědčiti vývodům rekursu, že zájem držitele 
bytu jest za nynější bytové nouze podstatně vyšší, neŽ zájem vlastníka 
bytu, zejména, když držitel bytu mohl by pozbýti nutného přístřeší. 
Není-Ii však exekučně dobývaný nárok peněžitou pohledávkou, nelze 
při 'oposioním sporu určiti předmět sporu ani podle předpisu § 57 j. n., 
který předpokládá vymáhání peněžité pohledávky (srv. též judikát 242), 
Bylo tudíž v tomto případě posuzovati přípustnost odvolání podle hod
noty předmětu sporu ve smyslu druhého odstavce §56 j. n. a ježto 
v žalobě byl předmět sporu udán penízem 1000 Kč, nejde o věc ne
patrnou a odvolání proh rozsudku prvého soudu, v řádném řízení vy
danému, jest přípustné \§ 461 c. ř. s.). 

čís. 7626. 

Za pomocné obchody podle čl. 273 obch. zák. dlužno považovati 
i právní jednání, jež se předseberou vzhledem k obchodni živnosti, jež 
se teprve otevře (přípravné obchody). Spadá sem i koupě inventáře 
pro zamýšlenou obchodní živnost hostinskou a kavárenslwu a nelze se 
odvolávati na předpis § 934 obč. zák" iJyf i bylo kupitelilm teprve po
zději uděleno oprávněni ku provozování živnosti. 

, 

't" 
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Jde ? smlouv~ ~~chtovnl, na niž se nevz:ahuje zákaz § 20 zák. na 
~chr~ n~., bylo-I! uce~~m, ~mlouvy, postouptti hostinskou živnost, při 
cemz mel postupItel pnmett dosavadniho majitele výčepnické a kavá_ 
renské živnosti, by se vzdal koncese ve prospěch nastupitele a tim mu 
umožnil, by mohl jl nabýti a provozovati živnost hostinskou a kavá .. 
rensko~. jak~ ná~pce p.ostupitele. Nemá významu, že se postupiteli 
Itepodanlo zlskati koncesI pro svou osobu. Okolnost, že postupitel ne
provozoval něJakou dobu před uzavřenlm smlouvy živnost, nepřicházi 
v úvahu, jen když ji provozoval před tim a v mezičasl ji neprovozoval 
nikdo jiný. 

(Rozh. ze dne 17. prosínce 1927, Rv I 309/p.) 

Žalobcí prodali žalovaným kavárnu za 45.000 Kč. [ežlo žalovaní za
platílí jím jen 25.000 Kč, domáhali se na nich žalobci nedoplatku. Ža
lovaní namítli proti žalob,ě jednak, že nekoupili od žalobců živnost, nýbrž 
pouze mventar, Jednak ze Inventář neměl ani poloviční cenu, že tudíž 
byli ža],ovaní zkráceni přes polovici obecné ceny. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, od V·O I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nec 
správné posouzení po stránce skutkové stalo se .podle vývodů odvolání' 
pr?cesnynsQudem v těcht? směrec'h: 1. že jakožto věc a výhoda, za 
nIZ se zalovaná strana zavázala zaplatiti žalobcům 45.000 Kč nevzal 
v úvahu' pouze kavárenský a restaurační inventář, nýbrž též po~tou'Pení 
obchodu, umožnění nabytí kavárenské koncese a postoupení kaváren
ských místností, 2 .. že inventáři kavárens)<ému přiřknuta hodnota příliš 
vysoká, neodpovídající jeho ceně. Nesprávné posouzení právní spóčívá 
prý v tom, že nebylo dbáno toho, že z celkové úplaty 45.000 Kč i v tom 
př!p~~~, když se jako,žto ekvivalent inventáře přijme 25.000 Kč, vybývá 
jeste castka 20.000 Kc, která prý připadá na odměnu za odstoupení míst
ností kavárenských, jejížto ujednání je prý po rozumu § 20 zák. na ochr. 
náj. ~ep!atným. Ani ten ani ,00;en odvolací ~ůvod nemá v zákoně opory. 
PrVnI duvod jest co do vmtrmho obsahu duvodem nesprávného ocenění 
důk~zů: kter,év souzeném případě, odpovídajíc zásadě § 272 c. ř. s., jest 
spr,:~ne. Neslo pouze o převzetí inventáře, nýbrž o poskytnutí možností 
pouzlV~Í1 ho ~ pro~ozu kavárenské živnosti, vzetímí se práv nájemni;h 
ke kavarenskym Imstnostem ve prospěch strany žalované a poskytnuh 
~?ž';lOsti, by žalovaní mohli dosíci kavárenské koncese. Pokud jde o zji
ste,m ,ceny kavarenského mventáře, odpovídá provedeným důkazům, 
vysetrenému stavu věci a jest náležitě odůvodně-no. Avšak, i kdyby byla 
správnou výtka, že obecná cena kavárenského- inventáře byla meTiší než 
25.000 Kč, bylo by to pro spor bez významu, neboť jednání mezi stra
nami bylo ohledně obou stran obchodem po rozumu čl. 273 a 271 obch. 
zák., takže platí zde zásada čl. 286 obch. zák. Pokud jde o právní po
souzení co do otázky plat'nosti ujednání úplaty za odstoupení kaváren
ských místno,stí, nesdílí odvolací soud právní názor strany žalované, že 
§Io o neplatné jednání. V souzeném případě jedná se o postup živnosti 
při čemž žalovaným odevzdán inventář za současného vzdání se ná~ 
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jcmních práv žalující stlanou ve plOspěch strany žalované) kde~~o' pO,cl 
ustanovení § 20 zák. na ochr. nájemníků spadá případ, kde najemmk 
dá si poskytnouti úplatu za postoupení bytu, což je případ zcela jiný 

než projednávaný. 
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Dlivody: 

Dovolání, opírajícímu se o odvolací důvod nesprávného právníh~ 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nelze přiznati ~p:ávnění. Odv.olac~ 
soud právem nevyhověl námitce žalovaných, že kOllp~ zlv,nosy hostmsk~ 
a kavárenské s inventářem jest neplatnou pro zkracenl pres polovIcI 
pravé hodnoty věci (§ 934 obč. zák.) vzhledem k t0111u, .že prý v,lastně 
byl koupen pouze inventář, jenž neměl hod,;oty, am po!ovlce kupm ceny 
45.000 Kč. Odvolací soud uznal pravem, ze zalovam nemohou se na 
předpis §,934 obč. zák. odvolávati, po~ěv~dž se jedná o. obchod a ob
chodům nelze z dů'vodu toho odporovati (cl. 286 obch. zak.). Že v sou
zeném případě šlo o obchod podle čl. 273 o~ch. zák., :)'plývá z Wo 
úvahy: Ža,lovaní, jak nesporno, chtěh, kUpUjlCe mventar, hostmsky _a 
kavárenský od žalobců, zaříditi si živnost hostmskou a kavarenskou v C. 
v místnostech v nichž až do té doby žalobci živnost tu provozovalI. 
Při živ:nosti h'ostinské a: kavárenské záleží provozování, jak ~es'Po':noJ 
v tom, že živnostn,ík kupuje zboží (pivo, ká:u, mléko, cuk~, ~m?, Ilho
viny), by je se ziskem dále prodal. Provozuje tedy takto kavarmk I ho
stínský obchody podle čl. 271 čís. 1 obch. zák. a jest proto kupcem po
dle čl. 4. ohch. zák. Podle čl. 273 obch. zák. jsou však obchody (po
mocnými) veškerá právní jednání obchodníka, patří?í k P;ovozu j"ho 
obchodní živnosti. Ke kvalitikaci pomocných obchodu se vsak nevyza
duje, by obchodní živnost již z počátku zde byla,~ýbrž za P?mo~né ob
chody dlužno považovati i ta právní jednání, k,tera ~~ ujed~avajl vzhle
dem k obchodní živnosti, jež se teprve otevre (pnpraV'ne obchody). 
(Viz Staub-Pisko komentář ~. obch; zák. k .~I. 273 § 21; Koupllt-Il ted~ 
žalovaní, jak nesporno, od zalobcu I11ve,ntar pro za~l1yslenou obchodm 
živnost hostinskou a kavárenskou, uzavreh pomocny obchod podle čl. 
273 obch. zák. a tu podle čl. 277 obch. zák. vztahují se pravidla obchod
ního zákona na jednání obou smluvních stran. Důsle~kem toho nem~hou 
se žalovaní odvolávati na předpis § 934 obě. zák. (cl. 286 obch. zak): 
byť i bylo žalovaným teprve později uděleno živnoste,;ské ?právnem 
(,koncese) ku provozování živnosti hostinské a kavárenske. Av~ak od;o
lací soud posoudil správně věc po právni~ké. stránce I v druh~rn smer~, 
poklid jde o otázku platnosti smlouvy vzhledem k ~stanovenl § 20 "a
kona o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925" čls:~8 sb. z. a n. za~ 
lovaní tvrdí že žalobci. neměli živnostenského opravnent ku provozovaDl 
živnosti ho~tinské a kavárenské, poněvadž jich žádost o udělení koncese 
byla dvakráte zarriítnuta, že živnosti té posledního půl}~ku před s;psá
ním postupní smlouvy neprovozovalt a zbyla zde tud~z je!'?n: m?znost, 
že si úplatu 45.000 Kč dali žalobci slíbil1 pouze za prepustem ",lStnosti 
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hostínských a bytu, jež měli v nájmu od majitele domu, což jest podle 
zákona na ochranu nájemníků zapovězeno, takže smlouva " 
a není povinností žalovaných ji dodržeti. Žalovaní však 
účelem smlouvy ze dne 25. června 1 g22 bylo, by žalobci po:stoupili 
lovaným hostinskou žívnost, při čemž měli žalobci přiměti dosavadní 
majitelku výčepnické a kavárenské koncese, by se vzdala koncese ve 
prospěch žalovaných a tím umožnila, by žalovaní mohli jí nabýti a živ_ 
nost hostinskou a kavárenskou provozovati jako nástupci žalobců, 
čemž okolnost, že se žalobcům nepo'dařilo získati koncesi pro své 
nemá významu při posuzování pravé povahy smluvního poměru mezi 
žalobci a žalov,"nými. Rovněž jest bez významu, že žalobci neprovozo_ 
vali snad živnost posledního půl roku p·řed uzavřením smlouvy, stačí, 
že ji provozovali před tím a že v mezičasí jí neprovozoval nikdo třetí. 

Toto umožnění provozu živnosti hostinské a kavárenské žalovanými bylo 
hlavní věcí smlouvy stran; současné přepuštění bytu a najatých místc 
no stí, potřebných k provozování živnosti, bylo věcí vedlejší, nikoli však 
samostatným předmětem smlouvy. Dlužno proto smlouvu ze d.ne 25. 
června 1922 označiti za smlouvu pachtovní (§ 1091 obč. zák.). Podle 
§§ 20 a 30 zákona o ochraně nájemníků vztahuje se však zákaz § 20 (2) 
pouze na případy úplatného postoupení bytu a j>ných předmětů smlouvy 
nájemní, nikoli však na předměty" smluv pachtovních. Uznal-li tedy od
volací soud smlouvu za právně závaznou, nepochybil. 

čís. 762]. 

Dopravní řád železrnční. 
Právní povaha železničního tarifu. 
P.odntínky, které při podání zboží ku přepravě ujednal úředník dráhy 

s .odesílatelem proti předpisům tarifu, jsou neplatny a nezavazují dráhu. 
Naložil-Ii zřízenec odesílacl stanice zboží, jež měl podle tarifu nalo

žíti odesílatel, učinil tak jak.o zřízenec odesílatelův. Předpís § 5 žel. dopr. 
ř. neplatí, dráha smí odmítnouti ručení podle § 86 čís. 3 žel. dopr. ř. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1927, Rv 1 343/27.) 

Ze slldů s vínem zaslaných žalobci, vytekla za železniční dopravy 
část ob-sahu. žalobu proti dráze o náhradu škody 1.292 Kč 30 h pro
C e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal 
žalovanou dráhu povinnou. zaplatiti ž"lobci 918 Kč 50 h. D II vod y: 
Celková váha zásilky, o niž jde, činila 6.733 kg, váha jednotlivých kusů 
ložených byla při kusu také více než 500 kg. Za tohoto stavu věci jest 
tedy správno vzhledem k § 59 žel. dopr. ř., že příslušelo odesílateli sa
motnému zásilku do vagonu ložiti. Zjištěno výpovědí svědka, skladníka 
na dráze ve stanici odesílací, že dráha nakládala zásilku (sudy) svými 
lidmi až do váhy 350 kg, že jest dráha k tomu povinna, ježto jde o sběrné 
zboží, sudy pak ve váze vyšší že nakládá dráha za odesílatele. Svěd-
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_ . zásilky byl svědek a staniční pomocník 
kem zjištěno dále, ze u uvede~~ r ... 0 rd' Ve smyslu § 5 žel. dopr. ř. 
a pravděpodobně ,že. jimpo~a a :i!~"k~ e;ovedení dopravy. Za tohoto 
ručí dráha za.~~e hdl, j!~hz l?~~ j Převz~vši ložení zásilky sama, opí
skutkového zJl_stem .nel;tuze ra I '§. 86 čís, 3 žel. dopr. ř. Jest ostatně 
rati se o vyvlllovaCI duvod pod e. . d e 21 února 1925 na 
dopisem staničního úřadu odeslla~1 sta;~:ce z:e ~udy ~aloženy byly za 
ředitelství státních drahPrah.a-Jlh Z]IS en~ě:adž podle zkušenosti jsou 
přispění odesllatelov_a ?erson~i~ ~to~~~o;e~~o loženy a zaklínovány. Jest 
pro přepravu be~~cneJl_ zajl s ;~škoz~ní nest"lo vadným naložením, ný-
zjištěno a nepoc.l~ no, ze se __ o den 17 ledna 1925. Dráha ručí po-
brž muselo se statI teprv_e poz~ej~ v 'kIO~ úbytkem nebo poškozením 
dle § 84 (1) žel. ~?pr; r. za_ sko uě v:ž11ldo dodání. Co do výše náhrady 
zb-oží v době od pnjetI_ ku. preprlav

t
. 'ží přibližně 1 kg. V dalším 

zjištěno jest znalcem, ze jeden I r Vlll': va 
v očetl odvolací soud škodu na g 18 Kc 50 h .. 

YP N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prveho soudu. 

Dúvody: 

Oj' ého právního Dosouzení 
Jedině uplatněný dovolací d]UVOl ne~~~I~{nse dostatečně s' tarifními 

jest opodstatněn. Odvolacl soue ne?p.~ra rávně ustanovení §§ 5 a 86 
předpisy uvedenými znal~em a ne,v~ OZl sP, __ d ukládá v § 6 železnici, 
(1) čís. 3 žel. dopr. ř. ~ele~n.lč11l l ~pla~11I ~~ech ustanoveních důleži
aby sestavila tarify, podava]Icl v~svetlen; ~ cenách a o poplatcích. Po 
tvch pro přepravní smlouvy, O.)lfepravn.lc

t 
'fu' by' ti používáno stejným 

o • h 'lení a vyhlase11l musl an k -předepsanem sc va I '1 ... h odmínky Jak jest na az-
způsobem proti každém~,ydo sp 111. J~]Ic t -d' nákiadní smlouva po
dóm nákladní!ll listu otIsteno, uleodna~a ~~ .~ze aobsah nákladního listu 
dle' ustanovení příslušných tanfu. d ~p kn~lic nálkladní smlouvy, a to 
jsou tarifní předpisy _ smluvlllmdl Ph o mm a ani žádny' jeJ'í zřízenec při 

\ . k . d nlchz se a11l fa a sama, . -- d" 
poc mm aml, o , d h ·.n Podmínky které by pn po a11l 
ujednáváni. smlou,vy . nesT ,9 ~ { I J~áhy s odesÍlatelem proti předpl
zboží ku preprave uJedna ure 111 b dráhu podle § 59 (1) 
sÍlm tarifů, byly by neplatny a _ne~avazo;alrd/zbOží ~á býti naloženo 
žel. dopr. ř. má tanf ]men~vl~e.~ anovln~ že odle tarifních předpisů, 
železnicí, či odesílatelem. Nelll JlZ

I 
spor 'I baP za přepravy poškozené 

, h . d tl" tarilním zna cem me o . t uvedenyc .]e no lve ,_ d' -I býti naloženy na stop o, 
sudy naložiti odesílatel, dale ze su_ y ne~~:é osy vozu, a že měly býti 
nýbrž ležato, zátkou nah?ru vJ ~meru P~věma závlačemi přibitými tak 
po obou stranách upevneny .ve!,,: a I ha nemohla změniti. Opatřiti a 
pevně k podlaze vozu, by se je]lc PO?_ desílatel V souzeném pří-

.. t t . I ce 'Iest povinen rovnez o . b I upevnItI yo zava.. ,_ d ojím způsobem. Sudy ne y y na-
1)adě byly tarifní predpls~ poruse~y v dací stanice a nebyly ve voze 
loženy odesílatelem, nýbrz skladnIke~ POhybU při otř~sech vozu za pře
uloženy na ležato. a zab,ezpečeny ~~o _I P~ístěny ve voze stojmo bez .ia
pravy předepsany~' zPuKsodbelm, bn~),'~)~vaIV zachovány tarifní předpISy, 
1<éhokoltv zabezpecem. y)y y o 129 

Civilní rozh'ldn.lt! rJ<. 
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nebylo by při obyčejném průběhu věcí. jímž třeba se říditi patrně vů
bec došlo k poškození sudů za přepravy a ke škodě, o jejíŽ náhradu 
žaluje, neboť. s~dy byly 'poško~en{' nárazem při p~epr,avě bud: o stěny 
vozu neb o Jlne spolecne nalozene sudy, ale spravnym nalozením by 
su~y byly býv~ly dos~atečně zabezpečen{' proti vyšinutí ze své polohy 
a tml 1 protI narazu pn posunovaTI! a kazdém prudkém zastavení vozu 
jemuž se při železnični přepravě nelze vyhnouti, Kdyby však byl ode~ 
sílatel sám naložil sudy na stojato, nemohlo by býti pochybnosti o tom 
že by dráha byla spraš tě na ručení za vzniklou škodu podle § 86 (1) čis: 
3 žel. dopr. ř., neboť naložení proti tarifním předpisům jest naložením 
vadným, a dráha neručí u zboži naloženého odesílatelem za škodu z ne
bezpečí vyvolaného vadným naložením. Odvolací soud zjišťuje síce, že 
poškození sudů »se nestalo vadným naložením, nýbrž musilo se státi 
teprve pozdě v den 17. ledna 1925«, ponechává však nedotčeným skut
kové zjištění prvního soudu, že sudy byly poškozeny nárazem, a pře
hlíží, že se § 86 čís. 3 žel. dopr. ř. vztahuje netoliko na škody vzniklé 
při nakládání a skládání, nýbrž také na škody, jež vznikly za přepravy 
následkem vadného naloženÍ. Poněvadž nezměněným zůstalo i další 
zjištění prvního soudu, že se sudy umístěné ve voze na stojato mohly' 
při posunu nebo zabrzdění vozu nakloniti a tím utrpěti náraz, že tedy 
škoda mohla míti příčinu ve vadném naložení, podle druhého odstavce 
§ 86 žel. dopr. ř. však platí právní d'fmněnka, že, mohla-Ii škoda podle 
okolností vzejíti z nebezpečí spojeného s vadným naložením, má se po
kládati za to, že vzešla z tohoto nebezpečí, a žalobce se ani nepokusil 
vyvrátiti protidůkazem tuto domněnku, jest !louvislost vadného naložení 
se škodou prokázána. Na tom nemůže nic změniti ani výpověď znalce 
z oboru vinařského, jenž se mylně domnív,á, že jest ponecháno na vůlí 
železničních zřízenců, zda mají sudy býti naloženy stojmo, či ležmo, ani 
názor skladníka odesílací staní ce, jenž proti předpisu sudy sám naložil 
a udal jako svědek, že v době odesláni se sudy vesměs nakládaly stoj
mo, poněvadž prý tilkový sud stojí na dně a má prato větší stabilitu 
než sud ležící, při čemž ovšem přehlíží, že tarif předpisuje také ještě 
upevněni ležících sudů k zemi přibitými závlačkami. Ani důsledné po
rušování tarifu jednotlivými stanicemi, ani mylný jeho výklad jednotli
vými železničními zřízenci nezbavuje ho platnosti a závaznosti. Zcela 
neprávem dovolávají se odvolací soud a odvolatel zprávy staničního 
úřadu odesílací stanice z 21. února 1925, že sudy byly naloženy stojmo, 
poněvadž dle zkušenosti jsou tak pro přepravu lépe zabezpečeny než 
kdyby byly loženy ležmo a zaklínovány, neboť tato zpráva, podaná ře
ditelství státních drah, není úřední zprávou dráhy, nýbrž zodpovídáním 
provinivší se stanice představenému úřadu. Rozhodnutí sporu záleží 
prato již jenom na rozřešeni otázky, zda nepozbylo pravidlo § 86( 1) 
čís. 3 žel. ďopr. ř. účinnosti tím, že sudy byly, ač proti předpisu, nalo
ženy přece jenom železnici, a zda neručí tu železnice podle § 5 žel. 
dopr. ř. za své lidi. Bylo již vyloženo, že tarifní předpisy nesmějí býti 
ani odesílací stanicí ani jednotlivými zřízenci dráhy svémocně měněny. 
To plati také o tarifních ustanoveních, kdo má zboží naložiti. Když 
v souzeném případě sudy přes to nebyly naloženy odesílatelem, nýbrž 
staničním skladníkem a jeho lidmi, nebyli tito železniční zaměstnanci 
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. " . o I . n' brž jako zřízenci odesí-
při nakládání činni J~ko .zn~encl ~e e~~:~~ v Y I "vající závěr jest v ta
late~e. T<;nto ze same P~f~~~n~o~av:kládání ltoii (nákladní tarif ~íl, I; 
rifmch predplse~h o na fa. ko zvláštní tarifní předpís, vylucu]lcl 
oddělení B oddll V.) vy~ o~en Ja odle § 5 žel. dopr. ř. Svou obdobu 
v takových případe~h }~cem drahy P, X k § 56 žel. dopr. ř., že se že~ 
má v tarifnim provad;clt;: ustanoven; I odesl'latelovy když vyjímečne 

o, . klada]l za zmocnence , I 'd'O 
lezniční :,nzen~l po , 'vrh odesilatele. Prvni soud uzna tu l~ 
vyplní nakladm Irst InlStO a na n:, " d' žalobce nemůže dovolavatr 
olným právem,že se v soouzen~m .p~'!'r,tye za její lidi a že platí předpis 
ustanovení § 5 žel. dopr. r. o ru ent 
§ 86 (1) čís. 3 žel. dopr. ř, 

čís, 7628. 

" o společnost' brněnských pouličních drah 
Služební pomer ZClzencu , 

v Brně. , o , služebníhO řádu a § 14, poslední 
ustanovem § 35, t(eh ~t~vec, případ byl-li dán zaměstnanec do 

věty pla(lového reg';llah,vu p a o I 1ro 1 ok leho nemoce, 
výslužby za nemocI dříve, nez up ynu r I 

, 1927, Rv II 629/27.) 
(Rozh. ze dne 17. prosmce 

, I o osti brněnských pouličních 
žalobce byl zaměstnán u žalovane spo e~n 15 ledna 1924 jako de

drah od 1. července 1900 podle dekre,tu
o 
z~d~:vce' tohoto dekretu jeho 

finitivní pod.úředn~k. podle posle.~~l~ak předpisy služebního řádu jed
práva a povmnostl byly upravenJt,~a 1926 byl dán do pense; Jeh~ ~o
nak regu-Iahvem pJatu. Od /: 9to ktivní službě před pensronovalllm, 
žitky činily v dobe, k'iI. % 6esk~e~f~ pensijní jeho požitky byly celkem 
měsíčně celkem 1526

0 
c •. :. d áhal na žalované společnosh za

měsíčně 900 Kč. V zalob~:t;: rb ~m že onemocněl dne 13. listopadu 
placení 4383 Kč 40 h tvr I zaD c.' h 'alované společnosti a že.,mu 
1925 že byl dán do pense podle navr Ču z o ě takže byly jeho pozltky 
hyla' přiznár;a ,~n,::,alidní pen.sezci Oh 15~o~ ;~r~~~ní odporuje však před pi
zkráceny meSlcne o 626 Kc " I t Podle §u 35 (3) sluzebmho 
sům služebního řádu ,:, regulahvu .p ~ u:k a plný plat po dohu jednoho 
řádu má žalobce pro pnp~d ~e~oc:c n:!~ul~tivU platů ze dne 17. dubn~ 
roku a podle §u 14 druhy o ~ av dobu 'ednoho roku nemocI 
1923 má jako definitivní za~es:nat~~c PoOdstavce J§ 35 služebního řádu 
nárak na plnou mzdu. ,Pod e ses e ~m dotčeno právo žalované spo~ 
není sice sh~ra clto,:any,? ust~~ov;~le § 55. služebního rádu, tedy ,:nl 
lečnosti rnzvazah sluzebm po;r:e dP f' 't' 'zaměstnanec onemocnev, 

,. T' "k nemuze e ml lvm ' " t 
pensionovam, hm v~a T olečnost ručí mu za to, ze dos .ane p? 
býti zkrácen na mzde, žalova~a ,sp lat . e tedy povinna doplácetr rozdll 
dobu jednoho roku nelllOCI p ny ,p. 'l..ťk o dobu jednoho roku ne
mezi pensijními požllk:y.a :,ktr~m~: Pf:;o,v~h~ regulativu, který obyl vy~ 
moci. Úmyslem stran pn sJ~dnav~~;n~nců bylo zabezpečiti zamestn~ncl, 
dán po dohodě s orgar;lsaCl za,me OOtky bez ohledu na případné zrusenl 
pro případ nemOCI pIne aktrvm pOZI L9' 
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pracovniho poměru. Žalovaná strana timto způsobem vždycky postu
povala, kdykoliv onemocněl definitivní zaměstnanec, takže nemohl vy" 
konávati služby, byl ponechán v zaměstnání po dobu jednoho roku ne
moci a pak teprve byl pensionován. Žalobce byl skutečně nemOcen v ony 
dny, které uvádí strana žalovaná, s výjimkou tou, že předposlední one
mocnění nastalo 28. srpna 1925, nikoliv 28. července 1925. Po vydání 
nového služebního řádu platí vedle něho regulativ platu, jenž platí do
sud. žalobce nebyl ani nemocen tak, by byl trvale k službě neschopný; 
ani se nejednalo o neduh nevyléčitelný, nýbrž o nemoc přechodnou, o 
rheuma. Žalobce byl dán do pense bez jeho souhlasu, podal sice ža
lobu na pensijní ústav, vzal ji však zpět, ježto vzhledem k stanovám 
pensijního ústavu by nedocílil odsouzení pensijniho ústavu. Žalobce 
opírá žalobu o to, že ho žalovaná porušením regulativu platů ze dne 16. 
července 1923 zkrátila o rozdíl mezi skutečně pobíranými požitky a 
plnou mzdou. Výbor pensijního ústavu, obdržev' od žalované strany 
dopis, jimž ee doporučovalo na základě lékařského dobrozdáni pensi
onování žalobce a jiných podúředníků, jednomyslně se usnesl odpově
děti ředitelství žalované společnosti, že se doporučuje, by s návrhem na 
přeložení na odpočinek bylo sečkáno až po uplynutí lhúty dvanácti mě
síců, zaručené § 35 (2) služebního řádu výslovně zamčstnancům v době 
nemoci. Poukazuje k tomu, že od 1. dubna 1926 do dne 1. listopadu 
1926, tedy za 7 měsíců zadržela mu 'žalovaná strana měsíčně po 626 Kč 
20 h nevyrlativši mu rozdíl mezi jeho aktivními požitky a požitky pen
sijními, celkem tedy 4.383 Kč 40 h. Pro ,c e sní s o u d I' r v é s t o -
I i c e uznal podle žaloby, O' d " o I a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Rozhodnutí sporu závisí na výkladu §u 35;3, 55 odst. 
6/3 služebního řádu a posledního odstavce § 14 regulativu platů. § 35 
služebního řádu, jenž jedná o zaručených právech zamě,s.tllanců, ustano
vuje v odstavci třetím, že se definitivnímu zaměstnanci zaručuje právo, 
že se mu plat v době nemoci až douplynutí dvanácti měsícll nezkrátí, a 
to tak, že správa podniku doplácí ze svého rozdíl mezi nižším dúchodem 
nemocenským ,(úrazovým) a vyšším důchodem služebním. § 14 regu
lativu platů ustanovuje v posledním odstavci, že definitivní zaměstnanci 
mají po dobu jednoho mku nárok na plnou mzdu, a podle § 55 ods!. 
6/3 služebního řádu může zaměstnanec býti přeložen na odpočinek, 
stal-Ii se tělesně nebo duševně k další službě nezpůsobilým. Jak první 
soudce v rozsudku právem s poukazem na § 2 služebního řádu uvádí, 
není rozpo·ru mezi ustanovením § 35/3 služebního řádu a posledním od
stavcem § 14 regulativu platů, protože smysl obou ustanovení je stejný. 
Že jak služební řád, tak i regulativ platů. jenž podle §u 20 tvoří doda
tek ke služebnímu řádu, obsahují v podstatě stejné ustanovení o právu 
definitivního zaměstnance na plný plat po dobu jednoho roku nemoci, 
ač oba byly vydány skoro v téže době, není nijak nápadným, protože se 
jedná- o zaručené, velmi důležité právo zaměstnanců, které práyem bylo 
pojato do služebního řádu, zakládajícího podle § 1. služební smlouvu 
mezi zaměstnancem a správou společnosti, a též do regulativu, kterým 
úmluvou mezi společností brněnských elektrických pouličních drah a 
jednotlivými organisacemi zaměstnancll byly upraveny jejich platy. Co 
se týče výkladu rozhodných ustanovení služebního řádu a regulativu 
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I tú odůvodnil první soudce správně, že nutno použíti ustano~~~í Já;~I~ 
pa. ' . V í řadě rozhoduje úmysl stran, pro ne]Z , , 
a nasl. obč. zak., . prv,n o '" 'n 'ch na oradě regulativu platu, 
vysvětlení výpovedl sve:)~u: ~uca~t~e y d I' J k tato tak i ostatní 
na nichž se zakládají z]lstem pnmho sou ce. ~ , z'i'štění že styli-
;jištění rozsudku jsou hezv.ad§n~5 z~j~!~~í~~ ~f~~v~~C~ází od žalované 
sace rozhodn~ho ustanoven! . d k s uz lužebního řádu stala orgány ža
strany, proto ze se posledm, 1e ~ ~e, sse ve schůzi ze dne 28. listopadu 
lované, správní radou spolecnost.I,. jez : ro' ev své vule. ProlO 
1922 o služebním řádu usnesla a ,~:j 7dalaeha:~tdP1vědnost za nejas
stihá žalovanou §em 915 ol bč. -;a ~dsYtno,va' zoru odvolatelky že použíti 

. I' b 'h "d a ne ze pnsve CI I I ' .' k nosh s uze m o ra ul'"' t 'tl' za to že si žalovana JO o , "t§915podemzjesml, t 
dluzno prvm ve Y ..' '" "" t""ší závazek proto'že toto us a
zavázaná chtěla uloŽlh spise mensl nez. ~z ou ze jed~u stranu služební 
novení platí jen pro sn;louvy, Izavazujlcl P ujíCÍ obě strany. Totéž platí 
řád však jest pov,:žovah. z~ ~m ouvu, I~~~f:a zad ovědnost za nejasné 
pro regulativ platu a oamlta-h odvo , není z·fštěno že toto ustano
znění posledního odstavc,e § }4 .. !rotod z:odu ob~U str;n dlužnO uvésti, 
vení pochází od žal?v~ne ~ d~: J e O ,/ že redakce a 'zejména i po
že jednak z výpovedl sve u vysvlá~' s o,lečnosti jednak podle § 2. 
slední rozhodná redakce se stala org I {o ~stanoveni tohoto regulativu 
služebního řádu a § 20 regdulatl\~:1 ~uaž:bnímu řádu. To platí jak pro 
platí jen I'0tud, pokud n~O' tOlUJ;ran a nemůže se žalovana spO'lečnost 
práva tak.1 P;o p?vmnosh o o~ s gulotivu za tím účelem, by se zproshla 
dovolávah nejasneho ustanc:vem,re "d na ni spadají. Jen kdyby z re
povinnos'tí, k~eré l?o~le sluzeb~lhdo ,~a I~dstavce § 14 bezpochybně vy
gulativu platu, zeJmena z pos e, n\oo ustanovením dán byl § 35/3 slu
plývalo, že bylo vůlí stran; by hm " aměstnancum pro případ pře
žebního řádu ten výklad, ze nem~cnYr z'ednoho roku nemoci nepřísluší 
ložení na trvalý odpočin,ek před up tnu ~m 1 bylo by stanovisko žalované 
plný plat po dobu celeh? rokU

d 
nemo Idoslovu posledního odstavce § 

dráhy správné. Poněvadzo}o ,0 pOfll)e dmítnouti zodpovědnost za ne-
14 regulativu platu, nemuze zal~vana o 'stnancu" ~ zej'ména i žalobce 

, . 'porném pravil zame . ( V") 
jasne ustanovem o s , .' d § 915 obč. zák. nevyloz! a ne-

. a tvrdí tudíž nepráver~, ze plvm sdoU latí v první řadě podle § 914 
" "J k J1Z sbora uve eno, P d' tom pouz11 spravne. a 'd' I řisvědčiti prvnímu soU CI v , 

obč. zák. vůle stran a, p,one~a, z n,e z~ p protože stranou v tomto spor~ 
že § 914 obč. zák., nepn,chazl v ~va a~ěstnanec, jelikož při ujedná

0
11l 

není orga11lsace, nybrz l~dnothv~ z, astupovali, a substituoval! vuh 
. I tO' stup CI orgamsaCI z I t p regulahvu P a II za o b 'vati otázkou, co strany v as n_ 

jednotlivých zam~stna,ncu, nutno s,e za Jstnanec má po dobu jedn?h? 
mínily ustanovenln1, ze de,hmh~mž za] ef K jehož vůle padá znacne 
roku nemoci právo na plny p!a

h
· e

t 
oSven'l "protože byl hlavním red-

, 'kl d' rozhodnyc us ano, " d 'hy na vahu, pro vy a . I t' latu o a ředitelem zalovane ra , 
, b 'h řádu a regu a IVU p 'k . aHorem sluze 11l o , II "ť aměstnancům pravo na nez ra-

oněmi ustanoveními chlel za ~zbec~1 aZnácti měsíců každým způsobem, 
cený přijem plného platu P,o O' u v'ed uplynutím nemocenského, ro~~ 
t j i pro ten případ, ze zamest~a,n~c p~ z 'eho výpovědi. Že to bylO tez 
bude dán I,a odpočinek, vfpl~va lasn Jstnanéů kteří se vyjednávání 
vůlí zaměstnanců, potvrdIl! zastupcI zame , 
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súčastnili, Jak K., tak i zástupci zaměstnanců dosvědčili dále, že v praxi 
právo na plný plat po celý rok nemoci bylo zachováno tím, že zaměst
nanci byli dáni na odpočinek teprve po uplynutí celého roku nemoci 
Toto stanovisko iest též stanoviskem místního výboru pensijního ústa~ 
vu soukromých drah, jak vysvítá z usnesení tohoto výboru ze dne 9, 
února 1926 a z výpovědí svědků, Místo-ředítel žalované dráhy Antonín 
p, potvrdil ovšem, že při poradě o posledním odstavci § 14. regulatívu 
platů dohoda vyzněla v ten smysl, že ,nemocní definitivní zaměstnanci 
nemají býti poškozeni proti konajícím činnou službu, poněvadž jich vý_ 
daje se zvýší, že však nebylo řečí o tom, má-Ii tento nárok býti zaručen 
i pro případ pensionování, a tajemník elektrické dráhy Josef J. potvrdil, 
že dle jeho přesvědčeni ono ustanovení mělo míti jen ten smysl, že za
městnanec má nárok na plný plat jen potud, pokud je nemocen a jest 
naděje, že se uzdraví a bude zase schopen služby. Toto své přesvědčení 
ovšem nijak neodůvO'dnil a připustil, že návrh služebního řádu 
byl již podán, když nastoupil službu u dráhy a že se ústních porad o 
služebním řáclu nesličastni!. Jedno však vychází jasně jak z výpovědi 
zástupclt zaměstnanců, tak i z výpovědi svědk'ů P-a a člena správní rady 
J" jenž regulativ platlt též spolu podepsal jménem žalované strany, že 
úpravou měla býti zaměstnancům udělena (zachována) práva, příslu
šející zaměstnacům státních drah pqdle s'lužebního řádu pro ně plat
ného, K těmto právům patří však podle §§ 56/3 a 11512 c tohoto slu
žebního řádu, právo na tak zvaný nemocenský rok, což v podstatě není 
ničím jiným než nárokem na plný plat po dobu jednoho roku nemoci, 
Protože nelze mrtí za to, že zástuPcllll1 žalované strany tyto předpisy 
nebyly známy a iim též muselo býti znál11Q, že, jak vysvítá z výpovědi 
svědka K-a a z usnesení místního -výboru pen'sijního ústavu, stálá praxe 
pouliční elektrické dráhy brněnské svým zaměstnancltm toto právo též 
poskytovala, nutno míti za to, že i žalovaná strana při nové úpravě 
služebního poměru za111ěstnanclt a jich platů neměla v úmyslu právo 
zamccstnanců na jednoroční plný plat v případě nemoci zrušiti nebo čá
stečně ohmeziti a že aní ustanovení § 55 odst, 6/3 služebního řádu ne
bylo tak zamýšleno, Jínak byli by zástupci dráhy, kterým všeobecně 
známé stanovisko zaměstnanců nemohlo býti tajností, toto, své stano
visko výs,lovně uplatnili, tím více, poněvadž výnos ministerstva železnic 
ze dne 30, května 1922, čís, 22,307, na který se odvolatelka odvolává, 
přes ustanovení § 115/2 c,) služebního řáduvyslovuie názor, že nemoc 
censký rok ;:amčstnancltm nepřísluší, jsou-Ii trvale k železniční službě 
neschopnÍ. Když však vůle zástupců zaměstnanclt směřovala k tomu, 
by ustanoveními služebního řádu a regulativu platů právní stav byl sied
nán tak, jak žalovaná dráha v tomto sporu uplatňuie, zodpovídají 
(zodpovídá žalovaná strana) za mlčení a nejasnost služebního řádu a 
regulativu platů a musí trpěti, když se rozhodným ustanovením dává 
ten výklad, který jim podle stavu věci museli dáti zaměstnanci a ,jích 
zástupci a který též odpovídá § 1154 b) obč, zák., na který se žalobce 
též odvolává a podle něhož nemocný zaměstnanec, zrušuje-Ii zaměst
navatel služební smlouvu pro ,ieho ochuravění v době, po kterou mu, 
ač jest nemocen, přísluší nárok na plat, tento plat může žádati ne
zkrácené od zaměstnavatele, Odvolatel poukazuje v odvoláni ješté na 
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to, že v služebním řádu není ustanove,no, ,že: zaměst:lanec ~esmí ~tt~ 
dán na trvalý odpočine~ ť~d uplynlu~,~ ~I~~~~;nSk::osl~~~~ni řád a 
právo žalované strany za? ce v za~, , lužbě ~ žalobce proto jako 
regulativ plat! )en p;o zan~est~~nc~,~ cI~~e§ s 35/3 služebního řádu není , 
pensis,ta nemuze ~ na~ se v o VD a 1, . a e~ 11" lat ří.sluŠí nemocnému ' 
ne]'asným proto ze ]3sne ustanovuJe, ze p:.y p . P t h ' správa 

~ J.. d b činné c;:,lužby coz vysvlta z o O,. ze 
zamestnancI Jen po. , O', u d'l- , 'nižším důchodem nemocenským 
podniku má doplatIlI SIce roz 1 melz:, b' 'k ]'V však rozdíl mezi 
(úrazovým) a vyšším důchodem s uze mm,. m O} . t k vy-

pensí a plným dúchodemo _služe~ním, ~~~~~~~~?' sf~ž~~~i~~' ařáscrU, není 
máhání svých prav nemuz~ p~avem, \navatel se nemůže zprostiti zá
však správným, protože ]e n~ z~mes ,,' d k zaměstnanec jako 
vazkll ze služební smlouvy tlrn, ze p zrUSl, Je ",na, h a zrušením slu-

, b" . oků z prav mu zarucenyc . 
druha strana nepoz, YV,a nar. 'h "stnavatel podle ustanovem 
žebního řádu porusenych hm, ze o zame . . " § 35/3 slu
s'užebního řádu dal na odpočinek. Jest SIce spravnym" Zte v o ' o po-

J ", •• , h příjmech zames nancu a 
žebního řádu nem zmmky o pens1jmc

d
'l ' t'mI'to pří]'my a plny'm 

, , . d'h k placení roz 1 u meZI e 
vinnostI zalovane ;a y v u'e rávo zaměstnance na tento 
Platem zaměstnancu, to vsak, nevylu,č] p I "nek před uplynutím 

. I]" h , .. ny prelozemm na oe pOCl 
rozdll, by y~ 1 Je. O> pnjl dl, ~ 35/3 nevysvítá jasným a bezpo~ 
roku nemOCI zhaceny' a z .?S ovu - 'ráva na plný plat po cely 

, chybným způsobem" ze ~amestntn~~ ~~m~/míní odvolatelka, Jest tudíž 
rok nemoci, byl-II dnv dan na oe po ml' ] . 'e'stě o to má-Ii rok 

, o d' d po právu Jeena se nym I' , " 
nárok zalobcuv uvo em" . 1 925 'ak uznal první soudce, Cl od 
nemocí býti počítán od 13., II,stopadu elka' I v t0'111 ohledu připojuje se 
28 C'eI'veIlce 1925 jak mmI odvolat, k ' a to z'e . - , , - , :t V' čemž pOll' azu]€ 11 , 
odvolací soud k názoru prvlllho souc ~e'oť:I žalobce dne 13, listopadu 
podle poukázek na nemocensk~\ po, PI dkem jiné nemoci, než kterou 
1925 byl dán do stavu nemoc,:y~ n~s e 13 listopadu 1925 nelze ani 
trpěl před tím, takže onem?cnem ze k~e okladny zaměstnanclt brněn
podle § 1 L s~anov záVokd~Ihn~m~c~~~lffi,eovati jako pokračování v dří-
ských poullčmch elektnc yc ra 
ve'jší nemoci. I' , 

, Ne i vy š š í s o u d nevylIověl dovo anI. 

o ů vod y: 

, dk' en nesprávné právní po-
Dovoláni vytýká napaden emu rozs,u u J. N' ředevším 

, 03 Č 4 - s) avsak nepravem" em P , 
souzení věc~ (§ ~' . c', r. ," uvedl v na adeném rozsudku du-
správnou vytb, ze OdvOI~C: soud ne , snosti dtslovu § 35 třetí odsta
vody p~o ~vůj názor o ~e~p.no."t ~1~~Jaregulativu, pokud jde o ?t~zku, 
vec sluz, r. a § 14 pos e, 11l ve Y, ří ad když onemocnely za
zda tato ustanovení ma]! platnost 1 pro P, Pa p'red uplynutím dvanácti 

- b Id' do výslužby za nemOCI , 
mestnanec y . an , d I" Otka že se prý napadeny roz-
měsícLI od počatku nemo~e, .",ntI, .a V'~~ť dba nižší soudy zjistily, že 
sudek neopírá o skutkova Z]I~ em" ľvanou s olečností a výtka ne
ona ustanovení byla sty1!so~an~ ~a o soude!'l' \lení v ří;ení dovolacím 
správného ocenění dů'kazu 0'_ voacnTI ' 
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~ůbec přípustnou, nebol' dovolací důvod . 
r. s. u~edeny výčetma a proto b Iv d Y j~OU. v ~ 503 pod Č. 1 až 4 c. 
ponechany nepovšímnuty'mi N""y ~ davo aCI. vyvody v tomto směru 

. . . IZSI sou Y vy'shhl ". pravill otázka, zda nemocn', v o v y spravnc, ze sporná 
sluší plný plat (mzda) p/ď~bza~estn,an~um. ~alované společnosti pří
za .n:moce před uplynuÍím 'edno~o ~anactl ,meslců ,v p~ípadě, když byli 
vyresena příslušnými PředJisy a že ~k~ da~l1 ~o ~ysluzby, nebyla jasně 
společnosti, která podle soudníc .. ~ ? ,zava a jde na vrub žalované 
řádu a platebního regulatívu san h zjlstem sp~rné předpísy služebního 
též jejích poslední rozhodnou 'ú'~~a~vyml't~rga;,y stanovila a provedla 
o nich. Avšak nižší soudy ne I "I u I~s e predl usnášením se stran 
vodu (§ 915, druhá věta ob' za ?Zl y s~e :ozho.~nutí jen na tomto clů
vůli a skutečny' úmysl srn' luv

c
. ~ahk')t' nybrz snazrly se vypátrati pravou 

d . , nrc s ran (§ 914 ť 'k) sou zejmena doplnil zjištění 'h O' c. za. a odvolací 
sefa K., ředitele žalované s olf;;~s o ~oudu ~,e svědecké výpovědi Jo
aktorem služebního řádu a Ppl t ,~1, ze byl .Jl ustanoven hlavním red
cováním a že spornými ustan~v~~~ll~ re.gulat~v~ a .1~o~ěřen jich vypra- . 
zaměstnancům společnosti p , melo byh za]l,steno onemocnělým 

·k d ., [avo na nezkraceny' plat p db' ro u o pocatku onemocnění a že ".,. • o o u celeho 
otázce stejnou vůli by v'h d on 1 duVe;n}Cl zamestnancll měli v této 
chována, i kdyby byl přel UO 

I a, °t~em~cnel,em,u ':.ar:n~stnanci byla Za
vyslužby a že v praksi b 10 ~ ~nu up .' vanach meS1Cu nemoce dán do 
plný roční služební plat sI!utečnoě ~:~/~~~a nemocnýc~ zar:něstn~ncC[ na 
ze teprve po dvanácti měsíčn' .. :no a provade",o lIm zpusobem 
sléze, že toto oprávnění nemocI ~,emocl • yl "dávoán na odpočin~k, a po~ 
i místní výbor pensijního ústav7~~ut~~~s,tn:ndcu hna celoro~ní plat uznal 
1926. Z těchto skutkových zjištěn' kt ,y,~ ra usne3enlm z 9. února 
vazna, vyplynul správny' za 've' dl, I e~ah 1 pro dovolací soud jsou zá-

t ,. r o vo aCl o soudu z'e • I ' I' 
nos

v 
svyml zmocněnými úředník , " .. :a o~ana }PO ec-

sluzebniho řádu a platového re ul\ sporno~ otazku .]1.z pn yynwvání 
ve.ní § 35 třetí odstavec služeb. fád a IVU uvazovala ~ ~eslla a ze ustano
mela platiti i na případ, o kter' tU a ~ 1.4 pos.l<:,dnr vety plat. regulativu 
do výslužby dříve než upl nulY ~ I?r~ve Ide, ze zames!nanec byl dán 
ných ustanoveních § 35 třltíOd~~ le Ol n.emo':.e, že však v dovoláva
plat. reg. to zřetelně v sloveno na~ec s uz~.~., r. a § 14 poslední věty 
pravý význam těchto s~luvních př e~y!o; N[~~l s~udy správně vyložily 
§ 914, nelpíce na jejich doslovném e 1?,1S~ ~o t \ zasady poctivého styku 
ního stavu věci netřeba se zah' ~ne111., a o .oto skutkového a práv
ÚČinky jsou spojeny jinak s př t.a 1, S uva~aml dovolání, jaké právní 
kterých podmínek může by 'ti uekoz~l11m Zl ažmbest,nance do výslužby a za 

. , oncen s u e nI poměr pr ť . h T 

~~~ují ';;~~O~~~lr~k~~ ~!e~~~j~~nédoPln~ni zjiště~í Odvol~~í~~ ~o~~~: 
jiných než zjištěn 'ch oko m znenl,.spornych ustanovení a na 
státní železniČní sp~áva v prl;~:.te~hd ~es,t tef nerozhodno, jak vykládá 
a § 115 odstavec 2 c) služeb 1 5', d o na us ar:ovení § 56 třetí odstavec 

Inárok~ na t. zv. nenlOce~ský r~kran~bb:oSI~~~;~ítnpa~~~ S!át
l
l11

b
'Ch, drkah, a 

ovane společnosti byl r"Z . . k ' " , r za o Cuv za
povahy nepozbyl ani )f~ so~ ro

b
m?praVnl a smluvl11 a této své právní 

nance hromadně Platovy'~ 're'ge I tY upravlel~ p;o ~~echny. zaměst-
, u a lvem a s uzebnlm radem, jImiž byly 
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stanoven)' práva a povinnosti zaměstnanců, a že tyto předpisy byly vý
sledkem dohody mezi žalovanou společností a or&anisacemi zaměst
nanců, je zastupujícími. Pokud jde konečně o sporn~u otázku, od které 
doby jest počítati poslední onemocnění žalobcovo, dolíčily správně 
nižší soudy podle provedených zjištění, že poslední jeho nemoc jest 
čítati teprve od 13. listopadu 1925, a stačí odkázati v tomto směru 
k důvodům napadeného rozsudku, 

čís. 7629. 

• Zastupovali-li podle spDlečenské smtouvy veřejl1lou obchodní spů
lecnost a za nl kolektivně znamenali 'Oba veřejní společnici, a ustanovo
vala-Ii spůlečenská smlouva že při porušení zákazu konkurence musf 
proV'illivší se spůlečník na žádost druhého společníka trpěti, by 'Obchody 
ujednané na jeho účet byly pokládány za obchody ujednané na účet 
společnosti a nahraditi vešker01l škodu, která tím společnost! vzejde, 
není spůlečníku, pokud hodlá užíti proti provitJiivšímu se společníku 
svého práva ze smlouvy, vůbec potřebí prozat'mního opatření zmocně
ním k samostatnému zastupováni společnosti, hodlá-Ii však vystupovati 
jménem společnosti, jest mu k p'Odpisu plné mocli za společt1!Ost ku sporu 

. proti proV'inivšítnu se společníku tiřeba souhlasu druhého společníka a, 
kdyby druhý společník tento souhlas odepřel, ~zbývá neprovinivšímu 
se společníku, než nahradiťii náležitost podpisu druhého společníka vý
rokem soudním a vymoci si za tim účelem p:-ozatímní opatření. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, R I 1023/27). 

s o II d P r v é s t o I i c e povolil k návrhu veřejného společníka 
Václava O-a proti druhému veřejnému společniku Rudolfu Václavn S
ovi' prozatímní opatření podle § 381 čís. 2 ex. ř., .iímž se strana ohro
žená, Václav O., zmoc.ňuje, by společnost Rudolf V. S. a Václav O. 
v likvidaci zastupoval ve sporu proti Rudolfu V ác!avu S-ovi, kterýžto 
spor má býti veden a kterým společnost v důsledku toho, že Rudolf 
Václav S. proti smluvnímu i zákonnému zákazu prováděl abcho'dy a tím 
zákaz Konkurence poruš;i1, domáhati se bude, aby obchody tyto' dle čl. 
96 a 97 obch. zák. považovány byly za uzavřené na účet společnosti a 
za tím účelem jménem jmenované firmy, veřejné společnosti, procesni 
plnou moc vyhotovil. Rek u r sní s o II d změnil napadené usnesení 
v ten rozum, že vyslovil nepřípustnost prozatímního opatření. D ů -
vod y: Jedná se tu o povolení zatímního opatření k zajištění jiného ná
roku než peněžité pohledávky (§§ 378 a 381 ex. ř.). Podle t:1 389 ex. ř. 
má ohrožená strana v návrhu označiti jednak ohrožený nárok. jednak 
vyložiti jednotlivé podle pravdy skutečnosti, které návrh ieií odůvodňuií, 
a mimo to osvědčiti tvrzený nárok i ohroženi; podle & 390 ex. ř. mŮže 
nedostatečné osvědčení tvrzeného nároku býtí doplněno dáním iistoty 
soudem stanovené. V projednávaném případě ohrožená strana Václav 
G. tvrdil, že jako jeden ze dvou společníků »veřeiné společnosti Rudolf 
V. S. a Václav G, v likvidaci« má podle čl. 962 97 2 čl. 133 2 136 obch. 

:I';i 
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. zák. nárok domáhati se jménem této společnosti na odpůrci j'ako druhe' . 
, . , I ' 'k' III v<;rejnelll spo ecnl u sporem uznání, že určité obchody uzavřené od_ 

purce;11 roku 1922 a ,192? vlastn!m jn:én~m považovati jest za obchody 
spole~nost~ - a za t~11 u,čelem ze ma narok podepsatt jménem veřejné 
spolecnostl pro zaml,'sleny spor plnou moc procesní sám na místě jejího 
p~dplsu ob~ma Itkvldatory. Jako ohrožení svého nároku uvedl pak 
Vaclav O., ze se o obchodech uzavřených odpůrcem proti ustanovení čl 
96 a 97 obch. zák. dověděla společnost dne 10, května 1927, že od~ 
půrce odmítl dne 29. července 1927 jakékoli jednáni ve věci té a dopi-' 
se~, ze dne 1. srpna, 1927 svoje odmítavé stano'visko potvrdil, a že by 
tUdlZ, bylo . n~llOraznym, hy plnou moc procesní podepsal odpůrce jako 
druhy Itkvldator pro spor, který proti němu hodlá zahájí ti společnost. 
Prvy soud měl za to, že ohrožená strana osvědčila jak tvrzený nárok tak 
i jeho ohrožení, .a, povoli~ žádáné prozatímní opatření a potvrdiv je 
k odporu, stanovtl pouze Jistotu po rozumu § 390 ex. ř. ve výši í 500 Kč . 
respekt,ve 6000 Kč. Leč při zkoumání předložených listinných osvěd
čení jest zjevno, že chybí vůbec Qsvědčení tvrzen'ého nároku a že také 
schází ohrožení nároku. Podle předloženého opisu společenské smlouvy 
ze dne 20. září 1922 platí podle odst. 18 ustanovení zákona obchodního 
o veřejné společnosti, pokud není ve smlouvě ujednání tomu odporuiící. 
Dle odst. 8 smlouvy není žádný ze. společníků oprávněn bez svolení dru .. 
hého společníka ani na svůj účet ani na účet třetího činnost tohoto oboru 
provozovati a i v případě, že by tak učinil, musí na žádost druhého spo
lečníka trpět, by obchody uzavřené takto <na jeho účet byly považovány 
za obchody uzavřcné na iú'čet společnosti a spolu nahraditi i veškerou 
škodu, která tím vzejde společnosti. Uiednání v tomto odstavci smlouvy 
odporuje tudíž ustanovení čl. '97 obch. zák. ve dvojím směru; kdežto 
podle ustanovení zákona jen společnost může žádati buď, bl' obchody 
uzavřené proti ustanovení čl. 96 obch. zák. byly považovány za ob
chody společnosti Mbo místo toho může žádati náhradu škody - ujed
naly strany ve smlouvě, že na žádost druhého společníka musí provi
nivší se společník trpěti, by obchody jím uzavřené byly považovány za 
uzavřené na účet společnosti a mimo to nahraditi veškerou škodu spo
lečnosti tím vznik,lou, Nemá tudíž v projednávaném případě veřejná 
společnost nároku domáhati se shora řečeného na odpůrci, nýbrž jedině 
druhý společník - Václav O. - takže může zamýšlený spor proti od
půrci vésti jedině jménem svým a nikoli jménem společnosti; nemá tedy 
také nárokJu, by byl zmocněn ku vedení sporu jménem společnosti a ku 
vystavení plné moci procesní za společnost. Než aní v případě, že by 
dotyčný nárok příslušel společnosti, nemusil by Václav O. jako poško
zený společník žádati za povolení prozatímního opatření, hy byl zmoc
něn ku vedení sporu a ku podpisu plné moci za společnost, když veřejná 
spo'lečnost sestává pouze ze dvou společníků a chce vésti spor proti 
jednomu z nich, podle čl. 96 a 97 obch. zák., a to ani tehdy, když spo
lečnost jest v likvidaci. Neboť v takovém případě přísluší neproviniv-. 
šímu se společníku právo volby uvedené v čJ. 97 obch. zák.; také z us·ta
novení čl. 136 obch. zák. je nutná výjímka, když se jedná O' postup proti 
samotnému likvidátoru a ;lvdy z povahy věci samé plyne, že jeho svolení 
11ení třeba, na příklad když se jedná o spor proti němu. (Viz Staub-Pisko 
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1908 str. 339 a 454). V žádném, příp,adě }edy nebyl l~árok ať Václava 
O-a ať veřejné společnosti ohrozen lIm, ze k zaha!en,I, spo'~ prolI od
pllTci nebvlo tu procesní plné mo~i spolupodepsanc tez odpurcem. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolacJJ11u rekU! su. 

D II vod y: 

Navrh'ovatel usiloval o povoleni prozatimního opatřeni udělením 
zmocnění, by sám zastupoval společnost Rudolf V. S. a Vaclav O" v hk~ 
vidaci a za tím účelem vyhotovil procesní plnou moc pravmmu za~tupc! 
ve sporu proti druhému společníku Rudolfu Václavu S-OVl, kter~ pry 
iednal proti smluvnímu i zákonnému ;ákazu~o~kurence a spolecno:'t 
hodlá se domáhati, by obchody druhym spolecmkem proÍl tomuto za~ 
kazu provedené byly považovány ve smyslu čl. 9~ a 97. ObC:'. zak. .. ,z. 
uzavřené na účet společnosti. Nárok navrhovateluv, k ]~hoz za]1S~cll1 
~měřuje žádané prozatimní opatření, záleží v tom, b~ bylo jemu samem~ 
přiznáno právo zastupovati společnost a podepsaÍl za 111 plnou mo 
s llným účinkem, ač podle smlouvy zastupu~í spo}ečnost a za 111 z~a-
1l1~n<ijí oba společníci kolektivně (čl. Vl spolecenske smlouv~). K losved~ 
čení tohoto svého nárokll odvolal se navrhovatel lednak na cl. VLl. Sp? 
lečenské smlouvy podle něhož při porušení zákazu konkllren~e ~pr 
sobem tam uveddnÝ1l1 musí provinivší, se s.poleč~l~k na žádost, C 1:U Te 1~ 
spolecníka trpěti, by obchody uiednané na Jeho ucet byly ,poklad~no Ze 

nbchody ujednané na účet společnosti, ,a nahr,acJ'Íl vesker~u sk~~ť~ 
která tím společnosti vzeide, jednak na predpls cl. 97,ob;h. zak., p 
něhož může společnost žádati, buď a~y obchody uzavreno

l 
p!'oh tllstanlo; 

vení čl 96 obch. zák. byly pov3Žovany za obchody S?O eenos 1, n: II 

na mísie toho může žádati náhradu škody. Již rekurs111 s9u~ po~~az~l 
rflznost osob povolaných k zákroku při porušení konkur:~c111lo~ak ~z . 
sp;'ávně na rozdíl práv vyplývajících ze s~110uvy, a ze zit ona a ~e~ I~~ 
Pokud bv tedy zamýšlel navrh;,vatel P?uz;Íl prav~ z.e s,mlouv:, y ti 
bv mll vůbec třeba prozatimmho opatreJ1l, hodla-It vsa~ ;') stup.ov~u 
jlTIénem společnosti (čl. 97 obch. zá:k)" jak tak~ v konecnem, n~vr u
uvéÍdí měl b ovšem přes O'pačne rnín~nt rekursntho soudu potrebl.,.so . 
hlasu' druhéh~ společníka, poněvadž podle ,Sl~I?uvy zast~puJI sp~lecnos~ 
oba společníci kolektivně, takže jen spolecnr jejlch,,rrojev ;"I~zn~e~oo 
kládati za projev SPQlečnosti (čl. 97 obch. zak.). Pn Ita,m'~~\k o~ t~rů' 
že žaloba má směřovati proti druhému ze dvou, spo ecr', t;k I ~~ a ůj 
neboť nelze předem vyloučiti, že by tento dr~hy spo eC';I, Vl y sv 10 
souhlas odepřel. Vždyť může míti po případě sam ~a, tom z"aJ em, bYb~l i 
s .-orem rckázáno, že nejde o ohchody k.?~~uľenc~l a m~ze mu y _ 
vftaným,P že tímto ZPll sobem zís~á vý~odnejsl [Ole 2~aJovanehf92~' S~~~~y 
ném případě prohlásil také odpurce pn roku c ne .' srpn,a , t k tomu 
byl při slo'žení dostatečné j~stoty pln,0Ll mt: I;~deď'~af :;ol~~odepsati, 
dosud ochoten, Kdyby se vsak druhy spo ecm z ra, h' dT 'Ie-

k b arci společníku neprovinivšímu se nezbylo, nez na l,a .1 1 na 

~~ost ~odpiSU druhého společnika výr~klom sou~ní:;\ a ž~y~~~~r~~ ~ ~~':1~ 
cíli prozatímní opatření. Leč ,navrhova e am ne Vf 1 , 
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.pis plné moei k vedení sporu požádal a odvolává-li se k os\'e-,jc- . . ho . k j"" e111 SVQ_ 
n~ro u ona, OpiS ~e. dne 1. srpna 1927, pLyne z toho právě o al, 

nebot odpuree, ,o~111~taJe v dopise tomto žádanou výplatu Odškod~éh; 
50.??0 Ke, doklada, ze navrh~vateli ponechává úplnou volnost ve volbě 
dalslho postupu. Pokud tedy Jde o porušení smluvního závazku kde b . 
mohl navrhovatel zakročiti sám, není tu vůbec nároku na podep;áni I ~ 
m?CI k vede~í sporu j111énem společnosti, pokud však jde o nárok r ~e 
lecnosh ze, za'~ona, není osvědčeno jeho ohroženÍ, poněvadž navrhovftel 
am netvrdIl, h~n méně osvědčil, že odpůrce o spolupodpis požádal _ 
tent_o JeJ, odepreL Ne,třeb~ přiI:0~í?ati, že závěry čerpané z pOUhÝ~~ 
osve?cem ne?,o~o~ bth pr;,du;CU]lClml pro zahajený již spor, zejména 
v,otazce opra,vnem k zalobe. Jinak stačí poukázati k důvodům napade_ 
neho usnescm, ktere dovolacím rekursem nebyly vyvráceny. 

čís. 7630. 

o Podala-Ii žalobu ~ysická osoba pod jménem svého zemřelého před
chudce obc~odniho zav?du a nejde-Ii o finnu v obchodním rejstříku za
p~an?u! nem zde ~m!lteclJI()s1ii podle § 6 ani podle § 477 čís. 5 c. ř. 8., 
nYbrz Jde o fo~all1l v~du, kte~á může býti kdykoliv opravena. Ned:o
st~tek opravy, ma ~a n~sledek Jen ztrátu útra~ vzniklých opravným pro-
středkem k naprave vady. ' . 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, R I 1080;27.) 

?alobě zasílatele Václava Š-a proti žalované o zaplacení za přestě
hova~1 nabytku P. r o c e sní s o u tl p r v é s t o I i c e vyhověl. O d v o
l a_ c I s o u tl z;us;1 napadený rozsudek i s předchozím řízením pro zma
te.cn"st a odmltl z~lobu. D u vod y: Jedná se o námitku nezpůsobilosti 

. by tl shanou rO,zepre, k níž podle § 6 c. ř. s. nutno hleděti z úřední po-
vmnostI. Z pr,ednesl! stran je nesporno, že žalobce zemřel v -roce 
1921, a okres,nt soud_ zjistil, že pozůs,talá vdova vede živnost povoz
~.Ickou po ~vem manzelu (zalobcl) dale sama právem vdovským a že 
zl~no,st nem protok?lo~á_na. Okresní soud míní, že jde o' pouhou for
malnt .chybu v oznacel11 zalabce, avšak názor tento není správný. Podle 
§,56 žlvn?st:,n~kého !ádu ve znění zákona ze dne 5. února 1927 čís. 26 L 
zak. n:rUSI ,dedlc po z!vnostníkově smrti živnost opovědět znova na své 
vlastm Jme110 a Jen Z1vnost koncesovaná, řemeslná a obchodní vázaná 
prů'kazem z_~úsobilosti mMe býti vedena na základě dekretu o koncesi 
nebo ltstu pvnostenského dále na účet vdov)', avšak oprávnění to ne
zna~en.á, ,ze by se t!m tvořila nová právnická osoba, ani, že se muže 
PO,UZlt ]m,ona zes_nuleho pro prov?z.ování ~éto .~bcho~ní živnosti, nýbrž 
ma ten vyznam, ze vdova nebo delt nepotrebu]I noveh" živnostenského 
povolení, ný'brž mohou živnost provozovati podle staré koncesní ncb živ
~ostenské l~stiny, ~niž by s.e o,d nich žádaly průkazy způsobilosti. Byla-li 
zal oba podana Jmenem fyslcke osoby, nastal zánik osoby smrtí a uznává 
se pouze za podmět práva závazků pozůstalost zemřelého. dokud ne
nastalo odevzdání dědictví (§§ 811,819 obč. zák., §§ 155,164 c. ř. s.). 
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Zda tato skutečnost nastala, nebyio sice v první stolici probíráno, avšak 
nelií toho třeba, poněvadž není žaloba podána pozůstalostí, nýbrž .jmé
nem fysické osoby a žaloba nebyla změněna ani za sporu. Ustanovení 
obchodního zákona o firmách nelze použíti, protože žalobce je povoz
níkem neprotokolovaným, a tedy podle čL 10 ohch. zákona ustanovení o 
firmách se na něho nevztahuje, a ani žalující strana své oprávnění ne
odvozovala z ustanovení o firmách. žaloba je tedy podána osobou ne
existující (§ 1 c. ř. s.) a je tu tedy zmatečnost podle § 477 čís. 5 c. ř. s. 
a byla proto žaloba odmitnuta. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by dále jednal podle zákona o odvolání. 

Dllvody: 

Rekurs jest oprávněn. Nejde tu o. případ § 6 c. ř. s., totiž o nedosta
tek procesní způsobilosti nebo způsobilosti býti ve sporu stranou, nýbrž 
jen o nesprávné označení žalující strany, o jejíž totožnosti není po
chyby. Odvolací soud, uváděje, že po smrti fysické osoby a dokud ne
nastalo odevzdání dědictví, jest právním podmětem pozůstalost zemře
lého, ale že v tomto připadě žaloba nebyla podána za pozůstalost, nýbrž 
za fysickou osobu, která již zemřela, nedbá skutečného stavu věci, který 
jesť nesporný. žalobou jest se domáháno úplaty za přestěhování svršků, 
které provedla Anna š-ová, jež provozuje zasílatelství po svém zemře.
lém manželovi Václavu Š-ovi a jež pod jeho jménem také žalobu podala. 
Jak nesporno, zemřel Václav Š, již roku 1921, kdežto smlouva o dílo 
(přestěhování svršků) byla uzavřena se zástupcem Anny š-ové až roku 
1926. Podala-li Anna š-ová žalobu pod jménem »V áclav Š., speditér 
v P.«, ačkoli ~ jak rovněž nesporno ~ nejde o firmu v obchodním rej
stříku zapsanou (čL 15 obch. zák.) , pak ovšem pochybila, protože měla 
uvésti pravé své jméno a příjmení (§ 75 čís. 1 c. ř. s.), ale tím nepodala 
žalobu za zemřelého, nýbrž za sebe, ovšem pod nesprávným označením. 
Formální předpis § 75 c, ř. s. má za účel vyloučiti každou pochybnost 
o totožnosti dotyčné právní věci. Vznikne-li taková pochybnost, jde jen 
o formální vadu, kterou lze odstraniti v každém období řízení. Prl'lto 
ustanovuje § 89 jedn. ř, (podobně jako § 2 čís. 10 nesp. říz.), že soud 
nemá stranám způsobovati škodu pochybovačností a úzkostlivostí nebo 
odmítáním podáni pro formální nedostatky, které jsou buď nepodstat
né, nebo mohou býti při ústním jednání lehce napraveny. Bylo ovšem 
rovinností právního zástupce žalující strany, jakmile při ústním jed
nání dne 14. září 1927 na námitku žalované, že prý žalobkyně neni 
aktivně legitimována, přiznal, že Václav Š. jest mrtev a že firma není pro
tokolována, by hned označení žalující strany opravil, a uvedl jako ža
lující stranu onu fysickou osobu, která skutečně žalobu podala; mohl 
si uspořiti útraty nynějšího rekursu, které by jinak . nebyly vzešly, a 
jichž náhrada mu podle ~ 41,48 a 50 c. ř. s. nepřísluší. Ale i když se 
tak nestalo, není tu zmatečnosti podle § 477 čís. 5 c. ř. s. ~ jak odvo
lací soud míní ~ neboť žalující strana t. j. skutečná žalobkyně byla 
v řízení zastoupena. Další opravy jména žalující strany není již třeba, 

"j .. ,. 
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protože již prvni soud podle skutečného stavu uvedl v rozsudkovém ná
lezu správn~. jn;éno žalobkyně a prot(}že tak činí i její právní zástupce 
v rekursu, pnkladaJe plnou moc Anny S-ové, datovanou dnem 1. červenCe 
1927, I. j. dnem, kdy byla žaloba podána. 

čís. 7631. 

Předpis § 82 ex. ř. neplatí pro exekuční tituly ve smyslu posledního 
odstavce nařízení ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 21. prosínce 1927, R I 1099/27.) 

S o udp r v é s tol i c e (okresní soud v Ch.) povolil exekuci na 
základě nO'Íářského spisu sepsaného ve Vídni dne 8. března 1904. R e
k ur sní s o u d exekuční návrh zamítL O ů vod y: Podle cizozemského 
exeku"Čního titulu může za pfedpokladů §§ 79 a 80 ex. ř. povoliti exe
kuci podle § 82 ex. ř. jenom sborový soud prvé stolice. Okresní soud 
byl pro povolení exekuce věcně nepříslušným. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekursní
mu soudu, by znova rozhodl o rekursu. 

Důvody: 
, 

Podle posledního odstavce vládního nařízení ze dne 19. března 1919 
čís. 145 sb. z. a n. jsou exekuční títuly, jež, vznikly až včetně do 28. října 
1918 v území rakouského státu, co do vykonatelnosti v území česko
slovenského státu postaveny na roveň zdejším (domácím) exekučním 
titulům. Je proto notářský spis sepsaný ve Vídni dne 8. března 1904 po
kládati za zdejší exekuční titul a neplatí o něm. předpis § 82 ex. ř. Při
náleží proto rekursnímu soudu, by přezkoumal ostatní uplatněné re
kursní důvody. 

čís. 7632. 

Ručení podle § 1320 obč. zák. 
Pokud ručí chovatel veureho psa za to, že se pes, pobíhaje na ulici, 

dostal pod kola automobilu, tlIásledkem čehož se automobil poškodil. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 515/27.) 

Velký řeznický pes žalovaného, pobíhaje volně po živé ulicí města 
Teplice-šanova dostal se pod automobil a byl jím přejel. Automobí1 
následkem přejetí psa stočil se od svého směru do leva, vjel na hydrant 
a poškodil se. ŽalobnÍ nárok na náhradu škody proti majiteli psa ne
uznal pro C e sní s o u cl p r v é s t o líc e dúvodem po právu, o d
vol a c í soud napadený rozsudek potvrdíl. 

N ej v y š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stO'lice, by řízení doplnil a vynesl nový rozsudek. 
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Důvody: 

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů § 
503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., nikoli neprávem. Dokud jde o právní stránku (§ 
503 čís. 4 c. ř. s.) jedná se zde o ručení za škodu způsobenou zvířetem 
podle § 1320 obč zák. v doslovu třetí dilčí novely. Jak z materialií k tétO' 
novele (str. 395 až 397) vidno, setrval zákonodárce i v novele na zá
sadě ručení za škodu zaviněnou, nestanovil ručení za výsledek, změnil 
však ve prospěch poškozeného dřívější zákon potud, že uložil chovateli 
zvířete břímě průvodní o tom, že se postaralo »potřebné« opatření zví
řete neb o dohled na ně. Potřebnou péčí sluší rozuměti (materialie str. 
395) opatření, jež lze rozumně očekávati podle mínění běžného ve styku 
společenském se zřetelem na potřeby denního žívota a ruchu v tom kte
rém místě. Potřebná míra opatření musí býtí posuzována objektivně, 
dlužno žádati od chovatele zvířete takO'vý stupeň opatrností, jaký lze 
žádati na člověku O'byčejných schO'pnosti (§ 1297 obč. zák.). Byť i 
zřejmo bylo z těchtO' zákanodárných motivů, že nemá býtí př~pínána 
ručební povinnost chovatele zvířete, nelze s druhé strany ve shovíva
vasti jití tak daleko, jako jde odvolací soud mylným právním náhledem, 
že chovatel cvířete ručí jen za útočné jednání zvířete a že pes mírný ne
motorně a pomalu se pohybující nepotřebuje stálého opatravání a do
hledu a že není příčiny, proč by psu na venku, nebylo dopřána hoině 
volného pohybu, a že škodu způsobenou přejetím psa pO'bíhajícího volně 
po ulici možnO' zpravidla považovati za nahodilou, za niž nikdo neodpo
vídá. Ve větším venkovském městě, jímž jsou Teplice, kde ruch a pro
voz různých dopravních prostředků je velice čilým, nelze připustiti, by 
chovatel velkého řeznického psa nechal ho volně po ulici pobíhati, by 
se mu povozy, zejména rychle jedoucí automobily a velocipedy musily 
vyhýbati, neboť takové nutné a zpravidla náhlé vyhýbání se zahrnuie 
v sobě vždy nebezpečí pro be,zpečnost osob, jak jedoucích tak i těch, 
jež ulici přecházejí nebo jinak jí používají, tak í dále nebezpečí pro ma
jetek a to jak pro pO'vozy s'amy, talk i pro majetek třetích osob, na nějž 
povozy mohou najeti. § 1320 obč. zák. nerozeznává zvířata podle jich 
povahy, zda jsou povahy mírné, či zlé, chovatel každého zvířete zodpo
vídá za š'kodu zvířetem způsobenou, pokud neprokáže, že učinil opatření 
neb vykonal dohled, potřebný k odvrácení škody, bez ohledll na to, 
zda škoda vznikla útokem zvířete, čí jiným chováním se zvířete. Kdyžtě 
nesporno, že řeznick:ý pes žalovaného měl úplnou volnost pobíhati 
v ulici města Teplice-šanova, vysvítá z toho, že nebylo opatření jeho 
chovatele a jeho dohled takovým, by se vyvarovánO' bylo škodě, která 
může psem na majetku (povozech) býti způsobena. Podle § 1297 obč. 
zák. měl si chovatel psa uvědomiti, že velký řeznický pes, byť i nebyl 
zlé povahy, může iiinak lidi poškoditi, a proto měl brániti jeho vol
nému, dozoru prostému pobíhání po ul'ci, jež není určena pro podobné 
reje řeznických ps·ů, bud' uzavřením na dvoře' nebo jiným vhodným 
opatřením, jehož vyžadovala povaha věci. žalovaný se ani nebránil ná
mitkou, že učinil opatření, překážející volnému pobíhání psa na ulici, a 
nE.prokázal tudíž, že se tak zachoval, jak § 1320 obč. zák. chovateli psa 
předpisuje. Poukaz na mírnou povahu psa nikterak ho neomlouvá. 

[", 
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K51yž~ pak žalobci vznikla škoda na automobilu tím ~ ~ .' 
prebehl ve směru jízdy s pravé strany ~. t ' ze pes zalovaneho 
bil a byl levým předním kolem přejet ~í~~ ,om s~ do~stal pod automo_ 
hydrant a se poškodilo, ač jinak žal~bce . el,er st~ o, ~e ~uto najelo n~ 
';lličním tempem, zodpovídá chovatel psa z1 tutlCš~~~~ ~~I~eo~.' rI1~~~ým 
ze automobl1, najev na psa, Se stočil od svého v) - 1 ZJ:S eno; 
se nepodařilo žalobci prokázati původní tv .sn;erll do leva, trebaže 
tíhou ~vého těla na levé přední kolo a že ~~~~~~;~i1 se pes, vrhl celo~ 
sliy narazu p~a vjel na hydrant. Dlužno však z'istT n~sledkem veh,ke 
dozoru prostym pobíháním psa po ulici ma" J, I I,. Z a meZI volnym 
psa zpllsobcm zákonu odpovídajícím a ;"ezi ]lcI':'k puv?d v neop~tření 
kem vpletení se . sa d k . ~,pos ?zemm auta nasled_ 
zjištěna.' jest cho~ateIP~sa, ~~Yo:~~~', b~~~n~~lc~~~~. so~vislost. Bude~1i 
hm majitelI !'utomobilu. Dlužno dáro ~istiti, zda Š~~d sk~dUt ~ v~Zlllklot~ 
nezavmli I solér automobilu tím, že snad automob/ ~as ecne spol~ 
an~bo, se psu, ~ál,ežitým způsobem nevyhnul. Následk~ v a,sh n~zaft~vII 
pravmho naZlfanl na věc (§ 503 čís. 4 c ř s .m sve o~:~y neho 
okolnosti t~to uvedené a zůstalo proto ří~e~í k~sý~~zi§t~IÓ3 ng:1 ;oUdy 
s:h' jak pravem dovolatel ~vytýká. Bylo proto zrušiti rozsudek 'odv~1 r~ 
CI o soudu ~?dle § 510 c. r. s. a poněvadž se bez řízení řed ,a 
s~lldclTI obe]lh nelze, i rozsudek prvniho soudu a věc to~uto r~~~esm: 
kaz~ll s po~kazem, by řízení podle 'směrnic shora uvedených dop~n~ -
~ovy rozsu ek vynesl. aniž bylo potřebí zabývati se dovolacím dů a 
"em podle § 503 čís. 3 c. ř. s. vo~ 

čís. 7633, 

M~nž~lčin ná,rok pr~ti ma?žel~ na ~ž;vl;' jest povahy p'ouze soukro
m~p~avtlil. PlatnY!fl a~ za;,aznym Jestsmtr, jimž se manželka při dobro
~o "~m .~o~vodu up~ne zre~!a nároku proti manželu na výživné, neméně 
~ sm;~~ymbz se manzel~a pn dobrovol!!;~m"'rozyodu spokojila místo plné-

k
o VYh zlvn~hol l2Ol;1ze ,l2~lspevkem na vyZIVU, nedosahujícím výše potřebné 
II razem s usne vyzlvy. 

(Rozh. ze dne 2\. prosince 1927, Rv 1525(27.) 

Smírem ze~ dne 2? května 1920 při dobrovolném rozvodu manželství 
~g S~lu a lo;e, zavazal ,s~ manžel platiti manželce výživné měsíčních 

O, Č, ;'1a~zdka ~ prohlasll~ v odstavci 6, protokolu o smíru: »Žalo~ 
v~na pronla,s~je? .ze ,lest h~to smírem uspokojena se všemi dalšími 
~aroky .,:,ajlclml .1~kykohv h!ul, zejména nároky dědičnými«. Tvrdíc, 
!e se ]:)1 zdraV?,~nl sta~ :~orsil, takže jest neschopna zaměstnáni, a že 
,~!:Ian.zelovy I:n!;nr zvetsdy. domáhala se manželka na manželi zvýšení 
vr~lvneho .o mcslcTIlch 330 Kč. žalóba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
trl s t o II C, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvode!: 

M~nž,elči.n n~rok" ~roti 1,nal;želu na vý~ivu jest povahy ryze soukro
mopravm, mkoh verejnoprav11l. Kdyby mel vyživovací nárok manželčin 
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též povahu veřejnoprávní, nebylo by lze vysvětliti zákonné nařízeni, ze 
soudce musí povoliti dobrovolný rozvod, jakmile s ním manželé sdělí. 
že se vespolek dohodli o uspořádání poměrů majetkoprávních (§§ 105, 
106 a 1263 obč. zák.), aniž by byli povinni mu sdělíti obsah majetko~ 
právní dohody a aniž by soud byl oprávněn po něm pátrati. Kdyby 
zákonodárce na nárok ten pohlížel jako na veřejnoprávní, musil by ulo~ 
žiti soudci povinnost zkoumati, zda dohoda manželů o výživě a o jiní'ch 
otázkách majetkových neobsahuje ustanovení z důvodu mravnosti a 
veřejného pořádku nedovolená. Je-Ii nárok manželky proti manželu na 
výživu rázu soukromoprávního, může se manželka nároku toho úplně 
vzdáti, neb aspoň svoliti k jeho omezení, jakž se stalo v tomto případě 
smírem ze dne 22. května 1920. Nárok manželky na výživu jest nárokem 
na plnění, opírajícím se o § 91 obč. zák., tedy námkem obligačním (§ 
859 a 860 obč. zák,). Platné narovnání podle § 1380 obč. zák. může se 
týkati všech nárokli na plnění, i těch, jež prýští z práva rodinného, 
zejména manželského. Dohodu podle §§ 105 a 106 obč. zák. považuje 
zákon za narovnání, za smír (§ 117 obč. zák. a § 8 dvorského dekretu 
ze dne 23. srpna 1819, čís. 159 sb. z. s.), Podle § 1263 olič. zák. mají 
manželé úplně svobodnou vltli dohodnouti se při dobrovolném rozvodu 
o úpravě majetkových poměrů. O nějaké výhradě, pokud se tkne vy
živovací povinnosti manželovy, neděje se zmínka. Zůstaveno jest tedy 
manželce úpTně na vlili, by se za všech okolností vzdala rtároku proti 
manželu na vyživovací příspěvky buď úplně, neb aspoň částečně. Uči
nila~li tak způsobem jasným a nepochybným, musí nésti podle § 902 
obč. zák. i následky smíru. Pro opačné stano'visko nemluví arti důvody 
slušnosti. Jest spravedlivo, by muž! manželce, jež se vzdala sňatkem 
své samo,s'tatnosti osobní i hospodářské, poskytoval výživu, není však 
dftvodu, by měla nárok na výžívu, byť i nuznou, proti manželu žena, 
jež se rozvodem nebo rozlukou stala úplně volnou a může použíti bez 
ome"ení pro sebe svých schopností a sil, když manželu stejný vzájemný 
nárok nepřísluší. Z uvedeného plyne, že platným a závazným jest smír, 
jímž se manželka při dobrovolném rozvodu úplně zřekla nároku proti 
manželu na výživné, a že manžel jest tím sproštěn vyživovací povinnositi 
podle § 91 obč. zák., předpokládajíc ovšem, že byl smír řádně ujednán 
a že ho nelze prohlásiti bezúčinným podle §§ 1385 a 1388 obč. zák. 
Úsudkem a majori ad minus platí zajisté i smír, jímž se manželka při 
dobrovolném rozvodu spokojila místo plnéhO' výživného, pouze pří~ 
spěvkem na výživu, nedosahujícím výše potřebné ku hrazení slušné 
výživy jako v souzeném případě. POlkud dovolatelka trvá na tom, že ne
mohla předvídati, že se její zrak tak osl;rbí a neurasthenie tO'u měrou se 
vzmůže, že se stane neschopnou ,ku práci, že uzavřela smír pouze rebus 
sic stantibns a vyvozuje z toho po rozumu § 1389 obč. zák. neplatnost 
smíru, nedrží se v tom směru logického závěru nižšich soudů, podle 
něhož mohla a musila na to mysliti, že by se mohla v příští době státi 
'neschopnou k výdělku, když ve smíru prohlásila, že placením měsíčního 
příspěvku 200 Kč budou vyloučeny s její strany veškeré, jakýkoli právní 
důvod mající nároky, jež by v příští době mohly vzniknouti. Nelze proto 
přihlédnouti k těmto vývodům žalobkyně, jeliko,ž jimi dovolad důvod 
,dle § 503 čís. 4 c. ř. s. není po zákonu proveden. 
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Lab)Ské plavební soudy (zákon ze dne 25. dubna 1924 ~, 92 i z. a n. • ., CIS. sb. 
Majitel voru neručí jako takový za škod '. 

nýbrž jen podle předpisů občanského zákon~~ ~:l~en\ voru ~~ .sobě, 
doby § 9 vodního zákona pro čechy ani obdoby § 34

e le~.Jh':~~:: 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 604/27.) 

částí odplaveného voru žalované fi· b I ~ 
zdýmadla v Roudnici nlL Žalob~ ,Imy'y pos~ozen hradlový jez 
s o. udp r v é s t o I i ce ~yhoVěle ~~r~ Ol nah;aduskod~ pro c e sní 
D u vod y: yodní zikon pro če~hy ze ~nea ~d. :ro ~ d zalob~, zamítl. 
zak., na ktery se první <oudce od I" t .p a 1870, CIS. 71 z. 
~k dO. " va ava. us anovu1e SIce v § 9 ~ s o u zpusobenou na březích přistá' . . .. .. ., ze za 
VOrů bez újmy jeho případného ost~~~í z nc;uze rUcI n:a)lt~l lodi nebo 
ale první soudce ide příliš dalek~ od ho, naroku protr Jmym osobám, 
nlíkov~ po~ínnost,' ručiti za všech ~kol~~~~J~az š~o':fytoJ'ebstanre~lí vlas~~ 

. p avbe zpusobené. lest miti na r ~ . o, p aVI em pn 
speciálním a že ted nelze' m~s I, .ze Jest v?dn! zakon záJkonem 
jest na bíled . ~ bYl Jeho ,p~edplsy extenslvne vykládati. Dále 

nI, ze y o ustanovenI § 9 do zákona . t' d' 
slušnosti, která vyžaduje by majitel pi 'dl . ~ kPoJa ? J,;n z uvodu 
stálo na místě k tomu ne'v h ' av! a, Jez u Sve zachraně při
břehu dal náhradu. VŽdyl ~:~e,~~m,~.z~, s~9du tím způsobenou majiteli 
škodu daleko větší ze' " y I~'pns ~ar;1 z nouze, b)"l bv asi utrpěl 
padě, který jest Př~dm~~:,':;;atth~lnpade ~plno~u/ká~u plavidla. V pří
Tu nešlo o řistání z ' • o ,~P?ru, se vsa'i{ m~ vec docela jinak. 
I?d.níků a lín; vzniklým ~~,~~~že~r~r~O~~o~:h~neJPus~~e;a ne,dbalostí 
Je'letl P~kk polámal žkalobcův jez. Na tent~ případ seenne~od/~á~:~: P§IU9-. za ona, naopa bylo by pvo ť t' , ~ c 

byl vlastník činěn Od'povědnýmr~mz~ ~~~~vo~;~ z~~~d~ sl~;n~sti, kdyby 
nep.rospěla, ale patrně jen způsobila škodu IJ~ Os ll, t d~~a mu nIJ':~ 
s CIt předpisem vodníh 'k 'b . e u IZ nevystacI 
hy n;ohla b 'j' 1 ~ ~ za ona, ny rž. povinnost žalované za škodu 
zákona o z!v/n:I~Lo~n;ůk~~o~k~~éhredpls.e:h ,všeob~ecné~ho občanského 
pokusil. a je~~ ~aloba se proto jeví ~e~~~lf:~~n~~.vsak zalobce ani ne-

N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání, opřené jen O' dúvod "h " 
věci podle § 503 č' 4 ~ , ne~pr~vne o pravmho posouzení 

o ' IS. C. L s., nenl opravlleno Jde o náh d Yk cl 
zpusobené na vodníCh. zařízeních plavbou voru n~ Labi (§ 2 :a II Sl o 'Yk' 
ze dne 25 dubna 1924 č' 92 t ~ plsm. a za. 
nárok~ o t;rzení, že žal~v~~'á fir~'~ zb ~a n~i~s~~~~jí~í erár op,řel SVL}j 

;~~~~~az~:o~:a~;~~~ ~~~v~ú, r?ztrh~1 a (lhOŽ jedna čás~r~ia:~~rKp~~tě~~ 
firma plavila VM be~ ko'l1ces~eJ ď~yS~Os~ll~Ša~al~b.o !v

l 
rze~ní, žel ža.lovaná 

Jey1 0', ze nep aVlla vor 
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žalovaná, nýbrž jiná firma pro plavbu vorů koncesovaná svyml plavci, 
snaži se žalujicí strana udržeti nárok proti žalované vlastnici voru a 
vyvrátiti její námitku nedostatku pasivní legitimace jednak poukazem 
na obdobu předpisů vodního zákona pro čechy ze dne 28. srpna 1870, 
čís. 71 z. zák. - jak to učinil i soud první stolice, ovšem bei bližšího 
odůvodnění - jednak poukazem na obdobu § 34 lesního zákona ze dne 
3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák, jednak konečně na předpisy říčních 
řádů policejních a to § 4 výnosu místodržitelství v Praze ze dne to. 
února 1854, čís. 6 z. zilk. a § 8 min. nař. ze dne 3. března 1894, čís. 
39 ř. zák., kde prý jest výslovně řečeno, že za škody zpúsobené plavbou 
vorů ručí vlastník voru. žalující strana odvolává se také na to, že tu 
jde o škodu způsobenou na zařízeních sloužících k usnadnění a k umož
nění poříční plavby, jež vzhledem ke své důležitosti požívají! zvýšené 
ochrany, a že nelze tu použítí výlučně jen předpisů občanského zákona 
o náhradě škody. Dovolání mohlo by míti jen tehdy úspěch, kdyby 
opravdu byl závazný předpis, ukládající vlastníku voru jako takovému 
a nehledě k jeho zavínění ručení za škodu způsobenou plavbou vorů buď 
vůbec, tedy prostě ručení za výsledek, neb aspoň ručení za vinu pod~ 
nikatele plavby a jeho plavcil. Takového předpisu však nenÍ. že tu nelze 
použíti obdoby § 9 vodního zákona pro čechy, který v souhlas·u s § 9 
říšského zákona ze dne 30. května 1869, čís. 93 ř. z. upravuje docela 
zvláštní případ, totiž přiměřené odškodnění držitele břehu, byla-li mu 
způsobena škoda při nouzovém přistání, vyložil již správně odvolací 
soud. Obdoba § 34 lesního zákona, jenž upravuje ručení podnikatele 
plavení dříví (ať již volně plaveného nebo svázaného) tí'če se právě 
jen podnikatele, jímž žalovaná firma nebyla. Odvolává-li se žalující 
strana na komentář Peyerův (»Oesterreichisches Wasserrecht«) k § 34 
lesního zákona, čímž asi míní otištěné tam rozhodnutí ministerstva orby 
ze dne 23. listopadu 1877, čís. 12.128, činí tak neprávem, neboť, ne~ 
hledíc k tomu, zda by toto rozhodnutí mělo pro soudy význam, dotýká 
se' vlastníka dříví pro plavení určeného· a v inundační oblasti složeného, 
které by velkou vodou bylo odplaveno a škodu způsobilo, ale jinak také 
mluvi o ručení podnikatele plavby. Předpis § 4 předposlední' odstavec 
výnosu místodržitelství v Praze ze dne 10. února 1854, čís. 6 z. zák. 
nemá tu významu, protože, nehledíc k tomu, že obsahuje toliko poli
cejní ustanovení pro lodní a vorovou plavbu na Vltavě a na jejích pří
tocích, a, nehledíc k tomu, zda by mohlo· upraviti otázku mčení za 
škodu bez viny, nařizuje jen umístění tabulky na voru s jménem vlast
níkovým, udávajíc jako účel tohoto předpisu, by hlídač nebo držitelé po
břežních pozemků mohli pro případ škod oznámiti vlastníka voru úřadu. 
Nijak vŠ"ak neřeší podmínky ručení vlastníka voru za škodu z plaveni 
dříví. Obdobný předpis § 8 min. nařízení ze dne 3. března 1894 čís. 39 
ř. zák. o policejním řádu pro plavbu lodí a vorů na Labi obsahuje jen 
ustanovení o tabulkách se jmény vlastníka a vedoucího voru, neuvá
děje jejich účele. Naproti tomu však ustanovuje přístavní řád pro pla
vení dříví po Labi ve vyhlášce místodržitelství v Praze ze dne 30. října 
1880 čís. 83 z. zák. v § 11 po předcházející trestní sankci prn nezachování 
předplsLr tohoto řádu doslovně: »Mimo to jest každý, kdo zavinil nepo
zorností neb zlovůů1í škodu na stavbách, pohřežních pozemcích, nebo 
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~a lodích, celým ~vým jměním.z t?ho práv. Kdy ze škody jest práv ma
ptel v?ru ne~o najemce 1'la~cu pr~ vorech, stanoví obecný zákon ob
c~nsky.« Jez~o tedy rucel1! za vysledekl není vlastníku voru platným 
predpIsem ulozeno a, pokud by šlo o ručení za vinu bud'si vlastní nebo 
cizí, žalující strana v tom směru nic netvrdila, byla odvolacím soudem 
právem žaloba proti vlastnici voru zamilnuta. 

čís. 7635. 

Nouzi po rozumu § 154 obč. zák. dlužno rozuměti nedostatek slušné 
výživy z vlastních prostředků nebo tak nedostatečné prostředky že ne
postačuji. na slu~n?u výživu ~Odičů, takže bez podpory děti nejs~u s to, 
by ukoJlh nutne z!Votuí potřeby. Zákonnou podmínkou nároku rodičů 
podle § 154 obě. zák. jest nejen nuznnst rodičů, nýbrž i to, zda děti po
dle svých majetkových a výdělkových poměrů jsou s to by rodičům 
přispěly. ' 

Rodiče ,!lSm;cené~o syna ~e"!ohou se domáhati náhrady škody podle 
§ 1327 obc. zák., pnsplval-It Slce syn na domácnost celým výdělkem 
za to však byl jimi živen; takže jeho příspěvek na domácnost byl vlastně 
p~~~pěvke?I na v~astuí výživu a nikoliv na výživu rodičů. Pro nárok ro
dleu na nahradu skody (§ 1327 obč. zák.) jsou rozhodny poměry v době 
úmrtí dítěte a nikoliv poměry, jak by s,e snad teprve v budoucnu utvářily. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927:, Rv I 623/,27.) 

, .. Žalo~ci do!náhali ;<e na ž!':lovaném náhrady škody, ježto jejich syn 
pnsel Vl!10U zalov<ťnehoo ZIvol. O b a niž š í s o u d y žalobu za
mítly" o ~ v 0,1 a,c í s o u d, z těchto d ů vod ů: Odvolatelé shleclávaF 
ne~pra"ne pravm posouzem ve vykladu §§ 154 a 91 obč. zák., leč ne
pmvern. Podle § .154 obč: zák. j~ou děti povinny, by slušně vyživovaly 
rodIče; up.adnou-lr v nouzI. NOUZI po rozumu § 154 obč. zák. dlužno vy
rozUn;Ivat! stav, kde"se n~~ostává postiženým slušné výživy z vlastních 
pro,stredk~'vokde map rodlce t~k málo prostředků, že to nepostačí na 
slusn,o~.vyzl;ru, t~kze bez poapory svých dětí nej-sou s to, by ukojilí 
nut,ne ,zIvoím potreby. Z vlastního přednesení žalujícího informativně 
sly~e,~eh?~ p:vy .so~cl bezvadně zjistil, že výdělek žalobců stačí k jich 
slusne vyz.lve a 1 .detr v domácnosti jich žijících, takže nouze po rozumu 
§ 154 u mch nenI. Za tohoto stavu věci jest žaloba opírající se o usta
novení § 154 obč. zák. bezdůvodnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

... J de o n~r,ok na ná~radu š~ody, ,která prýža,lobcům vzešla tím, že 
jepc;h s~n pnsel vrno~ za~ovaneho o ZIVOI. ZalohnI nárok opřen jest tedy 
o. predpls ~ 1~?7 obc. zak., podle něhož musí býti nahraženo pozůsta
l~m, o JIch: VyZIVU usmrce,ný ~ěl podle zákona pečovati, to, co jim tím 
usIo, a o pred-pls § 154 obc. zak., podle něhož jsou děti povinny, by vy-
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žÍvovali slušně své rodiče, upadnou-li v nouzi. Zákonnou pOdl~~~kou 
tohoto nároku rodičů a závazku dětí jest však nejen nuznost r?,dICU -
kterýžto pojem odvolací soud správně vylo~il (srv .. také ~·ozh. CI~. ~705 
sb. n. s.), - nýbrž i to, zda děti podle svych n;ajetkovych a vyd~~~o
vých poměrů, podle své hospodářské mohoucnostI jS.ou s, to, ~y r09.Icu"2 
přispěly (srv. také rozh. čís. 5865 S? n .. s.). V p:?j:d~avanem pn~a~e 
nelze ze skutečnost! jednak nespornych, jednak zjlstenych, us~zovatr: :e 
zemřelý syn poskytoval žalobcům výživu podle § 154 obc. z~k., a~I ~e 
nastaly u žalobců skutečně zákonné předpoklady pro. takovyt~ nar~,{. 
Jest totiž nesporno, že 181etý syn žalobců byl učed~Ike,m, s tydenmn; 
platem 24 Kč, a bylo zjištěno, že 521etý žalobc~ ma vydel,ku. 250 ~? 
týdně a že se stará o 481etou spolužalující manzelku, ktera. Sl vydela 
měsíčně nejvýše 150 Kč, dále o dvě dcery ve věku ,23 a 15, rok~ aD ;yna 
ško'láka. Z těchto skutečnost,í jest bez dalšího zrejmo, ze mkolI zalu
jící rodiče proti nezletilému synovi měli nárok na výživu podle J 1?4 
obč. zák., ný~r!. naopak sami byli povinni podle §~ :41 a 143,?bc~ z~~~ 
starati se o VyZIVU syna, pokud mu k tomu jeho vydelek, n.estacI!. ,ze .y 
denní plat 24 Kč k tomu za nynějších dr:h~!nich .pomeru llf:~ta?Il, ne
třeba blíže dokazDvati. žalobci, tvrdíce, ze JIm JeJIch syn ,pn;plval ,n~ 
domácnost celým výdělkem a že by jim byl po vy~čenr pnsplva! jest.e 
vyššími částkami, zapomínají, že n.aprotr. tom~, m~slh syna vydrz~vat.I, 
takže jeho příspěvek na domácnost byl jen pnspevkem ~a vlas!n,r vy~ 
živu a nikoli na výživu rndičů. Podle toho bylo z?Y,tecno Zj~stovatr 
tvrzení žalobců, že jim syn celou týdenní mzdu oclvadel, a ~e'~I v ,tom 
neúplnosti řízení podle § 503 Ns. 2 c. ř. s. Za tohoto:,sta".u veCI netreba 
řešiti otázku, zda rodiče žijí v poměrech nuzných, amz otazku, zda snad 
někdy v budoucnosti byl by syn rodiče podp?roval, ne~:oť ,rodIče by 
mě.Ji ,nárok jen na náhradu výživy, která ~Y. JIm byla pnslusela. podle 
poměrů v době synova úmrtí, a nelze Z~I?ZIh rozsude~,~a tom'Jak ~y 
se sn'ad byly poměry v budoucnosti utvařIly, pk ne]vyssI soud pz ope
tovaně rozhodl (srv. k tomu rozh. čís. 968, 2358 a 3107 sb. n. s.). 

čís. 7636. 

Formy notářského spisu nevyžaduje úm!uva mezi ~anžely při. do
brovolném rozvudu manželství od stolu a loze, podle mz převzala man
želka byt a obchod se všemi zásobami a zafízenltni! začež vzal~ ,~a ~ebe 
povinnost vyživovati ze svého dítě, vzdala se natoku na vyzlvne se 
strany manželovy a zaplatila mu částečnou vzájemnou hodnotu. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 624/>27.) 

Smlouvou ze dne 18. září 1925 uzavřeno~ za příčinou dobroVolného 
r-ozvodu manželství od stolu a lože postoupil manžel manželce zařízeni 
bytu a záJsoby obchodu, z<tčež manželka z",platila manželi 35.000 Kč, 
vzdala se nároku na výživné se strany manželovy a vzala na sebe. po-

~' ' 
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vinnost vy~!vo~ati sy~a. Tvrd~, že smlouva jest neplatna pro nedostatek 
:o~n:y notarskeho SpISU, domahal se manžel na manželce vydání věcí, 
Jez ]1 byl smlouvou postoupil. O b a niž š í S o u d y žalobu zamítly 
o d v ~ I a, c í ~ o u d z těchto d ů vod ů: Podle odvolatelova názoř~ 
nespravne prvy sou.~yosoudJ! věc po strá~ce právní, pokládaje smlouvu 
stran ze dne 18. zan 1925 za platnou, ac se jedná o trhovou smlou·,u 
m;zí manžely, k její~ platnosti se v!žaduj~ formy notářského spi·;u. 
Vytka ta Je neopravnena. Smlouva mela za učel, by majetkové poměry 
stran byly upraveny z důvodu dobrovolného rozvodu od stolu a lože ve 
smyslu § 105 obč. zák. Za tím účelem předal žalobce žalované zařízení 
by!~ a, obchod~ s veškerýmí zásobami a s výrobou, žalovaná vzdala se 
vyzl~neho, ~~vazala se starati se O výživu syna Josefa a zavázala se ža-
10:b~1 za~laŤ1Ť1 za. postoupené věci 35.000 Kč, aby nebyl předáním těchto 
vecI zkracen. Nejde tu o smlouvu trhovou, již žalovaná od žalobce kou
pil~. zaři~ení byt~ ~ obchodu s,e zásob~mi ~ s výrobou, nýbrž o úpravu 
vzajemnych pomeru mezI man zely z duvodu dobrovolného rozvodu ze
jména však o úpravu vyživovací po·vínnosti žalobce k žalované. Při' tom 
Je, zcela lhostejno, z,~a s,e tato .pov.ínnost vypořádá v penězích či v jiných 
vecech. Formy, notarskeho SpISU jest ve smyslu zákona ze dne 25. čer
vence 1871, ČIS. 76 ř. zák.. zapotřebí jen ku smlouvám svatebním ku 
smlouvám mezi. ma~žely o koupi, o směnu, o zápůj'čku neb o uz~ání 
dluh,u. Do .;;kupJnY techto smluv nenáleží však smlouva v souzeném pří
pade uzavrena a proto také pro ní není předepsána forma notářského 
~pisu, jí~,zák.onodárce, chtěj jen čeliti obmyslným jednáním manželů na 
~kodu ventelu. T~kovym je?uáním není však dohoda, která má za účel 
upravu ma]etkovych pomeru rozvedených manželů. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

:0 yrávní str,ánce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) posoudily nižší soudy věc 
spravne. P?,dle, zakona ze dne 25. ~erve,nce 1871, čís. 76 ř. zák. vyžadují 
f':,nllY nQtarskeh':, sp~su P?uze nektere smlouvy mezi manžely, nikoli 
vsa,k s;nlouvy veskere. , ~akQnu tomu podléhají pouze smlouvy kupní, 
smenJ;~, ':, duc~od, o zapu]3k~ a smlouvy uznávací. Mezi smlouvy tyto 
nepa!n ,vs~~ umluvy manzelu O' rodinných a majetkových poměrech 
u~avren,e pn r,?zvodu. manželství od stolu a lože po rozumu § 105 obč. 
zak., ac-I! ovsem nejsou smlouvami druhu shora naznačenéhn (r6zh. 
667, 1029, 34023' 6632 sb. n, s.). Podle dohody mezi žalobcem a žalo
vanou prevzala zalovaná smírem, uzavřeným s manželem před rozvo-' 
dem, byt a ,obcho~.se všemí zásobami a zařízeními, a vzala na se povin
nost, ze sveho vyZlvova!! syna, vzdala se práva na výživné se strany 
;n~n~ejovy a zapla!!la mu k částečnému vyrovnání majetkových hodnot, 
Jez ]1 byly poskytnuty, 35.000 Kč jako částečnou vzájemnou hodnotu. 
SI,nlo:,v.u tuto nelze podřaditi pod žádnou ze smluv shora vytčených, 
nybr: lest to smlouva sveho druhu, jejíž platnost nezávísí na určité 
forme. 
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čís, 7637, 

Nájemník není Qprávněn, by bez souhlasu vlastníka domu užíval na 
chodbě domu vodovodu, používaného také jin~~ni nájemníky, k připev
nění rozhlasového vedení na kohoutku, 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 630;'27.) 

Majitel domu domáhal se na nájemní~u, by byl ,uzn~n povinnýl:' ~d
straniti uzemňovaci vedení od vodovod11lho potnrbl v ll. poschodl pl es 
chodbu k svému bytu v ll. poschodí a vše na chodbě uvésti do pil~od
ního stavu. V žalobě uvedl že si žalovaný zavedl bez Jeho svolem na 
veřej,né chodbě v ll. poschodí uzemňovací, v~dení pro radiov~ aparát, 
zařídiv vedení drátu od vodovodního potrubl pres chodbu do sveho bytu; 
a že vyzván byv žalobcem, by vedení odstranil, tak neučinil. ,P r o c e s _n I 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žalo?y, o ~,v ,o I a ~ I ~.o II cl za
lobu zamítl. D ů vo d y: Odvolací soud ma za z]1steno, ze na]emnl po
měr byl založen v roce 1923, že v dotyčném poschodí ž:lobc~va o do~,~, 
kde má žalovaný od žalobce najatý byt, jest celk~11l pet bytu .~u:nycn 
nájemníků, jeden bez předsíně přímo pr':,!! schodlStJ, od sch~dlste p;k 
na pravo i na levo po dvou bytech, z n~chz Qba byty!,~ prav,o I ?ba b) ty 
na levo mají po jedné společné předslm, odschodlste od~elene, '::Qdo,
vod, o který jde, jest mimo obě zmíněné p,ředsíně n~ chodlle ;,eoddelenc, 
neuzavřené, přes schodiště volně přístupne a jest urcen pro ~sech,ny by;y 
v onom poschodí. Uzemnění radiového vedení proved<;no ]e:s: tl111 zpu~ 
sobem, že drát jest veden z bytu žalovaného po stěne uV11ltr společne 
uzavřené předsíně, pak vyveden jest dveřmí na neuzavřenou chodbu a 
tam od předsíňových dveří veden na vzdálenost as 65 cm k vodovodu 
a tam konec jeho Qtočen kol kohoutku. Při uzavření nájemní smlouvy 
nebylo o radiu vltbec řeči a radia nebylo tehdy všeobecně užíváno jako 
nyní. Se zřetelem na toto skutkové zjištění jest podle ll.ázoru soudu od
volacíhO' oprávněnou výtka nesprávného právního posouzení věci prvým 
soudem, spatřovaná odvo'la telem v tom, že není sprá;,ným, pře~pok~ad 
soudu prvé stolice, z něhož při rozhodnutí sporu vychazel, ze pravo z~
lovaného, užívati společného, vodovodu, záleží jen v jeho užívání pravI
delným způsobem, 1. j. jen v braní VQdy. Podle § 1098 obč. zák. má ~á~, 
jemník pr<lvo užívati věci najaté po čas úmluvy podle smlovu~y, Ne1l1:I! 
zpúsob užívání smlouvou vymezen, dlužno podle povahy vecI rozu.met~ 
tím užívání obvyklé, hospodářské, určení věci přiměřené a prona]ímateh 
neškodné. Jestlíže v nynější době, jak ·soudu o;lv.olacímu, jest zná~ 
mo všeobecně se používá též vodovodu k llzemnem radIOveho vedenI, 
nel~e míti za to že žalovany' tím že si ze svého bytu zřídil přípojku na 

" o b vodovod, vybočil z mezí svého oprávnění, užívati vodovodu zpuso em 
v citovaném § stanoveným, byť i v době uzavřel1í nájemní smlou~y, k~l 
radio nebylo tak všeobecně rozšířeno jako nyní, nebylo o takovem UZI
vání vodovodu ještě řeči. že užívání vodovodu náleží k náj~mním ,prá
vům, jest nes parno a nezáleží na tom, zda je vodovod uvmtr bytu zalo-
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vaného, či n~. dO?l~Vní c~O.?~ě a zd~ m~jí i. ji~í nájemníci právo vodo_ 
vodu spO.luu:l~ah, jen kayz zalovany pnpojemm uzemňovacího veelení 
spoluopray.nenym n!kterak ~epř:~á~í. a používá vodovodu beze škody 
pro pronajlm~tele. Ze se omm .. uzlvamm mkomu nepřekáží a že jest n,
prosto beze skody pro prona]1matele, o tom jest odvolací soud hledě 
k uve~eným :jíštěním přesvědčen. Ostatně ani sám pronajímatel toho 
netvrd!l, nat?z pr?káza~. Uží~á-li tudíž žalovaný uvedeným způsobem 
v mezlch. svrch najemmch prav vodovodu; nezasahuje tím neoprávněně 
do vlastmckeho práva žalobcova, jež obligačním právem žalovaného jest 
omeze~o, třebaže si k připojení vedení na vodovod nevyžádal žalobcova 
svolem. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňující toliko důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. pro nesprávný 
výk~ad ~§ 1098. obč. zák., jest op~·áyně'TI'o. Jde o to, zda jest nájemnfk 
oprav~en provesh.!. zv. »uz;mnenl« rozhla,sového aparátu tím způso
bem, ze vyvede drat na spoleonou chodbu domu a připevní jej na kohont 
vodovo?u, užívaného n~ko1ik~ n~jemníky, ačkoli tomu pronajímatel 
(vlastmk domu) odporuje a ackolr o tom nebylo pří uzavřeni nájemní 
smlouvy v roce 1923 řeči. Jde o případ, na nějž zákonodárce při vydání 
z~kona podle tehdejšího stavu technických věd mysliti nemohl, ale který 
pres to rozhodnut hýti musí. Jest zřejmo; že, ať rozhodnutí vyzní tak 
n,;b onak, ~ždy. ,?ůže být~ jedn,a stran~ ,nesP.okojena. Bude-Ii vyhověno 
n~jemnílWVl, muze vlastnrk domu vytykaŤ!, ze soud dovoluje nájemní
kum ~rot1Bmluvní zásahy do vlastnického práva pronajímatelova, a 
bu~e-h vyhověno vlastníku domu, může nájemník vytýkati, že soud ne
c~ape nutnost přizpusobiti svá rozhodnutí potřebám života a osvěto
vemu. pokro~u. V tomto rozporu zájmů nezbývá soudu, než přidržeti se 
platll;ho prava. Podle § 1098 obč. zák. jest pro způsob a rozsah užívání 
naj.ate?vo předmětu rozhodným ujednání stran. Není-li ujednání, rozho
dUje ucel smlouvy po případě místní zvykloB!. Jen v tomto obsahu a 
rozsahu jest nájemník oprávněn najaté věci užívati, jen v tomto obsahu 
a rozs,,?u platí »užívání věci«, jak zákon v § 1094 obč. zák. praví, »za 
koupe~e« a v ku~ní .ceně, v nájemném kryté a jen v tomto obsahu a roz
sahu jeBt vlastnrcke právo pronajímatelovo nájemním právem obme
zeno, zustávajíc jinak neobmezeným (§§ 354 a 362 obč. zák.). Užívání 
~ytt; zahrnUje v sobě ovšem také užívání příslušenství bytu a oněch 
castr.a zařízení dom.~, jež jsou předpokladem pro smluvní užívání bytu 
na pf. dvoru, schod1ste, chodeb, vodovodu a pod. Je-Ii vodovod jako 
v tomto případě, mimo byt na chodbě, můŽe ho nájemník sice ~žíva!i 
k účelu, jemuž slouží, ale zase jen potud, pokud jest to potřebným pro 
smluvní ~žívání bytu, nikoli te~y k účelu jinému na př. jako vodiče pro 
elektncky proud z rozhla'sovac1ho aparátu do země. Netřeba uvažovati, 
J~k ?y. tomu bll~, kdy?'y vodovod byl v bytě nájemniíkově a sloužil po
trebe jen dotycneho uZlvatele bytu, neboť v souzeném případě jest vo-
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dovod na chodbě a slouží potřebám celkem pěti nájemníkÍl. Kdyby mC'I 
bez zvláštního ujednání jeden nájemník právo užívati vodovodu k upev
nění vodících drátú, mohli by se toho týmž právem domáhati i ostatní 
nájemníci a mohli by takto kohout vodovodu dráty opřísti, což by mohlo 
vésti k různým nepřístojnostem. Nesejde na tom, že drát od dveří před
síně až k vodovodu iest jen 65 cm dlouhý, a nesejde vůbec na délce 
drátu) ani na tom, že" se tím používání vodovodu neruší a pronajímateli 
škoda nepůsobí, neboť jde o otázku zásadní, při níž nezáleží na tom, 
zda bezprávný zásah do vlastnického práva pronajímatelova jest kvan
titativně větší či menší a zda mu vůbec škodu působí. Nebylo by v tom 
kvalitativního rozdílu, kdyby bylo vedení o několik metrů prodlouženo. 
Z toho, co posud uvedeno, jest zjevno, že, pokud používání vodovodu 
vybočuie z rámce užívacího práva nájemníkova a pokud takto obme
zuje vÚší měrou svobodu vlastnického práva pronajímatelova, než jest 
tento podle nájemní smlouvy povinen trpěti, jeví se bezprávným zása
hem do vlastnické sféry pronajímatelovy a odůvodňuje zápůrčí žalobu 
podle § 523 obč'. zák. 

čís. 7638. 

Právní názor ve zrušovacim usneseni dovolaciho soudu ohledně díl
čího rozsudku v/že nižší soudy a c\ovolac! soud také ohleooě rozsudku 
kooečného. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 965/27.) 

Co do předchozího děje poukazuje se k Ns. sb. 4585. Odvolací soud 
napotom ro,zsudkem ze dne 10. března 19'25 odvolání nevyhověl a nej
vyšší soud rozsudkem ze dne 01. října 1925 Rv I 995/,25 napadený roz
sudek potvrdil. Tím byla právoplatně rozhodnuta rozepře ohledně 
10.000 Kč, ohledně níž byl vynesen dílčí rozsudek. Žalobce domáhal se 
však na žalovaném též zaplacení 4.560 Kč, ježto při uzavření nájemní 
smlóuvy převzal od žalované koupací vanu a kamna za 4.000 Kč a 
okenní závěsy za 560 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o II c e ko
nečným rozsudkem ze dne 17. července 1926 pHsoudil žalobci. i těch.to 
4.560 Kč. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrd'll. D u -
vod y: Pokud jde o promlčení žalobního nároku, dal nejvyšší soud ve 
svém zrušovacím usnesení ze dne 22. ledna 1925 průchod právnímu ná
iOTll, že šestiměsíční lhůtu § 20 zákona o ochraně nájemníků dlužno po
čítati od doby, kdy byl žalobcuv nájemní poměr s majit:,lem d?r;m zru
šen. Tímto názorem byl soud procesní podle § 511 c. r. s. vazan a je 
jím vázán i soud odvolací. Poněvadž ke zrušení nájemního poměru od
půrcem došlo podle dílčího rozsudku ze dne 19. května 1924 teprve d?e 
18. srpna 1923 a žaloba byla podána již 12. října 1923, byl nárok z du
vodu § 20 zákona o ochraně nájemníků vznesen n<\ soud vč'as a soud 
procesní vyhověl proto žalobě právem. Nelze ovšem upříti, že nejvyssL 
soud ve svém rozsudku ze dne 1. října 1925, který v této věCI vydal,_ 
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praví, že s právním názorem, který vyslovil ve ,svém zrušovacím usne
sení ze dne 22. ledna 1925, nesouhlasí a že rozhoduje nyní opačně. Než 
z toho nemůže odvolatelka těžíti, poněvadž právní názor nejvyššího 
soudu vyslovený v jeho zrušovacím usnesení je směrodatným pro celý 
spor a pro celý zažalovaný nárok, tedy í pro druhou jeho část, o které 
bylo rozhodnuto rozsudkem konečným. Oba nároky, o níchž rozhodl 
soud procesní rozsudkem dílčím a pak rozsudkem konečným, tvoří je
den celek, prýštící ze stejného základu věcného a právního a bylo by 
s hlediska právního nedůsledno, kdyby jedna část rozsudku měla býtí 
posuzována podle jiných právních zásad než část druhá. Nemůže se 
proto odvolatelka dovolávatí ve svůj prospěch změny stanoviska, které 
nejvyšší soud v otázce výkladu § 20 zákona o ochraně nájemníků po
zději zaujal. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vo d y: 

Dovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že se od
volací soud nazvav dílečný rozsudek soudu prvé stolice ze dne ! 9. 
května 1924 rozsudkem mezitímním, vázal vc přÍ'čině konečného roz
sudku téhož soudu ze dne 17. č'erve'nce 1926, podle § 511 c. ř. s. práv
ním názorem nejvyššího soudu vysloveným v jeho zrušovaCÍm usnesení 
ze dne 22. ledna 1925, Č. j. Rv I 1823/24 (čís. sb. 4585), že nedbal, že 
jde o dílčí rozsudek, který svou právní podstatou jest kone'č'llým rozsud
kem o ku rozhodnutí dozralé části sporného předmětu, jímž je tato část 
vyřízována, že tedy dílčí ro~sudek v protivě ku mezitímnímu rozsudku 
není pro zbývající část nároku, vyh-raženou konečnému rozsudku, před
určující, že naopak věc se má tak; jako kdyby jednotný nárok žalobní 
byl rozštěpeu ve dvě různé rozepře sice s určitou souvislostí, ale samo
statně rozhodované, ._. a vázav se řečeným právním názorem nedbal, 
že nejvyšší soud rozhodovav v poslední stolici o dílčím roz,sudku soudu 
prvé stolice ze dne 19. května 1924 svým rozsudkem ze dne 1. října 

1925 sám uvedl úvodem důvodů řečeného rozhodnutí, že právní názor . 
vyslovený v jeho zrušovaCÍm usnesení ze dne 22. ledna 1925 byl změněn 
jeho pozdější judikaturou, pokud se týče spatřuje dovolatelka nesprávné 
posouzení právní v tom, že se odvolaCÍ sOlld uepřidržel ve příčině § 20 
(3) zákona o ochraně nájemníků (dovolatelka neuvádí, iako to činila 

ve svém odvolání a ve svém dovolání, kde tvrdila, že se vztahuje na 
tento případ § 20 (3) zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. 
a n., že by mělo běželi o § 20 (3) zákona ze dne 27. dubna 1922, 
čís. 130 sb. z. a n., kteréžto oba předpisy jsou však v rozhodující části 
stejného doslovu) nyní judikaturou nejvyššího soudu ustáleného názoru 
právního, že šestiměsíční promlčeCÍ lhůtu v citovaných předpisech uve
denou dlu~no počítati »od zrušení nájemní smlouvy« předešlého, úplat
kem ku vzdání se ochrany zákona pohnouti se davšího nájemníka, jejímž 
~rušením bylo umožněno přenechání bytu. Dovolatelka míní, že se věc 
má zrovna tak, jako kdyby žalováno bylo dvěma žalobama samostat-
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nýma z určitého důvodu práv~ího nejpr~e ° dílečný nárok a po jeho vY,
řízení o další nárok dllčí, tu ze by se zretelem na usta~'?Ve?1 § ~ 2 ,~bc. 
zák. rozhodnutí o dílčím nároku nemohlo se nikdy statl zavazne UCl11~ 
ným také ve příčině jiného nároku dílčího. Mí'ní te,dy.' !-e us:~nov:lll 
§ 511 c. ř. s. vztahuje se vždy jenom na věc, ve p:ICll1,e ~telez doslo 
ku vrácení sporné věci soudu prvé stohce, te,dy pn ~Il~,m rozsu~k~ 
jenom na dílčí nárok, o ~terém bylo. rozhod?vano. Nelll tm} ~platneny 
důvod dovolací, pokud vubec o neJ Jde, tohz, pokud sku,tecne v dru~e 
a poslední řadě jde o nespráv,né použití hmotn~právmho pre?pISU, OpOCl.
statněn. Především sluší na pravou mlru uvesÍl dovolatelcll1o tvrzem, 
že odvolací rozsudek mluví místo o dílčím o mezitímním rozsudku, 
neboť v české jeho části je správně uvedeno "dílčí rozsudek«, tedy 
jde zřejmě o pochybení, jež mohlo býti P?dle § 419 c. ř. ,s. ,napr!;veno. 
Jinak nelze přehlížeti, že podle § 392 c. r. s; m~ byh kazdy drlcI 10Z
sudek pokládán co se týče opravnych prostredku a ex,:kuce za samo~ 
statný rozsudek, ač podle druhého odstavce § 392 .~', r. s. ,~sta,noven~ 
§ 52 druhý odstavec platí také vzhledem ku vedleJSI~",,~ pnslusenslvl 
nároku nebo části nároku, o kterých bylo rozhodnuto dllclm !o~sudkem, 
že totiž lze zůstaviti rozhodnutí o nákladech teprve koneclnemu roz
sudku. Tím však nestává se rozepře až do vydání dílčího r?zsudku ~a~ 
mostatnou rozepří, totiž rozepří zcela odlišnou od oné, ktera po vydam 
dílčího ro~sudku dospívá k vydání konečného rozsudku, Je to zJevno 
z předpisu § 391, prvý odstavec, c. ř. s., podle něhož IZ,e při"kroči:i k z~
končení jednání a k vynesení dílčího ;ozsudku, J~~thz,e. nek:ere z I:e
kolika v téže žalobě vznesených nároku nebo Jesthze :ast na;oku pre
staly býti spornými výslovným uznáním se strany zalovaneho nebo 
dozrály ku konečnému rozhodnutí, to však pOll:e vzhledem ,k t?m:lt,~ 
nároku, a z předpisu § 391, druhý odstavec, c. r. s., podle .~ehoz dllcr 
rozsudek může býti také vydán, když podána žaloba na~zaJem (§ 96 
j. n. a § 233 c. ř. s.) a toliko žaloba nebo žalob~. navzate,,; Je ,~ral~ 
k rozhodnutí. ZákOli tedy klade váhu na jednohcl zlv"el kazdeho ;IZel1l 
sporného totiž »touž žalobu« (§ 226 c. ř. s.) a I »zalobu navzaJem« 
(§ 233 druhý odstavec c, ř, s. v proti,~ě. k prvér~lU odst~vci toh?W 
předpisu). Třebas by oba rozsudky (dllcl ~ konečny) podlehaly kazdy 
zvlášť samo,statnému prostředkll opravnemu a byly schopny samo
statné exekuce, přece jen jest mezi nimi těsná vn!třní s~oj!tost, jeden 
bez druhého nemůže obstáti a oba jsou výsledl1lcl spolecneho prOJed
návání, z nichž projednávání ve příčině dílČlho, rozsud~~ ponze dříve 
dospělo ku konci. Poněvadž zrušovacím usnesem~, Je ,mlreno pro;1 ne
úplnosti řízení, je zjeVilO, že právní ná~?r v7,,:.rusn~acl~ usnese~l pro~ 
jevený u příležitosti dílčího rozsll?k,u va~e mZ~1 yollce I, dovolacl SOl:~, 
má-Ii jednota říz~ní a .r0zhodovanl, ~oz ,:~Ias~e dopad,a v tomt? ,pn
padě, býti zachova na az do konce celeho nzem, tedy az do ~y?al1l ko~ 
nečného rozsudku, proto také judikatura neváhala a, nevaha: byl-ll 
zmšen dílčí rozsudek odvolacím soudem podle § 496 ČIS. 1 c. r. s., po 
případě zrušiti i zatím vynesený konečný rozsudek" t,řeb,a~. si ~ádna 
strana nestěžovala do něho, a to právě v úvaze vmtrnl zavlslosh Jed-
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noh? takového rozsudku na druhém. Nebyla tedy sporná věc v napa
denem rozsudku posouzena po právní stránce nesprávně, dovolání 'e 
bezdůvodným. J 

Cís. 7639. 

Pojišťovaci smlouva. 
yst~nov?val~-1i pojišťovací podmínky, že, není-Ii pojistné v době 

pO.l'stne udalosb dosud zaplaceno, jest pojišťovna sproštěna závazlm 
k pln~ni, ?e~činá ručeni poji~ťovny povolením čekací lhůty k zaplacení 
preml~, nybrz

y 
tepn.:~ ~apJacentm premíe. Povolen.í čekací lhůty má pouze 

ten vy~namč z,e pOllst ovna nemtlze před jejím uplynutím žalovati o za
placenI dluzne premíe a že také nemůže odstoupiti od smlouvy. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 993/27.) 

Josef B. a jeho manželka, žalobkyně Anna B-ová, byli poiištěni 
u yžalovay~é na případ dožití po, případě úmrtí na 20.000 Kč, pojištění 
melo pOCltJ 1. srpna 1925, rocm premle měla se platiti čtvrtletně a za
placena byla hned při ujednáni poji.šťovací smlouv\, částka 100 Kč ku 
zaplace~í zbytku pr~mie poskytnuta byla lhůta do i 5. ledna 1926. J~sef 
B . .zemr:1 16. pr~~mc~ 1925, žal?bkyně oznámila jeho úmrtí, sebe
~~a,zdu, zalov~ne, zada]~c vyplace?1 ]'ojištěné sumy. Ježto žalovaná po
]Istovna ~dmltla, vyplalIlI pOjlstne, zalovala ji Anna B-ová o zaplacení 
20.000 Ke, tvrdlc, ze josef B. spáchal sebevraždu ve stavu chorobné 
poru~hy dušev~f činnosti, vylučující volné ovládání vůle, a odvolávajíc 
se dale ,na to, ze Josef B. zemřel ještě v dohě, kdy mu běžela lhůta ku 
sr:lace~1 prel1;l;' jen:u žalovanou poskytnutá. Žalovaná pojišťovm na
mltla, ze POjlsto:~~cl smlouva nevešla v platnost, ježto pojistné nebylo 
zapl,aceno ~ P':jlstovna na zaplacení první premie nepodala žaloby, a 
popl;ala d~le, ~e ~y josef B. spác~al sebevraždu ve stavu vylučujícím 
volne ovladám vule, Pro c e s n I s o udp r v é s tol i c e žalobu 
zan;ítl ze dvou d ů vod ů: Jedmk dovodH, že Josef B. nespáchal sebe
vrazdu ve stavu chorobné duševní činnosti vylučujícím svobodné ovlá
dání vůle, kterýžto důvod tu nepřichází v úvahu. Ohledně druhého 
důvodu uvedl v důvodech: Avšak žaloba není odůvodně,na z dalšího 
ještě důvodu. Podle § 28 pojišťovacího zákona jest pojišťovatel osvo
hozen od placení pojistného, nenHi ještě zaplacena premie v době 
nehody, na kte:.~u. p~jištění znÍ. § tento sice dosud nevstoupil podle 
~ 16~, 168 P?J1st. zak?na v ~1~~l1ost" avšak usta~ovení to platí podle 
cl. 3 vs:?becnych po.dmmek pOj1stovaclch. Na prvm premii, která podle 
polIce cI.nlla 326 Ke ?7 h čtvrtletně, zaplaceno bylo pouze 100 Kč, 
zbytek INkohv. Jest ovsem pravda a soud béře za zjiště'l1o, že žalovaná 
po,skytla J0'sefu B-ovl ku zaplacení dlužných premií lhůtu do 15. ledna 
19~6 a to podle, dopis,užaloval1é pojišťovny ze dne 10. prosince 1925, 
avs~k poskytnutlm lhuty nezačíná ještě pojištění, nýbrž teprve zapla
cemm prelme a má toto poskytnutí lhůty jen ten význam, že před jejim 
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uplynutím nemůže pojišťovna žalovati o zaplacení premií, kteréžto právo 
by jí jinak při prodlení pojištěncově příslušelo. O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Správně posoudil věc po 
stránce právní procesní soud, dospěv k názoru, že žaloba není odů

vodněna, ježto pojišťovna je podle čl. 1 a 3 čís. I sproštěna závazku 
k plněni. Odvolatelka proti tomu namítá, že poskytnutím lhůty do 15. 
ledna 1926 došlo mezi stranami k nové smlouvě, podle níž pojišťovna 
vzala na sebe nebezpečí ručení, jelikož již zaplacení částky 100 Kč 
představuje placení, jehož přijetfm vzešel pojišťovně závazek pro případ 
pojistné události ještě před uplynutím povolené lhůty vyplatíli celý po
jistný kapitál, ježto na počátku doby ručení, t. j. od 1. srpna 1925, ne
hylo nic změněno. Ale podle pojišťovací smlouvy počíná I. srpnem 1925 
pojištění a pojištěnci se zavazují platiti pojistné ve lhůtách tam uve
dených. Ručení pojišťovny počí.ná podle čl. 1 poj. podmínek v době 
označené v pojistce, nejdříve však zaplacením prvého pojistného s ve
dlejšími poplatky. Následky prodlení v placení jsou uvedeny v čl. 3 
poj. podmínek. Z jasného zněni článků 1 a 3 čís. 1 těchže podmínek 
dovodil procesní soud zcela správně, že ručení pojišťovny nezačíná 
povolením lhůty, nýbrž teprve zaplacením premie, kdežto povolení lhůty 
znamenalo jen tolik, že před jejím uplynutím nemohla pojišťovna ža
lovati o zaplacení dlužných premií. Z téže příčiny nemohla též od 
smlouvy odstoupiti (čl. 3 čís. 1 poj. podm.). Tento nesporný a zjištěný 
skutkový stav a dolíčený stav právní stačil sám o sobě k zamítnuti ža
loby. Nebylo a není proto třeba zabývati se také ještě otá~kou, zda 
byla pojišťovna povinna plniti smlouvu podle čl. 9 poj. podm. proto, že 
dle tvrzení žalobkyně spáchal josef B. sebevraždu ve stavu chorobné 
poruchy duševní, vylučující volné ovládání vúle. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Provádějíc dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., spatřuje dovolatelka 
nesprávné posouzení práv.ní především v tom, že se odvolací soud ob
mezil na . pouhý výkladč'lánků 1. a 3. všeobecných podmínek pojišťo
vacích, že však neuvážil a nepo.soudil dosah vedlejších, snad na oko 
bezvýznamných okolno-stí. Míní, že když při uzavírání spomé pojišťo
vací smlouvy její manžel zap,latil na první premii 100 Kč a když mu 
na to byla vydána pojistka, uskutečnila se odevzdáním s jedné a při

jetím pojistky s druhé strany pojišťovaci smlouva a že ručení žalované 
pojišťovny počalo dnem 1. srpna 1925, který je-st uveden v pojistce, 
že na počátku tohoto ručení nemění nic povolení čekací lhůty k do
placení jednak zbytku, jednak druhé premie, splatné do 15. ledna 1926, 
ježto tímto povolením čekací lhůty došlo mezi pojistitelkou a pojist
níkemk nové smlouvě, jelikož již zaplacení částky 100 Kč představuje 
placení, jehož přijetím povstal žalované pojišťovně závazek vyplatiti 
v případě pojistné události ještě před uplynutím povolené lhůty celý 
pop,stný kapitál, ježto na počátku ručební doby, t. j. od 1. srpITa 1925 



-Čís. 7640 -
2062 

nebylo nic změněno. Dovolatclka tvrdí, že se žalovaná pojišťovna za
ručíla přijetím 100 Kč a poskytnutím čekací lhůty ku zaplacení zbytku 
a druhé splatné premie za nebezpečenství pro případ, že se pojistná 
událost dostaví za čekací Ihúty. Dovolacími vývody nebyly vyvráceny 
správné, věci i zákonu vyhovujíci důvody napadeného rozsudku. Do
latelka nerozlišuje mezi perfekcí pojišťovací smlouvy a mezi dnem, kdy 
pojištění počíná. Byť i bylo v pojistce uvedeno, že pojištění počíná dn·e 
1. srpna 1925, sluší míti na paměti, že právě podle pojistky bylo po
jištění uzavřeno podle přihlášky k pojištění na základě stanov a poii· . 
šťovacích podmínek v pojistce obsažených, pokud zvláštními ps:a
n Ý m i podmínkami (srovn. čl. 11 všeobecných podmínek pojišťovacích) 
nebyly doplněny, změněny nebo zrušeny, že tedy vedle v pojistce uve
deného počátku pojištění platí čl. 1 všeobecných podmínek pojišťo
vacích, o »počátku ručení«, podle něhož ručení společnosti počíná 
v době označené v pojistce, nejdříve však zaplacením prvého, po pří
padě jediného pojistného s vedlejšími poplatky (čl. 17), předpoklá
daje, že pojištěnec je té doby na živu. Správně tedy usuzuje odvolací 
soud ze čl. 1 a 3 všeobecných pojišfovacích podmínek, kde je výslovně 
ustanoveno, že, není-li pojistné v době nastoupení pojistné události 
dosud zaplaceno, je společnost sproštěna závazku z plnění - že ru
čení pojišťovny nezačíná povolením čekací lhůty, nýhrž teprve z~pla
cením premie, a že povolení čekací lhůty znamená pouze tolik, že před 
jejím uplynutím nemohla pojišťovna žalovati o zaplacení dlužných pre
mií a že také nemohla odstoupiti od smlouvy (čl. 3 čís. 1 všeobecných 
pojišťovacích podmínek). 

čís. 7640. 

Byla-li s prOnájmem hostinských místnosti propachtována také hos
tinská koncese, nemovitos·t byla pak prodána, stal se nabyvatel jejl 
sice pronajímatelem, avšak obmezení uložená zákonem původnímu pro
najímateli přešla i na něho. V pachtovním poměru ohledně koncese 
zůstal původní smluvní!< nadále propachtovatelem <I nebyl oprávněn 
předsevzíti jednáni, jimiž mohl býti pachtýř zbaven ochrany jako pach
týř živnosti. Vzdal-li se propachtovate! koncese proto, by mohla býti 
udělena třetí osobě, aniž učinil něco k ochraně práv pachtýřových, jest 
práv pachtýři náhradou škody, jež mu vznikla tím, že koncese byla 
udělena třetí osobě, jež neohlásila dosavadniho pachtýře jako pachtýře, 
takže mu byl znemožněn další provoz živnosti, čímž byl zbaven i uží
vání hostinských místností. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 1002/27.) 

Žalobce zpachtoval roku 1921 od žalovaného hostinské místnosti 
v jeho hotelu, jakož i hostinskou koncesi. Žalovaný ohlásil u okresní 
politické správy žalobce jako pachtýře. Roku 1923 prodal žalovaný hotel 
josefu B-ovi a zažádal spole-člně s Josefem B-em u okresní politické 
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správy o udělení hostinské koncese joselu B-ovi a prohlásil, že se své 
hostinské koncese ihned vzdá, jakmile bude udělena koncese Josefu 
B-ovi. žalovaný se skutečně koncese vzdal, načež byl žalobci zakázán 
další výkon hostinské živnosti a byly mu hostinské místnosti zavřeny. 
žalobci byla tím způsobena škoda, jejíž náhrady se domáhal na žalo
vaném. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok dů
vodem po právu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Věc byla po právní stránce správně posouzena. Dovolatel nebyl 
oprávněn po dobu pachtu hostinské koncese na základ~ sn;louvy -:e dn~ 
6. července 1921 nakládati koncesí, pokud z toho vzesla skoda zal obCI 
jako pachtéři. Zjištěno bylo, že s pronájmem hostin,ských I;,ístností ža
lobci propachtována mu byla také hostinská koncese. O~e byl? slou
čeno nerozlu,čně, podle zákona o ochraně nájemců byl obo]! pomer s]e.d
nán na neurčitou dobu a mohl býti rozvázán výpovědí jeuse svolenlL1l 
soudu (§§ 1, 2 a 7 zák. o ochr. náj.). Prodej ~emo~itosti ~emě! práv
ního výz·namu pro tento poměr. Co d? ~osynskych mlstnosÍl stal ~e na
byvatel hotelu pronajímatelem n~ n1lSte -:":Iovaneho,, ale om;ze111 ul?
žená zákonem původnímu prona]lmateh presla I na neho, takze na pla
vech žalobce jako nájemce se tím nic nezměnilo. To platilo i o pachtov
ním poměru co do koncese. Po této stránce zůstal žalovaný propachto
vatelem, ač již nebyl vlastníkem hostinských místností, t. j. jich prona·· 
jímatelem, ale zůstal nositelem závazků o~povídajících právům, vyplý
vajícím pro pachtéře koncese podle § 7 zak. o ochr. na]. z tohoto za~ 
kona. Nebyl proto oprávněn předsevzíti jednání, jimiž mohl žalobce býl! 
zbaven ochrany jako pachtéř ž-ivnosti. žalovaný vzdal se koncese proto, 
by mohla býti udělena třetí osobě (nynějšímu pronajimateli hostinských 
místností), aniž při tom uč'ini! něco k ochraně práv pachtéřových. Ná
sledkem tohoto vzdání se koncese bylo, že byla udělena třel! osobě, jež: 
neohlásila žalobce jako pachtéře, a že žalobci byl tím znemožněn další 
provoz živnosti, čímž byl zbaven i užívání ho.stinských místností. Vzdá
ním se koncese ve prospěch třetí osoby porušil žalovan.ý zákonnou po
vinnost uloženou mu jako propachtovateli živnostenské koncese záko
nem o ochraně n?jemců, a nelze proto mluviti o výkonu jeho práva, anit 
je třeba uvažovati o splnění podmínek § 1295 druhé věty obč. zák. Na 
vývody dovolatelovy lze odpověděti, že žalovanému nebylo bráněno pro
dati dům, což vyplý·vá z předchozích d.ůvodll, že však nebyl oprávněn 
vzdáti se koncese, aniž byl před tím zajistil právo dalšího jejího pro
vozu žalobcem jako pachtéřem. Nezáleží na tom, jakého názoru byl na
byvatel hostince B. co do trvání pachtu. Má-Ii žalovaný za to, že B. byl 
povinen ohlásiti žalobce jako pachtéře, nechť ho k tomu přiměje nebo 
nechť se na něm hojí, žalobci však nezbylo, než žádati náhradu od ža
lovaného, s nímž byl ve smluvním poměru co do koncese. Pokud jde 
o důsledek zákona o ochraně nájemců, nelze přihlédnouti ani k tvrzené 
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nemožnosti prodeje pronajatých domu. Nezáleží na tom, že žalobce ne
p!atil ž,alovan~mu. ~achtovné, j~ž~o bylo pojato do nájemného z naja .. 
tych mlstnosh, jez zalobce odvadel po prodeji domu B-ovi. Záleželo na 
žalovaném, by se o to s B-em dohodl podle potřeby i před prodejem 
hostmce. 

čís. 7641. 

Výpověď z domovnického poměru (uzavření a zrušení domovnické 
smlouvy) jest věcí řádné správy společné nemovitosti. Nevyhledává se 
by samozřejmá většina spoluvlastniků (spoluvlastníka) byla zjišťován~ 
hlasováním. 

Předpis § 838 obč. zák. nevztahuje se na otázku zřizení správce spo
lečné věci. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv I 1821/,27.) 

Výpověď z domovnického poměru pro c es n i s o u cl p r v é 
s t ol i c e zrušil, o d vol a c i s o u d ji ponechal v platnosti. D ů -
vo cl y: Podle názoru odvolacího s,Dudu je v souzeném případě přede
vším řešiti otázku, zda uzavření a zrušení domovnického- poměru dlužno 
pokládati za úkon řádné správy společného domu či za úkon mimořádný, 
nebot' rozřešeni této otázky je pak směrodatným pro posouzení, zda 
stačí k úkonu tomu souhlas většiny společ:níků domu či zda je nutným 
souhlas všech, neboť teprve v tomto 'případě by se bylo obírati dalšími 
vývody odvolatelčinými. A tu jest si ujasniti pojem správy společné ne
movitosti. Jak v theorii tak i v praksi je všeobecně uznáváno, že správa 
společné věci náleží všem společníkům, jelikož je výronem práva vlast-· 
nického, Přes to se však z této zásady dní vyjimky pro případy, kde by 
v nutných případech bylo obtížno docíliti souhlasu všech společníků. 
A proto se zákon v § 833 obč. zák. rozhodl ponechati v takových nalé
havých případech rozhodnutí většině společníků v předpokladu, že to, 
na čem se talo většina usnese, bude rozhodné. Většina tato ovšem nečítá 
'se podle hlav, nýbrž podle velikosti podílů a to' ještě zase jen z toho dů
vodu, že tam, kde je větší zájem hmotný, bude také zralejší úvaha. A tu 
právě dlužnO' činiti rozdíl mezi řádnou a mimořádnou správou, neboť jen 
při oné musí se menšina společníků podrobiti většině. K řádné správě 
náležejí ty úkony, jež obyčejným během živo'ta jsou odůvodněny a opě
tovně se opakují. Zejména náleží k řádnému obhospodařování společ
ného majetku pronajímání bytů ve společném domě a s tím souvisejíc! 
vypovídání stávajícfch a uzavírání nových smluv nájemních a stano
vení čin,že. Tomu přirozeně na roveň je postaveno i přijímání domov
níků a propůjč'Ování bytů naturálních a naopak opět výpověď téhož po
měru, (Smv. zejména Stubenrauch při § 833 obč. zák. a § 1027.) Je"1i 
tomu tak, nelze věc posuzovati s hlcdiska § 834 obč. zák., jak učinil 
prvý soudce, nýbrž naopak s hlediska § 833 téhož zákona, jelikož jde 
{) výpověď z bytu domovnického. Výpověď tato byla dána žalobkyní, 
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která - jak je mezi stranami nesporno - je vlastnicí "/6 domu, v něm? 
jest vvpovídaný byt; byla tudíž výpověd' .dána většinou hlasů, již se 
musí lnenšina podrobiti. Z toho plyne, že žalobkyně k výpovědi byla le
o-itimována a že prvý soudce nesprávně věc po stránce pravní posoudil, 
když výpověd' jí žalovaným danou pro nedostatek aktivní legit;macc 
zrušil. 

N e j v y Š š í s o u d Hevyhověl dovolání žalovaných. 

Důvody: 

Dovolatelé uplatňují dovolacf důvody podle čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. 
Nesprávné posouzení právní spatřu.jí v tom, že odvolací soud považoval 
výpověď z domovnického poměru za věc řádné správy společné nemo
vitosti s hlediska § 833 druhé věty obč. zák, Ale že, i kdyby lomu bylo 
tak odvolací sOl/d nedbal skutečnosti ze svědecké výpovědi Antonína 
H-~ zjevné, že žalobkyně před výpovědí nežádala o _sou. hlas menši~'y 
spolumajitelů domu, že hlasování nebylo provedeno, a, !-e syoluma]l~ 
telka jedné šestiny domu Anna H-ová ani nebyla vyrozumena zalobkynl, 
že dává výpověd'. Posléze pouka:ují k to'~u, ,že fízet1IÍl~ vy~lo n,,~ {~ev3' 
že správa nebyla přenesena. na zalob~ym a~, vyslovne, a111 ,n~JcKJ'.Z; 
tedy byly obě s,poluvlastn!ce spr~vky~e~1 a ze p:oto melo byh pOU,zlt, 
ustanovení § 838 obč. zak., vyzaclu]1clho rovnez, by bylo hlasovano., 
V tom, že tyto okolno,gti nebyly vyšetřeny, spatřují dovolatelé dovolacl 
důvod podle čís. 2 § 503 c. ř. s. povQlání je bezdúvodné: u~latněn~ do
volací důvody nejsou opodstatneny. Odvolacl soud ,sprav.n,e p.ovaz~val 
uz.avření a tudíž i zrušení domovnické smlouvy za ukon radne spravy, 
za úkon odůvodněný obyčejným během života, znovu a znovu se opa
kující. Nebylo o,statně dovolateli ani tvrzeno ani dokázáno, že jejich do
movnická smlouva vj"bočovala něčím z rámce řečené obyčejnosti. Byl~ 
tedy odvolacím soudem v tomto případě použito právem ustanove~, 
§ 833 druhé věty obč. zák. Nelze schváliti ani právní názor dovolateli!, 
že podle citovaného předpisu bylo zapotřebí skntečného hlasov ání. Bylo 
zjištěno, že žalobkyně jest vlastnicí péti šesti~ dO,m~, o který ]~e v ro: 
zepři, p,ředstavl1'je tedy proti spoluma]1teke ledne s:stm~ A!,~e H-o,;e 
rD>zhodující většinu a není zapotřebí, by tatO' ,samozre]1na vetsma byla 
zjišťována ještě formálním hlasováním, .~ter~ se ,ve sku:t~onosti s:a!~ 
tím, že se žalobkyně rozhodla pro ukon radne spravy, tohz pro zru.sel;1 
domovnického poměru žalo,vaných řádnou výpovědí. Nebylo zapotrebl, 
.by o tomto úkonu vyrozuměla spoluvlastnici jedné .. šesti'11Y, ne?oť"to zá
kon nikde nenařizuje. Pokud dovolatelé poukazu]1 k tomu, :e ;,zelll~ 
vyšlo na jevo, že správa nebyla přenesena na žalobk!l1~ alll VySlOVll~ 
ani mlčky, že tedy byly obě spoluvlastn:ce"spr~vky~eml, je te.nt? te!1 
závěr skutkově i právně pochybený, nebot znzem s~rav,ce spolecne vee! 
je zvláštním. úkonem, o něm~ pl~tí pfedyis § 836 ohc. z~k. Pr~to, tu t~ke 
nedopadá ptedp's § 838 ohc, zak., len: ma na mysh prenechanl, spravy 
několika osobám. Byla tedy sporná vec posouzena v napadenem roz
sudku po právní stránce zcela správně. 

Civl1nl rozhodnuti IX. 
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čís. 7642. 

Soudní řízení výpovědní (§§ 560 a násl. c. ř. s.) jest řízením ne
sporným. 

Vyhověl-li soud prvé stoUce návrhu podle § 567 c. ř. s., použiv 
mylně nesprávného formuláře, byl oprávněn napraviti toto nedopatření 
tlm, že vydal nov.é vyřízení upravené podle správného vzoru civilního 
řádu soudního. 

Rekurs protí usnesení, jímž prvý soudce upravil své původní usne
sení, bylo zamítnouti a nelze v toml že rekursní soud odmítl rekurs jako 
nepřípustný podle § 575, druhý odstavec, c. ř. s., spatřovatí újmu reku
rentovu, jež by hoO opravňovala k tomu, by si stěžoval na odmítnutí. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, RII 405;"'27.) 

Pro!' usneseo·í, jímž s o udp r v é s t o I i c e opravil své původní 
usnesení vyhovující návrhu podle § 567 c. ř. s., stěžoval si žalovaný. 
Rek u r sní s o jl d rekurs odmítl. Rekursu proti odmítacímu usnesení 
n e j v y Š š í s o u d ve věci samé nevyhověl, v otázce útrat ho odmítL 

D ů vod y: 

Lze připustiti, že soudní řízení výpovědnj (§§ 560 a násl. c. ř.s.} 
jest řízením nesporným (rozhodnutí uveřejněné v úřední sbírce býv. 
ll. s. ve Vídni pod čís. 1684, rep.nál. Čís .• 255 a § 230 odst. 1 čís. 4 
jedno ř.); ale pro posouzení přípustností dovolacího rekursu nemá to dů
ležítosti, protože vyšší soud nepotvrdil výměr nižšího souclu (§ 16 nesp. 
říz.), a jinak n.ejsou podle § 14 odst. 2 nesp. říz. dopuštěny stížnosti 
proti rozhodnutí druhé stolice o útratách ani v nesporném řízení. Jest 
tudíž dovoI.ací rekms ovšem nepřípustný, pokud napadá rozhodnutí re
kursního soudu ve výroku o útratách, a. slušelo jej proto v tomto směm 
odmítnouti. Jinak jest dovolací rekurs, správně po této stránce rekurs, 
přípustný, ale není odůvodněný. 

Prvý soud chtěl vyhověti návrhu podle § 567 c. ř. S. a vydati tudíž 
příkaz, by najatý předmět byl odevzdán, ale zmýl;'1 se při číselném ozna
č'ení vzo.ru, neboť na případ nehodil se vzor C. ř. l11íl02 (soudní vý
pověď), nýbrž vzor C. ř. 114íl05 (příkaz, by nájemní předmět byl ode
vzdán pokud se týče převzat), a vydal následkem tohoto omylu, patrného 
již podle spisů a tedy zřejmým nedopatřením usnesení, které vydati ne
chtěl a které bez tohoto zřejmého nedop2tření hy také zajisté nebyl vy
dal. Byl tudíž prvý sOlld oprávněn n·apraviti toto n.edopatření tím, 'ie 
vydal vyřízení nové, upravené s,právně podle vzoru civilního řádu 114/ 
105 (podobně rozhodnutí nejvyššího soudu, sb. čís. 7067), a nezáleží 
ani na tom, že takto opravené usnesení bylo vydáno v řízení nesporném, 
neboť, třebas v nesporném řízení neplatí předpisy §§ 419 a 430 C. ř. s. 
(sb.n. S. čís. 6638), nelze přece vážně o tom pochybovati, že i nesporný 
soudce může a má chyby v psaní a počtech, nebo jiné patrné nespráv-· 
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nosti ve výměrech a v usneseních opraviti, třebaže cís. pat. ze dne 9. 
srpna 1854, čís. 208 ř. Z. z;,lá~tního ust~no~ení v ,~omto směru ne.má. 
Měl tudíž rekursní soud odpurcuv rekurs, jenz nesmeroval proti samemu 
příkazu (§ 575 druhý odstavec C. ř. s.), nýbrž proti tomu, že prvý soud 
původní výměr podle § 430 ~419) c'. ř. S. ?~ravil, ač ~ tom~ ~odle !eku
renlova mínění nebyl oprávnen, zanlltnoutI jako neoduvodneny. t:'ez lIm, 
že rekurs byl jím odmítnut jako podle § 575 druhý odstavec c. r. S. ne
přípustný, nebyl rekurent postižen, a nemá proto důvodu, ,by ~I ~~ od
mítnutí stěžoval, při čemž se podotýká, že oprav~ nez~us?bl zadnou 
komplikaci, protože zůstává při opraveném usnesent, v ne~z test 1 v~
sloveno že se rok položený na 1. září 1927 nebude konatI a ze se pu
vodní námitky žalovaného staly opravou omylně vydaného příkazu bez
předmětnými. Dovo-lacímu rekursu, správně, pokud jako takový nebyl 
odmítnut, rekursu nebylo proto vyhověno. 

čís. 7643. 

Podnikatelem kina, zodpovědným za to, by bylo z!lřízeni ,u~r~ov?noo 
v takovém stavu, by nebyla ohrožována, těle~ná be~l?ecn?st navstevmku, 
a za mimoOsmltlvni zavinění v tomto smeru, lest maltÍel hcence. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1927, Rv II 218íQ7.) 

žalobce stoupl v kině, provozovaném žalovaným spolkem, na hla~
kOll desku ústředního topení, uklouzl a pádem se pora!'I1. ,Žal?bm na~ 
rok na náhradu škody proti žalovanému spolku, k nemuz pnstoupllI 
jako vedlejší intervenienti majitelé dOl~U, v němž bY,lo kinO prov~zo-' 
váno, uznal pro c e sní s o 11 d p rve s t o II c e duvodem po pravu, 
o d vol a c í s o u d napade.ný rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Po právní stránce byla věc posouzena správnč. Nižš! soudy, zjj.stily 
ve shodě se spi'sy policejního ředitelství, že smlouva, Jlz v d??e urazu 
bylo provozování ki.~ematografické I!~en:e pře~~cháno vedl,ejslm mter
venientům na vlastm vrub, nebyla pnslusnym uradem schvalena. Podle 
§ 9 min. nař. ze dne 18. září 1912, čís. 191 ř. z., který jedná o osobmm 
vykonávání licence, jest její propachtování vůbec zakázán?; d?vok~ jes! 
jen provoz zástupcem (.obchodvedouclm) a I ten n;us~, bylI uredne 
schválen. Z toho plyne, že podnikatelem kll1a, zodpovldaj~Clll; za :0, b~ 
zařízení bylo udržováno v takovém stavu, by nebyla ?hrozo~al;a telesm 
bezpečnost návštěvníkú, ruče jim za mimosmluvlll zaVl~em.,v~ tomto 
směru, jest majitel licence. Nižší soudy tudíž práve~" poklada]l zalova
nou jednotu za pasivně legitimovanou ke sporu. Otazkou, zda smlouva, 
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jíž se provoz licence ponechává jiné osobě na vlastní vrub, jest platnou 
mezi stranami (rozh. sb. n. s. čís. 6001), netřeba s-e zabývati, poněvadž 
má význam jen pro případné postižní nároky žalované jednoty proti ve
dlejším intervenientům, o něž v tomto sporu nejde. Zavině'nÍ žalova'!1é 
shledaly nižší soudy správně v tom, že neodstranila mřížku, ač mohla 
seznati, že jest nebezpečná. Odstraniti nebezpečí spojené s používáním 
mřížky bylo podle §§ 335 a 431 tr. zák. její zákonnou povinností. Byla 
by tedy podle § 1298 obč. zák. prosta zodpovědnosti za její stav jen, 
kdyby byla prokázala, že jí bylo nemožno vyhověti této zákonné po
vinnosti. Námitka žalované, že zařízení kina bylo prohlédnuto a opra
veno odborníky a že nebylo tehdy shledáno potřebným mřížku opraviti 
neb odstraniti, mohla by po případě býti závažnou, kdyby šlo o ručení 
žalované podle § 1319 obč. zák., pro otázku, o kterou zde jde, však ne
má významu. Zcela nerozhodno jest též, že snad již mnoho jiných lidí 
přešlo přes mřížku a to i při deštivém a sněživém počasí že se nikdy ne
přihodil úraz a že též na jiných místech sálu jsou mříže a že ani tam s~ 
ještě nikdy nic nestalo. To vše -nedokazuje, že žalovaná při řádné po
zornosti nemohla poznati nebezpečnost mřížky. Ručila by podle § 1299 
obč. zák., i kdyby bylo bývalo třeba zvláštních vědomostí, aby bylo lze 
rozpoznati nebezpečný stav mřížky. Mohla však poznati i při obyčej
ných schopno,stech a bez odborných malostí, že na ohlazené mřížce 
může snadno uklouznouti, kdo na ni stoupne nevěda o ní a nemoha při 
nedostatečném osvětlení poznati její nebezpečnost, a že nebezpeéí je 
tím větší, vstoupne-li na ni obuví hladkou. Zda v budově byl přístroj, 
by si návštěvníci mohli oškrábati sníh s,bot, a zda je předepsáno míti 
takový přístroj, není pro roú;ouzenÍ sporu závažné, poněvadž není pro
kázáno, že by žalobce nebyl uklouzl, kdyby nebyl měl na botách při
mrzlý sníh. 

čís, 7644, 

Proti usnesení odvolacího soudu, jimž bylo v řízení o, nepatrné věci 
vyhověno odvolání a žaloba odmítnuta pro zmatek, jest rekurs nepří
pustným, 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1927, R I 1053/27.) 

Ve sporu o 21 Kč 50 h vyhověl o d vol a c í s o u d odvolání, vy
slovil zmatečno·st rozsudku i předchozího řízení a odmítl žalobu. Rekurs 
do usnesení odvolacího soudu o d vol a c í s o u d odmítl. D ů vod y: 
Usnesení odvolacího soudu lze sice napadnouti rekursem podle § 519 
čís. 2 c. ř. s., ježto byla vyslovena nejen zmatečnost řízení, nýbrž i ža
loba byla odmítnuta. Ježto však jde o rozsudek ve věci nepatrné, není 
rekurs připustným (§ 517, poslední odstavec, c. ř. s.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

-- čís. 7645 --
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Důvody: 

Důvody) z nichž odvolaCÍ soud v napadeném usnesení .odmítl rekurs 
(revisni rekurs) žalobcův proti zrušovaCÍmu usnesení, vyhovují úplně 
zákonu a stavu věci, jsouce v souladu též s ustálenou judIkaturou to
hoto Nejvyššího souclu a s písemnictvím (srv. roz. Č. 6414 sb. n. s.). To
též stanovisko zaujímá zejména i Neumannův komentář (srv. str. 1347 
a 1525 111. vyd. z r. 1915), jehož se stěžovatel neprávem dovolává pro 
svůj opačný názor. Tento názor nelze opříti ani o to, že e?dle rozhod
nutí nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 22. března '1900, CIS. 146 kmh. 
jud. v exekučním řízení neplatí pře,dpisy c. ř. ~'. o obmezeni opravných 
prostředků v řízení o nepatrnýoh vecech, nebol jde tu o otazku v CIvIl
ním soudním řádě výslovně upravenou, takže nelze míti zřetel k tomu, 
zda předpis ten platí obdobně (§ 78 ex. ř.) též v řízení exekučním. 

čís. 7645, 

Konal-Ii zaměstnanec v živnostenském podniku majitele Unny jen 
vedle tohoto svého hlavního zaměstnáni i práce, jichž výkonem bývaji 
pověřováni domovnici, pokud se týče konala-li je j~ho man!elka, jíž C?n 
při tom tu a tam a mimo pracovní dobu vypomahal, neslo o pomer 
domovnický, upravený zákonem o domovnicích ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 82 Sb. z, a n. 

Nebyla-Ii dána výpověď' z nájemního, nýbrž ze služebnlho poměru, 
nemohly býti podány proti ni námitky a nemohlo býti zavedeno výpo
v'ědrn sporné řízení podle § 571 a násl. c. ř. s, Stalo-li se přece tak, jde 
o zmatečnost podle § 477 čís, 6 c, ř. s, a dlužno námitky odmítnouti, 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1927, Rv I 296/27.) 

žalovaný, zaměstnanec v žalobcově tiskárně, -obýval v domě, naja
tém žalobcem, bezplatně byt. Proti výpovědi z bytu namítl žalovaný 
najmě, že koná v domě veškeré práce domovnické. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e výpověď zrušil. O d vol a c í s o u d námitky žalo
va·ného rozsudkem odmítl. 

N e j v y Š š í s o li d zrušil rozsudky obou nižšíchsoudú i s před
chozím řízením až na výrok odvolacího soudu, že se námitky žalovaného 
proti výpovědi ze služební smlouvy odmítají. 

Důvody: 

Odvolací soud zjistil na základě výpovědí svědků, že žalovaný v prvé 
řadě byl zaměstnancem v živnostenském podniku žalující firmy a že jeIl 
vedle tohoto hlavního zaměstnání konal i práce, jichž výkonem bývají 
pověřováni z pravidla domovníci. Z výpovědí svědků je zřejmo, že ža-
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lovaný v podniku žalující firmy pracoval jako ostatní dělníci plných S 
hodin denně a že jen vedle těchto prací zametával chodník a zahrádku 
a otevíral dům, kdežto jeho manželka konala práce, které obyčejně koná 
domovník, a že žalovaný jí při tom vypomáhal jen někdy a pouze mimo 
pracovní dobu. Žalovaný byl tedy hlavně zaměstnán jako dělník v živno
stenském podniku žalující firmy a nepodléhá proto podle § 2 zákona 
o domovnících ustanovením tohoto zákona, nýbrž předpisům živRosten
ského řádu. Že v souzeném případě jde o budovu, určenou výhradně živ
nostenskému ÚČ'elu ve smyslu uvedeného §, je zřejmo ze zjištění odvola
cího soudu, že v domě, kde bydlí žalovaný a který má celý najat žalující 
firma, je její tiskárna a že tam krom žalovaného bydlí toliko ve třech 
místnostech matka majitele žalujíci firmy a že v jeclné místnosti je slo
žen nábytek jeho sestry. Výpověď ze dne 5. června 1926 není tedy vý
povědí ve smyslu § 10 zákona o domovnicích a řízeni tam upravené ne
má proto zde místa. Jelikož dále nejde v souzeném případě o najatý, 
nýbrž o služební byt (§ 2 služební smlouvy), nepřicházi v úvahu ani ří
zení podle §§ 571 a násl. c. ř. s., neboť mimosoudní výpověď ze dne 5. 
června 1926 nebyla dána z nájemniho poměru, jak předpokládají §§ 561, 
565 a 566 c. ř. s., nýbrž ze služebního poměru, upraveného služební 
smlouvou. Tato výpověď nemohla býti podkladem námitek podle § 571 
c. ř. s. a o nich nemělo býli zavedeno výpovědní sporné řízení ve smyslu 
§§ 571 a ná,sl. c. r. s. Stalo-Ii se tak přes to, bylo jednáno a rozhodováno 
o věci, která nepatří k právnímu pořadu. Rozsudky nižších soudů a ří
zení jim předcházející jsou tedy zmatečny podle § 477 čís. 6 c. ř. s. 
K této zmatečnosti bylo podle §§ 471 Čís.,7 a 513 c. ř. s. hleděti z úřední 
moci; dovolatel uplatňoval jen dovolací důvod Ns. 4 § 503 c. ř. s. a za
bývá se touto zmatečností v clovolacích vývodech jen mimochodem. vý
rok odvolacího soudu, že se námitky žalovaného odmítají, hoví práv
nímu stanovisku clovolacího soudu a nebyl proto zrušen. 

čís. 7646. 

Byl-Ii pachlýř podle pachtovní smlouvy povinen vrátiti prop,achto
vateli po ukončení pachtovní doby pmemky ve stavu hospodářského 
vzděláni, v němž je p,fevzal, a bylo-Ii ritu zabráním pozemků a jich ode
vzdáním kupiteli zabráněno, by navrátil pmemky ve stavu osetém a po
mojeném, byl na úkor propachtovatele bezdůvodně obohacen a jest po
vinen nahraditi propachtovateli náklad, jejž tento vynaložil na vzdělání 
polí a jejž by býval musel (pachlýř) vynaložiti, by vzdělal pozemky tak, 
jak byl k tomu podle smlouvy povinen. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1927, Rv I 696/27.) 

V čl. XII. pachtovní smlouvy zavázali se žalovaní pachtýři vrátiti ža
lujícímu propachlovateli spachtované pozemky ve stavu, v němž je pře
vzali. Po zabráni spachtovaných pozemků Státním pozemkovýl~ úřa-· 
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dem domáhal se žalobce na žalovaných náhrady za osiva, jimiž byly po
zemky osety na počátku pachtovni doby. O b a niž Š í s o u d Y h
lobu zamítly, Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů 
a vrátil věc prvému soudu, by o ni dále jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Nesporno jest mezi stranami, že v roce 1910 byly odevz,dány spacll
tované pozemky prvžalovanému ve stavu osetém. To se stalo i roku 1922, 
jak zjevno ze smlouvy pachtovní a z jejích příloh; nevadí, že v roku 
1922 náklad na osetí nevynaložil žalobce, nýbrž prvžalovaný, neboť 
tento byl podle pachtovní smlouvy z roku 1910 čl. XII. povine,n ode
vzdatí pozemky po ukončení pachtu žalobci ve stavll osetém, což učinil 
dne 31. května 1922, a tím přešly pozemky i s osivem a s hnojivem do 
vlastnictví žalobce a, když pak tento na základě pachtovní smlouvy ze 
dne 23. června 1922 odevzdal pachtované pozemky oběma žalovaným, 
o'devzdal jim je oseté osivem a pohnojené hnojem, kteréžto osivo i hnůj 
byly též jeho vlastnictvím, a byli proto podle čl. XII. smlouvy žalovaní 
povinni vrátití mu po ukončeni pachtovní doby pozemky ve stavu hos
podářského vzdělání, v němž je převzali. Pro nahodilou překá~u, pro 
zabrání pozemků státem a jich odevzd;iní kupitelům (jako zbytkový 
statek) zabráněno bylo žalovaným bez jich viny, by navrátili pozemky 
žalobci ve stavu osetém a pohnojeném. Nemusili tedy vynaložiti na 
polnosti osev, práci a hnojiva, jakž byli smlouvou zavázáni, a ušetřili 
tedy práci spojenou s obděláním polno,sti, ušetřili peněžítý náklad na 
nákup osevu a mohli hnoje, }ejž měli vynaložiti na pohnojení zpachto
vaných polí, použíti na pohnojení polností do vlastnictví jim připadlých. 
Tím byli s újmou žalobce obohaceni a to bezdůvodně obohaceni (§ 1447 
obč. zák.). Žalovaní byli podle čl. XII. pachtovní smlouvy zavázáni 
vrátiti zpachtované pozemky ve stavu, v němž je převzali. Tento zá
vazek vztahuje se na všechny případy zrušení pachtu, nikoli pouze na 
případ pravidelného ukončení projitím smluvené doby pachtovní. Mluvíť 
se ve čl. XII. o ukončeni doby pachtovní, aniž by se činil rozdíl, jakým 
způsobem k němu dojde, tedy o ukončení pachtu vůbec (viz rozh. 65,32 
sb. n. s.). Vysvitá též ze spisů Státniho pozemkového úřadu, že 31. 
ledna 1925 byl dvůr předán pachtýři žalobci a tím v týž den Státnímu 
pozemkovému úřadu a že byl tedy žalovanými žalobci odevzdán bez 
ho'spodářského obdělá,ní a bez osiva, jak podle čl. XII. smlouvy pach
tovní odevzdán býti měl. Byť i již žalobce neměl zájmu na tom, by mU 
pozemky byly odevzdány ve stavll hospodářského vzdělitní, jak byly. 
převzaty, jelikož jich již ani užívati ani propachtovati nemohl, nelze 
nicméně z toho vyvozovati, že neměl nároku, by mu náklad na vzděláni 
polkbyl nahražen, ježto by se jinak přece pachtýři (žalovaní) s jeho ško
dou bezdůvodně obohatili o hodnotu nákladu na vzdělání polností. Do
máhá se tedy žalobce právem, by'mu v penězích byla nahražena hodnota 
osiva, hnoje a práce, vynaložených na vzdělání poli v roku 1922, a to 
v té hodnotě, již by pachtýři byli musili roku 1925 vynaložiti, by byli 
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mohli pozemky ty vzdělati tak, jak k tomu podle smlouvy byli povinni. 
Kdyby neměli žalovaní žalobci nahraditi osev, orbu a hnojivo, byli by 
na úkor žalobcův bezdůvodně obohaceni a nejsou proto oprávněni po
držeti prospěch, který by takto se škodou žalobce jim zůstal (§ 1447 
obč. zák.). Při tom jest lhostejno, zda žalobce mohl při zpachtování 

. polí žalovaným jich zabrání státem předvídati, čili nic, neboť pouhá 
možnost zabrání neubírá ještě skutečnému zabrání povahu náhody, ana 
žádná ze stran událost, která splnění smlouvy zabránila, nezavinila ani jí 
zabránHi nemohla. Nezáleží proto na ustanovení čl. XXIII. pachtovní 
smlouvy, jehož účelem bylo jedině oprávnění žalující strany k předčas~ 
nému zrušení pachtovní smlouvy, kdyby ji žalovaní řádně neplnili. Nic 
jiného nelze vyčísti z tohoto smluvniho ustanoveni. Podle toho jest ná
rok žalobou uplatněný důvodem po právu a dovolací důvod nespráv
ného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) nižšími soudy plně 
odůvodněn). 

čís. 7647. 

Závazek, uložený pravoplatně zůstaviteli (těžaři), by se společně 
s třetl osobou usnesl na odvolání této osoby jako ředitele těžařstva 
a na ustanovení jiné osoby ředitelem těžařstva, není závazkem ryze 
osobním ve smyslu § 531 obč. zák., souvisel-li závazek s jinými povin
nostmi, jež se zřejmě týkaly majetku zůstavitelova, nikoliv jeho osoby.-

(Rozh. ze dne 22. prosince 192'1, Rv I 2060/127.) 

Právoplatným rozslldkem krajského soudu v M. ze dne 11. února 
1925 byli k žalobě těžařské společno'sti Ch. uznáni RlIdolf W. a Antonín 
Sch. povinnými 1. u-snésti se jako těžaři těžařstva B., že odvolávají 
lIstanovení žalovaného Rudolfa W-a za ředitel,e těžařstva a že ustano
vují na jeho místě ředitelem těžařstva pod,]e volby žalobkyně Heřmana 
S-a nebo Gustava K-a, nebo jinou osobu, jež žalobkyní bude udána, 
a to s touto plnou mocí: Podepsaní Rudolf W. a Antonín Sch. ustano
vují ..... předsedou těžai\stva B. podle § 144 vš. zák. horního a zmoc
ňují ho, by těžařstvo před soudem a mimo soud zastupoval, jich jmé
nem žaloby na soud podával, za ně procesní plnomocníky podle § 31 
c. ř. s. ustanovoval, dolování podle zákonných předpisů a podle svého 
nejlepšího uvážení řídil, vše, co je za ÚĎel'em správy těžařstva a k za
chování dolu nutné a účelné, předsevzal, knihy těžařstva vedl, pokud 
Se týče' jich vedení kontroloval, poměry se zaměstnanci a dělníky upra
voval, i taková prohlášení za těžařstvo k úřadftm a k soukromým oso
bám činil, k nimž by jinak zapotřebí bylo zvláštní plné moci, a vůbec 
vše předsevzal a zařídil, co pokládá v zájmu těžařstva nutným a účel
ným. Také ho opravňujeme, aby tuto plnou moc pro jednotlivé věci 
přenesl na jiného. Podepsaní prohlašují dále, že tato plná moc nemůže 
býti odvolána bez souhl,"su žalující těžařské společnosti. 2. Žalovaní 
jsou povinni tyto změny v předsednictvu těžařstva B. oznámiti revír-
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ním u báňskému úřadu v T. Antonín Seh. napotom zemřel a když byla 
těžařské společnosti Ch. proti jeho pozůstalosti povolena exekuce ku 
vydobytí přisouzeného nároku, domáhala se pozůstalost po Antonínu 
Sch-ovi žalobou. o niž tu jde, na vymáhajicí věřitelce, by bylo uznáno 
právem, že nárok vymáhající věřitelky z roz'sudku ze dne 11. února 
1925 proti žalobkyni zanikl. O b a niž š í s o u li y žalobu zamítly, 
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Podle obsahu odvolání jest 
rozhodnouti jedině o otázce, zda žalobou napadený nárok úmrtím Anto
nína Sch-a zanikl, čili nic- (§ 531 obč. zák.), ·kterouž otázku soud prvé 
stolice správně zodpověděl záporně. Mezi stranami je nesporno, že 
Antonín Sch. jest zapsán v těžařské knize jako těžař ohledně polovice 
128 kuksů těža,stva, musí tedy Antonín Seh., poklid se týče po jeho úmrtí 
jeho pozůstalost, zastoupená přihlášenou dědičkou Marií Sch-ovou, 
podle § 137, 140 až 142 hor. zák. býti pokládána za spolutěžaře. Podle 
§ 144 hor. zák. jest každé těžařstvo povinno zříditi ředitelství a opo
věděti volbu u horniho úřadu, povinnost ta postihuje tedy nejen Anto
nína Sch-a za jeho života jako zapsaného spolutěžaře, nýbrž postihuje 
po jeho smrti i jeho pozů,stalost zasl. přihlášenou dědičkou, jakožto 
povinnost vyplývající z těžařského, tedy majetkového poměru Antonína 
Sch-a, pokud se týče jeho pozůstalosti a nezakládá se tedy povinnost 
ta na výhmdně osobních poměrech zemřelého Antonína Sch-a po 
rozumu .§ 531 obč. zák. Jest správné, že podle § 1022 obč. zák. plná 
moc pravidelně zaniká též úmrtím splnomocněného, nelze však použíti 
ustanovení toho na souzený případ, kde, jak z rozsu,dku krajskéhO 
soudu ze dne 11. února 1925 v druhé i třetí stolici potvrzeného, jest 
patrno - jde o to, aby Antonín Sch., pokud se týče nyní jeho pozů
stalost, zastoupená přihlášenou dědičkou jakožto spolutěžař po rozumU 
smluvního ujednání v poměru k nynější žalované straně spoluustanovila 
určitou osobu za nového ředitele těžařstva a ustanovBní to by bylo 
oznámeno hornímu úřadu. Ustanovení ředitelství a jeho přihláška u hor
ního úřadu jest v § 144 hor. zák. všeobecně uložena těžařům (§ 149· 
hor. zák.) a postihuje tedy zákonná povinnost ta i jejich pozůstalosti, 
zastoupené přihlášenými dědici, pokud d'otycní těžaři i po svém úmrtí 
zůstávají jakožto takoví zapsáni v těžařské lmize (§§ 138, 142 hor. zák.). 
Když tedy Antonín Sch. byl odsouzen ku splnění svého obligačního 
závazku proti nyní žalované společnosti převzatého odvoláním do'sa
vadního ředitele, hlasováním pro zřízení nového ředitele a spolllpři
hláškou k hornímu úřadu, postihuje závazek ten i nynější žalobkyní, po
něvadž tu jde ° splnění Antonínem Seh-em převzatého smluvního zá
vazku, jenž svým předmětem spadá v obor předpisů §§ 142 a 144 hor. 
zák. Proto jest námitka odvolatelky, že tu jde o čistě osobtli na osobě 
zůstavitelově těsně závislý závazek zůstavitele, který nepřišel na jeho 
pozůstalost, zastoupenou přihlášenou dědičkou, zcela bezdůvodna a jest 
dovolání se žalobkyně§§ 1448 a 1022 ob. zák. obč. neodůvodněno. 
Okolnost, zda zůstavitel (jeho pozůsta.lost) podle obligačního poměrn 
by) nebo jest povinen převésti dotyčné kuksy na žalovanou společnost,. 
jest pro tento spor nerozhodna a jest proto lhostejno, zda kuksy ty byly 
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při projednávání pozůstalosti po Antonínu Sch-ovi do stavu aktiv po
jaty čili nic. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů vod y: 

Oovolac.i soud sdílí názor odvolacího soudu, že závazek uložený· 
Antonínu Sch-ovi rozsudkem krajského soudu v M. ze dne 17. února 
1925, aby se společně s Rudolfem W-em usnesl na odvolání tohoto 
jako ředitele těžařstva B. a na ustanovení Heřmana S-a nebo Gustava 
K-a za ředitele těžařstva, není závazkem nejvýš osobním ve smyslu 
§ 5:n obč. zák., který mohl plniti jen nebožtík Antonín Sch. osobné. 
Tento závazek souvisí těsně s jinými povinnostmi uvedenými v onom 
rozsudku, které se zřejmě týkají majetku Antonína Sch-a, nikoliv pouze 
jeho osoby (§ 548 obč. zák.). Zůstavitel a Rudol! W. byli jako těžaři 
iěžařstva B., to jest jako majitelé kuksů odsouzeni, by celý majetek 
iěžařstva odevzdali důvěrníkům žalované společnosti a hy tak učiniti 
rilOhli, musili se ovšem jako těžaři,nikoliv jako soukromé osoby, usnésti, 
jak jim bylo uloženo uvedeným rózsudkem. Toto usnesení stane se na 
základě vlastnictví ke kuksům, je tedy rázu majetkově právního, nikoliv 
ryze osobního, a dotyčný závazek patři )< pozůstalosti Antonína Sch-a, 
která se skládá z veškerých majetkově právních poměrů zůstavitelových, 
tedy také z jeho závazků. Je-li tomll tak, nezanikl sporný závazek 
úmrtim Antoriína Sch-a, nýbrž zatěžuje nyní jeho pozůstalost a dědičk'l 
Marii Sch-ovou, která jako taková nepotřebuje zvláštní plné moci 
k spornému u:snesení. Tím padá podklad žaloby. Oovolatelka má pravdu 
v tom, že důvěrnický poměr nebožtíka Antonína Sch-a zanikl jeho 
úmrtím. Než z toho nelze nic těžiti pro právní stanovisko dovolatelčíno, 

. jelikož nejde o pokračování v tomto poměru, naopak již za dřívějšího 
.sporu jednalo se o jeho realisaci, které žalující pozůstalost neprávem 
odp0rtlje v této rozepři. Za tohoto stavu věci není potřebí, řešiti otázku, 
zda přepsání zůstavitelových kuksů na jeho poz"stalost jest připustno 
,čili nic. 

čís. 7648. 

Simultanní hypotéky. 
Náhradnlí nárok podle § 222, čtvrtý odstavec ex. ř. předpokládá 

mimo jiné, že byl před vydáním rozvrhového usnesení vznesen návrh 
na jeho přiznám. Lhostejn~, že při pohledávce, pro niž se domáháno 
náhradního nároku, byla v pmemkové knize poznámka podle § 469 a) 
obč. zák. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1927, R II 423/27.) 
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S o udp r v é s tol i c e zamítl návrh knihovního věřitele, by mu byl 
přiznán náhradní nárok podle § 222, čtvrt)' odstavec, ex. ř. Rek u r s n i 
s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Podle § 222 ex. ř. mohou 
následující hypotekární věřitelé žádati, by j;m byl přisouzen náhradní 
nárok, byl-li předcházející simultanní věřitel uspokojen z nejvyšš.ího 
podání zcizené nemovitosti v jiném poměru) než zákon stanoví jako 
pravidlo (§ 222 druhý odstavec ex. ř.). Avšak zákon předpokládá, že 
jednotlivý následující věřitel o přiznání náhradního nároku v čas žádá. 
Exekuční soud nesmí sám od sebe jednotlivým následujícím věřitelům 
přikázati tento náhradní nárok. Hypotekární věřitel musí přiznání ná
hradního nároku navrhnouti nejpozději před skončením rozvrhového 
roku. Tvoří to část přihlášky. Podle § 211 ex. ř. je po skončení roz
vrhového roku vyloučeno doplňování přihlášky. V tomto případě při
hlásil stěžovatel a hypotekární věřitel Or. Gustav R. hypotekární po
hledávku písemně. V ní nežádal, by podle § 222 ex. ř. byl mu přiznán 
náhradní nárok pro případ, že by předcházející hypotekární věřitel 
žádal uspokojení z jednotlivých rozdělovaných podstat v jiném poměru, 
než zákon stanoví jako pravidlo (§ 222, druhý odstavec ex. ř.). Při 
rozvrhovém rokli nebyl Or.Gustav R. přítomen. Nemohl proto exekuční 
soud sám od sebe stěžovateli přiznati zmíněný náhradní nárok. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O Ů vod y: 

Rekursní soud právem nepříznal dovolacímu rekurentu náhradní 
nárok podle § 222 čtvrtý odstavec eX. ř. Předpokladem prd přiznání 
náhradního nároku jest mimo jíné, že byl na jeho přiznání učiněn návrh 
a že byl tento návrh vznesen před vydáním rozvrhového usneseni. Že 
návrhu jest třeba, plyne z ustanovení II 222 třetí odstavec ex. ř. ze slov 
»mohou žádati«, a že návrh iest učinHi před vydáním rozvrhového 
usnesení, vyplývá z předpisu § 229 druhý odstavec ex. ř., podle něhož 
v rozvrhovém usnesení má býti rozhodnuto o náhradním nároku. Oovo
lací rekurent do vydání rozvrhového usnesení, to jest do skončeni roz
početního jednání návrhu na přiznání náhradního nároku neučinil a 
proto mu tento nárok příznán býti nemohl. Názor dovolacího rekurenta, 
že mu bylo náhradní nárok přiznati z úřední moci, nemá v zákoně 
opory, naopak odporuje zákonu v ustanovení § 222 třetí odstavec ex .. ř. 
Z toho, že při pohledávce dovolacího reku renta byla v pozemkové kl1lzC 
poznámka podle § 469 a) otč. zák., že se dlužníci vzdali práva nakládati 
s hypotekou, nelze, jak činí dovolací rekurent, dovozo.vati, že měl ná
hradní nárok býti dovolacímu rekurentovi přiznán, neboť poznámka ta 
s přiznáním náhradního nároku není v souvislosti a návrhu na přiznání 
nároku nenahrazuje. Totéž platí o tom, že pohledávka dovolacího re
ku.renta měla stejné pořadí s pohledávkou banky o. Byl-Ii náhradní nárok 
přiznán této bance, stalo se tak, protože tu byly pro to předpoklady, 
zejména protože banka neopomenula, jako se stalo dovolacímu reku
rentu, učiniti příslušný návrh. 
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čis.7649. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
V meru o svolení k výpovědi jest nepřípustným dovolací rekurs 

proti usneseni rekursního soudu i v otázce útrat. 

(Rozh. ze dne 23. prosínce 1927, Rl 1072/27.) 

V řízení o svolení k výpovědi zamítl rek u r sní s o u d návrh vy
povídané strany na. náhradu nákladú. Dovolací. rekurs do tohoto usne
sení byl rek u r sní m s o ude m odmítnut. O ů vod y: Stížnost po
dána byla v řízení upraveném zákonem o ochraně nájemníků ze dne 25, 
března 1925, čís. 48 sb. z. a n., a proto lze přípustnost stížnosti posu~ 
zovati jen podle tohoto zákona. V § 4 (5) zákona jest stanoveno, že 
proti usnesení o návrhu na svolení k výpovědi lze podati stížnost! ke 
sborovému soudu prvé stolice a že jiný opravný prostředek jest vy
loučen. Není tudíž přípustna dovolací stížnost k nejvyššímu soudu a 
bylo ji jako nepřípustnou odmítnouti. . 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení re
kursního soudu. 

O Ů vod y: 

Zákon o ochraně nájemníků čís. 48/1925 byl by nedůsledným, kdy
by v § 4 (5) vylučoval jen, jak stížnost míní, opravný prostředek ve 
věci hlavní, totiž co do výroku o přípustnosti výpovědi, ale dovoloval 
jej co do výroku o podružné otázce útratové. Správnost názoru o ne
přípustnosti opravného prostředku proti výroku o útratách plyne nadto 
jasně z § 5. zákona. Řízení o přípustnosti výpovědi podle zákona čís. 
48/1925 je podle § 4 (2) řízením mimosporným. Platí tudíž pro ně 
předpis § 14 druhý odstavec nesp. říz. o nepřípustnosti stížnosti protI 
rozhodnutí druhé stolice o útratách, pokud tu není výjimek v § 5 zák. 
čís. 48/1925 vypočtených. Z těch neupravuje žádná otázku opravných 
prostředků co do útratové ho výroku. Zůstává tudíž v příčině té při vše
obecném předpisu § 14. druhý odstavec nesp. říz. Táž zásada dochází 
podle § 5. (2) zák. čís. 48/25 platnosti též pro útraty řízení opravnéh,o, 
o nichž platí předpisy sporného řízení, neboť i v tom je podle § 528 crs. 
stížnost proti rozhodnutí soudu druhé stolice v otázce útrat nepřípustná. 
Rekursní soud odmítl proto stěžovatelovu stížnost právem. 

čís. 7650. 

Byla-Ii pohledávka mezi manželi postoupena na místo placení, šlo 
zároveň o uznání dluhu mezi manželi, vyžadujícího formy notářského 
spisu. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, Rv I 320;27.) 
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Žalobě Růženy H-ové proti manželům K-ovým o zaplacení pohle
dávky, již žalobkyni postoupil její manžel., pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e i v y š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Zjištěno, že žalobkyně dala svému manželu prostředky k provozu 
jeho řeinické živnosti ze svých peněz za války nastřádaných a že jí 
manžel proto odstoupil zažalovanou pohledávku. Jde o úplatný postup, 
jehož právním důvodem jest dání na místo placení podle § 1414 obč. 
zák. Zároveň jest v takovémto postupu obsaženo i uznání dluhu mezi 
manželi, který právě tímto postupem měl býti uhražen. Ježto pak podle 
§ 1. písm. b) zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák. jest k uzná
ní dluhu mezi manželi třeba formy notářského spisu, a ježto v tomto 
případě formy této šetřeno nebylo, jest smlouva o postupu neplatná a 
věc má se tak, že žalobkyně žaluje cizí dluh a že proto není k žalobě 
oprávněna. Přisvčdčiti jest dovolateJce, že se § 1. cit. zák. nezmiňuje 
výslovně o postupu pohledávky mezi manželi. Ale jak již v rozhodnutí 
číslo 6592 sb. n. s. dovozeno, jest otázku, zda i postup pohledávky mezi 
manželi podléhá formě notářskéhO' spisu, posuzovati podle základního 
právního jednání, které poskytlo právní důvod k tomuto postupu. Jak 
řečeno, jest v tomtO' případě tímto základním právním jednáním dání 
na místo placení podle § 1414 obč. z. a nikoliv bezplatné věnování po
hledávky, ve kterémžto případě by ovšem o uznaní dluhu rtemohlo býti 
řeči. Dovolatelka poukazuje dále k tomu, že účelem postupu bylo jen, 
by mohla z této pohledávky hraditi náklady domácnosti. OdvO'lací soud 
sice ve shodě s prvým soudem připouští tento účel, ale zároveň zjiŠllění 
prvého soudu doplnil zjištěním, z něhož plyne, že šlo o dání na místě 

. placení. Nelze proto mluviti, jak dovolat elka míní, o bezplatném po
stupu, t. j. že manžel žalobkynin neučinil nic více, než že poskytl, plně 
povinnosti § 91 obč. zák. mu uložené, prostředky :k úhradě nákladů 
domácnosti. Posléze dovolatelka poukazuje k tomu, že privní jednání, 
jimž poskytla manželi ku provozu řeznické živnosti zápůjčky, potřebo
valo rovněž formy notářského aktu, a že, když toto právní jednání pro 
nedostatek předepsané formy není platným, nelze prý na něm zalo·žiti 
právní důvod postupu. Ale tu stačí poukázati na předpis § 1432 obč. 
zák., podle něhož lze s právními účinky platiti i dluh, který je neplatný 
jen pro nedostatek. formálnosti. 

čis. 7651 •. 

Zásada proied:naci nedovoluje soudu, by hleděl ke skutečnostem, 
svědkem sice tvrzeným, jichž však stratlla ani před tIm nepřednesla, 
ani si po té neosvojila a jež by žalobní nárOk postavily na jiný záldad 
než žalobcem uplatněný. 

'(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, Rv 1654/27.) 
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žaloba o náhradu škody byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří 
s tol i c, N e j v y Š š i m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovoláni, uplatňujicí jen důvod nesprávného právniho posouzení 
věci podle § 503 čis. 4 c. Ť. s., není oprávněno. Dovolatel zdůraz,ňuje, 
že tento důvod shledává toliko v tom, že odvolací soud pokládal za 
nepřípustnou novotu (§ 482 c. ř. s.), co novotou není. Není v právu. 
Nehledíc k tomu, že by v kladném připadl' byl spíše na místě dovolací 
důvod rozporu se spísy podle§ 503 čís. 3 c. ř. s., nebyl by ani tento 
důvod opodstatněn. Žalobce snažil se teprve v opravném řízení dohnatí 
na přednesu, co v první stolici zameškal a proto nejsou oprávněny jeho 
výtky, které činil prvnímu soudu pod titulem odvolacího důvodu ne
správ,ného hodnocení průvodů a které nyní činí druhému soudu pod 
titulem dovolacího důvodu nesprávného právního posouzeni věci. Jde 
o žalobu o náhradu škody. Bylo na žalobci, by nárok ve směru skut
kovém jak co do základu, tak co do výše substancoval, t. i. uvedl ve 
svém přednesu pravdivě, úplně a určitě všechny skutkové okolnosti 
potřebné k odůvodnění jeho ža!obniho. návrhu .(§§ 226, 178 a 179 c. í'. 
s. j. žalobce opřel svůi nárok na tvrzení, že mu žalovaný postoupil 
výhradné autorské právo na svazky sbírky ,,2 pamětí amerického de
tektiva Harry W -a«, že však přes to po <té vydal svazky čís. 7 až 10 
v nakladatelství Oldřicha Č-a a změnil název na "c. M!. M. Tajuplná 
dobrodružství« a že žalobce tím jednáním utrpěl škodu. Nic jiného ža
lobce v první stolici nepřednesl, takže nebyloí níc jiného předmětem 
jednání a dokazo.vání než otázka, zda žalovaný tvrzeným způsobem po
rušil smlouvu o postoupení výhradného práva autorského. Podle zá
sady projednací nesměl soud sám zanášeti. do sporu novou spornou 
látku a opírati žalobcův nárok o skutečnosti nepřednesené. Když pak 
první soud v mezích námitky žalovaného zjistil, že strany byly spolu
nakladateli a při zrušení společnosti si rozdělily zbylé svazky řečené 
sbírky na polovic, a že žalovaný podle ujednání hy-I oprávněn zciziti 
svazky, jež dostal ze společné zásoby, bylo tím žalobcovo tvrzení v.y: 
vráceno čimž zároveň padl podklad jeho nároku. Teprve v odvola11l 
snažil s~ žalobce, opíraje se o výpovcd' svědka Oldřicha č-a, odůvodniti 
svůj náhradní nárok jinými skutečnostmi, totiž tvrzením, že žalovaný" 
prodav svou polovici svazků č-ovi, dal tomuto souhlas, by svazky JIZ 
vytištěné vydal zkompletisované, t. j. pod jinými obálkami a pod jiným 
spisovatelskýmiménem. .lest na bíledni, že tll jde o docela nový podklad 
náhradního nároku. Nezáleží na tom, co nového uvedl svědek. Bylo věcí 
žalobcovou, by řídě se předpisem § 178, uvedl buď v žalobě nebo ve 
svém přednesu podle pravdy, úplně a určitě všechny skutkové okolnosÍ1 
potřebné kodllv~dnění žalobního. návrhU. Když tak neučinil, musí si 
přičíSli následky, neboť soud nemohl přihlížeti ke skutečnostem,kter~ 
by snad hyl mohl zjistiti z průvodníh.o řízení; kterých však ~!ran~ anI 
před tim nepřednesla, ani dodatečně Jako sve tvrzem SI nepnsvopla a 
o nichž důkáz nebyl ani vedenan; připuštěn. Účelem dokazování nebylo 

- čís. 7652 ._-
207" 

pátrati po nové procesní látce, nýbrž jen dolíčiti pravdivost látky již před
nesené (§§ 276 a 277 c. ř. s.). Právem tedy ani odvolací soud k novým 
skutečnostem podle § 482 druhý odstavec c. ř. s. nehleděl a ani dovolací 
soud podle § 504 druhý odstavec c. ř. s. k nim hleděti nemůže. 

čís. 7652. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čÍs. 48 sb. z. a n.) •. 
Předpis § 31 čís. 3 zák., jímž byly obecní domy vyňaty z působností 

zákona, nemá zpětné účinnO'sti a nedotýká se nároku na vrácení nájem
ného, pokud bylo proti předpisům dříve platných zákonů o ochraně 
nájemců přeplaceno. Přeplatky za dobu pO' 1. dubnu 1925 nelze však 
již žádati. 

Dohodou PO'dle § 12 (1) rO'zumí zákO'n dohodu O' zvýšení nájemnéhO' 
z některého z důvodií § 12, PO'kud neodporuje ustanovením zákona, ni
koliv smlouvu o povšechném zvýšení nájemného. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, Rv I 659/27.) 

žalobce domáhal se na žalované obci vrácení přeplatků nájemného· 
za dobu od 1. července 1923 až do 31. prosince 1925, pokud zaplatil 
více, než byl podle §§ 9 a 15 zákona na ochranu nájemníků povinen, 
a opřel žalobu o předpis § 20 zákona na ochranu nájemníků. Šlo jednak 
o zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., který platil až do 
30. dubna 1924, pak o zákon ze dne 25. dubna 1924, ČÍs. 85 sb. z. a 11,.,. 
který měl platiti do 30. dúbna 1925, ale platil jen do 31. března 1925 
a konečně o zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., který 
platí dosud. O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu z důvodu, že byl,,
podána až dne 30. června 1926, tedy již z a platnosti nynějšího zákona, 
jenž se podle § 31 (1) čís. 3 nevztahuje na domy, jež jsou od 1. listo
padu 1918 ve vlastnictvi obce a k nimž náleží i dům, v němž měl ža
lobce místnosti najaty. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a potvrdil napadený roz
sudek, pokud jím byla zamítnuta žaloba o vrácení přeplatků nájemného 
za dobu od 1. dubna do 31. prosince 1925, jinak dovolání vyhověl, zrušil 
rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by, dopl'ně 
řízení, znovu rozhQdl o ostatním žalobním nároku. 

Důvody: 

Oba niŽŠÍ soudy jsou toho názoru, že nárok na vrácení přeplatku 
nemůže již býti proti obci uplatněn, pro lože pro dům neplatí již ochran~ 
nájemníků, tudíž ani ne předpis § 20 (3) zák. o ochr. náj. Názor tento, 
který v podstatě vyslovuje, že nový zákon působí zpět i na právni po-o 
mě'ry, založené za dřívějšího práva, jest mylným a právem ho žalobce 
napadá z důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čÍs. 4 
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c. ř. s.). Nejvyšší soud vyslovil již v rozhodnutí čís. 2216 sb. n. s., že 
nárok na vrácení přeplatku činže nutno posuzovatí podle zákona té 
doby, do níž.jeho vznik spadá (§ 5 obč. zák.), leda že by pozdějšízá
kon byl nadán zpětnou působností, čehož nebylo v poměru zákona ze 
dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. (o který tehdy šlo) k nařízení 
ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. Totéž platí i v tomto pří
padě. Podle zásady, že zákony nepůsobí zpět (§ 5 obč. zák.), jest podle 
nového zákona posuzovati jen právní poměry za jeho platnosti nově 
vznikající, kdežto právní poměry založené za panství dřívějšího zákona 
jest i na dále posuzovati podle tehdejšího práva. Aby bylo lze užíti 
nového zákona i na dřívější právní poměry, založené před jeho působ
ností, a posu.zovati věc jen podle nového práva, k tomu by bylo třeba, 
by nový zákon výslovně takové u13tanovení obsahoval - zejména v t. zv. 
přechoct>ních předpisech - nebo, by aspoň z obsahu nového zákona 
bylo zřejmo, že jde o právo .donucovací, podle kterého mají se říditi 

i dřívější právní poměry. Nic takového nový zákon o ochraně nájem
níků neustanovuje a nic takového se z něho vyčísti nedá, neboť ust,,
novuje v § 33 prostě, že nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1925, a že 
dřívější záko'n pozbývá účinnosti dnem 31.· března 1925. Nedostatek 
t. zv. přechodních ustanovení není tedy důvodem pro názor žalované 
- jak tato v dovolací odpovědi míní - nýbrž pro t i němu. Ježto 
pak dřívější zákony čís. 85/1923 a čís. 85/,1924 vztahovaly se i na 
dům, o který tu jde, nutno posuzovati žalobcův nárok na vrácení pře
platků proti obci jako pronajímatelce podle práva doby, kdy vznikl, 
jako proti každému jinému pronajímateli. Žalovaná obec namítala ji? 
v první stolici a namítá také v dovolací odpovědi, že žalobce při vý
počtu přeplatků hleděl jen k obecně přípustnému zvýšení nájemného 
podle § 9 zákona na ochranu nájemníků, al.e nehleděl ke zvýšení, od'l
vodněnému podle § 12 zákona o ochraně nájemníků zvýšením udržo
vacích a správních nákladů. Ani tato námitka není odůvodněna. Předpis 
§ 12 (,1) obou uvedených zákonů. ustanovuje do'slovně: »Nad míru 
uvedenou v §§ 9 a \O smí býti zvýšeno nájemné jen z důvodů uvede
ných v odstavcích 2. až 5. a to, nedojde-li k dohodě, jen uzná-li okresní 
soud zvýšení přípustným.« Žalovaná netvrdí, že okresní soud uznal 
zvýšení nájemného podle § 12 za přípustné (§ 21), naopak odkazuie 
žalobce na předpis § 21, tvrdíc, že neměla důvodu, by dala soudně 
určiti požadované zvýšení, protože prý žalobce byl s ujednaným zvý
šením srozuměn a zvýšené nájemné platil. Ž"lovaná však vykládá ne
správně »dohodu« v § 12 (1) zminěnou. Tím rozumí zákon jen do
hodu o zvýšení z některého z důvodů uvedených v odstavcích 2. až 5. 
jen taková dohoda nahrazuje úpravu soudní a jest platná jen potud, 
pokud smluvená úplata neodporuje ustanovením zákona o ochraně ná
jemníků [§ 20 (1) J. Není tu tedy míněna smlouva o povšechném zvý
šení nájemného bez specifikace podle § 12 zákona o ochraně nájem
níků. Tato smlouva, pokud by odporovala ustanovením zákona, je,t 
podle § 20 (1) neplatná a má za následek, že i smluvně přeplacené 
nájemné lze požadovati zpět [§ 20 (3) J. Na předpis § 12 nemůže se 
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tedy žalovaná obec odvolávati. Že nelze spatřovati vzdání se nároku 
v !~;n, že nájeml;ík, p~ delší čas zvýšené nájemné platil, vyslovil nej
vyssl soud JIZ v rečenem rozhodnutí čís. 2216 sb. n. s. Že jest žaloba 
~odle § 20 (3) promlčena, nebylo namítáno (§ 1501 obč. zák.) a ne
tr:oba se d,oty~nyr~!. vyvody ~ovolasího spisu obírati. jež,to neobstojí 
nazor, z nehoz nlzSI soudy pn zamltnutí žaloby vycházely, ale v di'l
Sl:dku :ohoto o názoru. neby~o zji~těno,. zda a pokud žalobce podle do tyč
nych, predplsu na naJemnem preplatll, a mezera tato zasahuje až do 
prvnr stolice, bylo postupovati podle § 510 c. ř.. s. a jest oprávněn 
i druhý dovolací důvod podle § 503 čís. 2 c. ř. s. Za tohoto stavu věci 
netřeba se ?bí~ati v~vody dovolání, pokud se odvolávají také na předpis. 
§ 1431 obc. zak. Vse to, co dosud uvedeno, platí však jen o žalob ním 
nároku na vrácení přeplatků do 31. března 1925. Dovolatel ovšem za
st~vá n~~or" že,jest ?právněn žádati také přeplatky za další dobu, pro
toze.zvysene naJemne plattl na zakladě ujednání ze dne 17. srpna 1923, 
ktere podle § 20 (1) tehdy platného zákona ze dne 26. dubna 1923 
'čís. 85 sb. z. a n. bylo neplatné. Ale dovolatel přehlíží, že neplatná 
byla smlouva jen, dokud byla zákonem zakázána. jakmile však' tento 
zákaz přestal, jakmile byl dům obce podle § 31 (1) čís. 3 zákona ze dne 
26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. vyňat z působnosti zákona a obec 
byla oprávněna požadovati i zvýšené nájemné a jakmile žalobce toto 
nájemné platil, platil podle smlouvy, jejíž platnost od 1. dubna 1925 
tím i mlčky mnával (.§ 863 obč. zák.) a nemůže pro další dobu nic 
požadovati zpět. 

čís. 7653. 

I při mwelích odloučeně žijících dlužno co do povinnosti vyživo
vací hleděti k napotomnimu chování se manželů a nelze man!lela s i'eho 
námitkami proti povinnosti platiti manželce výživné poukazovati na spor 
o rozvod, v němž by mohl uplatniti poklesky mamelčiny. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, Rv 1 715/27.) 

Žalo?ě odl~~?e~ě žijící manže:ky proti manželi o placení výživného 
bylo obema D!ZSlml soudy vyhoveno. N e j v y Š š í s o II d zrušil roz
sudky obou nižších soudů a vrátil věc soudu prvé stolice, by dále jednal 
a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolateli, uplatňujícímu dovolací důvody podle čís. 2 a 4 § 503 
c. ř., s. sluší přisvědčiti, praví-li, že manželův závazek, poskytovati 
manzelce podle § 91 obč. zák. slušnou výživu p,odle svého jmění, není 
!ed~o~tranným zá:,a~k~m.' nýb:ž test spiat se zákonitými závazky man
zelCtnyml, nepomlJe]IClml lakttckym rozchodem manželů, ostatně usta
novením § 93 obč. zák. zakázaným. Tak zejména nepomíjí faktickým 
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rozchodem v § 90 obč, zák. ustanovená vzájemná povinnost obou man
želů k zachování manželské věrnosti, kterážto povinno-st nezaniká ani 
rozvodem manželů od stolu a lože. Je-Ii manželka i po faktickém, třebas 
i manželem svévolně a zlomyslně způsobeném rozchodu vázána man
želskou věrností a povinností slušného zacházení, jak jí to ukládají 
us,tanovení §§ 89 a 93 obč. zák., nelze schváliti právní názor nižších 
soudů, že se při posuzování vyživovací povinnosti manželovy nemá 
dbáti událostí po odchodu manžela ze společné domácnosti, zejména 
výstupu ze dne 24. listopadu 1925, jakož i okolnosti, že se žalobkyně· 
podle tvrzení žalovaného dopustila po 28. říjnu 1925 s B-em cizoložstvi, 
poněvadž prý tyto okolnosti mohly snad býti rozvodovým důvodem, 
o rozvod však nejde v této rozepři. Fakticky od muže odloučeně žijící 
manželka nemá v příčině vyživovacího nároku proti manželu více práv, 
než manželka od stolu a lože pravoplatně rozvedená. Když tedy žalo
vaný uváděl proti žalobnímu nároku takové okolnosti, které po případě 
mohou se zřetelem na předpis § 1264 obč. zák. vylučovati vyživovací 
nárok manželčin a nemůže býti na soudu, by_ si sám od sebe dal otázku, ' 
zda spoluvinné manželce nepřísluší výživné podle dvorského dekretu ze 
dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s., ježto tento dekret předpokládá 
kromě jiného již povolený rozvod od stolu a lože z oboustranné viny 
manželů - bylo povinností soudui' by se obíral s těmito okolnostmi, by 
provedl důkazy v přičině nich nabízené a učinil potřebná zjištění. Do
pouští-li se na jedné straně, by před rozvodem manžel byl uznáván po
vinným, platiti od něho odloučeně žijící -fnanže1ce výživné, nehe ho na 
druhé straně s jeho námitkami vyživovací nárok vylučujicími odkazovati 
na rozvod-DVOU rozepři a odbývati jeho námitky tvrzením, že jde jen 
o rozepři o výživné. Povinnost vyživovací múže doznati i u nerozvede
ných manželů pozdějším nepřístojným chováním manželovým změny. 
Opustí-li manžel manželku bezdůvodně, nastane tím protizáko'nný stav, 
za něhož je povinen poskytovati jí výživu. Při tom stále trvá možnost, 
že manžel změní své chování a se k manželce vrátí, jak již jednou tornu 
bylo v souzeném připadě. Znemožní-li mu manželka pozdějším nepří
stojným chováním jeho návrat, přestane jeho opuštění a odloučené po
bývání od manželky býti bezdůvodným a od toho okamžiku zajisté neni 
povinen poskytovati výživu manželce, která mu cizo.Jožstvím nebo man
želskou nevěrou nebo vůbec z nějakého jiného důvodu, jsoucího rozvo
dovým důvodem, znemožnila návrat do společné domácnosti. Pak pře
stává manželovo opuštění býti bezdůvodným a, jako nelze nutiti man
želku, by se domáhala rozvodu, nelze nutiti ani manžela, by se domáhal 
rozvodu z té příčiny jenom proto, by byla otázka výživného řešena. 

čís. 7654. 

Zrušení spoluvlastnictví podle § 830 obč. zák. 
Ke »škodě ostatních spoluvlastníků« se vyhledává, by tu byla sku

tečně škoda, nestačí o sobě lstivé jednání. 
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Bytová nouze jest stavem trvalým, s jejíž odstraněním nelze v do-

zírné době aní počítati. . '.' . ' 
Smlouva mezi manželi o koupi nemovltosÍl nem smlou~ou sv.ateb~l; 

třebas byla sepsána ve formě notářského spisu a byl v Ol obsazen tez 
vzájemný testament. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, Rv I 891/27.) 

M"nželé byli spoluvlastníky nemovitosti. Manžel, žaloval manželku 

O" vod manželství od stolu a lože z důvodu hlubokeho rozvra.tu man-. 
orz dl "lb želství a nepřekonatelného odporu a kromě toho po ~ na. m za ~ u; 
o niž tu jde, o zrušení spoluvlastnictví k n~movltost:. ,zalobe .o zrusem 
spoluvlastnictvi bylo vyhověno s o u d Y v sec h trl s t o II C, N e J
v y Š š í m s o ude m z těchto 

d Ů vod ů: 

Žalovaná napadá rozsudek odvolacího soudu proto, .že odvolací .soud 
zastává stanovisko, že v tomto případě nejde. a~1 .0 ne~casnost am ze by 
rozdělením nemovitosti utrpěla škodu a koneme ze pry lest nerozhodne, 
zda žalobce jednal lstivě. Než stanovisko odvolacího soudu nelze pro
hlásiti za nesprávné. Podle § 830 obč. zák. r;esmí býti právo na zrušení 
spoluvlastnictví vykonáno v nečas nebo n~ skodu. ostatmc~ spoluv;ast
níků. O lsti vůbec toto ustanovení nemluvl, Jehkoz na rozdll od § ,.212 
obč. zák. požaduje něco vice, totiž aby rozděleni n~bylo ~P?jeno se; sk~
dou pro ostatní spoluvlastníky. Nestači t':.dy Is.tr;e Jedn~Dl o so~e, ny~ 
brž musí tu býti přímo škoda. Tuto spatrovala zal ovana podle za10bm 
odpovědi jednak v tOI11, že přijde o ~~o~ ];OI.oVICI .domu, Jedna~ v tOI~I, 
že bude vydána na pospas nouzI o pnstres:, Jeh~oz v. R., ~. okoh b~ ~u: 
bec v celém politickém okrese B-skěm .nem bytu. Avsak uJma. prva Jesl 
výronerri práva propůjčeného zásadne druher;lll spolu.vlastnr~u P?dle 
§ 830 obč. zák. a nemůže býti považována za s~odu. yzdyť o .skode, by 
mohla býti řeč jen tehdy, kdyby prospěch, jenz by ]Ina~. patnl obema 
spoluvlastníkům, připadl pouze jednomu (srov; sb. n. s. CIS. 2942)',Ne
rozhodnou jest i námitka druhá, neboť ?yt,ova n.aUl,e. Jest.,stavem ,rva
lým, s jejímž odstraněním nelze v dozlrne do~e am poclt.a~. Jde Jen 
o subjektivní poměry žalované a z mch plyn.oucl. subJeklrvnr skodl:, pro 
něž by žalobce po připadě n~mohl nikdy. s.ve pravo p? rozumu vys.e CI
tovaného ustanovení vykonalr. Rozhodu]Iclm JSou tohko obJeklrvm po
měry, dotýkající se věci samé a mající na ni .účil~ek, těc~ však do~ola
telka neuvádí. Bezvýznamnou jest však i ~Ials;. nétmlt~a,v z: ohledne do
mu čís. 228 v R. byla ujednána svatebm smlouva, Jez Jest posud po 
právu, a že se žalobce nemŮže domáhati zrušení ~poluvl.ast~ictví. Le~ 
tu nejde o svatební smlouvu po rozu:nu §:217 a nasl. obc. z.ak., I kdyz 
smlouva byla před notářem ve forme notarskeho SpiSU uzav;ena a Jest 
v ní obsažen i vzájemný testament. Smlouvou tou neupravuji se maJet-
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kové poměry manželů jako takových pouze pro dobu trvání manželství, 
aniž jest jejím účelem, by bylo postaráno o hmotné zaopatření pozůsta
lého manžela pro případ smrti manžela druhého, nýbrž jde tu o klLpní 
smlouvu, třebas byla sepsána ve formě notářského spisu a nadepsána 
»svatební smlouva«, neboť z ní nikterak neplyne, že bylo úmyslem stran. 
by upravily své majetkové poměry po dobu manželství. Na věci pranic 
nemění, že jest ve smlouvě obsažen vzájemný testament, jelikož vzá
jemné testamenty, nejsouce smlouvou, nemohou již proto býti ani smlou
vou svatební. 

čís. 7655. 

Podána-li žaloba zápůrčí podle § 523 obč. zák. a žalovaný se bránil 
námitkou veřejnosti cesty, jest sice žaloba přípusína, avšak nepřipustna 
jest obrana žalovaného. 

Nezabýval-Ii se soud prvé stolice nepřípustností pořadu práva a te
prve odvolací soud k námitce nepřípustnosti pořadu práva uznal pořad 
práva přípustným, jest dovolací soud oprávněn řešiti otázku přípustnosti 
pořadu práva. 

Mylný právní názor není z.aviněním soudu ve smyslu § 51, druhý od
stavec, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 23. pr:osince 19:27, Rv I 910/,27.) 

Zal oba byla založena na tvrzení, že ž~lovaní chodí po louce žalobců 
č. kat. 89/8 v N. a osobují si k tomu právo, jehož nemají, a vyhodili také 
šraňky, které tam žalobci k zabránění chůze postavili. Žádost žaíobní 
zní v ten rozum, že žalovaným nepříslusí ani jako vlastníkům domku 
čp. 21 v N. ani osobně služebnost cesty po oné parcele, že jsou povinni 
to uznatí a zdržeti se veškerého jednání, které by se jevilo jako výkon 
této služebnosti, zejména chůze po parcele. Žalobě bylo vyhověno 
s o u d yv š ech tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Žalóba byla založena na tvrzení, že žalovaní chodí po louce žalobců 
Č. kat. 89/8 v N. a osobují si k tomu právo, jehož nemají, a vyhodili 
také šraňky, které tam žalobci k zabránění chúze postavili. Žádost ža
lobní zní v ten rozum, že žalovaným nepřísluší ani jako' vlastníkům 
domku Č. p. 21 v N. ani osobně služebnost cesty po oné parcele, že jsou 
povinni to uznati a zdržeti se Veškerého jednání, které. by se jevilo jako 
výkon této služebnosti, zejména chůze po parcele. Žalovaní namítli, že 
bylo již v přídělovém řizení, v němž žalobci parcely nabyli, hlášeno pří
dělovému komisaři, že po parcele vede pěšina, jíž se všeobecně používá, 
což n,ižší stolice pojaly jako námitku cesty veřejné, kterou však neuznaly 
za duvodnou. Prvý soudce, jenž se otázkou přípustnosti pořadu práva 
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vůbec nczab\'val praví že veřejnou se cesta nestala, pončvadž není jako 
taková zapsána ~ kniz~ pozemkové, aniž' tvrzeno, že obec cestu prohlá
sila za veřejnou. Odvolací soud na námitku nepřípustnosti pořadu ~'ráva 
v odvolání vyslovil, že se odvolání, pokud se opírá o tento dl'tvod zma
tečnosti. zamítá, protože se žalobci domáhají oduznání práva chůze, jež si 
žalovaní osobují, takže jde o žalobu soukromoprávní, a ve věci samé od
volání nevyhověl, protože k tomu, by pěšina byla pokládána za veřejnou, 
iest prý třeba, by tu kromě veřejného užívání bylo i usnesení obecního 
zastupÍtelstva, přiznávající pěšině povahu cesty veřejné, takové usnesení 
však tvrzeno nebylo, a nebylo tcdy třeba také zjišťovati ani veřejné uží
vání. O otázce přípustnosti pořadn práva rozhodl tedy pouze soucl od- . 
volací, a to kladně, uznav přípustnost, ve věci samé obě stolice nižší 
rozhodil'o námitce, že cesta je veřejná, ln"eritorně, povahu veřejnosti jí 
odepřevše. Dovolání dovozuje, že věc patří na pořad správní, domáhá 
se proto odmítnutí žaloby pro zmatečnost podle § 477 čÍs. 6 c. ř. s. a 
žádá, aby bylo zjištěno, zda je tu veřejná cesta a z jakého dtrvodu po
vstala, a by k tomu cíli slyšeni byli starosta obce a nynější i ořívější 
členové obecniho zastupitelstva a aby bylo provedeno místní ohledání. 
Ale dovolateli nelze v tom přísvědčíti, neboť jak skutkový děj dokazuje, 
domáhají se žalobci. v žalobě oduznání služebnosti cesty tedy práva SOll

krOlného) a odpírají výslovně služebnost tu žalovaným i jako vlastníkům 
domku č. p. 21 v N., i osobně, tedy i jako pozemkovou služebnost reální 
podle § 473 obč. zák., i jako pozemkovou služebnost osobní (nepravr
delnou) podle § 479 obč. zák., což jest očividně žalobou zápůrčí podle 
§ 523 obč. zák., jež nesporně na pořad práva náleží a nelze ji tedy pro 
nepřípustnost pořadu práva odmítnouti, jak žalovaní v opravné;n řízení 
žádají. Za to však ovšem nepatří na pořad práva nárok na užívání cesty 
veřejné jako takové, tedy z důvodu její veřejnosti, neboť rozhodovc<i 
o tom, zda je cesta veřejná, nepatří na pořad práva, protože nejde o věc 
občanskou, jak to § 1 j. n. nazývá, tedy soukromoprávní, nýbrž o zále
žitost veřejné komunikace, která jest záležitostí veřejné správy (samo
správy) a řádným soudům není nikde přikázána, důsledně nemůže tedy 
příslušeti na pořad práva ani nárok na užfv"ní cesty z její veřejné po
vahy vyvozovaný, neboť i nárok ten jest veřejnoprávním. Podrobněji 
vyložena tato otázka v rozhodnutí Rv I 77/25 (čís. sb. n. s. 4604), ale 
stačí to, co zde uvedeno. Nárok takový nemůže se tedy u řádných soudů 
uplatňovati nejen žalobou, ale ani námitkou) jak činí žalova-nÍ, a nemi'lle 
soud o takové námitce rozhodnouti pro nepřípustnost pořadu práva. 
Jestliže tedy žalobci podali' žalobu zápůrči v sOllkromoprávním smyslu 
§ 523 obč. zák., ale žalovaní se bránili námitkou veřejnosti cesty, jest 
žaloba přípustna, avšak naprosto nepřípustna jest obrana žalovaní'ch, 
kteří se měli omeziti na námitky soukro1110práv'Dí, na př., že, jak a proč 
jim odpíraná služebnost cesty přísluší, a měli si, ať by spor tento do
padl jakkoli, veřejnost cesty a svůj nárok na její užívání z této její po
vahy plynoucí uplatňovati pořadem samosprávným. Bylo tedy žalob\l 
připustiti, avšak nelze vůbec hleděti k námitce žalovaných pro nepří
pustnost pořadu práva. V tom právě nižší stolice učinily chybu, že o ni:· 
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mitce té a tudíž o tom, zda cesta je veřejná, rozhodly, lhostejno, :2c zá
porně, oduznavše jí povahu veřejnosti, neboť chyba by zůstala stejnou, 
kdyby byly rozhodly kladně, povahu veřejnosti jí přiznávajíce. Jde jen 
o to, může-li nejvyšší soud vzhledem k plenárnímu usneseni čís. 3775 
sb. n. s. o otázce přípustnosti pořadu práva rozhodovati, čí zda je roz
hodnutím odvolacího soudu vázán. Podle usnesení toho byl by jím vá
zán, kdyby tu byla srovnalá rozhodnutí nižšich stolic, těch' tu však není, 
neboť první stolice vůbec se otázkon přípustnosti pořadu práva neza
bývala, rozhodnuti o ní neučinila, a teprve odvolací soud na námitku ne
připustností pořadu práva v odvolání pořad práva umal, je tu tedy teprv 
rozhodnutí jedné stolice, které bylo napadeno přípustným a včasným 
opravným prostředkem a moci práva tudíž nenabylo: musil tedy nejvyšší 
soud otázku řešiti. Tím je vyřízen důvod zmatečnosti čís. 6 § 477 c. ř. s. 
Pokud však jde o domnělou zmatečnost podle čís. 9 téhož §, zakládá jí 
dovolání na tom, že napadený rozsudek necituje předpísy zákona, na 
nichž buduje své rozhodnutí, že veřejná cesta může povstati jen us'ne
sením obecního zastupitelstva. Ale v tom nikdy nemtlže spočívati zma
tečnost, neboť předpisy zákona musí znátí opravná stolice, i když ne
jsou cítovány a tak ve skutečno'sti nejde o zmatečnost, nýbrž o právní 
posouzeni. Ve věci samé, pokud na pořad práva patří, t. j. zda žalovo
ným přísluší služebnost cesty, zvláŠtě chůze, tedy soukromé právo věcné, 
nebylo žalovanými takové právo tvrzeno, neboť, když se vyloučí jejích 
námitka, že jde o pěšinu všeobecně použí,vanou, které právě nižšími sto
licemi a v opravném řízení i žalovanýmí (dovolatelí) samými používáno 
jest jako námitky veřejnosti cesty, o které nelze pro nepřípustnost po
řadu práva rozhodnouti, neuplatňují žalovaJl1í vůbec žádného jiného práva 
na užívání sporné cesty, tedy také žádného soukromoprávního, a prá
vem tedy žalobě vyhověno býti muselo, pročež bylo i dovolání ve věci 
samé zamítnouti. 

Návrhu dovolatele, by nižší stolice odsouzeny byly v náhradu útrat 
procesních podle § 51 druhý odstavec c.ř. s., nelze vyhovělí, protože 
právní názor, byť mylný, nemůže býti nikdy pokládán za zavinění ve 
smyslu citovaného předpisu, neboť by se tím všecko vykonávání justíce 
znemožnilo, ježto nebylo by nikoho, kdo by chtěl vzíti na se jako soudce 
rísiko zodpovědností, když jeho právní názor nebyl by vyšší stolicí 
schválen. Bylo tedy návrh ten z.amítnouti. 

Čís. 7656. 

Byl-li advokátní komorou povolen zápis do seznamu advokátů, 'plati 
pro celou říši a nemá jiná advokátní komora, vyřizujíc ozt!lÍmooí advo
káta o zam!ýšleném přesídlení do jejího obvodu, právo, přezkoumávati 
oprávn~nost zápisu. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1927, R II 421/27.) 
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v Ý bor tll o r a v s k é a d v o kát II í ,~o n~ o : Y, nev~al -na \:~
domÍ oznámení Dr. C-a, jímž ohlašoval zamyslene presldlem z Bruntalu 
clo šumperka. Valná hromada moravské advokátní komory napadené 
usnesení potvrdila. 

Ne j v y Š š í s o LI d změnil napaden~ usnesení, iakož, i us~esen~ 
výboru advokátní komory v ten rozum, ze vzal na vedoml oznamem 
Dra C-a o zamýšleném přesídlenÍ. 

Důvody: 

Jde jedině o to, zda je komora, v jejíž obvod advokát, sídlící dosud 
v obvodu ji-né komory, chce přesídlití, oprávněna přezkoumávati, z.d~ 
advokát oznamující přesídlení byl právem zapsán do seznamu advokalu 
své posavadní komory. Obdobný případ b~1 již řeše~n zdejším rozhod~ 
nutím čís. 5028 sb. n. s. ve smy"lu zápomem, pročez se na rozhodnutI 
to odkazuje. Odvolati se sluší i na plenární usnesení Čiís. 6594 sb. n. s. 
vynesené právě na žádost advokátní komory moravské, v n~mž dovo
zeno že zákon zaujal stanovisko na prospěch žadatele o zápiS a nedo
voluJe proti příznivému vyřízení opravného prostředku, .':ť ž~dost po
vo1i1 výbor nebo teprv valná hromada komory, pokud se tyce vybor nebo 
teprv vrchní zemský soud. Byl-li tudíž jíž advokátní komorou povolen 
žadateli zápis do seznamu advokátů, platí to pro celou říši a žádná 
druhá advokátní komora nesmí se podlé rozhodnutí čís. 5028 osobovati 
právo přezkoumávali oprávněnost zápisu a právo opravné neb dozorčí 
stolice nad komorou zápi's povolivší, neboť jí nikde v zákoně právo ta" 
kové přiznáno není, nýbrž zápis mohl by býti zvrácen podle § 13 písm. 
a) dísc. statutu jedině a výlučně jen v cestě disciplinární, kdyby se za
psanému dokázalo, že zápís přes zákonnou překážku vyloudil, načež je 
právě bezpodmínečně trest výmazu ze seznamu. Mimo tento případ musí 
však každá advokátní komora dbáti zápisll a nabytého jím práva advo
kátova neboť úcta před nabytými právy jesť základem každého p'ráv~ 
ního řidu. Z télo zásady stanovena jest jen v § 15 disc. stat. výjimko 
potud že, byl-li ad,vokát z jakéhokoli důvodu kárně ze seznamu vyma
zán a' povolila-li mu pak některá komora po uplynutí zákonných tří :;et 
opětný zápis, může komora, z jejíhož seznamu se výmaz stal, odepntJ 
mu přepis do svého seznamu z důvodu, že není důvěryhodným. Zákon 
dává tu právo ien této jediné komoře, nikoli tedy i komorám druhým, 
odepřítí advokátoví přesídleni do jejího obvodu z "důvodu mravní úhony, 
která na něm lpí, ale nikoli z jiného důvodu. Toto dvojí omezení, ome
zení za onu jedinou komoru a na ten jediný důvod, činí p~edpís ten,~a 
výsost výminečným, takže h'O žádným zpusobem obdobne nelzeuzltL 
Napadená rozhodnutí nedovolávají se ovšem ani toholo před'pisu, 50~ 
arci ani by nemohly, protože o ten případ nejde, nebyloť zavedeno karne 
řízení a vůbec se netvrdí, že odvolatel zápis vyloudil, by řízení takové 
zavedeno býti mohlo, nýbrž naopak jest z dopisu slezské .advokátní ko
mory v Opavě ze dne 2. září 1927 patrno, že komora ta po,volIla odvo-
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latelí zápís jsouc si vědoma pravého stavu veCl, jenže zaujala ohledně 
soudní praxe, spadající do doby před zákonem ze dne 24. prosínce 1910, 
Č'Ís. I ř. zák. na rok 1911, jímž soudní praxe kandídátů advokacíe a kan
didátů soudcovství byla rozlišována, stanovisko opačné, než jaké za
ujala -nyní komora brněnská, stanovisko žadateli o zápis příznivějšÍ, že 
totiž praxe ta musí býti včítána. šlo tedy pouze o právní názor komorv 
a nikoli o zatajení pravého stavu věci odvo'latelem a není třeba zkoumati 
která z obou komor má pravdu, stačí, že rozhodnutí jedině příslušné ko~ 
mory opavské je právoplatné a neodporovatelné, pročež ho, jak již ře
čeno, všemi úřady v říši musí býtí dbáno. 

čís. 7657. 

Bylo-li vyrovnací řízení, v němž vznikl nárok vyrovnacího správce na 
náhradu hotových výdajů a na odměnu za námahu, zastaveoo a n.ásle
dovalo-li, třebas ve čtrnáctidellllí lhůtě po zastavení, nové vyrovnací 
řízení, jest v tomto novém vyrovnacím řÍletIIÍ nárok vyrovnacího správce 
na roveň každé jiné pohledávce, jež podléhá účinkům vyrovnání, bylo-Ii 
potvrzeno. 

(Rozh. ze dne 23. prosínce 1927, Rv II 682/27.) 

o jmění žalobce bylo v roce 1926 zahájeno vyrovnací řízení, v němž 
byl žalovaný vY'rovnacím správcem. Jeho odměna byla upravena usne
sením ze dne 12. října 1926 na 3800 Kč. Vyrovnací řízení bylo dne 29. 
října 1926 zastaveno, ježto jeden z věřitehi projevil s ním souhlas až 
po zákonné devadesátidenní lhůtě. V důsledku toho navrhl žalobce no
vé 'vyrovnávací ř!ze"í, jež bylo- dne 6. listopadu 1926 povoleno a ža
lovaný v něm opět ustanoven vyrovnacím správcem. Toto vyrovnání 
skončilo vyrovnáním na 50%. Proti exekucí, již vedl žalovaný ku vy
dobyti odměny 380,0 Kč,. domáhal se žalobce žalobou výroku, že nárok 
žalovaného z usnesení ze dne 12. října 1926 byl usnesením ze dne 28. 
března 1927 po-změněn v ten smysl, že žalovaný obdrží 50% svého 
nároku 3.577 Kč 50 h (3.800 Kč méně přijatou vyrovnací splátku) 
v deseti dvouměsíčních lhůtách. žalobě bylo vyhověno s o u cl y vše c li 
tří S t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodú: 

Dovolatel vytýká bezdůvodně, že věc nebyla po stránce právní bez
vadně posouzena (čís. 4 §u 503 c. ř. s.). Podle § 23 čis. 1 vy rov. ř. 
požívají přednostního práva náklady vyrovnacího řízení a všechny vý
daje dozom na obchodování dlužníkovo a prozkoumání jeho majetko
vého stavu, tudíž i nárok vyrovnacího správce na náhradu hoto-vých 
výdajů a na odměnu. za námahu .(§ 33 vyrov. ř.). Tento nárok vyrovna
cího správce je však přednostní pohledávkou jen v tom vyrovnacím ří .. 
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zení, v němž byl vyrovnací správce v této vl2:stnosti Činll)'m a musí býfi 
plně uspokojen (§ 46 druhý odstavec vyrovn. ř.). Přednost jakékoli 
pohledávky vůbec musí se, bylo-Ii vyrovnací řízení zastaveno a násle
doval-Ii pak úpadek nebo nové vyrovnání, posuzovati vždy znova dle 
předpisů úpadkového práva nebo vyrovnacího řádu. Neboť zastavením 
vyrovnacího řízení, v němž určitá pohledávka požívala přednosti, pomíjí 
tato výsada před ostatnimi pohledávkami. Následoval-Ii po zastaveni 
vyrovnacího řízení úpadek, jest pohledávka, jež ve vyrovnacím řizení 
měla přednost, v řízeni úpadkovém pohledávkou za podstatou nebo 
pohledávkou prvé neb.~ dr~thé třídy jen tehdy, ,isou-Ii pro ~~podmínky 
v tomto úpadkovém nzem podle ustanovení upadkoveho radu. JedIDe. 
v tom případě, že byl úpadek vyhlášen ve IMtě § 2 (2) konk. ř., ~sta
novuje § 46 ČÍS. 1 konk. ř. o nákladech vyrovnacího řízení (§ 23 ČIS. I 
(1) vyrovn. ř.), že jsou naroveň postaveny nákladům úpadkového ři
zení. Takového ustanovení však není ve vyrovnacím řádě na ten případ, 
že současně se zastavením vyrovnacího řízení neb na návrh podaný ve 
14 dnech po zastavení bylo zahájeno nové vyrovnací řízení. Podle § ?3 
vyrovn. ř. nelze se dovolávati obdobného použití ~ 46 čís; !. ko~k. ~., 
kterýž jest zvláštním předpisem platným jen PľG upadkove nze~1. Na
rok vyrovnacího správce, jakmile bylo o něm rozhodnuto, ]e narokem 
proti vyrovnacímu dlužníkovi. Bylo-Ii vyrovnací řizení, v němž vznikl 
tento náľGk,zastaveno a následovalo-Ii, třeba ve lhůtě čtrnácti dní po 
zastavení, nové vyrovnací řízení, jest v tomto novém řízení nárok vy
rovnacího správce na roveň každé jiné pohledávce, jež podléhá účinkům 
vyrovnání, bylo-Ii potvrzeno. Nejde tedy, jak se domnívá dovolatol,. 
pouze formálně o dvě vyrovnání, ve skutečnosti však o jedno vyrovná111 
provedené dvojím řízením, protože druhé žalobcovo vyrovnáni bylo 
zavedeno 6. listopadu 1926 a prvé bylo zastaveno 29. října 1926. Na
opak každé z nich je vyrovnacím řízením pro sebe a proto nárok žalo
vaného iako správce v prvém vywvnacim řízeni podléhá kvotě podle 
potvrzeného vyrovnání v druhém řízení. 

čís. 7658. 

Sl'oiečenstva poole zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Forma společenstva jes~ přípustna pro .sdružení spisovatelů a vý

konll11ch umělců za účelem provozu divadelní nebo kabaretní sceny jen 
potud, pokud jest provoz obmezen jen na jeiich vlastní dramatická ~1I~ 
neb pokud vystupují na scéně jen umělci, členové družstva. Sdruzem 
k předvádění Ii1mů a k vysílání rozhlasu jest přípustno jen, pol<ud by šlo 
o zuŽlÍtkování vlastní tvorby. Sdružení k provozu dramatické a taneční 
školy jen pokud by bylo buď v úzké souvislosti s výchovou členů pro 
vlastní s~énu aneb pokud by se sdružilo niěkolik umělců odborníků 
k provozu takových škol k podpoře jich vlastní výrobní činnosti. Diva
delní agentura a výroba divadelních potřeb a deklOrací, ó eklama a vý
feba reklamních návěstí mohly by bYti provozovány jetl v rámci vll!st
nich potřeb scény. Z rámce společenstva vybočuje zcela nakladatelství 
a vydavatelství knih, časop'sů a h11l1e1:m10, jakož i lm'hkupectvi bez ch-
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m~~ení. Ob.C?~? h~debními f.r.lstroji, gramofony a deskami, radiopřístroji 
a JIch soucns"mml, pak prodej divadelních potřeb a rekvisit. 

(Rozll. ze dne 27. prosínce 1927, R I 932/27.) 

R.e j s t.ř í.k o v Ý ~ o u ,d nevyhověl návrhu, by byla do společen
stevll}ho reJ~tnku zapsana t1r111a »N.) družstvo pro jevištní umění, za
psane spolec~!1Stvo ~. r., 0.«. D ů v. od y: Podle § 1 zákona ze dne 9. 
dubn~ 1873 CI,S. 70 ,L. zak. moh?u Jako družstva do rejstříku spoÍečen
steV!'lho :z:psa~~ byh jen sdruzení osob počtu neobmezeného, která 
maJI za ucel pn mou hospodářskou podporu členů v jich výdělku a 
v hosp?~ař~ní spc:l~č.~Ý,m pro~ozováním. podniku. Účel ten 11\usí býti 
hospodarskY,m, s~,erullclm bud k opatření nových hospodářských statků 
a tlm podmmenemu rozmnožení příjmů člénů nebo k racionelní spo
třebě statků a tím podmíněnému zmenšení vydání nebo konečně k za
chován~ n,abY:ýc,h statků., Sdružení s účelem zábavným nebo poučným 
a ,s. kazdym JIny~~ l~ealnIIn ~~bo kultur?ím účelem i v jeho spojení 
s ~,celel11, hospodarskym, nemuze podle zakona do společenstevního rej
stnku byÍ! zapsano. Podle čl. 2. předlo.žených stanov jest vš.ak účelem 
družstva umožniti členům uplatnění jejich kulturních vědomostí a od
borných znalostí a podporovati je. takto po stránce hmotné, k čemuž 
sl.ouŽí; ~), scén~ divadelní" kabarethí loutkové divadlo; b) výroba a 
predvadem. filmu;, c) vysIlam rozhlasem; d) dramatická a taneční 
skola; e) dlvadelm agentura; f) nakladatelství a vydavatelství knih ča
SOpiSll a hudebnin; g) knihkupectví; h) óbchod s hudebnimi nástroji, 
gramofony a deskami, radiopřístroji a s jejich součástkami' i) výroba 
a prodej divadelních potřeb a dekoraci; jj reklama a výroba' reklamních 
návěstí. Jest tu proto hlavní účel ideální (zábava nebo poučení diva
delními představeními) spojen s účelem hospodářským, jemuž však 
zvolená firma neodpovídá (§ 4 cit. zák.). Nemá tedy založené družstvo 
ani v podstatě ráz družstev v § I zákona příkladmo uvedených, jde tu 
o assocJaCI kapitálovou za účelem pouze nepřímé podpory členů roz
dílením případného zisku, pro niž však forma společenstevní přípustna 
n~ní. ~ e k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil, poukázav k jeho 
duvodum, 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D II vod y: 

Napadené usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usne
sení soudu rejstříkového, není ve zřejmém rozporu ani se zákonem ani 
se spísy a není ani stíženo zmatečností. Není tu tedy podmínek § 16 
cis. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák a nemohlo býti dovoh .. 
cimu rekursu vyhověno. Vzhledem k vývodům dovolacího rekursu 
dlužno uvéstí ještě toto: podle § 1. zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 
ř. zák. jest nezbytným předpokladem a podstatným znakem družstva 
společný provoz podniku členy za účelem podpory jejich výdělku 
a hospodaření. Nelze tedy pokládati za společenstva ve smysln zákona 
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sdružení kapitálová, která mají jen prostředně napomáhati hospodářství 
členů. S tohoto hlediska vyhovovala b)' zákonu sdružení spisovatelli a 
výkonných umělců za účelem provozu divadelní neb kabaretní scény, 
pokud by byl provoz obmezen jen na jejich vlastni dramatická díla 
nebo pokud by vystupovali na scéně jen umělci členové družstva, ,~y 
tím byl Lmožněn snadnějši odbyt jejich duševní práce, pokud se tyce 
uplatnění se v jich povolání za účelem zlepšení jich hospodářské exi
stence. Za týchž podmínek bylo by připustno i sdružení k předvádění 
filmů a k vysílání rozhlasu, pokud by šlo o zužitkování vlastní tvorby, 
sdružení k provozu dramatické a taneční školy, pokud by bylo buď 
v úzké souvislosti s výchovou členů pro vlastni scénu ve smyslu zml
něném aneb, pokud by se sdružilo několik umělců odborníků k provozu 
takovýchto škol k podpoře jich vlastní výrobní činnosti. Rovněž tak 
divadelní agentura a výroba divadelních potřeb a dekoraci: reklan;a a 
výroba reklamních návěští mohly by býti provozovány len v ramcI 
vlastních potřeb scény. Vše to musilo by býti ve stanovách výslovně 
zdůrazněno. Z tohoto rámce vybočuje však zcela nakladatelstv! a vy
davatelství knih, časopisů a hudebnin, jakož i knihkupectví bez .~bme.~ 
zení, obchod s hudebními nástroji, gramofony a deskami, radiOpnstro.]! 
a s iich součástkami, pak prodej divadelních potřeb a rekvlslt. Tu J;z 
nejde o svépomoc k podpoře. vlastní, . i~dividuálni t;',o;by čler;ů ~polec
ným provozem, nýbrž o asociacI kapltalovou, slouzlc! k nel'nme pod
poře členlI rozdělením zisku, pro kterou se forma spolecenstva ne
hadi. 

čís. 7659. 

Vklady zadržen~ podle § 62 zákona o dávce z majetku ze dne 8. 
dubna 1920 čís. 309 sb, z. a n., jež jsou majetkem příslušníka díomá
cnosti, ručí ~ejen za částku dávky, vypadají~í na majetek o?O~O přísluš: 
ntka domácnosti nýbrž za celou dávku ulozenou k placent predrlosto~1 
domácnosti, Pr~ ručení vkladů jest lhostejno, že je příslušník domá
cnosti 'Obdržel darem od přednosty domácnosti, aniž jest podmí~ou 
pro uplatňování ručení, že se stala dávka nedobytnou u (bho, kdo Jest 
povinen placením. . 

Okolnost, že vymáhající věřitel ~edl k úhr~~ě, dl~né dÍlVky ~xe!<"cl 
na vklad nikioliv správně platební vyzvou penezmho ustavu, nen~ duvo
dem, by majitel vkladu, příslušník domácnosti ~lužníkovvy, do~ahal. se 
nepřípustnosti exekuce žalobou podle § 37 ex. f., tato zaloba jeho Jest 
však oprávněna potud pokud byl vklad zabaven také pro daň z obratu 
a z přijmu, daň výdělkovou a poze~you a pro .. exekuční útraty p1'oti 
přednostovi domácnosti ku vydobytí davky z majetku. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1927, R I 1063/27.) 

V exekuční věci československého eráru proti Tomáši K-ovi pro ne
doplatek dávky z maietku, daní z obratu a z příjn;u, daně výdě.Iko~é a 
pozemkové a ku vydobytí útrat :xe~~ce, vedene ku ~'ydo.b~;1 dav~y 
z majetku bvly zabaveny vkIadl1l kl1lzky. Rudolf K., pnslusl1lK doma-
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cnosti dlužnikovy, tvrdě vlastnické právo k částkám uloženým na zaba
vených vkladních knižkách, domáhal se žalobou proti československé
mu eráru, by bylo uznáno právem, že výkon exekuce na vkladni knížky 
neni připustný. žalovaný erár namítl, že zabavené vkladni knížky byly 
podrobeny k l. březnu 1919 soupisu a že z nich zadrženy byly 15% 
kvoty těchto vkladů, takže jsou to vesměs vázané 15% vklady, že po~ 
vinné straně Tomášovi K-ovi byl doručen platební rozkaz na dávku 
z majetku ja.ko přednostovi domácnosti a že ostatní příslušníci domá
cnosti, mezi nimi též žalobce ručí za dávku z majetku do výše zadrže
ných vkladů bez ohledu na částku vypadající na ně jako společniky do
mácnosti i v tom případě, když příhlášeny byly vlastní úsporné vklady 
k dávce z majetku, že nedoplatek na dávce z majetku Tomáše K-a, pro 
který jest exekuce předevšim vedena, činí ke dni 11. dubna 1924 
34.170 Kč 20 h, kdežto všechny zadržené a zabavené vklady nedosahují 
i s úroky 20.0100 Kč a že zabavené vkladní knížky by:ly také zahrnuty 
v seznamech konečného jmění, z něhož byla vyměřena Tomáši K-ovi 
dávka z majetku. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu tamítl. 
D ů vod y: Jest zjištěno, že hotovosti ve zbytkových částkách na 
vkladní knižky uložené jsou vázanými vklady, z nichž jen na vkladni 
knížku jednoho peněžního ústavu nedopatřením tohoto ústavu nebyl 
celý vázaný vklad zadržen a že tudíž všecky' tyto vklad'! původní byly 
také přihlášeny k soupisu k vůli .vyměření dávky z majetku. Dále jest 
zjištěno, že veškeré vklady žalobce Rudolfa K-il zahrnuty byly do se_ 
znamu konečného jmění dávky z majetku a že nedoplatek dávky z ma
jetku povinné straně Tomáši K-ovi jak<l přednostovi domácnosti vy
měřené činí 34.170 Kč 20 h a že všecky zadržené a exekučnC, zabavené 
zbytky vkladů činí pouze 17.976 Kč 80 h mimo přibylé úroky. Ruči 
tudiž podle §62 nař. vlády ze dne 27. července 1 920čis. 463 sb. z. a n. 
všecky tyto zadržené vklady přislušníků domácnosti ve zbytkových 
.částkách za nedoplatek dávky z majetku Tomáši K-ovi, jako předno
stovi domácnosti původně vyměřené a jest proto zabavení těchto zbytků 
zadržených vkladů,které bylo provedeno, přípustné, takže žalobce ne
může se v tomto případě dovolávati zrušeni· exekuce podle § 37 ex. ř. 
Okolnost, že exekuce zabavením zbytků vkladů povolena byla proti pu
vinné straně Tomášovi K-ovi též pro jiné ještě dlužné daně, jako da.ň 
z obratu, daň z příimu, v}rdělkovou a pozemkovou, na věci nic nemění~ 
uváží-li se, že exekucí vy:máhaný nedoplatek dávky z majetku sám o 
sobě jest s'koro dvakrát tak velký jako všechny vázané a zadržené zbytky 
vkladů exekučně zabavené a že tudíž vyčerpává úplně zbytky těchto 
vkladů i s přibylými ú~oky. Od vol a c í s o u d zrušil napadený roz
sudek a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a 
vynesl nový rozsudek. D ů vod y: Odvolací soud nemůže souhlasiti 
s právním názorem soudu procesního, že jest zabaveni zbytků zadrže
ných vkladů přípustné, ježto vkladY' tyto ručí podle vlád. nař. ze dne 
27. července 1920 čís. 463 sb. z. a n. k § 62 za nedoplatek dávky z ma
jetku vyměřené Tomáši K-ovi jako přednostovi domácností. Podle uve
deného vlád. nař. k § 62 (1) až (5) totiž ručení podle § 62 (4) zákona 
ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb. z. a n. a to právě ručení zadrženými 
zbytky vkladů u peněžních ústavů uplatni se platebni výzvou u peněž-
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ního ústavu, o níž jest stranu vyrozuměti. Tento P!edpis 'jest. ~odlc 
svého znění kategorickým, takže jiným způs~bem rucem,.:'~la!mli I;e
lze, jak se žalovaná strana nepráven; domn~va. ;<u!no uvazIÍl,. ze nejde 
o přímou platební povinnost n;a]Itelu vkladu, nybrz ~ouze ? .Je)'~h IU
čení, které zásadně nutno uplatnovatI, pokud Jde o dane a ve.reJne Qa~ky; 
platebními přikazy příslušných fi~ančních úřa~ů ~ pokud .Jde o ,rucen~ 
jiné, žalobou, načež teprve lze. ve~~ protr ruclteh. e~ek,ucl. Kdyz tedy 
vládní nařízeni předpisuje za lim llcelem, b~ vybra~I davky bylo ul,eh
čeno cestu zvláštní, nutno tento předpIs vykladaÍl". restnktrvne a 
piesI;ě se podle něho zacho':,ati., P?něvadž však žalova.ná strana v pro
jednávaném pří~adě k ,v~mo~,e~I d~vkJ z m~Jetku ,'Svahl a ~estu exeku;:e 
a to nikoli prOlI strane zaluJlcI, nybrz praÍJ Tc:.m~Sl K-O':'I, mohly bylI 
zabaveny jedině věci náležející tomuto a přislus~I~I.dom~c':.o~!I.m~hou 
se domáhati uznání nepřípustnosti exekuce na vecI JIm naleze]lcI, treba 
to byly zadrželé vklady. Poněvadž prvý soudce nezjišťoval, zda jde 
skutečně o majetek strany žalující, nemá soud odvolací podkladu pr~ 
své rozhodnutí a proto nezbylo než zrušiti rozsudek podle u~t~n~ven; 
§ 496 čís. 3 c. ř. s. a vrátiti spisy procesnímu soudu k dopJnel1I nzel1l 
a k vynesení nového rozsudku. , 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel rekursu. 

Dúvody: 

S mmel1ll11 odvolacího soudu, že jest exekuci prohlásiti za nepří~ 
pustnou, prokáže-li žalující strana tvrzené své vl~stni~n:í, lze, souhla:SIÍJ 
jen potud, pokud exekuce jest vedena k vydobylI dluzne ,dane z o?r~tu 
a z příjmu, daně výděJkové a pozemkové a kl vydobylI exekucl1lch. 
útrat, nikoli však též, pokud jest na zabavené ':,~1ady vedena k .vydobylI 
dlužné dávky z majetku. Zadržené vklady ,rucI podle. § 62 zak?na ::e 
dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb. z. a n. za davku z majetku, ktera dluz
níku Tomáši K-ovi ja'ko přednostovi domácnosti byla vyměřena. Tímto 
ustanovením bylo Úízeno zákonné zástavní prá~~ státn na, z~drželÝ~,h 
vkladech k zajištění dlužné dávky. Vklady ty rUCI podle vla?ll1~o nar.I
zení ze dne 27. července 1920 čís. 463 sb. z. a n. k § 62 bez)akehok?,h~ 
omezení, tedy jak se tam pravi, nejen za č,á,stku d~~ky n~ ~e vYP,ad~JlcI, 
nýbrž za dávku vůbec. Ne:~~i tedy je~ za ca;,tku 'p;IpadaJICI, z cele davk~ 
poměrně na majetek žaluJlcI strany Jako pnslusl!1lk~ domac.n?sÍl, k!ery 
byl připočten ku jmění jejího otce, nýbrž za cel,ou d~vku otCI la~o p!ed
nostovi domácnosti podle § 7 čís. 1 k placem ulozenou; Nezale~I ,na 
tom, že žalující strana snad nabyla vkladu dar~m od SV:':lO .. otce, )ezt~ 
tento zpusob nabývání, i když to byly obvykle darl, pnlezltostn;, bl 
byl důležitým jen pro jeií osobní ručení podle § ~1 C.IS. 3, o .ktere zd~ 
nejde. Ani nedobytnost dávky u toho, kdo placel1lm Jest povmen, ne~I 
podmínkou pro uplatňování ručenÍ. Na to pro,váděcí nařízení k "§ ~~ Vy"~ 
slovně upozorňuie a platí to podle prov. nar. k § 6)2 obdo?n,e ,tez pn 
věcném ručenÍ. Věcné ručení vkladu nemá sice podle provadeclho na~ 
řízení býti vykonáno exekucí na vklad, nýbrž bez dalšího řízení plateb~I 
výzvou peněžního ústavu. Této cesty vymáhai~~í úřad ~všem nepouŽIJ, 
nýbrž vedl k úhradě dlužné dávky prolI TomasI K-OVl Jako poplatl1lku 
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dávkou povinnému exekuci zabavením na zadrželc a pro dávku věcně 
rUCICI vklady. To však neoprávňuje žalující stranu, jak míní odvolací 
,Dud, by teto exekucI odporovala vylučovací žalobou. Neboť nelze se
zn,a~i, Jaký zájem, hodný soudní ochrany, žalující strana lTIlIŽe na tom 
"litl, aby. dávka nebEa .uhr~žena. exeku,cí na ~kl~dy, nýbrž přímS'm je
Jnn v)·branI111 u penezmch ustavu, kdyz nema duvodných námitek aní 
proti vymáhané dávce aní proti trvání zákonného zástavního práva. 
:lždyť, í kdyby žalobě ,bylo nyní vyhověno, nebránílo by to bernímu 
~rauu, by neuplatnrl vecne ručení vkladů platební výzvou peněžního 
ustavu a vkbdy ty nevybral na úhradu dlužné dávky. - Proto jest ža
loba, pokud Jde o exekUCI na zadrželé vklady k vymáhání dávkv z ma
jetku neodůvodněna a lze tudíž o této části žalobního nároku 'rozhod
noutí bez doplnění řízení nařízeného odvolacím soudem. Co se týče ne
přípustnosti exekuce, pokud jest na zadrželé vklady vedena též pro jiné 
daně, než dávku z majetku, které dluží Tomáš K. a pro které zabavené 
vklady po zákonu věcně neručí, míní soud prvé stolice, že i tu jest ža
lo?a n~odů~odněn~, ~oněvadž ,nedop~atek dávky z majetku exekucí vy
maha?y vycerpava sam o sobe uplne zabavene vklady i s úroky. -Od
volacl soud se s touto otázkou nezabýval a podle svého právního na
zíráni na věc ani zabývati nemusil, musi však tak učiniti soud dovolací 
vzhledem na své odchylné právní mínění, shora projevené. Jest sice 
prav~?, .že ,částk:,., vymožer:ou exe~ucí ze zabavených vkladů bylo hy 
zapoclsÍl predevslm na dluznou davku z majetku, poněvadž zákonné 
zástavní právo pro tuto dávku předchází, právu zástavnímu, jehož bylo 
pr.~ ?statní d~ně nabžto tep,rve exekučním zabavením. Avšak práva ža
IUJlcl strany JSou dotcena tnn, že byl zabaven vklad jí náležející pro 
pohledávku, pro kterou ani věcně neručí, a žalující strana má vzhledem 
na své případné ručení osobní za dávku .(§ 61) a na věcné ručení za
drželým vkladem zájem na tom, by vymáhajícímu věřiteli bylo' vůbec 
znemožněno, použíti vybraných vkladů k úhradě jiné pohledávky než 
dávky z majetku. To platí také o útratách exekuce proti Tomáši K-ovi. 
žaloba podle § 37 ex. ř. jest tudíž oprávněna, pokud jde o nepřípust
nost exekuce pro vymáhanou daň z obratu a z příjmu, daň výdělkovou 
a pozemkovou a pro exekuční útraty, když žalující strana prokáže své 
vlastnické právo k zadrženým vkladům. V tomto směru jest tudíž od
volacímu soudu při svědčiti, že věc není zralá k rozhodnutí a že jest 
nutno doplniti řizení tak, jak to odvolací soud uznal potřebným. 

čis. 7660. 

Dopravní řád železniční. 
Tarif smí stanoviti přirážky k dovoznému i mimo případy § 60 žel. 

dopr. ř. a stanoviti jiné podmínky jich placem. . 
Dráha jest! oprávněna požadovati placení přirážky, nepoužil-Ii pří

jemce zásilky tak, jak bylu v nákladním listu uvedeno a jak. se k tomu 
zllvázal přijetím nákladního listu a zásilky za sn{Žené dovozné. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1927, Rv I 422/27). 

i 
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železniční erár domáhal se na příjemci zbožC by mu zapla'lil pro 
nesprávnou deklaraci 1011 Kč jako doplatek k dovoznému a kromě toho 
20122 Kč jako přirážku ve smyslu § 60 dopravního řádu pro železnice 
v československé republice dotyčné vyhlášky ve Věstníku pro želez
nice a plavbu ze cine 20. prosince 1924 čís. 102. Pro c e sní s o u d 
l' r v é s t o I i c e přiznal žalujícímu eráru 1011 Kč, ohledně 2022 Kč 
žalobu zamítl. D ú vod y: Žalovaná strana prvý nárok při ústním pře
ličení lIznala, pročež ve smyslu § 395 c. ř. s. byla uznána povinnou. za
platiti 1011 Kč. Co se týče přirážk,y' k dovoznému, byla jedině rozhod
nou otázkou, zda vyhláška ve Věstníku, podle níž příiemce propadá též 
přirážce k dovoznému, může míti platnost vzhledem k § 60 dopravnii1o 
řádu. Na tufo otázku dlužno v tomto případě odpověděti záporně, nebol' 
jak ze spisu ředitelství státních drah vyplývá a jak ostatně nesporno a 
vedlejším intervcnientem v)rslovně doznáno, neměla žalovaná sirana na 
deklaraci vEvu a brambory výslovně objednala k satbě. Zavinění ve 
smyslu předpisu občans'kého zákoníka žalovanou stranu nestíhá. Z § 60 
dopr. ř. (4) vysvítá, že zásadně za nesprávnou deklaraci naproti dráze 
jest zodpovědným jen odesílatel, a že toliko tehdy jest příjemce povinen 
platiti přirážku . .io··li pro něho přirážka zřejmá z návěští a z nákladního 
listu. Činí-li dopravní řád železniční vydaný nařízením vlády republiky 
československé ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n. toliko ode
sílatele zodpovědným za nesprávnou deklaraci, nemůže poznámka o 
ručení příjemce v tarifních ustanoveních Věstníku změniti dopravní řád, 
pcYkud se na ručení za tuto přirážku vztahuje, nýbrž ustanovení Věstníku 
maíí jen platnost, pokud jsou v rámci platných zákonl! a nařízení. O d
vol a c í s O u d uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobci i dalších 
2.022 Kč. D tl vod y: Odvolací soud nesdilí názor prvního soudu. že tu 
má místo us'anovení § 60 žel. dop. ř. a že, jelikož přirážka nebyla pa
trná z návěstí a z nákladního list". žalovaný neručí. Rovněž pokládá za 
nerozhodující, zda jest zavinění na straně žalovaného ve smyslu před
pisu občanského zákona. V on0111 ohledu vyplývá z nesporného děje, že 
přirážka vůbec nemohla býti patrnou z návěsti a: z nákladního listu. 
jelikož skutečné upotřebení bramború bylo zjištěno teprve po jich př2-
dání žalovanému, a jelikož teprve v tomto uk'1mžiku byla dána žalující 
straně příčina, by požadovala přirážku. V dmhém ohledu však stačí 
poukázati k tomu, že žaloba se neopírá o zavinění žalovaného, nýbrž 
jen o všeobecně platná ustanovení vyhlášeného nákladního tarifu díl II 
ods!. V. Ostatně jest podotknouti, žo ustanovení železničního doprav
ního řádu zásadně směřují k tomu. že příjemce zboží ručí za zaplacení 
ze smlouvy nákladní proti dráze (§§ 60 a 76), a že účel tohoto ustano
vení jest patrně ten, že dráha se má stýkati pouze s příjemcem zboží, 
a že tento, když se již ukládá zaplacení. iež by ho vlastně nemělo stíhati, 
má míti pOli ze právo po·stihu. Ostatně dlužno v souzeném případě uvésti, 
že žalovanému z nákladního listu musela napadnouti nesprávná dekla
race bramborll, a že přes to nezmínil se o tom proti dráze, když bram
bory přijal. Ale tato okolnost nemá, jak již řečeno, významu. Směro
datnýmiestien. že nákladní tarif, o jeho·ž ustanoveni se žaloba opírá, 
jest řádně vyhlášen a proto má všeobecnou platnost, takže se žalovaný 
nemllže odvolávati na to, že mu zůstala tato ustanovení neznámými. 
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Z řečeného plyne, že žalovaný jest také povínen k zaplacení dalších 
2.022 Kč. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného. 

Dl'lvolly: 

Napadené odsouzení žalovaného k zaplacení přirážky k dovoznému, 
poněvadž brambor, zaslaných mll dráhou k výžívě obyvatelstva a proto 
s 50% slevou na dovozném, použil k' satbě, jest odůvodněno obsahem 
vyhlášek čis. 309 a 311 o tarifních slevách. pro brambory určené k vý
živě obyvatelstva, uveřejněných dne 20. prosince 1924 v čisle 102 Věst
níku pro železnice a plavbu. Železnični správa vyhradila si jimi právo 
přesvědčiti se, zda bylo brambor použito k účelu, jenž byl podmínkou 
slevy'. Bylo-Ii zásilky, neb i jen její části, pOužito z jakékoliv příčiny 
pro jiné účely, jest příjemce povinen zaplatiti nejen rozdíl mezi sníže
ným a normálním dovozným, nýbrž také ještě přirážku ve dvojnásobné 
výši tohoto rozdílu, a to vždy na celou zásílku. Uveřejněním ve Věstní1m 
pro železnice a plavbu staly se ony vyhláš'ky podle min. nařizeni ze dne 
20. listopadu 1895, čís. 167 ř. zák,· a 10. února 1905, čís. 14 ř. zák. zá
vazným tarifním předpisem, smluvní podmínkou nákladní smlouvy, 
takže se také na ně vztahuje poznámka otištěná na každém nákladním 
listu »Pro smlouvu nákladní platí dopravní řád a příslušné tarify«. Tak 
jako žalovaný nabyl jimi námku na 50% slevu dovozného, poněvadž 
brambory byly na nákladním listu označeny jako určené k výživě oby
vatelstva, tak stal se povinným použíti jich výhradně k účelu, uvedenému 
v nákladních listech, a když jich nepoužil k tomu účelu, zaplatiti smluv
ní pokutu ve formě přirážky k dovoznému. Neprávem odvolávají se 
žalovaný i jeho vedlejší intervenient na § 60 (4) žel. dopr. ř., podle ně
ho·ž jest k placení přirážky povinen odesílatel, a příjemce ručí za ni vedle 
něho jenom tehdy, když byla přirážka při vydání zásilky již patrna 
z návěstí a z nákladního listu. Toto ustanovení platí jenom pro přirážky 
upravené v § 60 žel. dopr. ř., ale souzený případ nelze mezi ně zařaditi. 
Dráha nepožaduje placení přirážky proto, že obsah zásilky byl odesí
latelem nesprávně uveden v nákladním listu, nýbrž poněvadž příjemce 
nepoužil zásílky tak, jak bylo v nákladním listu uvedeno, a ja10 se k tomu 
přijetim nákladního listu a zásilky za snížené dovozné zavázal. Sporno 
by mohla býti leda, zda dráha smí i mimo případy § 60 že]!, dopr. ř. 
tarifem stanoviti a vybírati přirážky k dovoznému. Nákladní tarif není 
avšem součástí železničního dopravního řádu, jak soudí žalující strana 
v dovolacích odpovědích. Železniční dopravní řád má podle zákona ze 
dne 27. října 1892, čís. 187 ř. zák. a pro své uveřeinění ve sbírce úkonů 
a nařízení moc zákona, tarifní předpisy jsou pouhými smluvními pod
mínkami nákladní smlouvy. Tarifní předpisy nesmí se proto příčiti před
pisům železničního dopravního řádu, ale mohou je doplňovati. Ve třetím 
odstavci § 60 žel. dopr. ř. jest ustanoveno, v kterých případech nesmí 
býti přirážka k dovoznému vybírána, souzený případ však k nim nenáleží. 
Ani jiné předpisy železničního dopravního řádu nejsou překážkau. by si 
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dráha, poskytujíc zvláštní slevu na dovozném, nesměla vyhraditi smluv
ní pokutu ve formě přirážky k davoznému pro případ zneužití slevy, a 
aby pro placení pokuty nestanavila padmínky odchylné, než je ustano
vuje § 60 žel. dopr. ř. pro případy tam zmíněné. 

čís. 7661. 

Rozpočtem jest zevrubný výpočet nákladů, jichž asi bude vyžadovati 
zhotovení díla. Je-Ii pili uzavřeni smlouvy pouze ujednána celková suma 
rozpočetní, má to pouze význam, že nelze použiti ustanoveni § 1170 a) 
obč. zák. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1927, Rv I 775/27.) 

žalobě jíž se domáhal stavitel na objednateli úplaty za vícepráce, 
byla vyho~ěno s o u cl y vše c h tři s t o I i c, Ne j v y Š š i m s o u
dem z těchto 

důvodů: 

Praváděje dále dovolací důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s,. vytýká 
dovolatel odvolacímu soudu, že ve příčině uskutečnění stavební smlouvy 
nahražuje nedostatek srovnalé vůle stran, bránící tomuto! uskutečnění, 
znaleckym posudkem, že, neučiniv sám právní závěr, osvojuje si -p~ed
pokllady znalců, že se ve stavebním rozpočtu ~vec1en~. ce~y, S~OdUll s~ 
skutečně vykonanými pracemi, a pak bez,e ,:seho pr~znava za~ob~yn; 
takto vyšetřené rozdíly v cenách, nezkauma vsak, zdalI takto vysetren~ 
způsob provedení stavby nebyl už předmětem ujednání ve, stave?n2 
smlouvě, tedy zdali odměna zaň není už obsažena ve smlu':,ene odmen~ 
jednotné, předpokládaje na základě znaleckého p~su~ku, .~e smlu~:?a 
cena na stavbu padle velikosti zastavené plochy I pn nellednodusslm 
provedení stavby je nápadně nízká. Upl~tněným~ důvodům nelze při
znati opodstatněnost. Nelze odvodIlI ze zakona, ze rozpočet Jest pod
statnou částí stavební smlouvy v tom smyslu, že by se bez něho smlou
va ta vlibec nemohla uskutečniti. Podle důvodové zprávy k § 1170 a) 
obč. zák. vysvětluje se pojem rozpočtu slovy »jednotné yazby jako ,Pod
klad vypočtení úhrnku,« sluší tedY,»rozpačtem« rozu.meh zevr~bne ~y
počtení nákladů, jichž asi ,bude vy:;adovalI z~ot~ve~l drla; n;n.I-II vsak 
při uzavření smlouvy. podan takovy zevmbny vypocet. nybrz Je pouze 
uiednána celkavá suma razpočetní, má to pouze význam, že v tomto 
případě nelze použíti ustanovení § 11~0 a) obč. zák. Ji~ak dlr:žna dbálI 
v souzeném případě toho, že stavebm smlouva obsahule pOpIS ?udo,vy 
a jejích jednotlivých dílů: ja~ož i, že na~n~čule způs?b provede~l, z ce
hož advolací soud usuzuJe, ze znalcI, mevse tento zaklad, mohl; posou
diti podle svých zkuše11O'stí, Jak dalece ,se uchyl.ule, proved:na stavh~ 
ocJ všeobecně ustáleného zpusobu, 'kdyz poznalI. pn:,?em, .. ze cel~?~a 
cena smluvená podle velikostí zastavené plochy I pn neIJe~no:dusslm 
provedení stavby, jest nápadně nízká, že tedy nebyla zapotrebl, by U 
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vše~h prací uvedeno bylo podrobně, jak ma'F b 'ti ' 
u nekterých prací nestalo. Musí si tedy Objeddate{ dílf~ov~~seny, coz s~ 
§ .1170 .a) prvý 09st~vec obč. zák. dáti líbiti povinnos\ plaťi~la~fc:efl1 
mim? ran;ec p~vne ujednané odměny za takové více ráce a ,~ 
~t~.~ Sl. s~m o~rd§nal, neboť hl~vnf z~s~dou smlouvy slufební a s~~~eunJy 

10 ]es, po :' . 1152 obč. za k, ]e]1 uplatnost, ježto podle citovaného 

Pu~~~,no,:em:,ne~I-1r1 ve smlouvě stanoven plat, ani umluvena bezplatnost 
I pfl~er,e~y p ~t za }ymíněný. By'lo tedy na dovolateli, b ne'el; 

tvrdil, ?/?rz I dDkazal, ze ve příčině některých víceprací a zni'ěn ] 
z~padaJIClch do rámce celkově ujednané odměny stavební ted v ,.~n;
~~I~~in~eOdmě.ň-ovaných, umluvena byla bezplatnost, což ~šaikl ~ovJI1:~ 

čis. 7662'. 

Byla-II sprostředkovatelská odměna sllbena za to že sprostředk 
:tel

k 
zaopa~ úpadci ručitele za kvotu ve vnuceném vyrovnáni, stačí p~~ 

ru ~?t Ispr?stredkovatele na odměnu, že ručitele opatřil. Lhostejno žl'! 
CI e smLOUVy nesplnil. . , 
,.uj~?ána-li s ~padcem sprostředkovatelská smlouva teprve o v' -

hlasenl ~pa_dku, ma ~prostředkova!el proti úpadci nárok na celoti
ll sml~

venou o menu, nlik'Ohv pouze ve výši kvoty ve vnuceném vyrovnám. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1,927, Rv I 788;27.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení 10000 K' . - , 
žalovany' slíb"1 C r _ I . c, lez pry mu 

I, opa fl- I mu za obce ručitele za zaplacení 100/< kvoty 
ve v_nuce~ém vyrovnání za úpadku žalovaného. o 
" Zalobe bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c N . , '-
S I m s o ude m z těchto ' e ] V) s 

P;ávní pos?uzení nen! nes~rávné. Pro otázku, kdy sprostředkova
telska provlse Jest splatna a narok na ni vzniká, rozhoduje nejprve ob
sah sn~louvy, Podl~ dc;slovu listiny z 10. července 1925 měl žalobce 
zaop~t~IÍI d,ovolatelr rucltele za zaplaceni 10% kvoty ve vnuceném v -
rc;vnam, v ,upadku žalova~~h? ,za odměnu 10.000 Kč, splatnou v d~n 
prevzetl zaruky. Podle ZJIste,l1l prvého' soudu odpovídá oosah listin 
?bsahu ,dohody, nebyla pmk'azána opačná ústní domluva a jednalo s~ 
zalovanen;u o nalezení vhodn,ého r~čitele a nebyl by podepsal listiny, 
kdyby ';lel pochybnosti, ktere nynl ve sporu uplatňuje. Podle zjištění 
odvolaclho soudu by nebyl býval žalovany' podepsal kd b ,. bl' d I o I t t' . _ .. , ' y) y ule na 

sp a, n?s I provlse neco ]lneho. Je-Ii tedy zjištěno, že obsah iistiny 
odpovlda tomu, co stra~y o o,dměně sprostředkovatelské umluvily, ne
ma na, dohodcovu odmenu vlIvu, zda smluvník, s nímž měJ smlouvu 
S?,I~stredkov~tr, smlouvu též splnil, když si to objednatel zvlášť nevy
ndnrl a odmena byla slíbena již za sprostředkování smlouvy (opatření 
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ručitele) a nikoliv za to, že ručiiel také svoje závazky splní. Proto mí
nění dovolatelovo, že se provise sice prý stala existentní, že nárok na 
ni vznikl, avšak není prý splatnou, nemá ve zjištěném obsahu smlouvy 
opory. Dovolatel míní neprávem, že jest povinen platiti toliko 10%n; 
kvotu zažalovaného dluhu proto, že v jeho úpadku bylo přijato vnucené 
vyrovnání na tuto kvotu, Marně se dovolává ustanovení § 3 lúpadkového 
řádu. Podle tohoto jsou proti úpadkovým věřitelům právně bezúčinná 
jednání úpadcova po zahájeni řízení úpadkového, jež se týkají úpad
kové podstaty. Zákon nestanoví tu absolutní neplatnost takových práv
ních jednání, nýbrž pouze bezúčinnost proti úpadkovému věřitelstvu. 
úpadce nepozbývá prohlášenim úpadku způsobilosti k právním činům, 
nybrž jenom oprávněni disponovati s podstatou. Proto zákon neuznává. 
za účinná proti věřitelstvu ona právní jednání, jež by mohla míti vliv 
na stav podstaty a to i na stav dluh Ll a tím na způsob uspokojení věři
telLI. Jednání úpadcova jsou však platna a smluvník může se domáhati 
nároků, 'klteré mu z nicb plynou, pokud se podstata nezkracuje na př. 
ze jmění, jež do podstaty nepatří, a vůbec pokud věřitelstvo není zkrá
ceno takovýmto vymáháním. Vnucené vyrovnání v úpadku týká se pou
ze pohledávek úpadkových věřitelů ,(§ 150 konk. ř.). úpadkovými ve· 
řiteli jsou všakien ti, jímž pohledávky vzešly z právnich jednání úpad
cových před vyhlášením úpadku, jak to jasně plyne z § 1 (2) a §§ 3 
a 59 konk. ř. Proto nejsou úpadku a vnuceného vyrovnání v úpadku 
účastny pohledávky z právních jednání lúpadcových, jež spadají do doby 
po zahájeni úpadku. Nemá tedy žalobce, jenž ujednal sprostředkovatel
skou smlouvu s úpadcem teprve po vyhlášení úpadku, účasti na vnu
ceném narovnání, ježto není věřitelem úpadkovým a vnucené vyrovnání 
se ho netýče. Jeho pohledávka, pokud převyšuje kvotu vyrovnací, ne-

zanikla vyrovnáním. 
\-L' -; '. 

čís. 7663. 

Výhrada zpětné koupě (zpětného prodeje) při věcech niovitých není 
sice nicotná, ale podle § 878 obě. zák. neplatná. . 

promlčeni podle § 1486 a násl. obě. zák. nepočítá se ode dne ujedná
ni smlouvy, nýbrž jest při něm třeba i os()bni m()žnosti výkonu práva. 
Promlčení pohledávky z důvodu omylu (§ 1487 'Obč. zák.) počíná te-
prve nabytím vědomosti o omylu. 

.Jde o .omyl v podstatné čá&ti (§ 871 obč. zák,.). bylo-li při prodeji 
l()sů předstíráno, že poslední tah bude o řadu let dříve než tomu vpravdě 
bylo. Pokud nelze míti za to, že se kupitel losů vzdal pl,"áva odporovati 

smlouvě pro omyl. 

(Rozh. ze cine 27. prosince 1927, Rv II 2/27). 

Žalobce koupil dne 12. září 1922 od jednatele žalovaného úvčrního 
družstva na základě prospektu obsahujícího udání, že poslední tah čsl. 
stavebních 10sLI bude v roce 1925, celý čsl. premiový los stavební, tu
recký los premiový v hódnolě 400 frcs., italský los červeného kříže a 
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čsl. los červel:ého kříže na 32 měsíčních splátek po 60 Kč a 50 Kč jecl
nou. zaplacenych na kolky, daň a poštovné. Žalobce veškeré měsíční 
spl,atky, c,elk~m 1920 Kč .zapravil a mimo to zaplatil 50 Kč na kolky' a 
dan; Jeste p;-ed zaplac~nlIn dvou posledních mčsičních splátek dozvěděl 
se zalobce, ze posledl;1 tah, stavebních losů nebude v roce 1925, nýbrž 
teplve v ror:e 1946 a.vsak pre,s to ony dvě splátky zapravil bez výhrady. 
Pn kupu pnslrbrl zastupce zalovaného družstva žalobci že družstvo 
~o z~pravení všech splátel5 koupí I()sy zpět a vrátí splac~né peníze bez 
~.~oku, bude-Ir t? kuplte: zadatI. zalobou, podanou na soudě dne 24. 
"tna 1925, d?l~ahal se ~alobce, na žalovaném družstvu zaplacení 1.970 
Kc pr~tr ,vy dam koupenych losu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
vyhovel ~alo~ě potud, ž.e p~isou.dil žalobci 1.920 Kč s 5% úroky ode 
dne ,P?danl zaloby proh vraCem 'koupených losů. D ů vod y: Žalobce 
dovedev se, .ž" pO,sled;,í sl~~ová?í staveb?ích losů bude teprve v roc~ 
1946, z~platIi jesle dve dalsl splatky bez vyhrady. Tím smlouvu ohledně 
savebnlho losu dodatečně, věda o svém dřívějším omylu, schválil ne
boť ]lnak by byl musel prohlásiti ihned, že se nepovažuje za vázána 
smlo~vo~, pro~,myl zav}něný s.,tran?u žalov,anou (§§ 871 obč. zák. po
slednl vet~). Bylo prokaz!no; ze zastupce zalované strany při uzavření 
smlouvy zalobcl slrbIi, ze zal obce po zapravení všech s"látek může 
vyplacený peníz bez úroků žádati zpět. Tím došlo mezi žalobcem a ža
lova?o~ ku zvláš.tn!mu ujedn~ní o žpětné koupi losů stranou žalovanou, 
kterymzto ujednamm strana zalovaná podle Si 8 druhý odstavec zák. o 
obchodech splátkových ze dne 27. dubna 18'96 čís. 70 ř. zák. jest vá
zá~a. ~odle t9?oto uj;dn~ní jest žalobce ovšem jen oprávněn, by proti 
vrace.':l losu zadal vrac.em zapravených ,splátek, ale bez úrokll, a také 
bez cast,ky 50 K~ dane na poplatky. Pročež žalohci přiznáno pouze 
: .920 Kc s 5% uoroky ode dne doručení žaloby. O d vol a c í s o u d 
zalobu zaml tl. D u vod y: Z důvodu omylu zaviněného žalovanou ne
mohlo ?ýti žalobě vyhověno, protože podle správného názoru prvého 
~ou~u zalobce smlouv~ schválil zapraviv dvě poslední splátky, při 
cen~z j.e pohputka, pr?c t~k učinil, nerozhodná. Kromě toho je nárok na 
zrusel',' smlouvy a vraceni toho, co strany plnily, podle § 1487 obč. zák. 
p:.omlcen, neboť .s,';llouva byla ujednána, jak soud první stolice správně 
z]Iostrl,. dne 12; z~n 1922, žal~b,a podána 24. října 1925, a promlčecí 
Ihutu jest počltatr mkolr od zpstení omylu, nýbrž od ujednání smlouvy. 
Co se týče slibu zástupce žalovaného· družstva Otmara Sch-a. že ža
I~bce p? za?r~vení všech ~plátek může žádati bez úrokLl zaplaéené pe
nlze zpet, zjlstrl soud prvnl stolice správně, že Otmar Sch. žalobci sli
bil, že žalovaná strana po zapravení všech splátek losy koupí zpět a 
vplacené peníze bez úroků vráti, bude-Ii to kupite! žádati, a nemá od
volací soud důvodů na zjištění tom něco měniti. Není správné tvrdí-Ii 
~alovan~, že Sch. uj,:dnal jen to, co je uvedeno v prospektu, neboť Sch. 
jako sved~k vyslovn~ .. u,d~l, že. svrch~ uv~d<;né ujednání učinil tak, jak je 
soud prvnl stolrce z]Istu]e. Tlmto ujednamm Sl vyhradil žalobce právo 
zpětného prodeje, kteráž výhrada je však při věcech movitých podle §" 
1071 a 1070 obč. zák. neplatná. cO 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

i 

I 
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D ú v o cl )': 

Dovolání opřené toliko o dovolací důvod § 503 čís, 4 c. ř. s. jest 
opodstatněno. Jest ovšem správné, že výhrada zpětné koupě (§§ 1068 
až 1070 obč zilk.) a výhrada zpětného prodeje ,(§ 1071 obč. zák.) jsou 
přípustny jen u věcí nemovitých a že jsou tudíž při věcech movitých 
právně nemožné a proto ne sice nicotné, ale podle § 878 obč. zák. ne·
platné (srovnej i sb. n. s. čís. 1699). Než podle žaloby nedomáhá se ža
lobce plnění přípovědi zástupce žalované strany, že žalovaná po zapra
vení všech splátek losy koupí zpět a zaplacené peníze bez úroků vrátí, 
bude-Ii to žalobce žádati, což ostatně bylo vytčeno i v odvolacím spise, . 
nýbrž domáhá se vrácení toho, co na splnění smlouvy vynaložil, z dů
vodu, že smlouva jest neplatná, poněvadž byl zástupcem žalované 
strany Otmarem Š-em uveden v omyl týkající se hlavní věci pokud se 
týče podstatné její části. Nezáleží proto na tOI11, zda odvolací soud po 
této stránce věc mylně posoudil, jak míní dovoláni. . Ale jinak sluší 
uznati, že výtky dovolání s hlediska dovolacího důvodu nesprávného 
právního posouzení věci ve smyslu § 503 čís. 4 c. ř. s. jsou opodstat
něny. Jest zjištěno, že byl žalobce při koupi losů zástupcem žalované 
uveden v omyl předstíráním, že poslední tah čsl. stavebních losů bude 
v roce 1925, kdežto v pravdě bude teprve v roce 1946. I odvolací soud 
připouští, že by tu šlo o omyl v podstatné části, jejž má na mysli § 871 
obč. zák. (srovnej i rozhodnutí sb. n. s. pod čís. 5054). My'lným jest 
však názor odvolacího soudu, že žalobce z důvodu tohoto žalovanou 
zaviněného omylu nemůže s úspěchem žalovati, protože smlouvu doda
tečně schválil a mimo to žalobní nárok je podle § 1487 obč. zák. pro
mlčen. Pokud se týče promlčení, nečítá se při promlčení podle § 1486 a 
násl. obč. zák. promlčecí lhůta ode dne ujednání smlouvy, jak mylně za 
to má odvolací soud, nýbrž jest při tomto promlčení třeba i osobní mož: 
nosti výkonu práva, jak rozhodnuto a blíže odůvodněno· v rozhodn~ tr 
ve sb. n. s. pod čís. 1732, na které se odkazuie. (Tak také Dr. Armm 
Ehrenzweig, System des allgemeinen 6sterreichischen Privatrechtes, 
prvý svazek, prvá polovina: Obecnýc dil, Vídeň 1925. § 91, str. 222 a 
rozhodnuti tam uvedená v poznámce 46, pak § 127, str. 299, a. Dr. St. 
Dniestrzaúski, Das Wesen des WerkHeferungsvertrages lITI osterrel
chischen Recht, Vídeň 1898, § 10, str. 172 a násl. a poznámka 2 na str. 
175.). Není tudíž žalobní nárok podle § 1487 obč. zák. pro~llče.n, a~ 
žalobce o svém omylu zvěděl teprve v roce 1925. Ale mylnym lest I 

právní názor odvolacího soudu, že žalobce schvá!i1, sm,louvu tím; že, 
ačkoliv z dopisu žalované ze dne 2. dubna 1925 zvede!. ze posledI1l ta? 
bude až v roce 1946 učinil ještě poslední dvě splátky. Podle I::) 863 obc. 
zák. lze ovšem prOj~viti vůJí í mlčky takovými činy, které, uváží-Jí se 
všechny okolnosti, nedávají rozumné příčiny, ? ní, pochybovatr. ~Ie 
v tomto případě vysvětlil žalobce, že posled;rl. dv". splatky ko?al len 
proto, by žalovaná nemohla ve smyslu prode]I1l hstmy, kter~ Sice ne~ 
byla předložena, jejíž obsah v tomto směru však nebyl spornyn:, zapra
vené splátky prohlásiti za propadlé, ale také vzhledem na sl:~ lednatele 
Sch-a, že po zaplacení všech splátek žalovaná na I~ho zadost losy 
vezme zpět a zaplacené peníze bez úroků vrátí. Zde nejde o pohnutkv 
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jež podle § 901 obč. zák. nepůsobí na platnost ,úplatných smluv, nýbrž 
právě O »okolností«, budící vážné pochybností o tom, zda žalobce oním 
svým činem smlouvu schválil. Nelze proto z toho, že žalobce zapravil 
poslední dvě splátky, věda, že poslední tah bude až v roce 1946, s plným 
uspokojením souditi, že smlouvu schválil a že se tím zejména mínil 
vzdáti práva, odporovatí smlouvě pro omyl. Jelikož také předmět kupu 
a proto i kupní cenu sluší pokládati za jeden nedělitelný celek, jak 
správně doličil již prvý soud, jest dovolání důvodné, pročež mu bylo 
vyhověno a rozhodnuto, jak se stalo, aniž podle toho, co uvedeno, bylo 
třeba zabývati se i otázkou, zda byl žalobce při koupi losů uveden též 
v omyl ujištěním jednatele' žalované, že žalovaná po zapravení všech 
splátek losy koupí zpět a vráti zaplacené peníze, bude-li to žalobce žá
dati, neboť stačí, že smlouva jest neplatná již z jednoho důvodu, proto, 
že byl žalobce jednatelem žalované uveden v omyl předstíráním, že po
slední tah čsl. stavebních losů bude v roce 1925. 

čís. 7664. 

Řízení podle čl. 310 obch. zák. jest provésti podle zásad nesporného 
řízení. K nepříslušnosti dovolanél:!o soudu dlužno přihlížeti z úřadu. 

Povoliti prodej poole čl. 310 obch. zák. jest věcně příslušným soud, 
jemuž jest přikázána pravomoc ve věcech obcbodnkh, který hly byl pří
slušným vzhledem k výši pohledávky ve sporném řlzení, tedy buď sa
mostatný obchodní soud nebo okresní soud pro věci obchodní a, není-Ii 
jich, obchodní senát sborového soudu ptvé stolice pokud se tlýče okresní 
soud. Mlstně příslušným jest ten ze jmenlOVaných soudů, u něhož by 
mohl býti žalován věřitel. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1927, R I 1079;27.) 

Návrh na prodej podle čl. 310 obch. zák. byl původně vznesen na 
krajský soud v L., jenž ho postoupil (§ 44 j. n.) okresnímu soudu v L., 
poukázav k § 47 uv. zák. k obch. zák., k čl. 3 obch. zák. a k VýVOdlUl1 
komentáře Staub-Pisko k čl. 310 obch. zák O k r e sní s a u cl v L. po
važoval věc za věc exekuční a nařídil podle obdoby formo 274 prodej. 
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil okresnímu soudu, 
by vyčkaje pravomoci, pastoupil návrh na prodej podle čl. 310 obch. 
zák. zpět krajskému soudu v L. jako obchodnímu senátu. D ů vod y: 
Nauka i prakse vy tvářila se v tom směru, že řízení podle čl. 310 obch. 
zák. řídí se předpisy nesporného řízení a nikoliv exekučního řádu (ple
nissimárníusnesení býv. víd. nejv. saudu z 22. dubna 1902 čís. 3745 
r otištěno II Manze pod čís. 591], rozh. nejv. soudu sb. čís. 1261, 3809, 
3811, 3755, 5067, 5068, 6078). Exekuční řízení není tudíž v takov,ém 
případě na místě .(§ 47 uv. zák. k obch. zák., čl. XIII. uv. zák. k: ex. L). 
Poclle § 385 jedno ř. jest výkon prodeje věcí oddělení doručovacího a 
exekučního, nepřísluší však povolení prodeje okresnímu soudu jako 
soudu exekučnímu (sr. § 245, druhý odstavec, jedno ř.). Stalo se tudíž 
již postoupení podle § 44 j. n. neprávem. Neboť podle doslovu čl. 310 

- čís. 7664 -
2103 

obch. zák., jenž mluví výslovně o »příslušném obchodní!l1 souvdt:«, § 47 
uv. zák. k obeh. zák., jenž se odvolává na čl. 310 obch. zak., a cl. 3 obeh. 
zák., jest nepoehybno, .že p~vo1iti prodej B.~dle čl. ,310 obeh., z~k. Jest 
výlučně povolán soud, Jen vykon Jest, pk JlZ ~odotc,eno" pr?Ve,Sll podle 
§ 385 jedno řádu. V tomto s!l~ěr~ rozhodo,':.~I Ja:k byva1y. v}densky neJ
vyšší dvůr soudní, tak i nyne)'l csL neJvyssl soud, Jak vldeli z, roz~od
nutí shora uvedených, z níchz zeJmena rozh?~nut: C1S. 3811, zdur,aznuJe, 
že jest příslušným sborový soud, v tomto pnpade obchodl11 sen~t ,kraJ
ského soudu v L. Ačkoliv se rekurent otázkou příslušnosli zabyv~ Jen 
namátkou, měl přece rekursní soud za to, že se vdlu~no s to.u~o ot~~ko~ 
vypořádati z úřadu, poněvadž právní věc vyhrazena ~esporn:!l1U :lzem 
bv1a mu odňata a kromě toho bylo rozhodnuto v kazdem, ~np~de, ~.e~. 
příslušným exekučním soudcem okresního soudu v L. o vecl,. naleze]1c; 
výlučně k příslušnosti sborového soudu. Bylo ~roto n,:~adene usnesel11 
zrušiti (§ 42 j. n. § 477 čís. 6 c. ř. s., § 78 ex. L) a zandltr, by. po pra
vomoci tohoto u;nesení rozhodlo návrhu krajský soud v L. jako ob
chodní senát. 

Ne j v y Š š í s Oll d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Rekursní soud správně uznal, že řízení podle čl. 310 obch. z?k. 
dlužno provésti podle zásad řízení nesporného, a stačí v tomto smeru 
poukázati ku správným důvodům nap~dené~.o ~sn~sení. Z :?ho ply'ne. 
že k nepříslušnosti dovolaného soudu Jest pnhhzetr z 111~Cl, urednl (§,,2 
druhý odst. čís. 1 nesp. říz.), a že jest tento soud! P?k1ada-h se nepn
slušným, nejen oprávněn, nýbrž i povinen odkázali vec podl,; ,§ 44) .. n. 
na soud příslušný, pokud jej podle okolnosti případu mu:ze z]!shtr. 
K tomu isou arc; povolány í stolice npravné. Jde Jen o to, ktery soud J~st 
pokládati za příslušný k povolení prodeje ve .smyslu ~:. 3:0,obch. z,,:k. 
Za takový prohlašuje tento článek »obchodm soud "pnslusny plO ven
tele« (»bei dem filr ihn [scil. den GIaublger] zustandlg~n Handelsge~ 
richte«). Zdála by se tedy, že jest příslušným I vždy len »obch?d~l 
soud«, t. j. samostatný obchodní soud, pokud se }ýče, .nem-li ~o v mlst:, 
o něž jde, obchodní senát shorového soudu pyve sto~!cc. Nez ,tento v"v
klad, který zastává i rekursní soud, jest mylny. Ze .::akon nemel, na z;e~ 
teli jen samostatné obchodní soudy, pokud se tyce obchodl11 senat) 
soudů sborových, tedy výhradně soudy sborov~, ply~e. z ,§ 43 uvoz; 
zák. k obchodnímu zákonu, z něhož nepochybne ,vyplyva, ze. ?bc~odm 
zákon, užívaje výrazu »obchodní soud«, neza~ý~le! vymezltr vccnou 
pnslušnost zvláštního »obchodního soudu«, nybrz ze pod pOlem, »o,?~ 
chodní soud« (Handelsgericht) zahrnuje vš.ecky soudy ,vy~on~~aJ1~l 
pravomoc ve věcech obchodních, ponechávaJe upravu vecne pr!~!:,s
nosti jurisdikční normě. Směrod~tnými bu~?u tedy pod~e nyneJslho 
práva zásady §§ 51 a 52 j. n. a to 1 pro obor nzelll nesporneho',~de tato 
otázka zvláštním předpisem není upravena (srv. rozh. A. Cl. C1S. 2422 
a rozh, nejv. s. čís. 2161, 6078 sb., n, ,s.)~, Po~le. toho bude ~ povo'le~, 
prodeie podle čl. 310 obeh. zák. vecnť pnslusnym »ohchodm soud« c. 
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j. soud, i~ml:ž jest přikázána pravomoc ve véceclt obchodních, který 
by ?yl pnslusn{'m vzhled~m k výši pohledávky v řízeni sporném, tedy 
bud san:ostatny obchodm ,soud neb okresn,í soud pro věci obchodní a, 
n,e;l1-h JIch, obc~odnl s:nat soudu sboroveho prvé stolice, pokud se 
tyce so~d okreslll (srv. c!. 3 obch. zák.); Místně příslušným je pak pro 
povo!elll p;od:Je podle cL 31? ob~h. :~k. ten z jmenovaných právě 
soudu, u, nehoz by mohl byiJ zalovan ventel (srv. v čl. 310. slova »u 
o?,cho~mho ~oud~ pro věřitele příslušného«). Jest tudíž v souzeném 
pnpade" po~e~~dz, Jde o,p,ohledávku 5.000 Kč převyšující, a navrho
v~~el ;n~ sve radne bydhste v L." pro povolení prodeje věcně i místně 
pnslusnyt;' o,bchod,m senat kraJskeho soudu v L. a postupoval rekursní 
soud .spravne, ~ruslv ~s~esení ok!esního souda a nařídiv, by věc po
stoupIl uvedenemu prave soudu Jako soudu příslušnému, 

čís. 7665. 

Proti u~n:seni odvolaciho soudu, jímž bylo jako. nepřípustné odmít
"?to odvolam z usn~ení prvého soudu, jímž bylo rollhodnuto o žalo.b
mm nálrlOku o.bmezenem IlIa útraty, jest přípustným rekurs na dOvolací 
soud. 

!3ylo-1i roz~odnutí prvého soudu o žalobním nároku obmezeném 
na utra/y, vydano ve formě usnesení, jest 'Odvolání z něh~ I1Iepřípustné. 

(Rozh, ze dne 28. prosínce 1927, R I 1101;27.) 

Za sporu obmezili žalobci žalobní ná;ok na útraty. S o u cl, p r v é 
s t o II c, e usnesením návrh zamítl. O cl, vol a c í s o u d odvolání od
mltl. D u vod y: '[e sporn~m, řízení zná ,zákon dvojí opravný prostře
dek. Pl oÍl rozsudkum odvolanl (§ 461 c, r, s.) a proti usnesením rekurs 
(§ 514 c: ř, s.); Rek,urs připouští zákon výjimečně i proti rozsudkům, 
napadach se !?!Ik~ vyrok ,? úhatách (§ 55 c, ř, s.). Tyto opravné pro
stredky neSt;'ejl bYÍl ~at;'enovany a Jest proto nepřípustno. by usnesení 
bylo napadano odvolamm a rozsudek, nejde-li o případ § 55 c, ř. s. 
rekursem, V souzeném ~řípadě byla žaloba omezena na útraty sporu ~ 
rozhodl, proto pmceslll soud spor zcela správně usnesením. Právě 
prot?, ze spor byl rozhodnut usnesením, měli žalobci rozhodnutí pro
cesmho soud~ ~apadatl rekursem, nikoli odvoláním, Nepřípustným by 
nebylo,odvolam Jen tehdy, kdyby šlo toliko o nesprávné označení 
opravneho prostředku, ne,boť to není věcnému jeho vyřízení na závadu 
(§ 84 druhy od~ta,vec c, r. s.) ~ Než o ,takovýto případ tu nejde, neboť 
z obsah~ c:dvolal;1 a z, toho, ze odvo!aní bylo podáno dvojmo, jest 
patrno, ze zalobcum neslo o rekurs, nybrž ° odvolání. To žalobci v od
volání i sami výslovně dozná·vají. Odvolání je nepřípustné a bylo proto 
podle § 471 čís. 2 c. ř. s, odmítnuto. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

. ~ře?vevším ,třeba ře-šiti otázku) zda rekurs žalobClI, nazvaný jimi rc
VISI11 sÍIzností, Jest přípustným, ježto podle § 528 c. ř. s. nelze si stěŽOV2.ti 
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do rozhodnutí soudu druhé stolice o útratách. Tuto otázku dlužno zod
pověděti ve prospěch stěžovatelů, neboť předmětem napadeného usne
sení odvolacího soudu nebyly útraty sporu, nýbrž přípustnost odvolání 
proti usnesení prvního soudu o žalobním nároku, jenž byl arci obmezen 
na útraty. Twkovéto usnesení nelze posuzovati podle § 528 ds., nýbrž 
podle § 519 čís. 1 cřs., jenž výslovně připouští rekurs proti všem usne
sením odvolacího soudu, jimiž bylo odvolání odmítnuto jako nepří
pustné. Označení rekursu jako revisní stížnost jest ovšem mylné, neboť 
není napadeno' usnesení soudu druhé stolice, jímž bylo přezkoumáno 
usnesení prvního soudu, ale toto omylné označení nemůže býti podle § 
84 druhý odstavec cřs, stěžovatelům na škodu. 

Rekurs jest neopodstatněn. Stěžovatelé přehlédli, podáva;íce od
volání, že rozhodnutí prvního soudu bylo vydáno.ve formě usnesení, a 
že jedině přípustným opravným prostředkem proti usnesením jest podle 
§ 514 c. ř. s, rekurs. O tom nebylo a vzhledem k jasnému předpisu zá
kona ani nemohlo býti sporu, Sporno bylo, zda první soud má v přípa
dech, kde žaloba byla obmezena na útraty, rozhodnouti rozsudkem či 
usnesením a kterým opravným prostředkem má býti napadeno jeho 
rozhodnutí, když se stalo rozsudkem. Tato sporná otázka byla rozře
šena již plenárním usnesením ze dne 20. května 1924 čís. 3568 sb. n. s" 
že jest rozhodnouti usnesením. Neprávem dovolalí se stěžovatelé v od
volání rozhodnutí čís, 2178 sb. n, s., neboť v onom případě rozhodl 
první soud rozsudkem. V souzeném případě rozhodl správně usnesením, 
proto odvolací soud právem a v souhlase se zdejším plenárním usnese
ním ze dne 28, listopadu 1921 čís. 1309 sb. u, s" na jehož podrobné 
odúvodnění se poukazuje, odmítl odvolání proti tomuto usnesení, jako 
nepřípustný opravný prostředek. Ustanovení § 84 druhý odstavec cřs. 
nepřicházelo v úvahu, poněvadž z obsahu odvolání plyne zcela nepo
chybně, že tento opravný prostředek byl zvolen úmyslně, že tedy nejele 
o pouhé omylné jeho označenÍ. Rekursu nemohlo se dostati úspěchu. 

čís. 7666. 

Neuplatňoval-Ii věřítel, přihlašuie pohledávku k vyrovnání podle 
práva platného na Slovensku, zástavního nebo zadržovacího práva a 
trval-Ii na hlasovacím právu pro celou svou pohledávku, dlUžno míti za 
to, ž.e se vzdal oddělného práva. 

(Rozh, ze dne 28. prosince 1927, Rv I 376/>27.) 

Žalobci přihlásili se koncem roku 1921 jako pachtýři lihovaru v š. 
u Nitry za členy žalova'ného družstva, byli v květnu 1922 přijati za členy 
a složili členské podíly úhrnem 8.000 Kč. V podepsané písemné přihlášce 
podrobili se žalobci stanovám, jednacímu řádu a všem usnesením val
ných hromad, Dopisem ze dne 24: listopadu 1923 oznámili žalovanému 
družstvu o-devz.dánÍ pachtovaného lihovaru firmě \V., žalovaná vzala ozná
mení dopisem ze dne 13. prosince 1923 na vědomí s tím, že členské po-



-- čis. 7666 -
2106 

dily mohou býti vv.placeny 'IJodlc § 10 stanov az' za 'J I"ok IJ t . A " . o vys oupem 
n spravl1l rok podle § 19 stanov trval od 1 zá'rl' do 31 spl .. t t lh' .. r na, up ynUla 

a, o. ut~ dnem 31. srpna 1925; Strana žalovaná zdráhala se řes nalé
h~n: p09Ily vy,platlh. V proSInCI 1922 přišli žalobci do soudniho vyrov
nam: Jez skonc!Io ,v roce 1923 schválenim 30% kvoty věřitelstvu. Žalo
vana ,st~ana, pnhbslla k vy:ovná~i pohledávku 208.493 Kč 12 h. ne
upl~tnuJlc ,:astavnJ a121 zadrzovacl právo) a zúčastnila se celým tímto 
pemzem pres odpor zalobců hlasování. One 18. říJ'na 1923 d '1 . 7' 

stranam k ,. r os o Iller~l 
J. 1 e vzaJemllemu vyúčtování a narovná'ní differencí jež po-
,vrzeno,byl,~ dopisem z téhož data, při čemž žalobci uznali za' správnou 
:"lou pnhlasenou pohledávku strany žalované a ta zase srazila z ni různé 
~astky ve prospěch žalobců, 30% vyrovnací hota žalobci dluhov;ná 

yla tehd~ st~n~ven,a ~a 42.108 Kč 60 h a súčtována na vzájemnou po
hl~dav~~ zal0'?~u t~K,. ze vyplynulo pro ně aktivní saldo 21.769 Kč SÓ h. 
Jez dalslm vyuctovan1111 bylo úplně zapbceno takže dne 15 ,.. 192' 
k č"l "t '1' ,. rIJna "J 

s ,on I Ž uc y upnym vyrovnáním. Strama žalující domáhala se ž'lobo'l 
puvodne vracení členských podílů 8.000 Kč a vyplaceni" 500 K' _" ,e . 1 'h 'I C Le spe-
CI;' '~I~? res;rv~llo fondu strany žalované, obmezila však při ústním jed-
n3'nI zaloblll narok Jen na zaplacení 7.415 Kč s přísl t J' a ' , dr '1 k' ., .. n vracelll po-

1 U ,c ens ych 1'0 srážce soudních útrat 585 Kč, jež sama žalované 
stra~e ~luhuJe; Zal?~aná ~al~ítla, .že podle § 21 jednacího řádu sráží si 
podlly zalobcu k castečne uhradě své pohledávky za nimi pokud ve 
vyrovn~cím", ~íze~í ,30%n,í k"votou nebyla zapravena, proti' čemuž se 
stran~ ~aluJIcl bral1l, tvrdlc, ze toto právd srážky podle zákopa a stanov 
strane zalované nepřísluši, že se tohoto práva i kdyby J' e nle'l' '1 .. 
s-'--ra

1
1a v d I t' 'h y' , ' ,a, za ovana 

,:. ď z a a lm, -:e o v nzel1l vyrovtlacím a při vyúčtování podle 18 
nJ:~a 1,923, neuplatnova!a, a kon:,~ně. že právo to nemůže býti uplatňo~ 
~a,.?, l,onevadz rohledavk~, ~ leJIz l;rospech se uplatňuje, zanikla schvá
,en ym ~yrovn<ll1lm a k?necnym vyuctováním dne 18. října 1923. Pro
c o;sn I S o udp rve s t o II c e uznal podle žaloby. O ů vod : 
P:~vo,~tano,vene v § 21 Jeanacího řádu žalované straně sice in abstraJo 
p§nslUSI, avsak v souzeném připadě se ho dovolává neprávem. Podle 

12 s:~nov a, podle §~76 ~ 78, družstevního zákona ze dne 9. dubna 
1873, ':18., 70 ~',zak,' ruCI kazdy clen svými podíly za závazky družstva 
proti, tretl?' ventelum, ale to naprosto nevylučuje, by členové dobro
volne"neprev~ah na sebe další závazek, že ručí svými podíly - o šel· 
be: uJmy o:ne,:h .třetích věřitelů - i za své vlastní dluhy společe~~t;~ 
a, ze ,SI, sml pn Jich výplatě, tedy v době, kdy už ono zákonné ručení 
presta~a, ~~ou pohledavku z l1lch sraziti. jak to právě stanoví § 21 
Jednaclho radu. Tento jednací řád byl ovšem i proti žalobcu'm u'" o' neboť ve " ,v'l 'v Ctnl.vm . " s~; p!semne pn llasce výslovně prohlásili, že se stanovál~ ~ 
Jednactmu radu podrobuji, a i ve stanovách v § 12 vy'slo " 'd' , . Vl' vne Je pre e-
csano; za, c en~kou pOVl1l~~S t ~lni ti, přesně ustanovení jednacího řádu. 
, sou~encm p,r!~ade I:,emuze vsak zalovaná § 21 jednacího řádu r,lti 
zalob~um, pOUZltt, ponevadž § te~~ ust<lnovllje, že při výplatě závod nich 
podliu !11UZe druzstvo vystouplvslmu Č'lenu sraziti své pohledávk t' 
pohledavky, ktere mu v ten čas proti němL! příslušejí, a že je pov:iov'ali 
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závodní podíly za zástavu pro tyto pohledávky. V době požadované 
výplaty, t. j. po 31. srpnu 1925 nepříslušela však straně žalované žádná 
pohledávka, neboť mimo onen žalovanou uplatňovaný 30%ni kvotou 
vyrovnací neuhražený zbytek její původní pohledávky ve vyrovnacím 
řizení přihlášené, jiné pohledávky ani sama neuplatňuje a tento zmíněný 
zbytek původní pohledávky zanikl jednak podle § 61 slov. vyrovna
cího řádu soudním schválením vyrovnání, jednak podle §§ 1389 a 1375 
obč. zák. soukromým vzájemným vyúčtováním a narovná'ním stvľzenSr l11 
dopisem ze dne 18. října 1923, jenž výslovně užívá výrazu »Ausgleich« 
a končí aktivním saldem ve prospěch žalobců. Na ustanovení § 18 slov. 
vyrovnacího řádu se strana žalovaná odvolávati nemúže, neboť v době 
vyrovnávacího řízení žalující strany v roce 1922 a 1923 jí ještě právo 
zadržovací (zástavní) nepříslušelo podle § 21 proti žalobcům, pročež 
ho také sama přirozeně v řizení vyrovnávacím ve smyslu § 28 slo",. 
vyrovn. řádu neuplatňovala a uplatňovati nemohla. Jak svrchu uvedeno. 
přisluší právo to proti vystoupivším členům, žalobci však tenkráte ještě 
byli členy žalovaného družstva a zůstali podle § 9 stanov až do 31. 
srpna 1924, t. j. do konce správniho roku, v němž se vzdali provozo
vání pachtovaného lihovaru, oznámivše dopisem ze dne 24. listopadu 
1923 jeho odevzdání firmě W. žalovaná strana měla sice podle § 7 
stanov právo vyloučiti již v roce 1922 žalobce z družstva pro jich ne
schopnost k placení, ale i v tom případě bylo by jejich členství podle 
§ 8 stanov skončilo teprve' dnem 31. srpna 1923 a vyplacení podílů 
bylo by mohlo nastati až po 31. srpnu 1924, takže ,mi tehdy, nehledíc 
k tomu, že žalovaná strana tohoto vylučovacího práva ani nepoužila, 
nebyl by se § 21 jednacího řádu mohl státi ve prospěch strany žalované 
v řízení vyrovnacím účinným. Z toho, co uvedeno, vyplývá tudiž, že při 
vyrovnacím řízení neměla strana žalovaná proti žalobcům jako svým 
členům ještě právo na oddělené uspokojení své tehdejší pohledávky 
a musela se tudíž spokojiti s vyrovnací kvotou, a že nyní dodatečně 
nemůže práva zadržovacího (zástavního) ve smyslu § 21 jednacího 
řádu použíti, poněvadž její tehdejší pohledávka zatím již úplně zanikla 
schváleným vyrovnáním a zapravením př.íslušné kvoty. O dv o 1 a c í 
s o Ll d žalobu zamítl. O ů vod y: Vyrovnací řízení žalobcú bylo podie 
místa jejích obydlí provedeno podle předpisů vyrovnávacího řádu slo
venského čís. 4070/1915 M. E, Podle § 18 tohoto řádu netýká se však 
vyrovnávací řízení práv vylučovacích a od:luéovacích, nabytých před 
zahájením vyrovnávacího řízeni, vyjmouc připady § 19 vyr. ř., které 
však na projednávaný případ nedopadají. Rovněž i zadržovací práva podle 
§ 18 (3) téhož řádu nelze vykonávati jen ohledně věcí, jež se dostaly 
v držbu neb disposici včřitele až po zahájení vyrovnávaCího řízení, tak 
že i tu j'sou vyrovnávacím řízením nedotknuta práva zadržovaCÍ na
bytá před řízením tím. Soud prvé stolice v napadeném rozsudku ,správné 
odůvodnil, že jednací řád žalovaného družstva byl i proti žalobcům účin
ným, a že nebylo vyloučeno, by se členové družstva nezavázali ručením 
svými podíly i za své vlastní dluhy proti společenstvu podle § 21 jed
nacího řádu, jenž podle § 12 stanov plati vedle těchto stanov. Naproti 
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tomu však nesdílí odvolací soud právní názor napadeného rozsudku v 

o, 'I 'd' , ze nemuze za ovane ruzstvo použíti ustanovení § 21 j' edn r' v pr"c" , , I 'h " I lne 
za,:a o~ane o zbytku z~vodních podílů žalobců 7A15 Kč, Podle § 448 
ob,c, zak lze nabyh zastavl1iho práva ku každé věci, která jest před
metem, obchodovanl, te,dy I ku pohledávkám, byť i dosud nebyly 
sp1atne a byly podmlllené, Podle § 5 čís, 5 a § 79 zákona ze dne 
9, d,lIbna ,1~73, čís, 70r,zák nemůže býti pochybnosti o tom, že členům 
d:uz~~v~ jlZ po, dob~ jejl~h členství přísluší proti družstvu závodni po
chly jlml,:l:byte ,~ dal,e ,narok na Jich vyplacení v případě § 79 cit zák, 
te~y zvlaste ~ pnpade Jich vystoupení z družstva a po uplynutí ručební 
Ihuty uvede~e v §,78 Cit zák, T~ml~ též odpovídá ustanovení § 21 j, ř" 
kde se jedna o pnpadech vyloucelll nebo vystoupeni členů as toholo 
~Iedis~a tedy se mluvi o tom, co vyloU'čenému nebo vystoupivšímu 
clenu, j!nyml, slovy, pko členu P,? j;ho vyloučení neb vystoupení jest na 
zavodm podIly vyplatlÍ! po srazkach tam uvedených, Podle toho co 
svrchu řečen? o ;,yrovnávacím řízení, nebylo zástavní právo druž;tva 
podle § 21 jed, L vyrovlnávacím řízením žalobců dotčeno, Pokud ža
lobCi s p,oukazem n~ §§ ~8, 42 a 61 slov, VyL ř, tvrdí opak, jest tvrzení 
to nespravne, nebol - trebas podle § 28 VyL L má věřitel v přihlášce 
k vyr;>vnací;nu řízení uvést~ dúv01 nároku na zvláštní uspokojení a po
kud tlmto narokem jest, Jakz lze ocekávati, jeho pohledávání krvto _ ni
kd; není v.zákoně ,stanov';l1o, že, ,neučinil-li tak, pozbývá odlíl'čovacího 
prava,: tak z,e p1ali I pa~, vseobecna pravidla § 18 VyL ř, Podobně i § 42 
VyL L plali JeJl pro pnpad, když se věřitel, mající právo odlučovací, 
zcekne tohoto práva, Avšak žalobci ani netvrdili, že se žalované druž
stvo ve vyrovnáv,acím řízení vzdalo (zřeklo) svého odlučovacího práva 
podle § 21 Jed, L Proto také není správné a není ničím odůvodněno 
(vrze~í žalohcú, že družstvo toto odlučovací právo podle §§ 28 a 42 
VyL L ztralih § 61 odsL 1 a 2 ciL slov, VyL L jest upraven shodně 
s § 53 (1) a (2) VyL L plaÍ'Ilého v historických zemích a jest zejména 
z § 64 s~~v, vl" ř" zřejmou vl~stní povaha vyrovnání jako slevy vy rov
naclch ventelu dluzmku, a nem proto vyloučeno, by oddělovací věřitelé 
kteři jsou též osobními věřiteli dlužníka - v této vlastnosti se nezúčast~ 
nili t~ž ~~rov~ávacího řízení (§§ 42 a 46 slov, vYL L), Poněvadž oddě
lovacl ven tele neJsou co do svých nároků dotčeni vyrovnávacím říze
nim, p~ís~uší jim j;ji,ch oddělo~ací práva nezkráceně ohledně částky 1'0-
hledaval:1 vy:ovna~Jm nekryte, Proto jest mylným názor soudu prvé 
stohce, ze narok zalovaným družstvem jakožto oddělovacím věřitelem 
uplat,ň~va'l1ý zanikl podle § 61 slov, VyL L soudním schVálením vy
rov-nam. 

l'; e j v y Š š í s o u d ohnovil rozsudek prvého soudu, 

D u vod y: 

Dovolání,uplatňujici dovolací důvod § 503 čís, 4 c ř, s" jest opod
:tatněno, žalo~ané, družstvo odpírá vyhověti žalobnímu žádání, jímž se 
zalobcl Jako byv ah č'lenové družstva domáhali vrácení členských podílu 
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ROOO Kč po srazce soudních útrat 585 Kč, z důvodu, že prý mu podle 
§ 21 jedn, ř, přísluší na podílech těch zástavní právo pro jeho pohle
dávku za žalobci na zaplacení schodku při vyrovnacím .řízenÍ- Avšak 
činí tak neprávem, Jest sice přisvědčiti odvolacímu soudu, že jednací 
řád žalovaného družstva byl také proti žalobcům účinným, avšak přes 
to nelze s ním souhla'siti, pokud odepřel oprávnĚní zažalovanému ná
roku, Netřeba se zabývati otázkou, jak jest rozuměti ustanovení § 21 
jedn, řádu, pokud jde o to, od kdy stávají ce závodní podíly zástavou 
družstva pro jeho pohledávky proti členům, zda tak, jak vykládá prvý 
soud, či tak, jak dovozuje soucl odvolací a hájí žalované družstvo, Ne
boť v obou případech nutno dospěti k závěru, že námitky žalovaného 
družstva nemohou vyvrátiti opodstatněnost zažalovaného nároku, Po
suzuje-li se případ s hlediska prvého soudu, podle něhož jest závodní 
podíly považovati za zástavu pro takové pohledávky za vy,stoupivším 
členem, jež družstvu příslušejí pwti němu v ten č'as, stačí poukázati na 
s'práv'né důvody rozsudku tohoto soudu a názor v nich vyslovený, že 
v době té nepříslušela družstvu proti žalobcům žádná pohledávka ani 
z důvodu § 61 slov, VyL řádu an; z důvodu § 1389 a 1375 obč, zák ná
sledkem narovnání uzavřeného podle dopisu ze dne 18, října 1923, Ná
zor hájený družstvem nemúže mu prospěti z této úvahy, žalobci tvrdili 
výslovně již v první stolici, že se žalované družstvo práva zadržovaciho 
(zástavního) samo vzdalo dopisem ze dne 18, října 1923 a ze dne 13, 
prosince 1923 a tím, že hlasovalo ohledně celé své pohledávky ve vy
rovnání, čímž podle §§ 28 a 42 uh, VyL ř, ztratilo zástavní právo, Tím 
zřejmě uplatňovali žalobci, že se vzdání to stalo mlčky, a není proto 
odůvodněna výtka dovolací odpovědi, že jest nedovolenou novotou 
tvrzení dovolatelů, že se žalovaJné družstvo mlčky vzdalo práva odlučo
vacího, Jest nyní otázkou, zda se žalované družstvo vzdalo za vyrov
nacího řízení mlčky zástavního práva, jež si osobuje, jak již řečeno, po
dle § 21 jed, L Není překážky, by nebylo U'sbnovení § 863 obč, zák po
užito i v případě, jde-li o vzdání se práva, Podle § 28 VyL L na Sloven
sku platícího (naL čís, 4070/1915 M, E,), - jehož ustanovení jest tu 
použíti už vzhledem k zásadě »loCll's regit actum« (srv, Hora L slL 18), 
- jest oddělný věřitel, uplatňuje-li svou pohledávku ve vyrovnávacím 
řízení, povinen v přihlášce pohledávky udati přesně dúvod oddělného 
práva a zároveň se vysloviti, až do jaké výše kryje oddělné právo jeho 
pohledávku" Podle § 42 slov, VyL L jest oddělný věřitel, zřekne-li se 
práva oddělného, postaven ohledně hlasovacího práva na roveň ostat
ním věřitelům, Kdyžtě zjiště'no, že žalov;;né družstvo přihlásilo k vyrov
nání celou svou pohledávku 208-493 Kč 12 h, bez uplatňování zástav
ního nebo zadržovacího práva, ač, jak tvrdí, právo to mu podle jedna
cího řádu příslušelo, a když tě dále zjištěno, že se súčastnilo hlasování 
celým tímto penízem přes odpor žalobců, nelze si přihlíži-li se k řeče
ným ustanovením zákona, o nichž družstvo ani netvrdí, že mu nebyla 
známa, jeho počínání ve vyrovnání, že přes odpor žalobcú hlasovalo ce
lým penízem a nedbalo povinnosti, by udalo v přihlášce důvod odděl
ného práva, vykládati rozumně podle § 863 obč, zák, jinak, než že ne-
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chtělo býti považováno za_ oddčlnéllO věřitele, jemuž nenáleží podle § 42 
vyf. ř. hlasovací právo ohledně té části přihlášené pohledávky, která 
jest kryta oddělným právem, a že nechtělo tudíž právo to ani uplatňo
vati, jinými slovy, že se ho zřeklo. Pro správnost názoru toho mluví ze
jména okolnost, že žalovwné družstvo, trvajíc na hlasovacím právu pro 
celou svou pohledávku a neohlásivši přes výslovný příkaz zákona od~ 
dělné právo, musilo si uvědomiti, znajíc zákon, že se tím samo staví na 
roveň věřitelům, kteří nejsou oddělnými věřiteli, a že tudíž chce jen za 
takového věřitele platiti. Názoru tomu nevadi ani předpis § 18 vyr. ř., 
podle něhož nejsou odddná práva ve vyrovnacím řízení dotč-ena, když 
zákon takovému octdělnému věřiteli, který svou pohledávku k vyrov
nání přihlásil, by si zachoval hlasovací právo (§ 43 vyr. ř.) uložil v § 28 
odst. 2 vyf. ř. právě za povinnost, by udal důvod oddělného práva. Zá
kon ovšem nevyslovil sankce pro případ, že odděl'ný věřitel povinnosti 
té nedosto'jí, tím však není řečeno, že by opomenutí povinnosti té ne·~ 
mohlo býti posuzováno s hlediska § 863 obč. zák., -- jemuž zůs,talo ža
lované dmžstvo i v tomto případě podrobeno (§ 4 obč. zák.), jako 
vzdání se práva oddělného. Tam, kde zákon nař!zuje jednajícímu, by 
se vyjádřH, zda a do jaké míry jest oddělným věřitelem, lze jeho mlčení 
považovati za projev, že věřitelem takovým vůbec není nebo, je-Ii jím, 
že se vlastnosti té vzdává. Správnost názoru toho sesiluje i okolnost, 
že se žalované družstvo při vyúčtování ze dne 18. října 1923 nezmínilo 
o svém zástavním právu, ač, trvalo-li na něm, pokud šlo o zbytek jeho 
pohledávky nehrazený vyrovnací kvotou; ktetý mu byl znám, vyžadoval 
obyčej poctivého obchodu, by tak už nyní učinilo. Vzdalo-li se tudíž ža
lova'né družstvo ve vyrovnacím řízení 'zástavního práva, odpírá neprá
vem výplatu splatných členských podílů. 

čís. 7667. 

Dala-li obec vykliditi zabrané místnosti až po 30. č e r v fl U 1921, 
nešlo již o veřejnoprávní působnost obce a ručí obec podle předpisů ob
čanského zákona za škodu tirn způsobenou. -

(Razh. ze dne 28. prosince 1927, R II 299/27.) 

Bytová komise žalované obce zabrala světnici z bytu žalobkyně a 
vyklidíla ji v září 1921. Žalobu, jíž se domáhala žalobkyně na žalované 
obci náhrady škody, pro c e sní s o udp r v é s to I i c e zamítl, 
(I d vol a c í s o II d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé 
"to líce, by, vyčkaje pravomoci, dále o ní jednal a znovu rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Žalovaná obírá se v rekursu ještě otázkou přípustnosti pořadu práva. 
Ale o přípustnosti pořadu práva rozhodl již soud prvé stolice kladně a, 
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. žto si žalovaná p,roti tomuto usneseni nestěžovala, vešlo v moc práva. 
je d "" h t I' t' t Vzhledem k § 42 třetí odstavec j. n. jsou sou y vysslc S o IC lm o usne"-
sením vázány (srv. plen. rozh. z 29. dubl:a" 1924, p~es. 1582/?3, uv~r; 

od čís. 3775 sb. n. s. Jde o pokoj v dome zalobkyne, na Jehoz z~brat1l 
~odle zákona ze dne 30. října 1919, čís. 582 sb. z. a n. se zalovana obec 
svým orgánem (bytovým úřadem) us!:esla výměrem z 19; dubna 1921. 
Jak nesporno bylo toto rozhodnuh v zan 1921 potvrzeno nalezem .naje~,
niho úřadu v M. Žalobkyně pak žádala, by exekuce vyklIzenlm tcto 
místnosti byla odložena až do rozhodnutí nejvyššího správního s?U~U 
o její stížnosti, ale marně; naopak byla hned po tomto rozhodl:ut! na
jemního úřadu na návrh žalované obce místnost žalob~yl1l exekucne o~
iíata. Jest tedy nesporno, že k soudni exekUCI vyklIzcnllTI podle § 31 za
kona čís. 592/1921 došlo po 30. červnu 1921. Datum toto jest pro po
souzení včci velmi závažno. V § 70 zákona o stavebním ruchu ze dn" 
11. března 1921, čís. 100 sb. z. a n. bylo totiž stanoveno, že obce, klere 
podle §§ 1 a 33 zák. čís. 592 z f. 1919 byly zm?c;,ě,ny, by prove~ly ,opa
tření podle citovaného zákona, mohou v provadelll techto opa!"e~1 po
kračovati clo 30. června 1921. Tudíž až do tohoto dne jest opatrel1l pro
vedená na základě zákona čís. 592/1919 posllZovati jako výkon veřejno-· 
právní působnosti obci, jimž bylo propůjčeno právo zabír,:ti by:! (srv. 
mimo iiné rozh. čís. 3319, 4293 a 6428 sb. n. s., v kterychzto pnpadech 
šlo vc~měs o opatření provedená před 30. červnem 1921). Ale od 1. čer
vence 1921 nepřísluší již obcím teilto obor verejnoprávní púsobnostl; 
podle § 14 zákona ze dne 11. července 1922, čis. 225 sb .. z. a ~. ~one
chány byly pouze provedené již bytové zábory v platnost!; nOve .zab?!·y 
však již nelze od této doby prováděti a zejmÉ'na, jak v rozhodnuhch CIS. 
1175 a 1220 sb. n. s. dovozeno, nemůže se obec po 30. červnu 1921 do
máhati exekuce vyklízením zabraných mistnosti, tř""bas }ábor"byl pravo
platně usnesen před tímto dnem. Dala-II tedy v pnpac!e, o neF v tomt? 
sporu jde, žalovaná obec provésti vyklizení místnosti žalo,~ky111 z~brane 
po 30. červnu 1921, nešlo již o veřejnoprávní působnost zalovane ob:e 
a nejde tu již o míst'nost zabranou podle zákona čís; 592 z r. ,191"9;" vcC 
má se zcela tak, jako by soukromá osoba byla zasahla ~eopravnene do 
majetkové stéry žalobkyně. V tomto případě ručí obe,c .]3ko soukr?mo
právní podmět práva povinností za škodu, kterou zpusobIla, a" jeJI po
vinnost k náhradě škody posuzovati jest podle XXX. hlavv obcanskeho 
zákona. Předpisy § 92 ústavní listiny a předpisy zákoníl čís. 592 z r. 
1919 225/,192i a zákonů na ochranu nájemníků nepřijdou tu vůbec 
v úv~hu. ;'est se nyní obírati otázkou, zda žalobkyně opírá žalobu o d~
vod závazku k náhradě škody z bezprávného činu. PodotlmouÍl Jest, ze 
stačí isou-li v žalobě uvedeny skutkové okolnosti závažné pro opode 
staln'ěĎí žalobního nároku. Podřaditi je pod příslušnou právní normu 
jest úkolem soudu, a neškodí, že žalobkyně nadbytečně" ale ~ři" t~m ne
správně, uvádí zákonná místa, pod ktera jest podle .le]lho l:lIn,;nl, skut
ková tvrzení podřaditi, Pf} případě vyslovuje nespravny pravl1l usudek 
o tom zda určitá přednesená okolnost jest závažnější než druhá. Za ta
l:ovou' závažnější okolnost má žalobkyně, že nejvyšší správní soud zrušil 
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zábo; byt~jak? nezákonný_ Jak již uvedeno, okolnost tato není závažna 
nybrz to,.ze zabo.r realisován b},l po 30. červnu 19?1 '7 ob h ~ I 'be

, 

Jest t " I bk ' - . ~ sa u za o y 
p~ r~o, ze z!, o yne uplatňuje nárok z důvodu náhrady škod • 

s?bene y bezpravným jednáním žalované obce což žalovaná v tel z~u
CI}n sdelem sa~,a správně postřehla. Nejde tedy o žalobu z bezdů~oo~= 
neho ob,ohacenI, jak odvolací soud mfní, ježto ani žalobkyně z omvlu ne 
pln~a ,neco, ,k .čemu žalovaná proti ní neměla práva (§ 1431 obč o zák)
anlZ Ja~ o vecI, které podle § 1435 obč. zák. bylv dány jako a'· dl'h 
~§I~i~~ ~~č. zák). Z předpisů XXX. hlavy obča'nského ÚkOl;: ;{Přij~e 
'V 1 ;::, ~ubec v llvahu, ano, Jest nesporno, že návrh na exekuci učinila 
za Dvana o ec sama. Proto Jest nezávažným, že záborové usnesení z 1 9 
dubna. 1921 bylo vydáno bytovým úřadem žalované obce, a netřeba s~ 
?b~ralI ot~~ko~, zda t;nto úřad byl representantem hlované obce či ien 
Je6~n I;0dnzenym org&nem, za nějž by prý obec ručila jen podle § 1315 
o c. z~k., Od,~o~a~í soud správrrě dovodil, že k platné úmluvě o' náhradě 
z~ v?dn,ate UZIVa'l1~ .zabrané místnosti mezi stranami nedošlo, takže 'est 
VySl na~rady ~rčIII soudem. V tomto směru netřeba doplňovati říz~ní 
Za to v~~k J;VI se nutn~m, by byla provedena doplnění Odvolacím sou~ 
dem nanzena, a?y Jedna~1'O bylo o t0111, jaká náhrada jest přiměřená a 
za ja~OU dobu zalobkynI příslu~í, při čemž bude se třeba v ořádati 
1 s n~mltkou ~pro';1:čení podle § 1489 obě. z.fuk. Správně dále !:ádí od
~olacI ~o~d, z.e ,vtS!.n~hrady bude po případě stanoviti podle I:l 273 c. 
r. ~., a ze Jest Jeste ZJIstItI, zda a kdy žalobkyně sjednala nájemní šmlouvu 
s_ rem, R-em a zd~ vzdala se tím podle § 863 obč. zák. nároku na ná
hla~y skody pr?h zalované obci. K vý-vodúm soudu prvé stolice a k v'
vodul11 ,0dVOlaClho sdělen!.jest ještě podotknouti, že jest nezávažno. zJa 
a k~y ~alobklně ~oh:a Cl nemohla s úspěchem podati žalobu o ~ kli-
zem mlstnoslI protI uzívateli Dr. R-ovi a tak odčiniti nebo . "tY , 
sl dk b "h' " ~ zmensI 1 na-e y ezpravne o JednanI zalované obce, Z § 1323 ob,c' 'k" t t ,. t 'k'd '. . za . Jes pa
rno, z,e J';s. s, u ce, l1lkolI poškozený, povinen, by vyvinul činnost, kte-

:ou ma byh ~se uvedeno v předešlý stav, Ptoto také neškodí žalobkyni 
:;e se nedomahala nahrady za užívání na Dr. R-ovi, a, cOž dodati dlužno' 
z; se snad nedomohla nápravy věci rekursem proti usnesení povoluJ'í~ 
Clmu exekucI vyklizením. 

čís. 7668. 

žaloba podle § 35 e;. ř. předpokládá, že v den rozsudku prvého 
soudu exe~uce dosud lrva. Bylo-Ii exekuci vykonati na přihlášení nemá 
okolnost, z: se vymáhající věřitel dosud nepřihlásil za následek ~rušeni 
exekuce, . nybli yy"?áhající věřitel musí učiniti no~ návrh má-Ii býti 
v exekUCI pokracovano. ' 

K ná~o~u na předání pozemku do neomezené držhy a správy patří 
I odstranenl osob a movitých věcí z prostoru nad pozemkem. 

(Rozh. ze dne 28, prosince 1927, Rv II 471/27.) 
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V žalobě, jíž se domáhali žalobci na žalované obci, by povolení exe
kuce bylo zrušeno a exekuce podle § 349 ex, ř. a exekuce mobilární byla 
zastavena, tvrdili žalobcí: Předání stavební parcely Č. kat. 102 do ne
obmezené držby a správy žalované strany stalo se ve smyslu § 367 ex, 
ř., o čemž žalobci dopisem ze dne 28. ledna 1927 žalovanou ·stranu 
zvlášť vyrozuměli. Exekuce podle § 349 ex. ř. jest nepřípustnou, nemá za 
účel předání stavební parcely Č. kat. 102, nýbrž vyklizení domu na par
cele té stojícího, jenž jest neobmezeným vlastnictvím žalobců a stál na 
této ploše dříve, než parcela ta byla utvořena. žalovaná strana se sice 
v žalobě C II 1172/25 domáhala odklizení oné části domu, jenž stojí na 
stavební parcele čís. 102, avšak v tomto bodu byla žaloba zamítnuta 
roz'sudkem nejvyššího souclu. Pr o c e sní s o udp r v é s tol i ce' 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL D ů~ 
vod y: Pravoplatn)'m rozsudkem ve sporu byli odvo1atelé uznáni po~ 
vinnými, by předali stavební parcelu čís. 102 žalobkyni do neobmezené 
držby a do správy do jednoho měsíce, zamítnuta však byla další žalobní 
žádost, by žalovaní manželé do jednoho měsíce odklidili část domu Č. 10 
stojídho na stavební parcele 102. Na základě tohoto pravoplatného roz
sudku byla vymáhající věřitelce městské obci Z. povolena exekuce pře
dáním stavební parcely Č. kat. 102 do neobmezené ddby a do správy 
podle § 349 ex. ř. totiž odstraněním osob a movitýoh věcí a uvedením 
vymáhající věřitelky v držení odevzdávané stavební parcely a exekuce 
na svršky k dobytí útrat tohoto exekučního návrhu, Vzhledem k tomu, 
že odvo1atelé sdělili obci Z. dopisem ze cIne 28. ledna 1927, že jejich 
plnění v'e smyslu ro'zsudku bylo uskuteoněno podle § 367 ex. ř. tím, že 
tento 'rozsudek nabyl právní moci, a že exekuce podle § 349 ex. ř. od
poruje obsahu rozsudku, ukládajíc vyklizení domll stojícího částečně na 
parcele čís. 102 a odstranění osob a movitostí v domě tom, podali ža
lobci tuto žalobu jako námitky, jež podle jejich názoru spočívají na sku
tečnostech nárok zrušujících, neboť exekuce podle § 349 ex. ř. jest ne
přípustnou, 'nemá za účel předáni stavební parcely čís. 102, nýbrž vy~ 

. klizení domu na parcele té .stojícího, jenž jest neomezeným vlastnictvím 
odvolatelů a stáj na této ploše dříve, než parcela ta byla u.tvořena; ža
lovaná strana se sice v žalobě C II 1172/25 domáhala odklizení části 
domu, stojící lla stav. parcelečiís. 102, avšak v tomto bodu byla žaloba 
zamítnuta. Odvolací sOHd sdílí názor prvého soudu že, pokud žaloba 
chce dokazovati, že usnesení E 273/27 odporuje obsahu ro,zsudku, není 
přípustnou ani podle § 35 ani podle § 36 ex. ř., neboť námitky proce
suální povahy, pokud se týkají obsahu a výkladu exekučního titulu, ne
mohou býti uplatňovány těmito žalobami; vzhledem však k tomu, že ža
loba podle § 35 ex, ř. může podána býti kdykoliv za exekučn.ího řízení 
a žaloba tato podána byla dne ll. února 1927 ještě před prováděním 
exekuce ve dnech 18. a 19. února 1927 současně s návrhem na odklad 
exekuce, jest podle názoru odvolacího soudu za to mítí, že tato žaloba 
by byla bývala včas podána, kdyby vůbec byla přípustna. Aní věcně ne
jsou však námitky odůvodněny. První soud posoudil správně právnicky 
a ocenil správně exekuční titul, totiž rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 

Civitnl rozbodnutf IX. 13' 
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16. listopadu 1926, Rv II 668/Q6-1 oejle ' ,. 
rukou společnou a nedílnou do jed~ ~ . ,n:hoz JSou odvolatelé povinni 
vebni parcelu Č. 102 městské ob . ~ .0 meslce pod. exe,kUd předati sta-
a do 14 d ' CI . dO neomezene drzby a do spr' 
sudku byl~u.?y~~:ěxne~~~v~~~~~t:;i ~~r~.ty sporu. ~čkoliv pod!e tohoto ~~r~ 
povinní odkliditióást domu sto~cí6~ICh zalobc,~ v tom smeru, že nejsou 
že by městská obec Z 'I .' na .~ar. CIS. 102 neni tím řečeno 
sudku za tím účelem i,neme a piava ~aucele~ uskutečnění tohoto roz~ 
cely čís. 102 neobme~e:o;oo~~t;!n~~n~~:tcc dn;bu ~,správu ohledně par
a správě překáží Jak ' . . ' ° jl V te,o ,neobmezené držbě 
tul odvolatelům, by po~r:n§ ~~~de~p~av;ě uvádí, n~~kl~dá, exekuční ti
stavební parc. čís. 102 n'b' .: yd ah prohlase?1 vule k předání 
a předání parcely, Přip~a:" j~ž ~a;~z:~~f~~éb~ stave~m ~arcelu předali, 
hmotným odevzdáním podle §§ 426 315 mze,o'cI. musí se státi 
nechání) nemovitosti znamená tradi~i a s~u~,~T ~~eCcÍ ~ák. ~ř:bdání (pře: 
exekuce pod.Je § 349 ex ř tak'e " em v rz II v ceste 
titu'lu exekučiní soud po~oliti 'z lila zakklade pravop,lalného exekučního 
kl ' . muse exe UCl ve smyslu § 349 ' 

Izemm exekuta, t. j. jeho věcí a lidí t,. . ex. r. vy-
lézajících a přenechání arcel ' n,a s avebm parcele ČIS. 102 se na-
se př.edání stavební "p!cely Yn:m~~~b~t~~ie~ve~t~ .. Náz~r odv.ol~telů,. že 
mylnym. ySlc ym oc,evzda111m, jest 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do.voláni. 

D ů vod y: 

Jde o žalobu podle § 35 e 'V' ľ b . 
žádáno o zjištění že -nárok r~' f:." bza o 111 prosbě není sice výslovně 
nebo zastaven 'nJ-brž ·.pouz~ ~ t neb

JZ yla lex~kL1ce povolena, jest zrušen 
.. ' , .' . o, y povo e111 exekuce bylo Z' ' , 

p, ave toto Je zbyteč'né, ana podle § 35 čivrt· d ".. ! use~o, ~~ 
exekuce zrušena z moci úřadu vyho . r y o Std' e,c e;:. r. ma byh 
z o~sahu ž~loby jest patmo, Že žal~~c: ~el~~~~~f~ine naml,tkám. Než 
ex. r. Tato zaloba jest přípustná je-li . d.P j k m;t~y p,~dle § 35 
odvolací soud správně poukazu'~ Ale :doe ana z~ ~xe u,Clllho. flzení, nač 
vozenoO, jest ještě závažno zda ~ . kdde jest~ ? neco vice. Jak do
lice trvá, což podle § 406 c ř ;x\~~e v e'll ".ydau! rozsudku prvé sto
by mohlo býti uznáno prá~e~ 'j1k s~e~?J!nym,pre~p.okladen: pn~ to, 
o § 35 ex. ř. Je-Ii exekuce za ;oru ", za a ~ za o 'Lil prosbe oprené 
podle původní pmsby žalobní lIe jlZ .vy~l~ana, nebylo by lze uznatí 
ještě provésti odstranění osob a n;~ev~pls~ 73/27 je.st patrno, že Jest 
nad parcelou čís. kat. 102 jest ". tO~h v podkrov!l1 svěinici, pokud 
konu exekuce pro onemocněníz~lzlenba a :ne 18. a 19. nnora 1927 při vý
část exekuce jest podle SpiSll E a ~7i;2n7e :e~~ohla býti ~yk!~ze'l:a. Tuto 
?OS~, že se dosud ;'ymáhajicí věřitel nepřihrás.73Í1 n~ pflhl~sen1. Okol
sem exekuce, nýbrž pouze následk v ')'~ I ? nell1~ za v~as]edek zru
t. j'. že vymáhaj'l'c' '''t I .... r § ~61 jednaclho radu uvedené 

1 ven e mUSl uClmtI llav' '1 y r T' ' 

exekuce pokračováno. Tndiž z toho d . ~I ?havrd': ma- I byh Ve výkonu 
Omlle e o uvodu, že jest již exe-
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i~uce vykonána, nebylo by správno žalobu zamítnouti. Jest se proto obí
rati žalob ním nárokem ve věci samé.. Vešk~ľé námitky dovolatelů ve věci 
samé vyvrátil již správně odvolací soud, k jehož vývodům s.!ačí dodati 
toto: Dovolatelé, vykládajíce ve svůj prospěch rozhodnutí třetí stolice 
ve SpOTU C II 1172/025 neprávem stotožňují pojem »vyklizení reality« 
s pojmem »odklizení stavby«. Zamítnutím žaloby ohledně nároku na od
klizení části domu není vysloveno nic více, než že žalobci nejsou po
vínni, by na svůj náklad bud' osobně nebo zjedna,nými lidmi provedli 
práce spojené se zbouráním této části domu, s odvozením materiálu bou
ráním získaného a rumu při tom utvořeného a s urovnáním povrchu. 
Jinak však o neomezeném předání pozemky do držby a správy vymáha
jící strany nemohlo býti řeči, kdyby mělo býtí stmně povinné ponech"no 
právo, určité prostorové částice v kolmém prostoru nad zmíněnou par
celou pro sebe a své lidi užívati. Ohledně otázky, v jakém objemu jest 
vykonávati exekuci podle § 349 ex. ř., stačí dovolatele odkázati na roz
hodnutí čís. 5137 sb. n. s. Není tedy správným názor dovolatelů, že 
k nároku na předání určitého pozemku do neomezené držby a správy ne
patří odstranění osob a movitých věcí v prostoru nad tímto po,zemkem 
jsoucích. Zda žalovaná obec provede odklizení (zbourání) zmínčné čá
sti domu sama, či zda k tomu donutí manžele M-ovy, jest věcí, již si ža
lovaná obec jen s těmito manželi má vyříditi. 

čís. 7669, 

Přenecháno-Ii O'bhospodařováni a už/vání usedlO'sti s pozemky a 
s budO'vami k ní přináležejiclmi a se vším inventářem živým i mrtvým 
jakO'ž i s nábytkO'vým zařízením v ten způsob, by ten, kO'mu bylO' pře
necháno, zapravil daně a všechny povinnosti, co. na to přináleží, a že 
není povinen poskytO'vateli z výnosu hospodářství nic platiti, naopak, 
co si nahospoOdaří, že bude jehO', llJejde ani o. smlouvu pachtovní, ani 
o smlouvu podle § 1103 obč. zák. ani o půjčku, nýbrž O' služebnost pO'
žíváni. 

Okolnost, že poživatel vybudO'val stavbu, o niž se činí zmlnka v § 514 
nebo § 516 obč. zák., není na závadu nároku na vrácení služebné věci 
v toru stavu, v němž ji poživatel převzal. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1927, Rv II 810/27.) 

žalobce domáhal se na žalovaném, by vyklidil a žalobci odevzdal 
usedlost čís. 4 s živým a mrtvým inventářem. Bylo zjištěno, že žalobce 
jest podle postupu sepsaného notářským spisem ze dne 22. října 1919 
vlastnikem čtvrtlánu čís. 4 se všemi v katastru obce H. a K. ležícími a 
k němu přikatastrovan)rmi pozemky, že žalnvaný po matčině smrti 
(1. září 1923) užival a užívá tohoto čtvrtlánu i s pozemky a s budovami 
k němu přináležejícími, že žalobce se žalovaným žádné smlouvy nedě
lal, nýbrž že ho po smrti matčině nechal na usedlosti dále hospodařiti 

134' 
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jako dříve matku, že mu žalova-ny' z vvnosu hospoda·'st· 'kd . 
I t'l 'I I t· '. J . r Vl nI y l1Ic ne-

pal a 3'a o }ce ake na nem nrc nežádal, že v době postupu b I d 
lostr ~esk:!r,en zažal~vaný živý i mrtvý illventář a zařízení, ž~ ~~:Š~~ed~ 
vlas:nrct~I zalobce, z,e byl na usedlosti v době úmrtí matky a že žalo
vany s n .. Im hospodanl a hosp'Odaří, že žalobce prohlásil z'e kd.y' 
Praví ' I . d' , , , z za

,. za ovany ane a vsechny povinnosti, co na to přináleže'í bude 
';lItr, co Sl nahospodaří, a že žalovaný platil dávku z majetk~' d ' 
u:?ky z !lyp'Otek ~;r,eškeré vedlejší platy a provedl také opravy,' Př:~:~ 
VSlm 'O,;'sem z vytezku hospodářství. O b a niž š í s o u d I 
podle zaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ll. oy ulzna y 
podle, § 1103 o~č. zák. nemůže tu jíti již podle tvrzenf žalo~~noé~:u 
Nebo! netvrdIl, ze měl dávati žalobci poměrný díl všech užitků na .
'/y nebo: liz· To také plyne ze skutkového zjištění prvního soud~ Nej~~' 
vsak a~I o. smlouvu pachtovní. Rozhodným jest jediné, co ve s;nlouvě 

. by}o uJedn~no..' .. ~I~oIrV..' co žalovaný za užívání snad za žalobce v na
kladal. V te pr~cI.ne m,el :oud na Základě svědecké výpovědi Aloisa YD-a 
pou,ze za prok~zano,. ze zalobce prohlásil, »když žalovaný zapraví daně 
a vsech?y P~Vlll!?osŤl: c.o !la to přináleží, bude míti C'O si nahospodaří«, 
a n~ zakl3'de vypo~e~I zalovll."ého, "že se žalobcem žádné -smlouv 
~edelal a ze :nu ta ke n!~dy z vyno~u, hospodářství nic neplatil a že tak~ 
z~lobce ,na, nem nrc nezadal«. Take zalobce jako strana vyslechnu! udal 
vyslo-vne, ~e, p'Okud matka žila, platily se veškeré daně dávk _ 
platky z vynos u ~O~PO?'ářství a že po její smrti nechal 'žalova~é~/~a 
usedlostI hospodantr dale Jako dříve matku aniž by vs'ak . b 
b I· .. '1' I"" , meZI se ou 

y I .u.cmII zv. as.lm umluvu bud' ústní bud' p.ís"mnou ' '. . dr" v' , .... - a ze z.e]mena 
neuJe -na 1, ::e mu zalovaný má nčco platiti jako pachtovné. Z toho 
Jest pat:no; :;e ~ebyla uzavrena smlOUVa" pachto-vni, nýbrž že šlo o kon
!rakt re~lm, Jen:,. s~ ~skute'čnil již přenecháním nemovito.sti s inventářem 
zalovanemu k uZlvam, tedy správně o půjčku ve smyslu § 971 b' 'k 
TOl:1U neo~poruJe w~i výpověd' svědka Aloisa D-a, poněvad~ ~~:~ek 
n:vI, ;Zd~ zal?~ce mel se žalovaným ohledně placení daní neb úroků 
presne u]ednar;I a řečené prohlášení učinil žalobce p'Ouze jemu na jeho 
dotaz. Nejde vsak W~I o žalobu vlastnickou, nýbrž o uplatňování nároku 
podle.§ ~74 ?bč. z~k. Nebylo tedy třeba, by žalobce dokázal nabytí 
vlastmctvI k Jednotlrvým předmětům ny'brž J'e-n z'e v dob' , t' 

dl '" , ~, ' , e prevze I 
use -OstI zalovanym tam byly. Podle rozsudku prvního sou'd . , 
10 ". d d t' , lb' .. u nema za_~~~y o evz a 1 za o Cl u;clté p~edměty (species), nýbrž předměty 
urclteho, d;uhu (g:n~s), coz zeJmena plyne z toho, že podle dťrvodů 
rozsudecnych mUSI zalovwný inventář doplniti a ves'kere' .... 
t t' b't I . zanzem ve 

s a.vu upo r: 1 enem.D~evzdati, aniž by jednotlivé předměty byly po-
psany tak, ze se od Jrnych téhož druhu mohou rozeznati 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. . 

Důvody: 

Dovolacích dŮVOdů § 503 čís. 2 a 4 c ř s o něž op' . , I ' 
"0 ol' . t . pvo . . ., Ira za ovany 
Ci v ani, u nem. fl posouzení otázky, o jaký právní poměr jde mezi 
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stranami, vycházeti jest ze skutkových zjištěni nižších soudů. Poku:! 
žalovaný tak nečiní, neprovádí dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. po 
zákonu. Že tu nejde ani o pachtovní poměr podle § 1090 obč. zák., 
ani o spoIečenskou smlouvu podle § 1103 obč. záJk., jak míní žalovaný, 
vystihly nižší stolice zcela správně a jest s nimi souhlasiti. Podotknouti 
jest ještě, že o smlouvu společenskou (§ 1103 obč. zák.) jde jen tehdy, 
je-li tu sdružení dvou nebo více osob kll společnému účelu, čehož tu 
není. Než nejde tu ani o půjčku podle § 971 obč. zák., jak dovozuje 
odvolací soud. Podstatným znakem smlouvy o půjčce jest, že musí býti 
vrácena táž věc, jakž plyne z § 972 obč. zák. (Stubenrauch II. str. 173). 
Odvolací sond. sám uvádí, že podle rozsudku prvého soudu nemá ža
lovaný odevzdati žal'Obci určité předměty (species), nýbrž předměty 
určÍtého druhu (genus). Okolnost ta brání tomll, by právní poměr mezi 
stranami, aspoň pokud jde o vrácení inventáře a zařízení, mohl býti 
posuzován s hlediska § 971 obč. zák. Prvý soud však správně podřad-il 
právní poměr mezi stranami pod ust"novení § 509 obč. zák. Neboť, 
přenechal-li žalobce žalovanému ho.spodaření a užívání čtvrtlánu i s p'O
zemky a s budo-vami k němu přináležejícími a se vším živým i mrtvým 
inventářem, jakož i s nábytkovým zařízením, by zapravil daně a všechny 
povinnosti, co na to při-náleŽí, a že mu není povinen z výnosu hospo
dářství nic platiti, naopwk, co si nahospodaří, že bude jeho, lze podle 
§ 863 obč. zák. míti za to, že vůle stran směřnvala k tomu, že žalobce 
přenechá žalovanému právo osobní služebnosti podle § 509 obč. zák., 
právo požívati beze všeho omezení cizí věc, šetříc podstaty. Žalovaný 
se ostatně ani nepokusil názor ten napadnouti odvoláním jako nesprávný . 
Jeho vývody v odvolání, "že je přirozeno, že, když pobíral plody used
l'Osti, činil také potřebné platy, především z výtěžku usedlosti«, »že 
hospodařil ne jalw na cizím, nýbrž jako na svém a nesl veškeré risiko«, 
nasvědčují právě tomu, že se vlastně považoval, třebas to nevyslovil, 
za poživatele. Posuzuje-li se případ s tohoto právního hlediska, netřeba 
se zabývati prá'"l1Jími -námitkami žalov8:ného, pokud dovolacím důvodem 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. napadá právní názor odvolacího soudu, že jde 
o půjčku podle § 971 obč. zák. Podle § 512 občl• zák. spadají na poží
vatele všechny řádné a mimo-řádné dávky, jež jest z věci platiti, pokud 
je lze hraditi z užitků za požívací dobu. Nemůže pro-l'O žalovaný z této 
povinnosti, zákonem mu uložené, nic ve svůj prospěch dovoditi. Tak 
se tomu má i s námitkou, že pos1tavil ze základů chlévy, na které prý 
žalobce přispěl toliko zápůjčkou. Neboť, i kdyby šlo o stavbu, o níž je 
zm,nka v § 514 obč. zák. a 516 obč. zák., a žalo-vanémll jako požívateli 
příslušela z důvodů toho náhrada (§ 515 a 516 obč. zák.), ač se otázka 
ta vůbec vymyká z posouzení soudu v rámci této rozepře, nemohla by 
oko-Inost ta býti na závadll žalobcovu nároku na vrácení služebné věci 
v tDm stavu, v němž ji žalovwný převzal. Má oporu v usta.n'Ovení § 513 
obč. zák. (Krainz-Ehrenzweig 2/11 strana 364), jež žalovanému mimo 
to ukládalo za povinnost, by věc v takovém stavu také udržoval a opa
třo-valopravy, d'Oplňky a obnovy. Z toho plynula prO' něho povinno-st, 
by věc převzatou do po-žívání dal opraviti, po případě opotřebované 
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kusy nahradil nov)rllli, jak mu rozsudek prvého soudu orávem ukládá 
Postrádá.?I~oto i výtk~ neúpl~osti řízení podle ~503 Čí~. 2 c. ř. s. (ž~ 
n:~rlo :JIste,no, kolIk z~l~vany na stavbu vynalozil a o jaký druh stavby 
bezl) ,vselIkeho.opravnem a netřeba k ní přihlížeti. Je-li zjištěno, že ža
l~~any ods?;rÍl matky už!val a užívá čtvrtlánu se všemi pozemky a se 
VSlm 1l1ventarem, Jest take prokázáno, že jest v držení pozemků i jed
'notlivý~h kusů, inventáře a že věci byly tu v čase, kdy mu usedlost byla 
ode,vzdana',Prav:,n:. ho proto l1lžší stolice k vydání věcí těch odsoudily, 
al1lZ bylo treba resltl otazkll, zda šlo o příslušenství nemovitosti. 

čís. 7670. 

Vzdán! se ú~t~ího od~,?lací~~ líčení (§ 492 c. ř. s.) prohlášené 
v zákonnych Ihutach, ~~m~ze byh vzato zpět s právním účinkem. Ne
souhlas strany s prohlasenmt procesního zmocněnce nemá t!u významu 

, V říz~ní, o ž~obě podle zákona ze dm 21. března 1918, čís. 109 ř: 
zak. pJati predplsy §§ 40-55 c. ř. s. o nákladech rozepře. 

.(Rozh. ze dne 29. prosince 1927, Co I 4/27). 

Žalobu proti československémU eráru o zaplacení 600.000 Kč z dů
vodu r~čení podle zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. p r 0-

c e s n I so udp rve s t o II c e (vrchní zemský soud v Praze) zamítl 
a odsoudil žalobce k náhradě útrat. ' 

Ne j v y Š š,í s o u d zamítl žalobcllv návrh, by přes to, že se obě 
str~n~ vzdaly ~s~ního ?dv~lacího líčení,' bylo nařízeno, a nevyhověl od
volanI v zasedal1l nevereJncm. V otázkách, o něž tu jde) uvedl v 

dtlvodech: 

, ?bě strany vzdaly se výslovně v přípravných odvolacích spisech 
ustmho odvol~cího, líč,el:í. Avš~k téhož, dne, kdy došlo k procesnímu 
so~du, odv~lacl sdelem zalovaneho, doslo tam také podání žalobcova 
pr~~l1lh,o ,zas!upce s ~r~hlášením, že béře zpět své vzdání se ~ žádá o 
n,anzel1l us:n~? Jednan!. MImů to podal žalobce sám již pět dní před 
!I?' a pak J;ste, J~d~ou po předlo'žení spísů přímo u nejvyšMho soudu 
zad?st,. v mz u~a~l, ze nesouhlasí se vzdáním se svého právního zástup
ce" ze Je odvolava, a žádá: by bylo ústní jednání nařízeno. Poctle § 492 
c. r. ,s. v doslovu cl. III. zakona ze dne 8. června, 1923, čís. 123 sb. z. a 
n., zre!I<1;e-h se o,dvolatel v odvolání odvolacího líčení, poučí soud při 
~oručem odvolaclho SpISU odvolatelova odpůrce, že se bude za to míti 
ze souhlasí, neprohlásí-li se v zákonné lhůtě :ke sdělení určené opačně: 
V, tomto případě mohou přípravné ~pisy odvolací ocsahovatl také právní 
vyvody a vyklady o skutclch a pruvodech a odvolací soud rozhodne o 
odvoI,ání ,':: ne.veřejn,ém se.zení. ~ !ěchto předpisů jest zřejmo, že vzdání 
se plohlasene v zakonnych lhutach nemůže býti s právním účinkem 
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zpět vzato. Nesouhlas strany s prohlášením procesního zmocněnce 
nemá tu významu (§ 34 c. ř. s.). Odvolací soud mohl by ovšem přes to 
naříditi ústní odvolací líčení, uzná-li to za potřebné. To odvolací soud 
v tomto případě za potřebné uznal a proto rozhodl v zasedání neve
řejném. 

Odvolatel vytýká nalézacímu soudu, že byl neprávem odsouzen k ná
hradě útrat sporu, protože prý podle zákona ze dne 21. března 1918, 
čis. 109 ř. zák. není žalovaný stát oprávněn žádati od žalobce útraty, i 
když byla žaloba zamítnuta, Ani v tomto' směru není odvolatel v právu. 
Podle § 7 cit. zák. jsou jednání a všechna podání a rozhodnutí prosta po
platků a poštovného, ale jina:kc provede se o žalobě řízení podle ustano
vení civilníhó řádu soudního se změnami v § 6 vyznačenými, totiž, že 
pro řízení před vrchním zemským soudem platí předpisy druhého oddílu 
(t. j. §§ 226 až 430) a pro odvolací řízení před nejvyšším soudem před
pisy prvního odditu čtvrtého ditu (t. j. §§ 461 až 501). Podle toho platí 
i pro toto řízení předpisy civilního řádu soudního o nákladech sporu, 
jak jest vidno na př. z § 414 druhý odstavec a z § 484 druhý a třetí od
stavec c. ř. s., které se zmiňují o nákladech sporu jednak v první stolici, 
jednak ve druhé stolici. Zákon nechtěl pro toto řízení vyloučiti před
pisy všeobecné části civilního řádu soudního, zejména ani předpisy o 
nákladech rozepře .(§§ 40-50 c. ř. s.), protože by vedlo k nemožným 
důsledkům, kdyby na př. byly vyloučeny předpisy všeobecné části o za
stoupení advokátem, o právn chudých, o podáních, o doručování a pod. 
Z~kon chtěl toliko vyloučiti pochybnost o tom, podle kterých předpisů 
má prováděti řízení vrchní zemský soud a nejvyšší soud, tedy soudy, 
které v pravidelných ptípadech rozhodují jen jako soudy druhé a třetí 
stolice, nikoli jako soudy první a druhé stolice. 

čís. 7671. 

Bylo-Ii ooV'olání, podané pro zmatečnost, zamíhluŤo odvolacím sou
dem samastlatným usniesením, lze si do něho stěžovati rekursem podle 
§ 519 čís. 1 c. ř. s. 

Bylo-Ii takové zamítavé usnesení pojato do rozsudku odvolací1ro 
soudu, lze mu odporovati dovoláním podle § 503 č!s. 1 c. ř. s. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 30. prosince 1927, Pres. 227/27.) 

Důvody: 

V poradách nejvyššího soudu vysky'tly se pochybnosti o správnosti 
dosavadního rozhodováni, že do usnesení odvolacího soudu, jímž bylo 
zamítnuto odvolání podané pro zmatečnost, není opravného prostředku. 
Sesílený senát, jemuž byla sporná otázka předložena k rozřešení, usnesl 
se na zásadách v čele uvedených. Zmatečnosti jsou určité, v § 477 c. ř. s. 
přesně vypočítané vady řízení, jimž zákon přikládá takovou důležitost, 
že nařizuje odvolacímu i dovolacímn soud.u, aby k nim přihlížely 
také z lú1řední povinnosti, a aby prohlásily řízení, postížené 
zmatkem, se všemi rozhodnutími v něm vydanými, za nicotné 
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bez ohle~u na ~liv, ja.~Ýu;ěl zma!ek na konečný výsledek sporu. Že 
zm~t~~ pr.lhodlVSl se Jl; v nzení pred prvním soudem, činí zmatečným 
take ;l~em a ,rozhod!,ul! soudu odvolacího, plyne z § 510 c. ř. s. Zákon 
vY,C?aZl,Ze z.asady, ze !,a základě zmatečného řízení v první stolici ne
n:.~ze byl! VU?~C plat~e Jednáno v řízení odvolacím, dále, že, vyjímajíc 
pnpad § 477 C1S. 5 c. r. s., v němž může býti zmatečnost záležející v ne
~?statku zast?u~e~í, zhojena dodatečným schválením 'řízení, a § 477 
CIS. 9 CIt., v nemz lze zmatečnost napraviti opravou rozsudku zachovává 
každý Z1l~atek svůj zhoubný vliv na platnost řízení tak dlo~ho, dokud 
bud' nem napraven zrušením zmatečného řízení neb dokud konečné 
rozho~~utí, o sporu nevejde v moc práva. Jako' jiné, méně podstatné 
vady :l~em a rozsudku první stolice uplatňuje se i jejich zmatečnost 
odvolamm. V souhlase se zásadou, že zmatečnost řízení první stolice 
bránířádném~, projed?ání sporu před soudem odvolacím, odkazuje zá
kon v § 471 C1S. 5 c. r. s. takové odvolání do předběžného řízení a na
řizuje, aby odvolací soud, shledá-li odvolání podle spisů neb po prove
deném šetření odůvodněným (§ 473 c. ř. s.), vyhověl odvolání již v za
sedání neveřejném, a to usnesením. V § 478 cit. jest podrobně stanoven 
obsah usnesení vyslovujících zmatečnost, v § 519 c. ř. s. jest pwk straně, 
posMené takovým výrokem, vyhraženo právo rekursu. Naproti tomu 
není v zákoně ustanovení o tom, co se má státi, neuznal-li odvolací soud 
v předběžném řízení odvolání pro zmatečnost opodstatněným. Jenom 
ze všeobecného doslovu prvního odstavce § 473 c. ř.>, s., že odvolací 
soud rozhoduje v případech § 471 c. ř. s. usnesením, pak z druhého od
stav~~ § 480 c. ř. s.,. v němž s~ děje zrtlínka o »zavržení« odvolání, po
kud 11m byla uplatnena zmatecnost, v sezení neveřejném, lze dovoditi, 
že i toto rozhodnutí se může (srovnej'§ 494 c. ř. s., a § 149, prvý od
stavec, jedno ř.) státi již v předběžném řízení a to usnesením. Tímto 
výkladem nebylo po třicet let platnosti cívilního soudního řádu vikláno, 
a není ani v teorii proti němu námítek. Podle vysvětlivek ministerstva 
spravedlnosti k § 480 c. ř. S. nemá býti zamítavé usnesení odvolacího 
soudu v případech, když pro jiné odvolací důvody musí býti nařízeno 
ústní odvolací líčení, zvláště vyhotovováno, nýbrž pojato do konečného 
rozhodnutí o odvolání. Ani v tomto bodě není různosti názorů. Sporno 
jest však, zda také proti takovému zamítavému, usnesení odvolacího 
soudu jest přípustným opravný prostředek, jako jest vyhražen v § 519 
čís. 2 C. ř. S. do usnesení vyslovivšího zmatečnost, či zda zamítavým 
usnesením jest otázka zmatečnosti vyřízena s konečnou, také dovolací 
soud zavazující, platností. Dosavadní praxe československého nejvyš
šího soudu schválila názor, že jakýkoliv opravný prostředek jest ne
přípustný. Důvodem jest, že rozhodnutí odvolacího soudu jest usnesením 
a usnesením zůstává, i když bylo pojato do rozsudku, že proto přípustnost 
opravného prostředku musí býti posuzo'vána podle § 519 c, ř. s., vy
počítávajícího přesně ona usnesení odvolacího soudu, do nichž jest 
rekurs přípustný, a že mezi těmito usneseními není usnesení, nevyhovující 
odvolání podanému pro zmatečnost. Taková usnesení nelze zařaditi 
jmenovitě pod usnesení, »jimíž se odvolání odmítá« dle § 519 čÍs. 1 C. 
ř. s., poněvadž jsou jimi míněna jenom usnesení, odmítající odvolání 
7 formálních důvodů beze zkoumání věcné opodstatněnosti, tedy usne-
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sení dle §§ 474 odst. 2, 471 čís. 2 a 3 a 495 C. ř. S. Nernož~5' ?~přítí ;oz
por mezi výsledkem tohoto uvažování.~. Jed~?u ~e st~'2.eJnrch zasad 
civilníhO procesu, totiž rovnosti stran. Pn Čl se Jl, pnp.oust~l! reKurs ~Io 
rozhodnutí, vyhovujícího odvolán,í, z důvo~u zmatecnosh, 3'le nep;l. 
pouštěti rekursu, nebylo-li odvol~lll vyhoveno. .Nesrovt;ava se., dal~ 
s vylíčenou prá~~í povahou zmatecno~h, ja,ko kvahh~ovane vady n::el1l, 
když se připoush odporovah dovolaclm duvodem Č1S. 2 §503 c. r. s. 
rozhodnutí odvolacího soudu, nebyla-li jím napravena taková, vada 
řízení, jež zabránila zevrubnému.p:obrá~í a důkladnému po~ou~er:l sp,o
ru, ale za nepřípustnou prohlasuje strznost do :ozhod~Uh, ]lm,z .bl I!, 
popřena tvrzená zmatečnost řízenÍ. Ne1z~ poc~oplh, ~:oc by prav,e pn 
zamítavém rozhodnutí o zmatečnosh melo Zllstah pn rozhodnuh od
volacího soudu, když v otá~kách daleko jednodušších, na pří~lad při 
odmítnutí odvolání z důvodů § 471 čís. 2 a 3 C. ř. S. jest .rekurs.pnpustny. 
Nelze konečně poznati, proč by dovolací soud byl povmen pnhhzeh ke 
zmatkům, vyskytnuvším se již v řízení před prvním soudeu;, ale n~p.o
střehnutým soudem odvolacím, nebyl-li odvolací soud na ne odvo,lan:,? 
upozorněn, ale nesměl jich dbáti, jestliže se jich stra~a ,v odvolaclm n
zení, ač bez úspěchu, dovolávala. Právní nauka p~~lada" pokud ~e, za
bývá spornoU otázkou, opravný, ~rostředek za. pnpust?y, ':,ozc~azl se 
jen v jeho volbě. Ott (Soustavny uvod ve studlUm noveho nz~m souo~ 
ního, díl 111.) praví s plnou určitostí na straně 68: »Z usnesel1l ?hledn,e 
zmatečnosti rozsudku první instan.ce, a ť z mat e. k !:,e u z n a v aJ 1-
c í h o nebo zmatečnost vyrslovujíClho, rekurs h nejvysslu;u soudu po
vždy ~ísto má. § 519 čís. 1, 2 C. ř. S.« a opakuje na st:ane.95,: »Z roz~ 
hodnutí odvolacího soudu o zmatcích v první íns~ancl ,sbeh~ch .~ev.1Sl 
nastoupiti nelze, neboť povždy vydává se usnesemm, ať v ~re~?~znem 
řízení ať po odvolacím přelíčení, pročež pouze rekurs na nejvyssl soud 
nnésti lze. § 519 čís. 1, 2 C. ř. s. Výjimka zdánlivá by nastal,,; potud, 
když by rozhodnutí o zmatcích odmítavé pojato bylo v ?~VOlaCl rozsu
dek vynesený při přelíčení, poněvadž by tu rekurs s ;evlsl. spojen ~rk 
Stejného mínění jest Hora ,(Odvolání podle rakouskeho Cl~lll1lho. radu 
soudního, 1915, str. 106 a 107). Klein zabývá se spornou otazkou jenom 
mimochodem, jeho názor je však poznatelný. V kmze »Vorlesungen 
uber die Praxi s des Civilprocesses« praví na str. 50: »I?~ss ~ber das 
Urteil des Berufungsgerichtes nichtig u~d den.no~h Zl~ruckwels.ung an 
die erste oder zweite Instanz rechthch mcht moghch v;are, da~ 1St ~us
geschlossen«. Na str. 236 prohlašuje v~ech~a usn.esen: vydana.~ pred~ 
běžném řízení, kterýmí se odvolání vynzu]e mento;n<;, ,zal nankatelna 
podle § 519 c. ř. s., a zřejmě jenom vzhledem ku umoznem rekursu podle 
§ 519 čís. 1 c; ř. S. praví na str. 245, podobně jak to ~stanov~je § 14~ 
druhý odst. jedno ř., že usnesení, jímž se popírá tvr~ena zmatecnost, ma 
::>'ti vydáno ve formě »zavržení« odvolání. Ve član~u »Dl.e Bewels
J'urdigung in der Revisionsinstanz, Allg. Oe~t. Oenchtszeltung. 1899 
Č. 10 píše: »Das Revisionsgericht hat das Urtell des Beru!ungsgenchtes 
zu liberprufen. Einzig wegen einer von amtswegen wahrzunehmenden 
Nichtigkeit dar! das Revisionsgericht au! das Urtell oder Verfahren 
erster 'Instanz zuruckgreífen (§ 510), was - neben~el bf~erkt;;
nic h t b los s von "m t s w e gen, s o n der n a II c a u. n z -
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~ e ode r A 11 tra g e i n e r Par t e i g e s che h e II k a n 11« Ačkoliv 
ha,k plyl!: z poznámky,.připojené k této větě, míní teoretícky, ž~ dovolacf 

uvod ,CIS. 1 § 503 c. r; s. se nehodí na tento případ, přece uznává rnož
n~st navr~u v dovolaclm sp!se, ,ab!. bylo dbáno zmatečnosti, přihodivší 
Se ". prvn! stohs~; z m.oC,I urednI, Clmz praktícky onen důvod opět pří-
poustl. .Dusledne]l uznava Neumann Ve svém komentáří u § '03 • 
ale I FU~'st1 (Die neuen Cívílprozessgesetze 1897 str. 745) 0a U~in~~~;{ 
(?rundnss des. ClvIlprocessrechtes str. 150), že lze dovolacím důvodem 
ČIS:. 1 .. § ,50~.c. r. s. upl~!níti z?Jatky řízení a rozsudku také první stolice, 
anIZ Clm vy]lmku pre; pnpad; ze, ~y odv~lací soud se byl jími již zabýval 
a o l1lch rozhodl:, Na:;or u~lfaJlcl strane, uplatnivší odvoláním zmateč
nost rO,zsudku a nzem prvm stolice, právo, odporovati zamítavému roz
hodnut:,odvolacího ~oudu, a to, jak podle § 519 čís. 1 c. ř. s., t3'k podle 
§ ~03 CIS. ! CIt., oplrá se, jak bylo již vytknuto, o doslov § 519 čís. 1 
c. r. s: Spravnost tohoto vý,kladu stojí a padá s výkladem smyslu slova 
»?,dmltn~LJtI~, v. autentickém německém textu »zuriickweiscn«, nebut' 
jlnp~stnym Jest jenom rekurs do usnesení, jímž »díe Bcrutung zurUck
ge:Vle~en w~rde«. Že se v praksi vžilo, užívati tohoto slova "tam kde 
p~a~l1l prostredek n~může dojíti povšímnutí, jsa nepřípustným, ~poz
~enym~ ne:b formalne .vadným, tedy z důvodů zevních, beze zkoumání 
jeho ve~ne opodstatnenosh, nemůže býti ovšem popíráno na ten to 
v praksI ob;,yklý smysl by však přišlo teprve, kdybY' ze záko.;]a samého 
n~plynuloJ ze uzIl slova ve smyslú širším. Výrazu »zurilckweisen« užívá 
cI,:iln~ soudní řád při odvolání ještě jenom v § 495 c. ř. s., kde ustano~ 
vUJe, ze zpo;wrUje-II se teprve při ústním.iednání, že odvolání jest vadné 
dle. § 471 ~;s. 2 a ~ c, ř. s., má býti »odmítnuto<<. Podle § 474 odst. 2 
C. ,L s. maJl ta~ova odvolání býti .již v řízení předběžném »zavržena«, 
»dle Berufung 1st zn verwerfen«. Poněvadž nemůže býti pochyby že 
~ 51? čís. 1 c. s. ř. platí j~k p.ro případy § 474 odst. 2 c. ř. s., jest patrn;, 
ze v zakon nechc,e rozezn~vatl melt slovy »odmÍtnouti« a »zavrhnouti«, 
a ze ustanovenI § 519 CIS. I c, r. s. platí nejen pro všechny; případy 
»odmítnutí« odvolání, nýbrž i »zavrhnutí« odvolání, bez ohledu na to 
zda byla zkoumána jeho věcná opodstatněnost. Tento význam slov~ 
verwer!er;.plY,ne) ze s,rov~ání druhého a čtvrtého odstavce § 261 c. ř. s. 
Sr~vnej tez. zamenu vyrazu verwerfen a zurUctkweisen v § 523 a v S 526 
c. r.,s. ,le,-Ir tom~ t~k, pak se vztahuje § 519 čÍs. 1 c. ř. s. i na usnesení 
zamlt3']lCI od~olal1l r;odané pro zmatečnost, neboť podle § 480 odst. 
2 c, L s. se I takovym usnesením odvolání »zavrhuje«:' Tento výklad 
s~u~las! nejeno~ s vylíčeným názorem Otta a Hory, nýbrž í s citova
nyn;I vyroky KleI~a na str. ,236 a 246 jeho Vorlesungen. Jest v souhlase 
talce s mohvy zakona. Vyrokem odvolacího soudu, že řízení netrpí 
~~zenou ,zmatečn?stí; ~ůže býti strana právě tak postižena ve svých 
z~Jmech,. pko nepr,Izmvym fO'zhodnutim ve věcí samé, to jest však právě 
d~vodem, rro kte.ry podle materialií str. 361 a 364 zákon poskytuje stra
ne. ?pravny p;ostred.ek rekursu dle § 523.(nyní § 519 c. ř. s.). M áb v" 
p r I p U s t n y m v z d y, kdy ž s e o o s u d u o d vol á n í r o z h o-
d u jez a mít a v ě p o u h Ý m u sne sen í m, a proto není možné 
dovolán! dle § 503 c. ř. s.: zvláště tedy, jak praví Klein na str. 236, proti 
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entschieden wirel«. Tím jest dolíčena přípustnost rekllrsu v případech, 
kdy usnesení bylo vydáno samostatně, což se stane, když nebyl odvo
láním uplatněn jiný důvod odvolací, než-Ii zmatečnost. Pravidel~ě bý
vají ovšem odvolání~ mím.o zmat~čnost uplat~ěny í .odvolací, duvody; 
napadající rozhodnuh ve veCI same. Strana, jez ve V~CI vyhrala, nel11~ 
právního zájmu na zrušení neb změně rozhodnutí prveho soudu, a ne~l 
proto vůbec oprávněna se odvolávat, a to ani tehdy, když má za to, ze 
rozsudek jí příznivý, nebo řízení, na němž rozsudek spočívá, jsou zn:~: 
tečné (Hora, Odvolání § 3), strana však jež spor prohrála, bude JIZ 
z procesní opatrnosti pravidelně uplatňovat vedle zmatečnosti i důvody 
merítorní. Usnesení zamítající odvolání, pokud jde o zmatečnost, bude 
v těchto případech pojato do 'konečného rozhodnutí a může býti na~a
den o jenom společně s ním, tedy, je-li ono rozhodnutí rozsudkem, tohk? 
dovoláním. To plyne z §§ 515,261 třetí odst., 462, 5Q2, 504 a 513 c. r. 
s. Podle §§ 462 a 513 c. ř. s. mohou býti předmětem dovolání spolt~ 
s rozsudkem také všechna u sne sen í odvolacího soudu, pokud nem 
odporování jim podle zákona vyloučeno, neb pokud se nestala nezmě~i
telnými následkem opomenutí včasné výtky, rekurs.u,. nebo ro~hodnuÍlm 
o podaném rekursu. Takovým usnesením jest p~áve I usnes~nI o zamlt
nutí odvolání, pokud jím byla uplatněna z,mat~c;lOst, ~yIO:~I pOja.to d? 
rozsudku. Nezáleží na tom, zda bylo vydano JIZ v predbeznem nzem; 
či teprve na základě ústního odvolacího líčení,. neboť odvolac! ří~en! 
tvoří jeden celek. Př.edpis ~ 519 ,c. L s. nevztahUje .se na usnes~nI pOl~t~ 
do rozsudku. Zasazena JSou lIm jenom usnesenI samostatna, zvlaste 
vydaná a ustanovuje se v něm, pokud mohou býti napadena s a m o
s t a t n' Ý m rek u r sem. Otá~ku, zd~ ~snes~nI pojatá do r?z~udku, l.e 
spolu s rozsudkem napadnouÍl dovolanllll, čI-h, zda dovolamm, poda
ným do rozhodnutí ve věci hlavní, lze odporovati také výroku odvola.
cího soudu o zmatečnosti, dlužno posouditi výhradně podle § 503 c. r. 
s., poněvadž jsou v něm přípustné dovolací dllvody uvedeny výlučně; 
Tu však plyne z ~ 503 Čís.o 1 ve spojení s § 510 c. ř; s., že l~e - arc; 
v mezích dovolacích 'návrhu - odporovalI rozhodnuÍl odvolaclho soudu 
také pro zmatečnost, přihodivší se již v řízení před prvním soudem, ne
boť takovým zmatkem jest postiženo i o~volací ř~zení spo~~ s ro~su~kem 
odvolacího soudu a zmatečnost tohoto jest uznana za pnpustny duvod 
dovolací. Pro vyl~učení dovolacího důvodu § 503 čís. 1 c. ř. s. v případě, 
když se odvolací soud tvrzenou zmatečností již zabýval, ale ji popřel, 
neposkvtuje zákon opory. 

Právní věty v čele uvedené jsou tím odůvodněny. 

čís. 7672. 

Pozemková reiorma. 
Zákaz zcizení podle zákona o pozemkové rei'Ormě (o zajištěni půdy 

drobným pachtýřům) stihá i každého dalšiho nabyvatele pozemku; 
.předpis § 364 c) obě. zák. tu neplatí. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1927, R I 1110/27.) 
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s O udp r v é s t O I i c e povolil exekuci vnucenou dražbou dlužní
kových nemovitostí, ohledně nicI:!ž bylo knihovně poznamenáno obme
zení podle zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamitl. 
D ů vod y: Podle § 22 zákona čís. 318;1919, pokud se týče zákona čís. 
311/1920 jest třeba ke zcizení svolení Státního pozemkového úřadu. Ve 
smyslu rozhodnutí nejv. soudu ze dne 18. května 1926, R I 433/26 -
sb. nejv. soudu čís. 6038 - takovým zcizením vyrozumívá se také zci
zení exE!kuční dražbou. Poněvadž navrhovatelka onen souhlas k žádosh 
nepřiložila, neměl prvý soudce vzhledem k ustanovení § 7 ex. ř. povoliti 
exekuci. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

a to 

s poukazem na důvody rozhodnutí čís. 5891, 6014, 6133, 7148 sb. n. s., 
kde dolíčeno, že podle úmyslu a duchu zákona zákaz zcizení v pozem
kové reformě, jenž je dán z důvodů veřejnoprávních, z důvodů socíální 
reformy, a pro nějž tedy, jak tam že již provedeno, předpis § 364 c) 
obč. zák. platiti nemůže, musí rozuměn býti i na zcizení exekučni draž
bou, ježto by jinak zákon snadno mohl býti obcházen a tak 
veřejný zájem, jejž zákon sleduje,' býti mařen. O ohroženi právní bez
pečnosti, o němž stížnost mluví, nemůže býti řeči, an se zákaz zcízeni 
zapíše zároveň se vkladem vlastnictví na nabyvatele,( drobného pachtýře 
n~bo přídělce), takže každý od počátku musi věděti, že vlastníkov:! 
disposice s pozemkem je omezena a že je potřebí svolení Státního po
zemkového madu, jakž tomu bylo i v to'mto případě, kde omezení vlast
níkovy volné disposice zapsáno v roce 1924 pokud se týče 1926 a právo 
zástavní pro pohledávku vymáhajícího věřitele teprve v roce 1927. 
K vůli tomu se právě omezení disposice v knihách poznamenává, by 
bylo uvedeno u veřejnou známost a každý s ním mohl počítati. Proto 
také nevadí, že vlastnictví pozemků vložky čís. 179 přešlo mezi tím 
s původní nabyvatelky na nynějšího držÍ'tele (exekuta), neboť, když 
omezení disposice je v knihách zapsáno všeobecně, nikoli pouze v ne
prospěch původní nabyvatelky, stihá každého dalšího nabyvatele, jehož 
nabytí je ovšem proti Státnímu pozemkovému úřadu jen tehdy platné, 
když se převod stal s jeho svolením. 

čls.7673. 

Novela o právu maflželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 
320 sb. z. a n.). 

I v rozlukovém řízeni platl zásada, že lze rozsudek ve vyšší stolici 
přezkoumati jen, když a pokud byl napaden opravným prostředkem. To 
platí zejména I o přezkoumávánl skutkových zjištěni. 

"Ubližováním« ve smyslu § 13 písm. e) zák. dlužno rozuměti jiné ú
kory, než urážku na cti (na př. záletnictvl nebo jinou rtevěru, kromě 
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cizoložství). Nestačí tu případ jediný, nýbrž vyžaduje se opětování 
poklesku neb aspoň jistá jeho trvalost. K »opětovnému na cti uráženi« 
nestačí jeden výstup, při němž jedna nebo více nadávek několikráte pro
nesena, nýbrž musí tu býti více takových výstupú. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1927, Rv I 802/27.) 

K manželově žalobě rozloučil pro c e sní s o udp r v é s t O líc e 
manželství z viny obou manželů. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvo
lání ani té ani oné strany. N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalované man
želky žalobu zamítl. 

D ů vod y: 

První soud rozloučil manželstvi z viny obou manželů, na odvolání 
obou stran odvolací soud rozsudek potvrdil, přejav všecka zjištění prvé
ho soudce tedy i neo-ativní a nyní dovolává se pouze žalovaná, nikoli 

, fo' h I' však žalobce, z čehož plyne, že na úkor žalované nemO ou s:ovna e r~z-
sudky nižších stolic v žádném směru býti změněny, a to am c~ se tyče 
zjištění negativních, že se žalovaná .t0~o a o~oho po~lesku zal?bcet;' 
jí při čítaného nedopustila nebo asp~n" ze. se ~ukaz o, nem ~ezdanl, ny
brž dlužno vycházeti při posuzovam vml' .zalovane manzel~y po,:,ze 
z těch skutečností, které nižší stolice jako její poklesek kla~ne zjlslily. 
To vyšetřovací zásadě ovládající řízení rozlukové není na ujmu, neboť 
zásada ta může přijíti na řadu jen, pokud nebrání tomu zásady civilního 
Údu soudního, pokud platí i v řízení rozlukovém, a .tu je~tv stě~ejnf zá
sadou, platící i v řízení rozlukovém,v že opravná stohce n:~:~ byli čmna 
jen, pokud se jí bylo dovoláno, takze, kdyby rozsude~ mzs,l stohce ~yl, 
sebe chybnějším, bude platiti a tvořiti pr~vo, nebyl?-h yodano odv?lam 
pokud se týče dovolání. Bylo-li tedy podano dovolam jen str~nouo zal 0-
vanou, nemůže přes to, že v mzlukovém ří~:~~ právo, hodnotI!1 pruvody, 
přísluší i nejvyššímu soudu, rozhodnutí mzslch stohc pozmeneno ,byt~ 
ani ve zjištěních na její úkor, když ž~~~bce, Jenž by. s~ toho ~yl domvah~h 
111ohl, dovolání nepodal. Co však mzsl stolIce proh za!ov~ne kla?n~ Zji
stily, je toUko to, co proti ní potvrdil svědek Dr. T.; ze zalo:ana r~kal~ 
mU v době, 'když byl tajemníkem spolku rozvedenych vm~nzelek" ze Jl 
její služebná sdělila, že žalobce se svou dcerou spal, a ze zalo,,:ana pra
vila, že žalobce, poněvadž žalovaná o tOll} ... ."ěděla,; v r~zvo~ovem sI:0ru 

musel si ukládati reservu, že žalovaná hClla svedkovl s~eho manze~a 
jako spustlíka a vypravování služčino jako skutečnou udalos!' Skutec
'lOst tohoto sdělení žalované manželky lze posuzovah jen s hledIska 
dvojího důvodu rozlukového, nejprv s hlediska § 13 písm. e) rozl. zák., 
podle něhož důvodem rozluky jest" nwkl~~al-Ii jeden v man~el druhýIT~ 
manželem vícekráte zle ubližoval-Ii mu tezce neb opetovne ho na ctI 
urážel. Tu by pří šla na' řadu nejprve možnost třetí, kter~ však odpadá 
proto,že, ač to patrně musí býti poklád~nO' za u!ážku na ~h, 'nes~al,o .se. t? 
opětovně, jak předpis žádá, nýbrž jen jedenkr!-t. Pod .zle. ~akladam, jez 
(Všem by rovněž musilo býti opětované to vsak podradlh nelze, a tak 
~bývá jen možnost druhá, zda lze říci, že ~alova~á 0vní~ .sdělen!m 
žalobci těžce »ubližovala«, ale am tu nelze k otazce pnsvedcltl. Je pre-
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clem záhadou, co všecko Iná se ubližováním rozuměti, a tu lze říci) 'kdy'ž 
zákon možnosti staví disjunktivně vedle sebe, že se musí II každé roz
uměti jiná skutková povaha a nikoli společná s druhou, že tedy, když 
závadné sdělení zakládá urážku na cti, nemůže zakládati zároveň také 
ubližováni, takže timto pojmem rozuměti by bylo jiné úkory než urážení 
na cti, na př. záletnictví nebo jinou nevěru kromě cizoložství, kteréž ú
kory skutečně pod žádný jiný konkretní důvod rozluky podřaditi nelze. 
Ale, nehledíc k této záhadě, jest zřejmo, že nestačí případ jediný, nýbrž 
že se i zde, jako v obou druhých, vyžaduje opětováni poklesku neb 
aspoň jistá jeho trvalost, což dostatečně vyjádřeno jest trvací a zároveň 
opětovací formou slovesní »ubližoval-li« mu těžce, nikoli ublížil-Ii mu 
těžce. Teprve, trvalo-Ii na př. záletnictví delší dobu, lze říci, že manžel 
manželu »ubližoval«, jde-li však o .ublížení výrokem, lze to řici teprv, 
když výrok byl při jiných příležitostech opakován. Kdyby však byl 
zákon řekl i zde »lIbližoval-1i mu opětovně«, byl by tím sice postižen 
připad opětovného výroku, nikoli však případ poklesku (záletnictvi) 
delší dobu lrvavšího, avšak jen jediného. Nelze tedy v souzeném případě 
říci, že žalovaná žalobci oním jediným sdělenim »ubližovala«, nýbrž 
nejvýše, že mu ublížila, což ke skutkové povaze zákona nestačí. K bliž
šímu objasnění poslouží, že zákon v třetím případě praví »opětovně na 
cti urážek: vypustí-li se znak opětovnosti, zbude »na cti urážel«, což 
též rozhodně jest něco jiného, než na cti urazil. Trvá-Ii mezi manželi 
výstup delší dobu na př. dvě hodiny nebo půl dne a za tohoto výstupu 
manžel manželce vmetne vícekráte v t'lát nadávku, vyjádři se to trvací 
formou, že ji »urážel«, kdežto, kdyhy se byl pouze jednou nadávky do
pustil, znělo by to, že ji »urazil«. Žádá-Ii tedy zákon opětovné urážení 
(a ne pouze uražení), nestačí jeden výstup, při němž jedna nebo více 
nadávek několikráte pronesena, nýbrž musí tu býti více takových vý
stupů, což ovšem plně souhlasí s povahou věci, neboť jeden výstup může 
se přihoditi i lidem nejřádnějším, ale to neznamená ještě zkázu manžel
ství. Teprv, když se to opakuje, stává se to nesnesitelným. Tak i zde. 
Když však tu není objektivní skutková povaha § 13 písm. e), netřeba 
se při tomto důvodu zabývati povahou subjektivn!. 

čís. 7674. 

Vyhradil-Ii si prodatel k prodané věci vlastnictví až do úplného za
placení kupní ceny, opravňuie ho tato výhrada, hy při prodlení v pla
cení od smlouvy ustoupíl. V tom, že prodaná věc byla prodatelem vzata 
zpět, dlužno spatřovati ustoupení od smlouvy. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1927, Rv I 1974/27.) 

žalovaný Oto B. koupil dne 30. března 1926 od žalobce motorové 
kolo za původní cenu 8.800 Kč, zapravil splátku 2.000 Kč a o zbytku 
i s2% daní z obratu 176 Kč a se 420 Kč na šestiměsíční bankovní 
úroky a útraty, tudíž úhrnem o 7.400 Kč byla téhož dne vystavena 
směnka, kterou podepsali Oto B. jako přijatel a jeho žena Klára B-ová 
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jako vydatelka, kteráž ji pak indosovala na žalobce. Směnka z 30. března 
1926 co do své platnosti nepopřená byla splatna 30. září 1926 a, ježto 
nebyla zaplacena, byl vydán na návrh žalujíci strany směnečný platební 
příkaz. Proti němu podali žalovaní včas námitky a navrhli jeho zrušení. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e námitkám vyhověl a směnečný 
platební příkaz zrušil. D ů vod y: Strany shodují se v tom a je to též 
ve shodě s ujednáním v dopisu ze d'ne 30. března 1926, že kupní cena 
za kolo po splátce 2.000 Kč má býti zapravena ve dvanácti stejných 
měsíčních lhůtách a že žalobci zůstalo vyhraženo vlastnické právo až 
do úplného zaplacení. Dále jest ",esporno, že žalovaná strana splátky 
nedodržela a že si pak žalobce následkem toho vzal kolo zpět. Nebyla-li 
koupě motorového kola na straně žalovaného obchodem ve smyslu ob
chodního zákona, jest užíti ustanovení zákona o splátkových obcho.dech ze 
dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák. Žalobce vymínil si právo volby, příslu
šející mu podle § 2 tohoto zákona, žádati splnění smlouvy, zaplacení kupní 
ceny nebo prohlásiti, že odstupuje od smlouvy. Vzav si zpět motorové 
kolo, vykonal právo volby a není již oprávněn žádati od žalující strany 
kupní cenu a nemohl proto, jelikož směnečný peníz jest kupní cenou 
s vedlejšími poplatky, zažalovati tento směnečný peníz. Dospělo-li by 
se k přesvědčení, že na straně žalovaného Oty B-a, který je označován 

. jako obchodník, je koupě obchodem ve smyslu obchodního zákona, je 
konečný výsledek týž. Otázka, co je právem, když zboží kupiteli již je 
odevzdáno, smluvené zaplacení ve splátkách však nedodrženo, není 
samostatně upravena v obchodním zákoně, nelze tu zejména užíti usta
novení čl. 354 ohch. zák., poněvadž tu nesmí býti zboží již odevzdáno. 
Na tento případ je tudíž podle čl. 1 obch. zák. použíti ustanovení občan
ského zákona. Podle něho měl žalobce, ježto žalovaná strana neplnila 
způsobem smluveným, podle § 918 obč. zák. volbu buď žádati splnění 
a náhradu škody nebo stanoviti přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění 
a prohlásiti pak odstoupení od smlouvy. I zde nutno zjistiti, že žalobce 
provedl právo volby, odstoupiv od smlouvy tím, že vzal kolo zpět. 
Kdyby přes výhradu vlastnického práva, tedy přes ustanovení § 354 
obč. zák., podle něhož vlastník mŮže nakládati s věcí, jak se mu líbí, 
pokládáno bylo za nezbytné, že žalobce v tomto případě měl ustanoviti 
žalované stmně lhůtu k dodatečnému plnění, bylo i tomuto ustanovení 
vyhověno, neboť, jak dopisem ze dne 14. července 1926, po případě 
uznáním žalovaného Oty B-a z 19. července 1926 ie zjištěno ustanovil 
žalCYbce Otu B-ovi takovou lhůtu. žalobce tudíž, i když se uvaŽuje o věci 
s tohoto hledi,ska, ztratil výkonem práva volby nárok žádati kupní cenu 
zažalováním směnky z 30. března 1926. O d vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
věc prvému soudu, by o ní opět jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti částečně oprávně'nÍ, Ačkoliv žalovaní nevznesli 
námitku, že jde o splátkový obchod, byly nižší soudy oprávněny, by 
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spornou věc posoudily také s tohoto hlediska, ježto jde o právní po
souzení sporné věci, a potřebný skutkový podklad byl žalovanými v ná
mitkách "veden. Nižší soudy neřešily však tuto otázku správně. PrV'ní 
žalovaný oznaCJil se sám jako obchodník a podle čl. 274 prvý odstavec 
obch. zák platí zákonná domněnka, že také kupní smlouva, o niž ve 
sporu jde, patří k provozu jeho obchodní živnosti. Podle čl. 273 prvý 
odstavec obch. zák. dlužno proto tuto kupní smlouvu pokladatt za 
obchod na straně ža10vaného a podle § 10 splát. zák. nelze použíti to
ho-to zákona na kupní smlouvu, o niž tuto jde. Proti zácko,nné domněnce 
čl. 274 obch. zák. bylo žalovaným vésti protidukaz. Neměli však k tomu 
příčiny, poněvadž vůbec nevznesli námitku splátkového obchodu. Jest 
nesporno, že si dovolatel vyh;adil vl,astnictví k prod-an.ému mo-torovém~ 
kolu až do úplného zaplacem kllpn! ceny. Že tato vyhrada vlastmctvl 
opravňuje prodatele, by při prodlení v placení od smlouvy ustoupil, 
bylo rozhodnuto již v judikátu bývalého vídeňského nejvyššího soudu 
čís. 246. Nesporno jest, že dovolatel motorové kolo žalovanému odňal, 
poněvadž se se smluvenými splátkami opozdil. Když tedy odvolací soud 
dospěl k závěru, že v tom jest spa-třovatí ustoupení od kupní smlouvy, 
nijak nepochybil. »Byla-li prodaná věc po!ádána na,zpě!: j,es! nejdůle
žitější ustanovení kupní smlouvy odstmneno, nebo! pn uverovych a 
splátkových obchodech klade kupitel rozhodnou váhu na držbu věci a 
pmdatel jest uzavřením smlouvy s tím srozuměn. Nazpět požádáním 
věci odpadla nejpodstatnější část kllpní smlouvy, z čehož pří nedostatku 
jiného projevu vůle plyne, že v tom spo~ívá ustou~eníod kupní sm!~uvy« 
(jud. 245). Ustoupil-li tedy dovolatel od kupm smlollvy, nemuze se 
domáhati zaplacení kupní ceny, jak . správně nížší sOlldy uznaly. Pře-' 
hlídly jen, že zažalovaná směnka byla dána nejen ku krytí kupní ceny 
za motorové kolo, n:ýbrž že dovo1atel tvrdil, že při súčtování ze dne 
19. července 1926 žalovaní 9.072 Kč 03 h uznali a z nich 7.400 Kč 
v rámci směnky, tak že by tedy směnka sloužila také ke krytí ostatních 
pohledávek žalobcových za žalovanými. V tomto směru však rozsudky 
nižších soudů neobsaJ'lUjí zjištění, zejména též po té stránce, zda spolu
žalovaná přistoupila k tomuto dodatečnému ujednání. V tomto směru 
zůstalo řízení vadným a bylo proto dovolání vyhověti a uznati, jak se 
stalo. 

čis, 7675. 

Vyvlastněni k účelUm železničním (zákon ze dne 18, února 1878, 
Čí~. 30 ř. zák.). 

Stavebnimi pozemky jsou jen pozemky, jež se terénem a po~ahou 
půdy bodí za stavební mista a jsou v zastavěné části obce nebo v bez
prostřední souvislosti a jest tu stavebn, ruch, takže lze očekávati, že 
budou v blízké době zastavěny. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1927, R II 417/27..) 
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s o II ci P r v é s tol i c e určil nál,Hadu za pOZemk)~1 vyvlastněné 
pro stavbu tovární voleč~y. Rek u r s nI s ou d nevyhovel rekursu na
vrhovatelovych ndpurcu. 

N e j vy Š š í s o Ll cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Pravda nem, ze znalci neudali, proč tu nej-sou podminky, by vy
vlastněné dilce mohly býti považovány za staveb!,í plochy,. 11;,boť vý
slovně vytkli, že k tomu schází příznak stavebnt oblaslt, JeJlz pOjem 

. bude níže vyložen. A na tom mohli znalci právem přestati, ne~oť bylo 
povinností stěžovatelů, by byli udali, proč dílce ty Je po~awva h za 
stav,ební plochy, a teprv o těch důvodech byli by se znalCI mohl! vy
jádhti. Takovými důvody by bylo, kdyby se vyvlastněné dílce n~jen 
terénem, a povahou půdy hodily za stavební místa -. takovou zp~so
bilos! může míti kterýkoli zemědělský pozemek co neJdale. ode v,sech 
obytišť vzdálený, ta tedy nestačí, - ntbrž, kdyby se ta ke ,nachazely 
v zastavené části obce nebo v bezprostrednl souvIslostI s '111 a byl tu 
takový stavební ruch, že by věrojatně se dal? očekávati, že b~?.ou 
v blízké době zastavěny, jak to vyžado,yala ustalena praxe ne]Vysslho 
soudu k předposlednímu odstavci zákona o drobných pachtýřích ze dne 
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., jenž za stavební místa prohlašoval 
zemědělské pozemky v zastavěné části měst neb obcí. To však stěžo
vatelé ani ve stížnostech netvrdí, omezujíce se na to, že s<e prý sporné 
pozemky nacházejí několik minut od nádra~í nebo přímo u .~~ho, poku~ 
se týče tvrdil Bohumil S. v prvé stOltCI, ze JSou stavby Jlz na druhe 
straně dráhy. 

Čís. 7676. 

Pozemková reionna. 
Vlastník má proti Státnímu pozemkovému úřadu nárok pouze na 

4%oí úrok z přejímací ceny, i tehdy, když věřitel sice požádal jistinu, 
nikoliv však i úrok, 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1927, R II 428/27.) 

Rozvrhuje přejímací cenu za zabraný majetek, přikázal s ° II d P r v é 
s t o I i c e majiteli 5% úroky z části přejímací ceny, která byla přiká
zána věřitelům bez úroků, poněvadž jich neúčtovali. D ů voli y: Podle 
§ 152 třetí odstavec ex. ř. jest Státní pozemkový úřad povinen platiti 
ode dne 1. říjm 1924, kdy se přejímací cena stala splatnou, zákonité 
5% úroky z prodlení. To platí i ohledně částí přejímací ceny, která 
věřitelům byla přikázána bez úrokl!, p;otože. úroků noeúčtova~i, a n.epl~h 
tu ustanovení § 59 náhr. zák. o placem 4%mch moku, protozecela pre
jímací cena jest vyčerpána pohledávkami požívajícími zákonného zá-

CiviLn! rozhodnuti IX. 135 
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stavniho pI:áva,.a ~~jde 0, úro~y z hypcroch. Protože však, jak právě 
uvedeno, nekten ventele uroku nežádali a zvláštní návrh na přika' . , 

, , h ' k O č" zam 
nevycerpanyc uro .. u. u:men nebyl, připadají tyto vlastníku nemovitosti 
a,byly mu proto, pnk':.zany. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu Stát
nlho yozemkoveho uradu potud, že přikázal majiteli z oněch částek 
4% uroky. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovo1acímu rekursu majitele velko
statku. 

D ů vod y: 

Sám stěžovatel dovolává se zdejšího rozhodnutí ze dne 6. září 1927 
R II 3?G/2?, čís. sb. 7290: jež se rovněž týkalo o,tázky, jak vysokf 
~rok pnsl~,Sl na, v~ub ~tatmho pozemkového úřadu vlastníku, když vě
nte~e, kt,;n z prellmacl. ~eny přišli na řadu, jej 'nežádají, avšak cituje 
z ,~:ho vyv,ody, vZ,tahU]lCI se k otázce, komu pří-slušejí úroky, zda, když 
ventel, z pnk~~ane, mu částky jich nežádá, může je místo něho žádati 
vlast'l1lk, kteraz otazka tam pod b) zodpověděna kladně avšak to není 
ta prav~,st~ť, kt,:rá ~e t~.m vztahuje k otázce tohoto' případu, v níž 
Jde O:'J.'Sl techto ~r?ku, p;,padajících vlastníku, nýbrž je to stať až ná, 
sl~du]lcI, ktera pra~e ledna o otázce, zda příslušejí 4 či 5% úroky a kde 
otazka ta SIce osvetlena s obou ~ánek, avšak zůstavena nerozřešenou 
proto, že vlastník tam sám učinil v první stolici návrh na přikázání 
pouze 4%. V souzeném případě však, kde vlastník žádá 5% musí se 
otázka ta řeš,it!, a ;ekursní soud rozřešil ji proti vlastníku, pfiznav mll 
pouze 4% z duvodu, které v citovaném'zdejším rozhodnutí R II 306/27 
uvedeny byly pro ten náhled, a právě tomuto názoru sluší přisvědčiti 
a odkazuje se na důvody, o něž je tam a v napadeném rozhodnutí re~ 
k~rs~í?o, so,u~,u op,řen. Rozhodující je úvaha, že, kdyby věřitelé, ač na 
pflk~lZa?l preJITacl ceny mezi sebe mají právo, přece pohledávky své 
nepnhla~r1y, p,npacl~a by celá cena na jich místě vlastníku, který by 
P?dle vyslo'v'lle~o pr~?pISU § 59 a 61 nahr. zák. měl nárok proti Stát
n~mu pozemkovemu uradu pouze na 4% zúročení, ačk(}li proti věřHelům 
Zllstal ,by ~ závazku plného jim příslušejícího úroku, ať by byl jakkoli 
:ysoky, ~as?da, že, pokud přijde na řadu vlastník, třebas i místo vě
ntel,e, ,?,~ ml.~to jen :% úr?k, musí ovšem důsledně platiti i v případě, 
kdyz vente! ]lstmu SIce pozadal, ale nikoli i úrok takže vzchází právo 
na úrok vlastníku. ' 

čís. 7677. 

žalo~u o oduznáni manželského původu dítěte dlužno podati na 
()~~trovi1lka, ustanoveneho k obhájení manželského původu, nikoliv na 
dlt~ nebo na opatrovníka ustanoveného k zasltupování dítěte. Pokud 
dluzno z obsahu žaloby míti za to, že jest podána na opatrovníka usta-. 
noveného k obhájení manželského piivodu. 
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Ve sporu o oduznání manželského původu dítěte dlužno hodnotiti 
svědectví matky dítěte .iako každý jiný důkaz. o 

Opatrovníku, ustanovenému k obhájení manželského puvodu, nelze 
uložiti náhradu útrat. 

(Rozb.. ze dne 30. prosince 1927, Rv II 392/27.) 

Žalobu o oduznání manž.elského původu dHěte podal manžel proti 
nczl. dítěti k rukám opatrovníka. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce 
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek, potvr~ll 
a uvedl v záhlaví rozsudku jako žalovaného pouze opatrovmka. D u
vod y: Jest dáti za pravdu žalovanému v tom, že opa~r~vl.'ík ~de ne
měl býti žalován jakO' opatrovník nez!. dítěte, o odu'z~am l~hoz, man
želského zrození jde, nýhrž jako opatrovmk ustanove,ny k halenI m~n
žel;ského zrození dítěte (§ 158 oba. zák.). Tuto form':.lm vad~ lze vs~k 
napraviti prostým vynecháním jména dítěte jako zalova~eh?, Í1~ze 
z toho důvodu nelze žalobu zamítnouti pro nedostat:k. paSl;'l1l opr~v
něnosti k žalobě, poněvadž strany v,ěděly, ~do vla:tn~ lest zalovan~m, 
jenže žalobce osobu žalovaného nesprávne oznacIl lako opatrov'1lka 

dítěte. , I ' h' I b o 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol~ní a,za~11lt t navr za o cuv, 
by žalovaný opatrovník byl odsouzen k nahrade utra .. 

Důvody: 

Žalovaná strana napadá rozsudek odvolacího soudu pro .nesprávné 
právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. 5,). OpaktlJe ,svou na~,tkll ne~ 
dostatku pasivní oprávněnosti ke sporu, kterou upIa!novala l'Z v p~~ 
a v druhé stolici. Jest přisvědčiti jejímu tvrzení, ze zalobu o, oduznal11 
manželského původu lze s úspěchem podatr, ten na opatrovnIk~" "sta
noveného k obhájení manželského původu dltete, mkoh protr, dlteÍ! sa
mému. Proto nemůže býti žalovanou str"nou' am opatrovmk ustano
vený k zastupování dítěte, neboť představ~!e dítě. To. plyne, z d?slo~u 
zákona že manželskému původu dítěte muze odeprratr manzel lIm, ze 
dokáže' proti opatrovníku, který se má ustanoviti k obhájení manžel
ského zrození, že není možno, by dítě od něho, bylo zplozeno (§ 158), 
a že dítě samo mÍlŽe odepírati svému manžel'skému původu žalobou n~ 
oa'Ptrovnfka, který má býti ustanoven k obhájení manželského zrOZ"nl 
(§ 159 obč. zák.). Dftě může míti právni .zájem na t,om, by m.u brl oue
přen manželský ptrvod, a přece zákon predplsule, ze, k .0bhalel1l tako
vého jJllvodu rTmsí býti zřízen opatrovník. Pro takovy zalem .. ~y dDc:la 
mohlo přistoupiti na straně žalobcově ke sporu pko, ~edleJsl 1Otene
nient. Proto nemůže býti žalovanou stmnou mkdy dlte an~ leho opa
trovník Bylo-li by tomn tak, směřovala by žaloba proÍl nekomu, kdo 
by v takovém sporu nemohl býti stranou, a řízení i s rozsudkem by bylo 
zmatečné (§§ 6 a 477 čis. 5 c. ř. s.). V souzeném případě nelze tvrdIlI, 

lJj~ 
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!~et~~~u tat jest, nelpí-Ii s~ na slovech. Žaloba uvádí arci na rubru ne-
I e ?» ruce opatrovmka« 1ako žalovanou stranu ale v kontext 

~~;;!'~\leN7vrb:,je~;~~í;y;ř~j%~n~;:~r~~l~i~~v~~kd~ o:~~~n~.~~a~ž,~SI~h~ 
take byl us'nesemm soudu z II. listooadl1 I A?6 opa't 'k' ta. ak 
'f" 'd' 1 ~~ rovm us anove'n yz v opove '1 na žalohu . '1 ' " , . 
maci nezletilého protože S~' ~~;o'bzae z, opadtrntostJ popna pasivní leg. Hi-

'h ,. J -'~ ma po .1 I na opatrovníka ust" 
vene o k obhaJení manželského zrození Věděl tud'" ". "no-
~~~~m dítěte; Ačkoli vadné označ'ení žalované stra~~' ~~h7~n~ ,~f~~o~

. t ~ prv111 StohC1 !ehce o.dstraněno opravou žaloby, nestalo se to
~'~O~~~d~~a~y patr::e tomu ne'Přikládaly váhy. Míně'ní prvého soud~ 
níka odpo~íJl !~c~nPtus,t?O, ",by ?ylo žalováno dítě k rukám opatrov_ 

, s arSlln nazorurn praxe ale je ne - ' 'T ' 

~ft~~:~~dz~~~:~~Crío~~~~k~!e t:~,-traníl ~ávad~ pouhý~: ~J~~~~ěe~ím jn;::~ 
" ,ze nenr patrno, o Cl manželský o d 

sske vte, spotru bledl na. Z uvedených úvah uznal tudíž dovolací soud Pžuev~e 
u eonos 1 ya v tomto spo " h' ' 

oz~ače~í v žalobě nemohlo 'nik~~oP~~~~ti o~ool~Ylz~~~~~akdžOe . ne,správ;né 

~r~~án~n;;~:adned~statkl1 pasiv~í ~aJobnJ ,legitimace n'eni oJLZO~'~~'~~: 
~vědectvrm Em~Yeo ~~~I~;ane~~:~' k!e s~~j~~v~,~~k;á:~;U v ž:OU~i~loSh se 
~~Iodbcem zplozeno. Tím dovolání brojí proti ocenění' dÓk~;~l l~i~~r~~ 
dů~a~' (~§u2d72bYj2?'ovl1;en hod;lOtHi svědectví, i11~tky dítěte jako "jiný 
kážku (' b ' .. c. r. s.). Predp"s § 158 'obc. zak. tomu není na pře
"vrzení ~ . n:, Sd'~!s: 1452, 4391). Jenom cizoložství matčino nebo její 
l, ,z: JeJ! r I C Je nemanželské, nemohou samy o sobě zbaviti --iítě 
pr~v man::ellskeho zrození. Zjistily-Ii n.ižší soudy, že dítě nemohlo býti 
zp oz~no za obcem, nelze tomu v dovolacím řízení s u'sp' h· d 
rovatl. ec em o po-

r.:0volání, není o,dllvodněno. Proto mu nebylo vyhověno, Nárok ža

~~~ýu~e~~ů~:h~a~'~ ~'t~~t ~~ní odůvodněn, n:bOť opatrovník soudem zří-
U'tr t . h" .y o souzen, naopak zalobce Je povmcn nahradi'li 

a y Je o cmnostJ (§ 10 c' ) P b 
hověno. . 1. s.. roto ne ylo onomu návrhu vy-

Do()atek: 
Rozhoonutí senátu pro řešení konfliktů 

kompetenčních. 

I. Nejde o kompetenční konflikt mezi nejvyšším správním soudem a 
řádnými soudy, odmítl-li jak nejvyšší správní soud stížnost tak pravo
platně řádný soud žalobu o bezúčinnost usnesetli rozhodčí komise podte 
§ 75 (5) náhr. zák. 

(Rozhodnutí senátu pro řešení konfliktů kompetenčních ze dne 12. pro
since 1927, čís. 450 z r. 1927.) 

Výměrem Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 28. května 
1925 rozhodnuto bylo o žádostí Františka B-a, nájemce dvora v H., na 
zaopatření podle § 75 náhr. zák. v ten rozum, že zařazen byl do IV. 
skupiny úřednické a přiznáno mu na tom základě odškodné 24.000 Kč. 
Stížnosti Františka B-a do tohoto výměru Rozhodčí komise pro zaopa
třování zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém v Praze roz
hodnutím ze dne 13. srpna 1925 vyhověla v ten rozum, že jej zařadila 
do V. skupiny úřednické a spolu přisoudila mu nárok na vyšší odbytné 
jako jedinému živiteli výdělku neschopných příbuzných, ponechavši 
určení ieho výše Státnímu pozemkovému úřadu. Nejvyšší správní soud 
stížnost finanční prokuratury v zastoupení Státního pozemkového úřadu 
do tohoto rozhodnutí rozhodčí komise podanou usnesením ze dne 15. 
ledna 1926, čís. 436/26 odmítl jako nepřípustnou podle § 2 zákona o 
správním soudě z toho důvodu, že rozhodčí komise ta, stojíc mimo orga
nisaci správních úřadú, není úřadem správním a poukázal při tom na 
své rozhodnutí ze dne 29. října 1924, čís. 15.821 sb. Boh. čís. 4067 adm., 
kde se praví, že komise majíc rozhodovati o nárocích soukromoprávních 
pověřena je kompetencí řádnýU1 soudům příslušející a má tudíž cha
rakter rozhodčího po rozumu § 599 a 577 c. ř. s. Žalobu, kterou na to 
finanční prokuralura v zastoupení Československého státu jménem 
Státního pozemkového úřadu na Františka B-a dne 19. ledna 1926 u 
okresního soudu pro Staré Město a Josefov v Praze o. bezúčinnost ho
řejšího rozhodnutí rozhodčí komise z důvodu § 595 čís. 6 c. ř. s. podala, 
jmenovaný okresní soud usnesením ze dne 3. února 1926 pro nepřípust
nost pořadu práva odmítl, a toto odmítnutí bylo na 'stížnost žalující 
strany rozhodnutím zemského civilního soudu v Praze co soudu rekurs
ního ze dne 19. března 1926 s odvoláním na rozhodnutí nejvyššího soudu 
v Brně ze dne 22. září 1925 č. j. R 1 663/25 čís. 5286 sb. n. s. po-
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tvrzeno z toho c1úvoc1u, že jmenoval' . 'h ". . 
kon e'll1 , n3 takové rozhodčí 'soud "la I oz" °kdC§! komlse" byla zřízena Z~l-
595 ' Y ze se vs',, 599 c r s t ď" . c, r. s. nevztahuje, ježto má na ml"' ~,' . a LI IZ al11 § 
právní disposicí zřízené Finanč' ];S I Jen rozhodcI soudy soukromo_ 
koslovenského státu za 'Státní nI prak ur~t~~a podala pak jménem čes_ 
pod Č. 410 konf!. sen ná pozem ovy u,rad, dne ,21. července 1920 
konfliktu, jenž pry' dl~ hoV;h."?ha ro

t
zhOdnU,Í1. zaporn. eho kompetenčního 

, , relSI o s avu vecI vypukl '. '" 
spravnlm soudem a soudy řádn' . V ' .' mezI neJvyssl1TI 
ném Nejvyšší správní soud oukm

1.. e svem p:oJevu na vyzvání poda
na pořad práva a neodmítl P t"azuJte k dt?mu, ze neodkázal stěžovatele 

, , s Iznos z uvodu § 3 písm ) 'k 
Spravnl1TI soudě neb § 105 úst l'st ' t d . . " a za ona o 
výrok úřadu správního o nároku

l 
s~u~~o~o~r~~~f~Ja~Wk~azor, ~e jde o 

rozporu meZI výrokem jeho a výrokem zemskéh' z:1 ~henI pry tu 
v Praze a tudíž " 'h" o CIVl nI o soudu 
daií oba vÝrok dao~~ř:aporne O kompetenční~o konfliktu, nýbrž p'rý se 
mise uniká Př!zrkoumál~;~~~a~~e~ tC!:,rozu111, z,e f?zhodnutí rozhodčí ko
řádných. Zemský civilní J soud ~v~Slho ~f;avnlho ~oudu, tak soudL! 
hod nutí a František B. souhlasí vťaze, o ,azal na duvodY' svého roz
nejvvššího správního sOlldu tak se svtm p:rok'levu lak se, stanoviskem 
soudu v Praze. " s a110V18 em zemskeho clviIního 

Senát pro řešení k 
'tl ' h o m p e ten ční c h k o n f I j k t II za-ml n"vr jaiko nepřípustný. 

Dľlvodv: 

ním ~~~~~-l~~ei';re~š:í;~:~v~~ s~u~o~~ž~~ost ~Odl~ § 2 ~ákona o správ-
niž Jde, není správním úřad .. ' v l!Yo u, ~e roz odčí komise, o 
nost, ježto podle cit § 2 ' em, Ptk 

]1 ovs:,!" ~?ml!1 pro svou nepřísluš
jen o stížnostech d~ 'roz~~lO~? an ba tudlZ pnslusen rozhodovati právě 
tak popřel zemský ci '1 ' nu ~ ne opatření správních úřadů. Rovnčž 
potvrdil-Ii usnesení v~~~é SO~tol~e Pr~J ~ř~~I~šn~stl břádných soudů, 
rozhodnutí 10 h dč' k' o ml allCl za o u do téhož 
neboť uznán~m o ~e ř~m~:e z ,duvo~u nepříp;ustnosti pořadu práva, 
příslušnost řádných s~u~ů tnO~Íl po~adu prav,a ~yslovuje se ne
nutí zemského civilníh (§ a 42 I; 1;.). P'?nevadz pak toto rozhod
ku (§ 528 c' )' ~ ;OU~:I n~podleha ?alsuTIu opravnému prostřed
licí a byl by r;e~'y' d~~ ~~ pnsl,usnost pop~e~a poslední přípustnou sto
správním soudem "d . ,P?rny kompetencl11 konflIkt mezi neivyšším 

a ra nyml soudy ve smy I § 3 4 'k ' 
komp.etenčn!ch konfliktll' ze dne 2. listopa~~l i 918 a" z; o~a o rešení . 

g:~ilobvYs'evmecl evs~lnt,~u nál~žela jedné nebo druhé z těe~~'to i~'ri~d~kcf pnf1 
1 za eZI pral11C na tom zd . dO I ", " 

svou odmítly navzájem odp .. 't. a ~I uvoc y, z l11chz př!slusnost 

~~~azuje, věc' ~a druhou. - ~u~ikoli }d~jí~l~ns~d t~~~n~aZo~ě~~ ~~~iid~~~~ 
y vzal.emne srovnaÍl, neboť nezáleží na důvodech 'b'" 

t~m, lid a J~dna n~b ,dru~á j~risdikce dle stavu zákona ~řísf~n7 i~~~ č71~ 
~y~Ú s~ v~c ~,ena ~Zl pr~d ~,ádn,ou, z obou imenovaných' jurisdikéí. Nej-

" ra~l11 sou" .nem pr~slusnym, protože, jak správně praví roz-
~~~f~ ~0~~se(5)0 l11,~ Jde,,~el11 správním úřadem. Jestiť to komise zfízená 

na r za . ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. ve znění 
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novely ze dne í 3. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. a rozeznávati sluší 
u ní dvoji případ, neboť rozhoduje: a) jednak v případech § 75 čís. 4 
cit. zák., kde jde o zaopatření bývalých zaměstnancll na velkém majetku 
pozemkovém, kteří pozbyli svého zaměstnání následkem toho, že stát 
převzal majetek ten k účelům pozemkové reformy starobními a inva
lidnimi požitky z fondu k tomu zřízeného ve smyslu § 73 téhož zákona 
a kde v prvním stupni rozhoduje 'kuratorium tohoto fondu, jenž je sa
mostatnou právnickou osobou, a na sUžnost ona (komise) s konečnou 
platností (odst. [5] téhož § 73), a jednak b) v případech § 75 čís. 1-3 
cit. zák., kde jde o zaopatření zmíněných zaměstnanců 1) přídělem nc
movitostí nebo 2) opatřením přiměřeného zaměstnání nebo 3) odškod
něním na penězích a kde v prvním stupni rozhoduje nikoli zmíněné ku
ratorium, ježto zaopatření nejde z fondu jim spravovaného, nýbrž Stát
ní pozemkový úřad, jcnž peněžité odškodnění čís. 3) hradí z fondu ko
lonisačního. V daném případě jde o věc druhu b) a sice o odškodnění 
v penězích a rozhodl také skutečně, jak ve vylíčení děje uvedeno, Stát
ní pozemkový úřad, ačkoli ve spisech .iak finanční prokuratura, twk 
František B. mluví o fondu § 73 náhr. zák. a jeho kuratoriu a soudy 
také cituji ustanovení tohoto § 73 (5), podle něhož komise rozhoduje 
s konečnou platností, tak jakoby šlo o případ a). To se podotýká proto, 
že v případě b) neobsahuje záikon (§ 75 náhr. zák.) výslovného usta
novení, že komise rozhoduje s konečnou platností. Takové ustanovení 
má teprv vl. nař. ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n., jež zákon 
provádí. a sice v § 24/2, ale ve vl. nař. ze dne 29. října 1924. čís. 192 
sb. byla v bodě 11 právě tato věta § 24/2 předešlého nařízení. že »ko
mise rozhodne s konečnou platností« vypuštěna, leč to patrně jen proto, 
že autoři si uvědomili, že v § 75 náhr. zák. obsažena není. Avš,ak jest 
lhostejno, zda komise rozhoduje i zde, v případě bl, s konečnou plat
ností a jaký význam tato konečná platnost má, neboť i 'Iidyž toto. vý
slovné ustanovení o konečné platno,sti jejího verdiktu odpadne, nebude 
tím ještě založena příslušnost ani nejvyššího správního soudu, ani řád
ných soudl!, nespadá-li věc pod jejich jurisdikci podle všeobecných u
stanovení o jich příslušnosti a není-Ii též zvláštního zákona, ienž by ji 
některé z nich přikazoval. Jak totiž ze shora vylíčeného úkolu komise 
plyne, je to úřad zřízený ad hoc k druhostupňovému vyřizování pře
chodných záležitostí § 75 náhr. zák., jež s provedením pozemkové re
formy odpadnou, a má podle obsahu tohoto svého úkolu povahu záko
nem dosazeného r o z hod č í h o s o udu. Neboť její funkce záleží 
právě jen v rozsuzování sporných záležitostí cit. § 75 a je to tedy soud, 
že však je tato její funkce funkcí rozsuzování pouze rozhodčího, to 
praví zase zákon sám v názvu, jejž jí udělil, pojmenovav ji komisí roz
hodčí. Jakkoli tedy ústavní listina v § 95 rozeznává soudy řádné, pod 
.iichž pojem rozhodčí komise o,všem nespadá (arg. § 1 jur. n.) a mimo
řádné a rozhodčí, není dle toho třeba hledati teprv kriterion mezi soudy 
mimořádnými, jakým je na pi'. živnostenský soud, a soudy rozhodčími. 
A rovněž tak není třeba zkoumati, zdali nároky § 75 náhr. zák., o nichž 
rozhoduje, jsou nároky veřejnoprávními či soukromoprávními, neboť 
jakkoli týž § 95 úst. list. praví, že soudní moc v civilních věcech vyko
nává se soudy řádnými, mimořádnými i rozhodčími, tak zde výrazu 
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»věci ~ivilní« není užito zrovna ve smyslu po'imu věcÍ občansk\"ch . k 
v S 1 J 1 'I I 'k k ' , ' . .]a o '-' . 1,. a, C ., u:,. ~a " 111, Kde OVšem výraz ten znamená věci sou_ 
kro~l1oprav111, nJbrz zako;, .ho. zde, (v § 95 úst. list.) klade jako protivu 
k v:~em tre"stmm, o, 111Chz lU Jedmm dechem mluví, takže »věc: ci vi ln ' 
zn~cl z~ie vsecky pravní vč ci jiné, než trestní, tedy i veřejnoprávní ty~~ 
o:s~m jen pot,U?, poku~ přikázány jsou soudům. Avšak i veře:nop'rávní 
veCI mohou by tl predmctem soudnictvi rozhodčího. Spadá-I' ale k . 
. h I" j' o . omlse 
IDZ Ol CI pal, pOjem soudu rozhodčích, o nichž mluví hlava IV i) 95 úst 
hst., pak Ovsem nespadá pod pojem úřadů správnich o nichž ml ' 
h!ava III ? 85 ': nás!. 9st; list. a zvláště též § 2 odst. 2' zákona o sJ)r~~~ 
nim ;o,:de, ,ienz udava, ,ze ,správními úřady, proti jichž rozhodnutí neb 
opa;relll ~tIZ?Ost k spravnllllu soudu podána býti může, JSOll or2.ánv 
~~ra~y st~tnl, zemske, okresní a obecní, k čemuž ovšem nyní přistou
n:ly I orgal,! sp:ávy župní. Neivyšší správní soud tedy příslušní'm není. 
Avsak ,a,llI ra;lne soudy příslušny nejsou, neboť žaloba o bezúčinl10st 
rozh,odclho nalez" dle & 595-598 c. ř. s., o jakou jde. má míslo ien v oři
p~de § 577 ~. ř. s., k,dyž totiž ide o nález rozhodčího neb rozhodčích, 
.!,ez ,~ouk:ome strany umluvo~ k r?zsouzení své rozepře dosadily. a rak 
\ pnparle ,§ 599 c. r s .. kdyz tOtlz Ide o nález rozhodčího soudu, iemuž 
rozSO~Ze111 :,oze~ř~ přikáz~.n~ .lest »z,m1sobem zákonně příplls+n"'l"l v po
s!erlnlm P?,nze:lI aneb v 11l1em na umluvě sporných stran nesPočÍvaií
clIn ~OZpo~'lzenl ne~ v~, s~c1novách«, ale není tu ani nříradl! pn1.:;ho anf 
druheho. ze, tl! nem ,;lfIpadu IS. 577 t. i. t. zv. slnlouvy o rozsudího, iest 
I_asn,: nebo! ro~hodcl ,~om!se le dosazena zákonem totiž § 75 náh". zák. 
Ze '~;;:Ik tu. nenl ?111 pn~adu & 599 c ř s. nlyne rovněž z toho že roz
horlcl kOI;lIse do",,,ena lest zákonem neboť na rozhodčí soudy zákonem 
:t~novel1e ,~e te,nto ~ 5?9 5iJe ~h~rn citovaného svého znění a smyslu 
.veho, nevztahule. nvbrz predpls leho 'zahrnuie ien rozhodčí soudy do
s,qzene soukromoprávní disposicí ovšem disposicí záležeiící v aktu ii
né,;; ne~ úmluvě st~a~. iež. ':Ž vvřízena, v § 577. tedy bud' v posledním 
~or~zen1 nebo ~ada~nl I!stIne neho. coz dnes Už bude vzhledem k zru
Se11l fl~elkomlsu malo praktické, v listině o zřízeni fideikomisů neh ve 
sta~ovach. y tom sl~~í ?áti zemskému civilnímu soudu úplně za' pravdu. 
Avswk ~e11l ~nr zv~astfllh? přednisu, který by dovoloval proti nálezu 
ro~hodčl komise porad prava bud' vůbec neb aspoň podle § 595 a násl. 
c. ;. s .. a !ak nyn.í tedy zřeimo, že nevadí ani to, že v § 75 ~áhr. zák. ne. 
:yrč,eno. ze k~n:,se, ta ro,;hoduie s kone~nou platností. nýbrž by naopak 
,nus 10 tam by tJ vyslovnc stanoveno, ze proti rozhodnutí komise ie 
o'evřen p,:řad práva a iak, zda vůbec nebo v mezích '1 595 c. ř. s. Nen'í-
I! al,~ otevr~n pobd prá~~ ani vůbec ani v těchto mezích. ie pořad orévo 
ne?:lpust?y t. J. je ~epnpustna žaloba a každý iiný právní prostřec!e '{ k r" dny I~' : o II d ~,m : }SO,11, te~y řádné soudy také nepříslušny ('1 42 
J. ,n,). ~en,:1I ale pnslus~a zadna z obou dovolaných jurisdikcí a od-

. 1111tly pnslusnost tedy obe právem, není tu kompetenčního konfliktu a 
byl~ proto n~v~h ~a řešení domnělého kompetenčniho konfliktu podle § 
6 zako:?a.o res,elll kompe~~nčníc? konfliktů .iako nepřipustný zamít
noutI. :;e "est ,n,alez rozl:od~1 komIse ,dle toho n,en,aří~at:,lný, v tom není 
nIC pf,avmmu r~du ~ezname~o) nebot V ,tom prave zaleZl povaha 1'02SU-

zovalll rozhodČlho, ze soudCI dovoleno jest rozhodovati podle právníh., 
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citu a volného uvážení, místo podle zákonných předpislI, za tím účelei:l 
se právě rozhodčí soudcové úmluvou stran nebo jinou sO~lk~on~opráVl:í 
disposicí, aneb kde zá;t,onodárci samému na tomto dr~~lI lunsd:kc~ Z3-

leŽÍ, i zákonem zřizují. Proto naříkati nález rozhodcl nedovolUje se 
buď vůbec, jako tomu jest pravidelně u rozhodčích sOl'dů záKonem do
sazených na pL II rozhodčích soudů ho~nických a l:aši rozhod~í komiSe, 
áneb ien z jistých důvodů formálních) Jako tomu Jest li soudu dosaze
ných ·s..,oukromóprávl':Í d:sp?sicí na p!. u roz!:o~lčích soudli b~rsovvníclt 
poclle cl. XXIII uv. zak. k CIV. soud. radu a u pnych podle § 59~ c. r., s:: 
kde sice žaloba o cez,ú,činnost rozhodčího nálezu dovolena, ale prave 
proto, že rozhodčí soudi dle právního citu a, vo!néh? u~ážcní, jen. p.ro 
jisté vady formální, ale nikdY' ne pro nespra~ne pr,avll! p~s?uzell! Cll! 
špatné užití úkona, leč že by nález byl porusJ! pravo n11l1cI ,(jUS c-"
gens) aneb dobré mravy (§ 595 čís. 6 a 7 c. ř. s., a v čl. XXIV uv. zak. 
k civ. soud. řádu.) 

II. SpOl" O to, zda jest zastupitelský okres pDvinen pa!:ra~iti s:,~m~ 
úředníku, co tel1lto za něho zaplatil třetím osobám, naleZl pred radne 
soudy. 

(Rozhodnutí senátu pro řešení konfliktl1 kompetenčnich ze dne 12. pro
since 1927. čís. 460 z r. 1927.) 

Jan S., sprflvce okresních kanceláří, v P. v Čechách, nyní .ve v\T,službě) 
zažaloval dne 7. června 1926 II okreslllho soudu v P. zastupltelskv okres 
P. na náhradu 92 Kč 20 h. iež vyplatil ze svých peněz za 'práce konané: 
pro okres a za věci dodané okresu .. Okresní správní kon~i,se ~rohlásila 
se v zasedání) konaném dne 17. června 1926, sama za pnslusnou roz
hodovati o nároku Jana S-a a podala, ,když okresní soni neodmítl po 
jejím návrhu žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. nýbrž pokrduj" 
v jednánL dne 26. Června návrh na rozřešení takto v2n:·:<12ho ~dadl~e~o 
kompetenčního konfliktu mezi ní a okresním soudem. Oduvodllll'e 
svou příslušnost tím, že zastupitelsk~ ~kres jest ~tvar~l11 F Veře~l1?h~ 
práva aiako souhomá osoba vystupuje j~nom: kd}z bud s~m. Dl olevI 
lakOValI vůli neb zákon to přímo ustanovuje, dale ze lan S. CI11,] platy, 
jichž náhradu požaduie, jako veřejný úředník okresu, a 11111že ~labýti. práva 
na náhradu jenom příznivým rozhodnutím okresl11 spravl11\ kOJ~lSe po 
případě vyššího samosprávného úřadu. Teprve kdyby byl, tako}ym }'oz
hodnutím založen subjektivní nárok, mohl by pry se stat: predmeten; 
dalšího rozhodováni soudl1. Naproti tomu trvá okresní soud V P. na ,sve 
příslušnosti, poněvadž žalohní nárok. jest ~árokem práv~ ~oukro!l1e~o, 
a také žalobce .lan S. navrhuje, aby Jeho narok byl poukazan na porad 
práva. 

S e 11 á t II r oře š e n í k o !TI p e ten ční c h k o II f I i k t II uz~nl) 
ie přislušny jsou řádné soudy. 

D ů VD d y: 
Každá právnická osoba veřejného práva, jakou jest i zastupitelsk) 

okres P., potřebuje b splnění svých úkoIl1 statkl1, jichž může nabýti 
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jen.om po~le vše?be.cných předpisů práva sou'kromého. Proto jest vedle 
sVFh ve;ejllOpravn!ch l:~~kc! také předmětem soukromoprávních práv 
~ za~azku a Je~t v teto. p~ICl11e p'odle druhé věty § 26 obč. zák. postavenn 
~plne na rov.en .norm~lm osobe lysické. Jako tato může a 1I1usí i ona 
zalovatl a byh zal~va~a pouze u řádných SOUdll, jde-Ii o práva a zá
:"azky souklomoprav111. MezI okresní správní komisí a Janem S-em 
lest s~orno, • zda. S. UČ111iI vydání . ., o jejic~.ž náhradu žaluje, 
v mezlch

v
, udevIen~ mu p:lne, 1110C1, Cl bez pnkazu, ale v tom i 

onom pn~ade lest pr~vnl důvod zažalovaného nálroku sou
kromopravm. Bud I.est. Jim zmocnční, neb jednatelství bez pří
kaz;!. J~e.o .111ajetkovy n.arok a závazek soukromého práva, spor o něm 
dluzno r;sltl podle praVidel všeobecného občanského zákoímíka, k roz
hodov.ám ?nel~ JSou podle § li, n. ze dne 1. srpna 1895 čís. 111 ř. zák. 
povolanJ:: radne soudy, Okresní správní komise popírá soukromoprávní 
povahu zalobního nároku, tvrdíc, že neprojevila dosud vůle jednati se 
zalobcem .Iak~ soukrol;,á osoba, a že není zákonného předpisu, který 
by takovou vuh nahrazoval. Nehledíc však k citovanému již § 26 obč, 
zak;, .lest. takovy přcdpls obsažen také ještě v § 290 obč. zák., ustano
VU]13 1111 , ze 1 sta! a obec JS,Otl zpravidla vázány při nabývání, udržování 
a prevodu statku soukromym právem. Když okresní správní komise se 
nedov?lává a .ovŠe!" ani nemůže dovolávati nějakého zákonného usta
novem ---: ponevadz ho nen,i -, které by ji v souzeném případě sproMo
valo, povl~n.ost! uložených všem obyvatelům státu ohčanským právem, 
n~muz~ by!, .narok lana S-a jinak posuzován, než podle soukromopráv
m.ch predplsu a to bez ohledu na vůli ®kresní správní komise. Nezáleží 
9ale . na tom, .že ža!obce učinil vydání, O iidž náhradu žaluje, jako ú
red,:,~ zastup'lt~lsk~110 okr;su.v činné· s!užbě. Tato skutečnost jest na
hodda . a neC1!11 zazalovany narokem narokem veřejného práva, Podle 
§ 40 zakona ze dne 23. července 1919, čís. 444 sb. z. a n. rozhoduií se 
P?řadem úřadů samosprávných jenom ony spory mezi okresními úřed
nl:ky ~ ?kresníml ::astu~itels!vy, jichž předmětem jsou služební příjmy, 
vvs!uzn~ a zao~a!rov:"cl pozltky vdov ~ sirotků, nebo které vzešly ze 
sluz:bnl.ch p,?me;u úredmka, tedy kde JSou. sporny práva a povinnosti 
zalozene sluzebm smlouvou. Spor o tom, zda jest zastupitelský okres 
povinen nahraditi svému úředníku, co tento za něj zaplatil třetim oso
bám, ~'ení tak?v~m sporem a náleží proto před řádné soudy. Neobstojí 
am na~11Itka: z,; Jest nutno, by se o nároku uradila a usnesla předem 
okresm spravm komIse, a že teprve jejím příznivým fO'zhodnutím by 
rr~ol;lo býti založeno sul:je~ti,::ní p~ávo. Zda nabyl Jan S. nároku uplat
nene.ho zalobou) ]e,st prave predmetern sporu, usnesení okresní správní 
komIse o tomto naroku není rozhoclnutím, které by tvořilo právo mezi 
~tran.aml a byl~ schopno právní moci, nýbrž pouhým prohlášením vůle 
jedne ze spornych stran. Jenom s tohoto právního hlediska může býti 
do něho podána stížnost k vyššímu samosprávnému úřadu, spor sám 
musí býti rozhodnut řádnými soudy. Zda měl žalobce sečkati se žalobou 
do usnesení okresní správní komise, a zd" a jaký vliv bude míti na 
konečný výsledek sporu, že tak učinil, rozhodne soud. Příslušnost řád
ných soudů k rozhodování o podané žalobě nebyla předčasnosti neb 
unáhleností žaloby dotčena, 
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m. O nároku proti státu na náhradu škody, kterou zavinily státní fi
nanční úřady nesprávným postupem ve vědí vrácení záruční Hst.l1Iy, 
složené k zajištění pohledávky státu z uvěřené daně z lihu, jsou pří
slušny rozhodovati řádné soudy. 

(Rozhodnutí senátu pro řešení konl1ik!ú kompetenčních ze dne 12. pro
since 1927, čís. 470 z r. 1927.) 

Firma »Ústredny liehovar ako družstvo v B. na Slovensku« podala 
dne 21. listopadu 1924 u zemského civilního soudu v Praze proti česko
slovenskému eráru žalobu o zaplacení částky 17.143 Kč 89 h s přís!. 
z titulu náhrady škody, jež jí byla udánlivě způsobena tím, že finanční 
úřady státní zadržely jí bezprávně záruční listínu, kterou firma složila 
k zajištění pohledávky státu týkající se uvěřené daně z lihu, Zemský 
civilní soud v Praze odmítl usnesením ze dne 23. února 1925 tuto ža
lobu pro nepřípustnost pořadu práva. Vrchní zemský soud v Praze usne
sením ze dne 26. března 1-925 potvrdil usnesení soudu L stolice. 

Podáním de praes. 25. dubna 1925 žádala imenovaná firma u generál
ního ředitelstvi pro Slovensko v Bratislavě, by jí byla vyplacena svrchu 
zmíněná částka jako náhrada škody, a to z týchž důvodů, jež firma uplat
ňovala v žalobě, Tato žádost byla zamítnuta výnosem finančního ředi
telství v B. ze dne 3. června 1925, a v dalším pořadí stolic správnícil 
výnosem generálního finančního ředitelství ze dne 3. února 1926. Stíž
nost, kterou firma podala do tohoto rozhodnutí generálního finančního 
ředitelství odmítl nejvyšší správni soud usnesením ze dne ll, prosince 
1926, čís. 11.332 podle §§ 21 a 2 zákona O správním soudu z důvodu, 
že nárok firmy uplatňovaný proti státu na náhradu škody jest nárokem 
soukromoprávním, o němž náleží rozhodovati řádným soudům, pročež 
nelze naříkaný výnos pokládati za rozhodnutí úřadu správníh? ve smy
slu § 2 zákona o správním soudu, nýbrž za pouhé prohlášení, jež učinil 
žalovaný úřad jménem státu jako strana. Jmenovaná firma podala po té 
u předsedy konfliktního senátu návrh na řešení záporného konfliktu 
kompetenčního, který vznikl mezi řádnými soudy a nejvyšším správním 
soudem. 

Sen á t pro řeš e n í k o m p e ten ční c h k o n f I i k t ů uznal, 
že příslušné jsou řádné soudy, 

Dl1vody: 

Navrhovatelka uplatňovala iak u řádných soudů, tak u správníc~ 
úřadů, resp. také ve stížnosti ,kl nejvyššímu správnímu soudu pro t 1 
stá t u nárok n a n á hra d u š k o d y. kterou z a v i n i I Y stát n í 
f i n a n ční ú řad y svým - podle tvrzení navrhovatelčina - ne
správným postupem ve věci vrácení záruční listiny, kterou navrhovatelka 
složila k zajištění pohledávky státu týkající se uvěřené daně z lihu. 
Nárok tohoto druhu jest podle právního řádu platného jak v zemích 
historických (srovnej §§ 1295 a 1338 všeob. obč, zákoníka) tak i podle 
právního řádu platného na Slovensku, i podle své právní povahy ná
rokem s o uk r o mop r á v ním. Na této právní povaze tohoto nároku 
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jako nároku soukromop,rflvního nemění niC' okolnost že one .'_ 
poměr ktery' b I I" . , n pl avnl 

, " y z~ ozen mezI. na,vrhovatelkou - podnikatel'kou liho-
varu - pk~,zt,o subLekt~l~ I;0vmnym k placení daně Z lihu a mezi stá
te,m, povoluj1Cl.m danovJ; uver, byl poměrem rázu veřejnoprávního, Je-Ii 
n~rok vZI.'e~eny protr statu na náhradu škody způsobené postupem stát
l11,ch org~nu nar~kem s o,u ~ ,r o mo p r á v ním, pak rozhodují o tako
vemto naroku z a s a dne rad nes o u d y. Tato kompetenční z' s d 
plyne~ pok,ud jde o, země historické, z všeobecného předpisu o kOa~~e: 
tencI radnych s~~du, obs,aženého v § 1 jurisdikční normy (zákon ze dne. 
1. srpna ~ 8?5" CIS. II ~ r. zák.); pokud jde pak o Slovensko, jest tato 
kompetencnI zasada vyslovně vyiádřena v § 2 čís 2 a 3 uh cI'v'l 'h 

d 'h " d (' , '. '. I nI o 
so~. 1.'1 o ra u zak. cl. I: 1911). Z uvedené kompetenční zásady nastává 
vYJ I m ~a potud, pokud v Ý s lov n á specíelní positivní zákonná 
norma pnk~~uJe, rozho~?vá?í o určitých náhradních nárocích tohoto 
d~~hll ,do jOnslu~nostr uradu správních neb orgánů jiných. V daném 
pnp,ade nejde ,vsak o takovouto výjimku. Ale pak jsou k rozhodování 
o ,~ar~ku, kte,ry, n..a~rhovatelka v daném případě protí státu uplatňovala, 
pnslus,ny j~dme : a d n.. é :,0 u, dl- Otázku, který u r čitý řádný soud. 
jest v e ~ n e I m I s tne pnslusnym rozhodovati o tomto nároku navrho
~a,tel~m:. nen:ohl se konf!iktní senát ex prafesso vůbec zabývati, neboť 
resenl teto otazky, vymyka se z kognice konfliktního senátu, který vzhle
dem k, §§ 3"a 6 ~akona ze dne 2:' listopadu 1918, čís. 3 sb, z. a ·n. mŮže 
v danem pnpade, kdy mu byl k řešení předložen záporný kompetenční 
konflikt n;ezi řádný!T1i soudy a nejvyšším správním soudein, rozhodovati 
p~uze ot~zku,. zd~!; ve ~ěcí. o kterou 'ide, isou příslušny řádné soudy 
v u b e c CI nelvysSl spravní soud. Vzhledem k tomu nemohl konfliktní 
senát řešiti pak také ani otázku, zdali' k rozhodavání o zmíněném s o u
kr ~ mop r á v ním nároku jest v prvé stalici příslušným zemský ci
vrlnl SOl!~ v P;aze podle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a 
n" ~te~'yzto zakon upravU1e kompetenci k rozhodování o u r čit ý c h 
v e,;,e J n? pr á v ní c h náracích protí státu, o nich.ž nerozhoduje' nej-' 
vySS! spravnl saud podle ustanovení § 2 čís. 6 zákona ze dne 2 Iista-
padu 1918, čís. 3 sb. z. a n. . 

IV. Sen.át pro řešen! ~ompete~čních konfliktů jesll toliko povolán 
rozhodovati o kompetencmch konfhktech meZli řádnými soudy a správ
ní}lli úř!,dy neb mezi nejvyšším správnlm soudem a řádnými soudy. Nut
nym predpokladem kO!tnpetenčního konfliktu jest totožnost nároku o 
němž má býti rozhodnuto. ' ' 

(Rozhodnutí senátu pro řešení kompetenčníchkonfliktll ze dne 12. pro-
since 1927, čís, 471 z r. 1927.) 

, Mě,sta Ú,stí~./L; změnilo v roce 1907 svůi polohavý plán tak, že 
nekter~,st:re vere)ne ,komumkace zrušilo a nahradilo je novými. Při tom 
byla UClTIena mezI mestem a spalkem Verein fur chemische und metal
lur~ische Pr~duk~ion v Ústí n. L. (zkráceně Spolek), jehož zájmům 
zmena prospela, umluva, schválená v sezení obecního výboru dne 17, 
června 1927. Města odstaupilo Spolku ze svého a z veřejnéhO' majetku 
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určité pozemky do vlastnictví. jinÉ' pozemky přešly z držení Spol~u .~l(~ 
držení mčsta. Spolek zavázal se vykonati některé práce sOUV:SCjICI 
s úpravou nových komunikací a zaplatiti městu na další jejich úpravu 
145.572 Kč 80 h. Město prohlásilo »ohne eine díesbezugliche Verpflich
tung dem Vereine genenLiber einzugehen«, že z této sumy pořídí na ur
či:j'ch nových kOl11unikacích vozovku a kanalisaci, dále že položí na 
západní sl!'aně Klíšské silnice 4 111 širo.ký, žulový trattoir, pakud jeho 
položení nebyla uloženo již SpalkUl stavebními povoleními a že zřídí 
další trotloír v jiné ulici. Smluvený peníz 145.,572 Kč 80 h byl v roce 
1909 městu zaplacen, trottoir na Klíšské silnicí nebyl však městem po
ložen ve smluvené jakosti. Město zřídilo místo něho chodník ze štěrku 
se dvěma řadamí pískovcavých ploten v šířce asi 1.3 m uprostřed. Spo
lek, jenž jest vlastníkem všech pozemkll na západ od Klíšské sílnice, 
kde měl býti trotloir položen, postavil tam v roce 1925 nový dům č. p. 
1810. Ve stavebním povolení z 21. srpna 1924 Č. 12673/24/1Il uložíla 
mu jako stavebníkovi přes ieho poukazování na úmluvu z roku 1907 
městská rada jako stavební úřad padle § 92 stav. ř. z 8. ledna 1889, čís. 
5 z. zák" by podé'l uového domu zřídil do 4 neděl po skončení stavby 
trottoir v délce 31.20 m a v šířce iedné pětinY' silulce, solidním a v městě 
obvyklým způsobem, a aby předal jej do roka do vlastnictví oke. Spolek 
stěžoval si do tohoto příkazu k okresní správní komisi, a když stížnost 
neměla úspěchu, k zemskému správnímu výboru. Odvolávaje se na 
uiednání z roku 1907, navrhl. by byl příkaz zříditi trottoir zrušen a vy
puštěn ze stavebního konsensu. Stížnost byla rozhodnutím' zemského 
správního výboru z 23. října 1925 Č. 104547/25/V zamítnuta s odůvod
něním, že naříkaný bod 20 stavebního povolení odpovídá předpisům § 
92 stav. f., zda však a pokud v daném případě stanovením 011'2 pod~ 
mínky byla pOf1lšena smlouva z raku 1907, lest otázkou, iiž rozhodnouti 
přísluší řádným soudům, V dúsledku tohoto rozhodnutí podal Spolek 
dne 24 února 1926 pod spisovou značkou Ck II 51/26 u krajského 
soudu v Litomeř:CÍch žalobu na obec města Ústí n. L., v níž uznává 
'správnost rozhodnutí stavebních úřadú, ale dovozuie, že město, jako 
právnická osoba soukromého pr?va sprosti1a jei iiž smlouvou z roku 
1907 úplatnč povinnosti, položití chodník na sporných místech. a že 
převzala tím sO'l1kramoprávní závazek, sprostiti iej pro případ, že bv 
mu byla stavebním úřadem uložena taková povinnost, plnění podle ti 
1404 obč. zák. neb splniti tuto povinnost za nči. Tvrdí, že ulažené mll 
povinnosti nemúže býti spraštěn jiným způsobem než zřízením chod
níku, proto navrhuje v prvé řadě, aby žalovaná obce byla odsouzena, 
by sama zřídila chodník tak. jak to bylo .jemu nařízeno stavebním úřa
dem, v případě však, že by jej mohla sprostiti plnění jiným zpúsobem, 
by byla odsouzena prostě k tomuto sproštění. Připojuje dále návrh určo
vací, že město jest i pro budoucnost povinno, kdykoliv mu budou v dal
ších stavebních povoleních dány nové příkazy, položiti chodník na Klíš
ské silnici, sprostíti jej i tohoto dalšího plnění. Žalavaná obec vznesla 
protí žalobě námitku nepřípustnosti pořadu práva, Procesní soud ji za
mítl, vrchní zemský soud v Praze jí vyhověl a odmítl žalobu s odůvod
něním, že žalob ní návrh tak, jak jest stylisován, vnáší oklikou na pořad 
práva otázky, jež jsou stavebním řádem vyhraženy rozhodování samo-
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správných 'úřa,~ů a byly jimi již pravoplatně vyřizeny. Na rekurs Spolku 
~?tvldll nejvyssl soud ~snese~im z 21. prosince 1926 č. j. Rl 1076/26 
Cl~: sl~ 6~97 rozh?dnutl vr~hl1lho .zemského soudu z jeho důvodů a do-
10,zrl, ~~ z~lob~ Crll k n~pnpustnemu přezku mu rozhodnutí samospráv
nych uradu poradem prava, dále že nejde ° převzetí obligačního pl ' . 
P?dle § 1404 obč., zák., ~ýbrž o plnění, uložené Spolku ve veřej~:~,1 
laJl,llU a pod!e verej,no~ravníeh předpisů. Spolek spatřuje v rozhod
n~tlch z~mskeho spravl1lh? výboru a nejvyššího soudu, tedy posledních 
pnpustnych ~toh,: ve spr,avním i soudním řízen,!, záporný kompetenční 
konfhkt, po~evadz zemsky správní výbor svým, ve formě zamítnutí stíž
nosti ~ydany~, ro~h?dnutím vyslovil, že rozhodovati o právech Spolku 
n~by!y~h z, uJednan! z roku' 1907, nepřísluší samosprávným úřadům: 
nybr~ radnym soudu~, ale nejvyšší soud tuto příslušnost popřel. Na
vrhuJe, aby k.onfh~tl1l s:.nát, rszsudhm uznal, který úřad, neb který' 
soud Jest v teto vec~ pnslusnyn}. Nejvyšší soud poukázal, byv vyzván 
k projevu o tomto navrhu, na duvody svého rozhodnutí. Zemský správ
ní vý'bor ,~a stejné vyzvání zdůraznil, že toliko stavebník má podle sta
vebmho radu zakonnou povinnost splniti podmínku stanovenou staveb
ním úřadem, a ,~e s,tavebn! ,úřad může t~nto závazek uložiti pouze jemu, 
Dodatke~ S pnslusnostr radných soudu mělo býti jenom vysloveno, že 
r,ozhodovam .o to~: zd~ a pokud }kutečné provedení stavebníkova zá
v azku, v ,danem pnpade. bylo smlouvou přeneseno na město, zda pro
vedem zava:ku stavebmkem samým příčilo by se smlouyě, a jaké ná
loky ,by, vZl1lkly stavebl1l'~ovl z takového ,porušení smlouvy proti městu, 
nrkoh vsak proti stavebl1lmu úřadu, přísluší soudům. 

Sen á t pro řeš e n í k o m p e ten ční c h k o n f I i k t ů zamítl 
návrh jako nepřípustný. ' 

Dllvocly: 

, Pro n?vr~ SP.olku na ~ozhodnutí o záporném kompetenčním kon
flrktu n,enl zakonnych podmlnek. Konfliktní senát není povolán, hy pře
zk~:I,maval usnese~í sprá~?ích úřadů, nejvyššího správního soudu a nei
vysslho soudu o ]lch vzalemné příslušnosti, zákon ze dne 2. listonadu 
1918, čís, 3 sb. z',~ n. 'přikazuie mu toliko rozhodování o kompetenčních 
kon!hk;ech meZl rad~~ITIl, s0,udy a správními úřady neb mez' neivyšším 
spr~vnlm so~dem, a ,r~~nyml soudy:. K~;npetel1čn; konflikt iest tu. když 
bUd,l ;;,oUd I sprav~1 urad Sl osobUJl pn slušnost v téže věci. neb oba jí 
POplf~ll; Nutnym predpokladem konfliktu jest totožnost nároku, o němž 
ma byli rozhodnuto. Tato totožnosv nemůže býti posuzována podle 
právních skutečností, z nichž se nároky upla mulí. neboť na základě 
iedné a ~éže ,~ku!eč~osti"mo?ou býti vzneseny různé nároky, o nichž 
l~dnatr P!,s:US! ruz~ym ouradu'l11. nýbrž podle iejich obsahu, vyplýva;;
clho z uCI?eny;:h navrhu. Aby bylo lze spolehlivě zodpovědNi otázku, 
zda v projednavaném případě neivyš,ší soud i zemský správní výbor 
popřely svou příslušnost v téže věci, třeba zkonmati, iakých výrok" se 
Spolek v ~aždém z obou řízení domáhal a jak o nich 'bylo příslušnými 
lllstanr;eml r?zhod,nuto. I. V řízení správním domáhal se Spolek 'vý
roku, ze nenl povmen vyhověti příkazu na zřízení chodníku, poněvadž 
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obec si clala zřizení chodníku toho od něho odkoupiti. Tím domáhal se 
výroku, by bylo znáno právem, že obec zavázavši se soukromoprávní 
smlouvou neuložiti Spolku veřejnoprávní závazek zřízení chodníku, i 
hlyž jinak budou zákonné podmínky pro uložení této povinnosti dány, 
neni oprávněna přfkaz takový proti němu vydati. Naproti tomu nežádal' 
Spolek v řízení správním vydání výroku, že obec jest povinna chodník 
sama zříditi. S hlediska takto vymezeného petitu má výrok zemského 
správního výboru tento obsah a smysl: 1. Pro posouzení zákonnosti vý
měru obce jako stavebního úřadu, jímž Spolku uloženo zříditi chodník. 
iest rozhodnýmiedině ustanovení § 92 stav, řádu. S hlediská této otázky 
:..- ,iež jedině může tvořiti předmět kognice zemského správního výboru 
- jest soukromá úmluva, mezi Spolkem a obcí uzavřená, beze všeho 
právního významu neboť obec nemŮže se vllbec a zeiména ani sou kro
moprávní úmluvou vzdáti práva povinností vyplývaiících z iejí úřední 
kompetence jako úřadu stavebního. 2. O otázce, zda-Ii a pokud stano
vením podmínky - t. j. vydáním úředního příkazu zříditi chodník -, 
porušila obec nějaký závazek ze smlouvy, nepřísluší rozhodovati úřa
dLrm stavebním, nýbrž řádným soudům, 

II. V řízení soudním domáhal se Spolek rozsudku jednak kondem
načního, by obec byla uznána povinnou zříditi chodník, in eventum aby 
byla odsouzena iinakým způsobem Spolek Iiberovati od uložené jemu 
povinnosti zříditi chodník - jednak výroku určovacího, že obec jest 
povinna v budoucnosti Spolek od ev. obdobné povinnosti Iiberovati. 
Jak již shora bylo uvedeno, nedomáhal se Spolek v řízení stavebním vý
roku, by obec byla uznána povinnou zříditi chodník, a také zemský 
správní výbor o takovémto petitu nerozhodl. V této části jest tu tedy 
dosud ien odmítavé rozhodnutí neivyššího soudu, nikoli však kom oe
tenční kO'nflikt. Oboie další žalobní žádání mají co do právní povahy 
stejný základ - v obou se žádá. by obec Spolek Iiberovala od povin
nosti zříditi chodník. lak si Spolek toto liberování představoval, z pe
titu samého patrno není. Chtěl-Jí tu Spolek žádati, by obec iako nosí
telka soukromých práv majetkových splnila nějakou smluvní svou po
vinnost, iež by ve svém efektu znamenala faktické sproštění Spolka 
od splnění uložené mu povinnosti veřejnoprávní, pak platí i zde totéž, 
co řečeno shora při petitu prvém, neboť ani takovýto petit Spolek v ří
zení stavebním neuplatňoval. Měl-Ii naproti tomu Spolek na mysli petit 
toho obsahu, by obec jako úřed stavební, plníc SVLrj smluvní závazek, 
odvolala příkaz zříditi chodník resp. v budoucnosti se zdržela vydá:lÍ 
příkazu takového, pak jde sice v podstatě o týž petit, který Spolek vznesl 
také již v řízení stavebním, neboť otázka, zda obec iako úřad stavební 
směla, pokud se tvče, smí vydati nějaký úřední příkaz, jest totožnou 
s otázkou, zda příkaz ten jest zákonný či nezákonný. O tomto petil!l 
však - jak shora již u,kázáno - zemský správní výbor meritorně roz
hodl, pročež ani po této stránce o negativním konfliktu nemůže býti 
řeč], Jest proto návrh nepřípustný a slušelo jej zamítnouti. 

V. Rozhodl-ll senát pro řešení kompetenčních konlliktů záporný spor 
o příslušnost v ten rozum, že .jsou příslušn~ řádné soudy, byl tJim zá
porný spor 'o příslušnost delinitivně ukončen. Předpis § 4 zákona ze' 

I: 
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dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a n. nemůže přijíti v úvahu tam kd~ 
spo;' o příslušnost dříve již vzniklý byl rozsudkem kOnfliktního s:,nátu 
již pravoplatně odstraněn. 

Senát pro řešen, kompetenčních konfliktů nemůže se zabývati sůíž
ností proti rozhodnutí nejvyššího soudu, jež prý neodpovídá rozhodnutí 
konfliktního senátu. 

(Rozhodnutí senátu pro řešení konfliktů kompetenčních ze dne 12. pro
since 1927, čís. 476 z r. 1927.) 

Firma M. propustila dne 22. února 1924 dělnice Antonii K-ovou a 
Marii R-ovou. Závodní výbor jmenované firmy předložil záležitost pro
puštění dělníc ve smyslu § 3 písm. g) zákona o závodních výborech ze 
dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n. rozhodčí komisi v Děčíně, která 
nálezem ze dne 13. března 1924 č. Rk 5/24/4 rozhodla, že firma jest 
povinna přijati propuštěné dělnice znovu do práce za dřívějších pod
mínek. Do tohoto nálezu fO'zhodčí komise podala firma stížnost k nej
vyššímu správnímu soudu, který usnesením ze dne 24. června 1924, čís. 
8562 odmítl stížnost podle §§ 3 písm. a) a 21 zákona o správním soudu 
jako nepřípustnou v podstatě z těchto důvodů: Předmětem rozhodování 
rozhodčí komise byl nárok zaměstnanců podle § 3 písm. g) zákona o 
závodních výborech; tento námk jest nárok rázu soukromoprávniho; 
podle § 105 ústavní Hstiny přísluší přezkoušení lakového výroku roz
hodčí komise řádným soudům. což má za ,následek, že příslušnost nei
vyššiho správního soudu k přezkoumání tohoto nálezu rozhodčí komise 
jest podle § 3 a) zák. o správním soudu NY'loučena. Na to podala firma 
u okresního soudu v Děčíně na propuštěné dě,lnice žalobu de praes. 
29. července 1924 s návrhem, by nález rozhodčí komise byl prohlášen 
za zmatečný a právně bezúčinný. aneb, by nález ten byl změněn v ten 
smysl, že firmě bude ponecháno na vůli, by bud' obě dělnice přijala 
ouět do práce neb jim opatřila iiné zaměstnání neb ie odškodnila od
stupným ve výši v žalobním návrhu označené. Okresní soud odmítl tuto 
žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. Krajský soud v Litoměřicích 
vyhověl rekursu firmy a uznal příslušnost řádných soudů. Nejvyšší 
soud l:snesením ze dne 18. listopadu 1924 č. j. R I 938/24/1 čís. sb. 
4363 obnovil usnesení okresního soudu v podstatě z těchto důvodů: 
RQzhodčí komisí nelze v případech, kdy rozhoduje podle § 3 písm. g) 
zákona o závodních výborech o nárocích soukromoprávních, pokládati 
za správní úřad; rozhodčí komise vystupuje tu jako rozhodčí soud podle 
§ 95 ústavní IísEny, a to, jak zákon v § 3 písm. g) výslovně praví, s ko
nečnou platností; tímto předpisem měl zde býti právě vyloučen každý 
další pořad, tedy i pořad podle § 105 ústavni listiny, i kdybY' bylo lze 
rozhodčí komisi ve funkci § 3 písm. g) cit. zákona pokládati za úřad 
správní. 

Firma podala po té u předsedy konfliktního senátu návrh na řešení 
záporného kompetenčniho konfliktu mezi nejvyšším správním soudem a 
nejvyšším soudem. O tomto návrhu rozhodl konfliktní senát rozsudkem 
ze dne 25. května 1925, čís. 337 (uveřejněným v dodatku k ročníku 1925 

'sb. nejv. soudu pod čís. ll), vysloviv, že řádné soudy jsou příslušny, 
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°l'_dnati a rozhodovati o žalobě firmy na zrušení, resp. Zml-nl; nálezu r,o~
llOdči komíse. V důvodech tohoto rozsudku konfliktního s.enatu se u.va(~~ 
Nález rozhodčí komise, jímž bylo podle § 3 p,sm. g). zakon.a. o. zavo 
nich výborech vysloveno, že zamestnavatel Jest po:m~~ prL]ah .zn~vu 
do práce propuštěného zaměstnance, jest rozhodnubm uradu, spra~11!ho 
a to rozhodnutím O nároku soukromoprávním. POdle,,§ 105 usta,vnl lis: 
('ny přísluší přezkoumávání takového nálezu rozhodcl kOlnlse vy:hradne 
,l. dným soudům' příslušnost nejvyššího správnlho soudu k prezkou
:~ání takového ,;álezu rozhodčí komíse jest vyloučena vzhledem k § 3 
písm. a) zákona o správním soudu. . 

Podáním de praes. 3. června 1925 ~či~ila. finll~, u okresl1lhO ,soud~ 
v Děčíně návrh by by'lo nařízeno nove licem za ucelem po~raco~akn. 
v řízení a žalobě. Návrhu bylo vyhověno. Okresní soud a take, krf,ls y 
soud zamítly však žalobu - a to z důvodů, věcných. K ,?dvolam 1 ;Ifg~ 
zrušil nejvyšší soud usnesením ze dne 8. brezna 1927, ClS; RV,I , 
26/1 čís. sb. 6873 rozsudky obou stolic (kromě výro,ků ,o utratach spo
ľU) J'akoí i řízeni rozsudkům předcházející, a odmltl zalobudpktO

I 
ne-

J , D'" ,,,,,, vy'm usnesemm o ml ne1-
přípustnou s tímto odůvodněntm: nVejSlm s 't "d ' I soudů 
vyšší soud žalobu ze dvou dťtvodů: I. pro nepříslusnos ra I;YCl" zá~ 
ježto rozhodčí komise nerozhodovala ve lunkcl podl~ §,3 plsm. "6 d" 
kona o úvodních výborech jakO' úřad spravm, nl'brz jako roz o ,C;' 
soud ročež nebyl tu dán případ § 105 ústavní lishny, a 2. pro nepn
lUst~tst žaloby, ježto zákon o závodních výborech ~tanovlv v § ~ plS":,. 1) výslovně že rozhodčí komise rozhoduje s kone,cnou platnostl c ~h~el 
tim v loučiti každý pořad a každý opravný prostredek, tedy I z,~ o u 
POdl/§ 105 ústavní listiny, tento druhý důvod byl uveden ?fO l)f)pa~, 
že by rozhodčí komisi bylo lze také v její funkci po~le ~ ~P!sn:3 zad 
kona O' závodních výbO'rech pokládati za úřad spra~m. ej,vyssl,soU 
jest sice vázán rozhodnutím konfliktního senátu, takze nemll~e~,z ~~-

írati řlslušnO'st řádných soudů v té věci, a setrvatL ~a O'dmlta~"l1 u
~odu fd 1. Otázka nepřípustnosti žaloby podle § 3 pl.sm. g) .zako~~ o 
závodních výborech n-ebyla však rozsudkem konllLktm~o, senatu v~ ~c 
dotčena, a nemohla také oním rozsudke:~ b~ti ,dot~~na,.Jezto ,tato ot~e': 
může býti platně rozhodnuta jenom pnslusnym radnym. soudem. d 

"í soud užil důvodu ad 2. ve svém dřívějším usnesem. 1e.nom po, -
~~~~ě; tento druhý dllvod zůstal ~šaok i ~o :ozsdUd~tU ~?n!1\k~lh~ ~~~~:~ 
ve své moci a váze, a proto must zustatI pn o !TII!.:U 1 'fa o y:. . 0:.... 
důvodu a měl býti odmítnut již návrh na obnovu nz,e,~1. V dals~h :uě 
vodech' svého - novéhO' - usnesení dOVOZUje ~e!vyssl soud pOhrod ~ t; 
, ' § 3' g) cit zákona o kone,cne platnostL roz o nu , ze ustanovelll plsm. . d' t dí" i 
rozhodčí komise vylučuje každý »právní prostředek SOLI 01«, u_z 

pořad podle § 105 ústavní listiny. ....' 
Firma podala nyní u předsedy konfliktmho ~enatu I:ovy n~~~~unea 

řešení záporného kompetenčního konflLktu, ktery, Jak ~I;~a ~udemJ ~ 
'Vznikl novým usnesenim nejvyššiho soudu meZl neJvysslm s 

mezi nejvyšším správním soudem. č . 11 k o n f I i k t ů za-
Sen á t pro ř e.š e n í k o m p e ten nIC 

:míti návrh jako nepřípustný. 136 
Civilní rozhodnuti IX. 
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D ů v O cl y: 

Podle § 3 zákona ze dne 2. listopadu 1918, ČÍs. 3 sb. z. a n. jest 
senát pro řešení kompetenčních konfliktů povolán rozhodovati o kom
petenčních konfliktech mezi soudy řádnými s jedné a správními úřady 
se strany druhé, jakož i o kO'nfErktech mezi nejvyšším správním soudem 
se strany jedné a řádným soudem se strany druhé. Rozhodování o takto 
vymezených kompetenčních konfli.ktech tvoří jedinou kompetenci jme
novanéllO senátu. Podle § 6 téhož zákona vysloví senát ve svém roz
hodnutí, který úřad či soud jest pro dotčenou záležitost příslušným. 
Z tohoto ustanovení se podává, že rozhodnutím senátu se kompetenční 
konflikt pravoplatně končí a odstraňuje. Jestliže tedy v daném případě 
konlliktní senát svým rozsudkem ze dne 25. května 1925, čís. 337 vy
slovil, že v záležitosti naň vznesené jsou příslušny řádné soudy, byl tím 
negativní konflikt v této věci vzešlý pravoplatně ukončen. Na tomto 
právním stavu nezměnilo se níc ani zákonem ze dne 15. října 1925, čís. 
217 sb. z. a n., jenž v § 4 stanoví pro kompetenční konflikty ohledně ná
roků podle § 105 úst. list. závaznost výroku nejvyššího správního soudu 
a tím implicite rozhO'dováni o těchto konfliktech vylučuje z kompetence 
konfliktního senátu, neboť i tento předpis dán jest jen k tomu účelu, by 
zamezen byl vznik konfliktů kompetenčních a nemůže proto přijíti 
k platnosti tam, kde kompetenční konflikt dříve vzniklý byl rozsudkem 
konfliktního senátu již pravoplatně odstraněn. Vznáší-li tedy navrho
vatelka nyní zá,ležitost znOvu na konfliktní senát z toho důvodu, že podle 
jejího názoru nové usnesení nejvyššího soudu neodpovídá rozsudku 
konfli:ktního seriátu, nevznáší tím před tento senát kompetenční konflikt,. 
nýbrž s.tržnO'st proti nejvyššJmu soudu pro nepodrobeni se rozs~dku 
konfliktního senátu. Leč rozhodování o takovéto stížnosti vymyká se 
z rámce kompetence konfliktního senátu, jak shora byla vymezena, a. 
bylO' proto návrh jako nepřípustný zamítnouti. 

Sewamy vypracc;val 
Dr, BOŘIVOJ P.EKAREK, 

'ajemník nejvysslho soudu. 

V ěcný seznam abecední. 
Abstraktni škoda. viz ná hra d ~. ~ kvD d)-', 
Advokát: pojištění jeho viz pOJ 1 ~ t e II 1. .' v v " 6977 

d ' k r ři L1štění kandidata k advokatm zkousce Cl S. .' . . 
P§§~ 4

mm 
5) Pa'kP c"ís 40/1922 upravují rÍlzné pří'pady a neJz.e ,Je c. hapat; k,u-

a z . '" v" 't" Jež po statil1m 
mulativně, nýbrž a1ternativne; byvaly ~,dyokad ~ ku,zem§l, 5 zák nepotře-
řevratu stalo se cizozemskem, v:yhovullCl.pO m,lll. am ,_ ., dv kátů 

buje svolení ministra spravedlnosti; pokud lest zap;s do sezn~~uk~ o 
konstitutivní; samostatná advokátní pmkse rovna se »pra{ IC e právní 

službě u advokáta« čís. 7229. . d'd' t d kacie 
~ejvyššÍ soud není příslušným rozhodovati o stížnosti kan Iv a a a ;? k 
do l1snes~ní výboru advokátní komory, jímž mu bylo zapovezeno ml 1 an-
celář ve věcech trestních ,č í s. 7556. k 'tO _ latí ro 
byl-li advokátní komorou povolen zápis d~. s~~namu, adv? a u, I rt P_ 
celou říši á nemá jiná advokátní komora, vynzu]lc OZl1ame~1 ~?VO m, a Sl' ~~t 
mýšleném přesídlení do jejího obvodu, právo přezkoumava 1 opravnen 

zápisu č rs. 7656. 1 ~1 dh d . Y í s 6723 
ohledně stanovení odměny jest přípustnou. do ,?ua, o ~o h a c~á~r~dy šk~dy 
pokud může se klient domáhati na advokatovJ s llvspec em 
z důvodu že nepodal včas opravného prostřye~k~l Cl s. ~753. II 'k 
chudé (ž~lující) strany múže žádati za sprostem podle cL XXXI uv. za . 
k c. ř. s. i po podání žaloby čís. 6891. , '; , . ,) 
pokud jest možno substi!llOV~ní jeho neadvokatem CI s. 69~7. 
viz též z á s tup ('. e p r a vnl. , 

Agent viz sml o' II va. spr 0. ~! ř: d ~ o vat e I s k a. 
Agentura poji~.ťo,vn~ VIZ ~ o J I: S ten 1. 

Akcept směnecny VIZ s m e n k a. , . " ., nabízí-li \:ěřitel pouze vydání 
Akcie:' exekuční titul na zap1acc111 protI vydam akcll, 

prozatímnkh listů čís. 711~. . , Y 

-nákup jich v Anglii viz k o lT1 1 S I o 11 ar. 
_ banky viz b a ~ k a. ~ _ .' 

Akciová společnost VIZ s P 0,1 e c n os t a k C I Q.~~. 
Akkreditiv: nezřízení je ho a O?:3,tup o~ sm~ou~y c 1 S. 680~ II 
Aktivní oprávnění kll sporu VIZ o p r a v n e.n I k tl S po. 
A1iud viz j i 11 é z b o ž í: o 

Americká pozůstalost VIZ P o z. u ~ t a l.o~ st. 
AngUe: nákup akcií viz k oml S.l o 11 a r. žel e z 11 i Č 11 í mez i n á rod n í. 
Anzeiger Tarif- un-d Verkehrs ViZ dup r a v a 
Arbitráž viz b u r s a. y • 

Asanace v Praze: vyvlastněn.í viz V y v 1 a 's t -TI e 11 1. 
Autodrožka viz automobIl. ~ 
Automobil: poj i š t ě II í viz tam z e. 

viz též motorové kolo. . h·· 7102 , ~ ť ~,~ . lhOt ~ 6 zák o antomobl1ec Cl S. . 
počat,:k ~es ~meS1Cn1 u Yk ~ ,1 ť' uplatňován-li náhradní nárok též na ~á
prorn1cecI lhuta § 6 a) za . nep a~, ~ § 1 2 a 3 pasl odst zák. nebo len 
kladě jiných zákor.ných ~lsotan?ven1 !leZ ~, ' . . . 
na základě jiných předpls~ zakonnxchy cls.~':l?6.~. , 'ozu' pokud nepři
ručení majitele za ~a~i~ěm o~Oh, p'c~hZ,) P~~~líV~5~~y ~r~~OlUz'a.vinění poško
chází v ú,:ahu zav~~ent '(IsI??duzavl~cn.l~-dě[ že fidič' není zpŮ'sobit-ým čís. 
zeného, jezto se sucastm liZ y, ac ve , 
6806. 136' 

:-1 



2148 

přisOllzel:Í ~P?švkozenému v části š!~Qd~" k~yž m.}~ proti ,třetí osobě, z jejíhož 
spoluzavl,?el11 sk0;Ia .vzesl~, nepnslusl vubec zadny narok, byl-Ii poškozen', 
hosŤ:ru. t~~~,v kdoz zjednali automobil na svůj náklad čís. 6807. y 
utr-p.el-I: nctlc v dQ.?~" kdy aut0I1!0biJ řídil. sám, jeh? v majitel, úraz, jenž byl 
~za~n urazov~u pO]Is1ovnoy za uraz pOdnIkovy, muze se domáhati na ma
JitelI aUŤomobJ!u na hrady skody pouze za podmínek § 46 zák. o úr poj 
čís. 6884. . . 
nár?k osoby, jež byla dopravována z ochoty na jednom ze setkavších se 
vozidel; pokud řídič vozidla jest :>třeti osobou« ve smyslu §u 2 zák. čís 
7305. . 
povinvno~ti. řídiče automobilu;. srážka automobilu, jedoucího pO' nesprávně 
sŤrane sllmce, s motocyklem, Jedoucím po správné straně silnice čís. 7446 
by~~~}i silnice uzavřena -pro training a dDStihy motorových kol, ručení trai~ 
nU'jlclho a toho, kdo se vracel od cíle čís. 7603. 
provozuje-Ii autodrožkář svou živnost jediným autem, jest toto podle § 251 
čís. 6 ex. ř. vyňato z exekuce čís. 7621. ' 

A va1ista viz smě 11 k a. 

Bagatelní věci víz nepatrné věci. 

Banka: p ř ,e vod z á vod u víz pře v zet í d I u h U (závodu). 
'- a val e Č II á P ft j č k a viz vál e č n á p ft j č k a. 

převod pohledávek vídeňské banky tuzemské bance podle nař. čís. 532/ 
1920 byl postupem ze zákona čís. 6861. 
ručení za škodu, rozšířila-li neprávem komitentův směnečný závazek čís 
6893. . 
ustanQ.~el1í stanov, že ředitel (díti-gent filiálky) má složiti u pokladny banky 
do určIté doby po svém jmenování určitý počet akcií banky jako jistotu' 
znehodnocení akcií čís. 6920. ' 

Bankovní úředník viz z a m ě s t n a 11 e c b a 11 k o v n í. 
Báňská bratrská pokladna viz p o k 1 a d 11 a b r a trs k á. 
Berní správa víz spr á vab e r II í. 
Bezdůvodné obohacení viz o b o h a cen í bez d CI vod n é. 
Bezelstnost držitele viz držba. 

předpis § 6 zák. z 25. července 1871, čís. 96 ř. zák. platí pouze pm osoby 
třetí čís. 7126. 

- nabyvatele věci stižené zástavním právem, o-chrana její čís. 7475. 
- zástavního věřitele, Jenž, nabyvaje zástavy, neví, že se dopouští bezpráví 

čís. 7537. 
Beznadějnost sporu (čl. XXXIII uvoz. zák. k c. ř. s.) čís. 6891. 
Bezúčinnost rozhodčího výroku viz r o z h O".cl č í výr o k. 
Běžný účet: pojem kontokorentního poměru; kterak jest vésti exekuci na pohle-

dávky z kontokorentů čís. 6981. 
Bilanční ztráta spole.čenstva viz s pol e č e n s t v o. 
Bolestné viz n á hra d a š k o d y pod,} e § 1325 o b Č. zák. 
Bratrská pokladna viz pokladna bratrská. 
8rémská bursa viz b u r s a. 
Brno: soudní výpověď z nájmu podepsaná sta:rostou CI s. 6866. 

neručí soukromoprávně za škodu pádem na neposypaném veřejném chod
níku; povinnost tuto- ·nelze zřejmě' vyvoditi z t. zv. čistícíhO' řádu pro hlavní 
město Brno čís. 7192. 
z usnesení městské rady nemt'tže zájemník dDvozovati pro sebe právo dříve, 
než mu bylO' usnesení to písemně doručeno čís. 7275. 
zemská úřadovna všeob. pensijního ústavu viz úst a v pen s i j n í. 
zaopatřování vody obcí Brnem; soukromá užívací práva a zákon z 18. října 
1912 čís. 82 z. zák. pro Moravu čís. 7565. 
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služební poměr zřízenců společnosti brněnsk}'ch po~lič~ieh dr;-ah ~ ustato-
vení § 35 třetí odstavec, služ. řádu a § 14, posledl11 vety sluz .. legu a IVl!: 
platí i pr~ případ, byl-li dán zaměstnanec do výslužby za nemOCI dnve nez 
uplynul rok jeho nemO'ci čís. 7628. , " 

Břemeno patronátní viz pozemková reforma (nahradovy zakon), 
zajištění půdy, 

průvodní viz d ů k a z. ,. v v d Vb r _. 
reální: pojem; pokud se nárok z něho mu ze statl predmetem rz ~ a vy 

držení čís. 6847. , ~, h' .: r e 
plnění občas se opakujících dávek; osobm dluznlk, raze aZ~-1 s 

~nihovní vlastnictví s vlastnictvím naturálním; závazek nabyvat~le ne
movitosti čís. 6906. 

Budova: poškození dolováním viz hor y. , 
_ farní viz k a tol i c k ý dll C h o vnl. v, v, I' 
_ tovární: pojem; rozhodnutí o tom, zda ide o továrnu, nepnslusl zna cum. 

nýbrž soudu čís. 6761. 'v' v' 
Buffet v divadle není místností ve smysl!l § 30 zak. ~lS. 48/1925 e 1 s. 7442. 
Bursa: význam doložky »Bremer Arbitrage und Bed111gungen der Bremer Baum-

woHb5rse či s. 7340. 
Bursovní rOlZhodčí soud viz r o ~ h o ~ čís o ~l d. , 
Bydt:'ště odd'ělené viz pro z a: tl 01 II I o pat r e n 1 pod I e § 382 čís. 8 ex. ř. 
Byt: s I uže b fl o st jeh o viz s 1 uže b n o stb y t u. 

_ zábo·r jeho viz zá!bor bytu. 
_ domovnický viz do m o vn í k. .' ' . o 

_ náhradní viz o d k I ad ex e k u c e v y k 11 z e nIm, n ch ran a TI a] e m c u. 

Bytové družstvo viz s p -o- 1 e č e II s t v o. 
_ á péče viz zábor bytu. 

Celní doklady viz d o p r a važ e I e z nič TI í mez i n á r O· d TI i. 
Cena obecná při odhadu viz o d had. 

odhadní viz od had. 
přejímací viz pozemková reforma (náhradovy zákon), za-

j i š t ě ní p ft d y. , 
. vyvolací viz dra žb a d·o hr Q1V o I TI a, 
za líh viz 1 í h. . 
za melasu viz komise melasova. 

Cese viz p o s tup. 
Cesta vodní VIZ vod a. v v' k ) k d ení 

z nouze (zákQn ze dne 7. července 1896, CIS 140 r. z,a :.. : po u ~ 
přípustným rekurs do usnesení rekursního soudu, ymzv ,bylo prvemu 

soudu nařízeno, by doplml řízeni v otázce odškodneho vel s. 6?88. v' 
nelze Ji zřizovati pro účely provozu továrny i lhostejno, ze POd111k slOUZl 
obecnému prospěchu čís. 7078. . v " 
pokud lze ji zříditi .i. pro rámovou. ?l~U ~ II s. 7178. o 

pokud nelze přisoudlÍ1" utraty za vYJadren! navt hovatelu a spoluodpůreů 
navrhovatelů č ts. 7535. 

Cestař okresní viz z a m ě s t n a 11 e e O· k r e sní. 
Císařský rod viz rod c í s a ř s ký. 
Cizí měna viz měn 3. . k ' 

_ valuta: znehodnocení a náhrada státem VIZ stá t čes k o s love 11 s y, 

jinak viz měn a. 
Cizoložství rozvedeného manžela čís. 6936, 6937. 
Cizoremec: pokud podléhá vyvla:st~ěl1í Čí í s. 6976. 

_ viz též smlouva mlrova. 
příslušnost vi'z .pří~lu.šnost. 

_ menšinový jazyk VIZ Jazyk. 
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C!z.ozemSká akciová společnost viz s pol e v t 
Clzozemsko' Y' y C 11 o S • 

. uzavren,l snat~u viz man žel s t vi. 
Cukrovar a melasova komise viz k o m i sem e 1 a s ' o v a. 

čára stavební a pořad práva viz po ř!a d p r ' 
časopis e'd"k' - ava. p no le y: exekuční titul proti vj1dateli a vlastn,'k ' , 

sudek pouze t' d v , - u, 2lll-,i OdSllZUJ'ící roz-
, v, ,~ro ~ zo POvednemu redaktoru čís. 7419, 

častecne zbaveru svepravnosti viz z. b a vell ' , , 
~ekací lhůta viz pojištění, 1 svepravnOSŤl 
ceklatel viz r II c h s t'a veb 11 í. 

- při .su,bst,ituci fideikomisární viz 
k o. mlS a r n 1. s II b s t i t II C e f i d e i-

- svěřenství viz svěřenství. 
čeSk,o~loyenský, s~át ,;,~z s ~ á t čes k os loven s k Ý. 

četntk'ld~~t v~tatl1lm uredl1lkem v.:. s,mySlu dvorského ·dekretu ze dne 14 březn 
Stř~1;1t~'b:;~~ě S~~~~:t;etfl~~~~~::'°i~%ř:~P~~Ů~ě~ ~b~á~a~~~~~~ij~k ny~cedn~ 
poradem prava CI s. 7159. a y s <O y 

čČ~ntik?n~~ldudentni: předpis § 8~3 obč. zák: neplatí pro styk s úřady čís 
18 Cl ra pro mesto BrnQl VIZ Brn o . 7233, 7247. 

člen cís~řského rodu viz rod c í s a ř ~ k {,'. 
p~~~stav~nstva, společenstva viz s p o leč e II s t v o 

~ venteIskeho vyboru viz úpa dek. . 

Daň (d~?,ě~: spr,~ ven! z á z n a t;"1 tl viz z á z 11 a lil k n i h o vnL 
pnme,osobn}_ odmeny za zpravy kll výzvě berní správy nelze se domáhati 
n~ ~tatu poradem práva či ·s. 6913. 
vydelková: splatnost doplatků čís. 7261. 

pokL~d není. d<:~ vyrovJ1:..ací pohledá'4kou čís. 6726. 
z obra~uh· tbYctla-lJ P~I ~mlouve o ,dílo smluvena jednotná úplata, nelze se do

ma a I odatecne zaplacem daně čís. 6883 
d,olo~ka v dod~cí s=!llouvě, že dan z obrat~l' jest již v cenách za OČÍ
ta~a~ o~.p~dla~}l p.?vmn~~t ku placení daně, jest kupitel (erár) oprá~něn 
za rzetl Sl pns.Jusnou cast kupr.í ceny čís. 7157. 

p?,kuyd, dna?yvatel, jen~ zaplatil jednotně stanovenou úplatu jest opráv
ntetn zba laŤ1 dna do~a~ell z,eet peníz rovn.ající se části daně z ~bratu o níž 

, va,o ya odatecne smzena čís. 7307. ' -
v~lec.na,: pro zařazení do konkursních tříd jest rozhodnou . , 
mk?hv d<;-ba vzniku daňové povinnosti. čís. 7501. JeJI splatnost, 
z, líhu: nahrada škovd~ proti státu, kterou zavinily finanční úřady nespráv
n['7 pŮ'stuJ?~m .ve ve~1 vr~cení záruční listiny, slož.ené k zajištění pohledávkv 
s a u z uverene dane. porad práva O o dat e k III. . 

Dar: a ynotá;~.skýo spi;s viz pntář,ský spis. 
prevzal-h v puvodm kupm smlouvě závazek ku placení dávky z řírůstku 
h?dnoty. kU~ltel, dodatečnou úmluvou pak z části próda,tel k jeh ~ P, . k 
pns~ou.pIly lak? rukojmi třetí osoby, nejde na straně prod-tele ~~i ~a~a; l~ 
o sllb darovacI čís. 6743. <--l u oJml 

P?:ri~.n~st n~kolik~ ?,sob .vYdati, dar, byly-li odsouzeny trestním nálezem pro 
~7~~ ~31~~u, vydam maJetkoveho prospěchu ze všeho jmění odsouzených 

Dávka. (y), veřejn~: z ,majetku~: pře dno s t n í z á i3 t a v n í p r á v o viz z~
st<'l;vn! pravo prednostní. 
ne!lI ~eplatnou ú1!lluva, !{~erou osoba dávkou povirrná postupuje ze za
drz~n:ho vklad~l Je~ tu cast, která bude svého času příslušným úřadem 
llVO nenal

; zadrzen-I! vklad na šekovém kontě nemůže erár proti vůli 
vkla?atele pou.Ží!i, uvolněné částky ku zapla~ení dailové pohledávky 
protI vkbdateh C I S. 7036. 
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povinnost berního úřadu předložiti doklady, byly-li nemovitosti vydra
ženy nikoliv společně, n~,brž jednotlivě podle knihovních vložek čís. 
7173, 
byla-li exekučně prodána pouze ideální část nemovitosti, nelze z ní 
přikázati dávku, připadající na celou nE-movitost; věcné ručení nemovi
tosti za dávku z majetku jest pouze podpt'trným: pokud jest příslušnou 
částku uložiti na úrok čís. 7217. 
náležitosti přihlášky dávky k rozvrhu nejvyššího podání čís. 7301. 
pokud nelze spatřovati poškození nabyvatele nemovitosti v nesprávném 
sdělení třetí osoby o tom, že jest dávka Z majetku zaplacena, právo 
§ 61 zák. přísluší jen státu c. nepřechází na jiné osoby; otázku, zda 
nastal případ ručení podle § 61, !1epřísluší řešiti soudům; původní dluž
ník nenabývá za.placeIiÍm postižního práva proti ručiteli aniž' věcný 
ručitel proti osobnímu ručiteli čís. 7459. 
vklady, zadržené podle § 62 zák. čís. 309;1920, ručí za celou dávku 
u!nženou k placení přednostovi domácnosti; pro ručení vkladů jest 
lhostejno, že je přísh!šník domácnosti obdržel.darem od přednosty do
mácnosti, aniž jest podmínkol! pro uplatňování ručení, že se stala 
dávka nedobytnou II toho, kdo jest povinen placením; okolnost, že vy
máhající věřitel vedl k úhradě dlužné dávky exekuci na vklad, není dů
vodem, by majitel vkladu se domáhal nepřípustnosti exekuce žalobou 
podle § 37 ex. ř.; tato žaloba jest však oprávněna potud, pokud byl 
vklad zabaven také pro jiné dél.ně a pro exekuční útraty ku vydobytí 
dávky z majetku čís. 7659. 

- z nájemného, vodného atd.: věřitelem není majitel domu, n~rbrž obec, ma~ 
jitel domu jest pouh~rm v~rběrčím a nelze povoliti proti němu exekUCI 
zabavením a přikázáním nároku na zaplacení ončch dávek proti ná
jemníku čís. 7210. 

ze zábava pořad práva viz pořad práva (obec). 
vodní viz vod a. 
z přírůstku hodnoty nemovitosti: rozhodnutí O tom, které předměty jsou 

příslušenstvím, přísluší výhradně úřadům, vyměřujícím dávku čís. 6722. 
pokud nejde při převzetí jejím 'o slib darovací čí 's. 6743. . 
ústní závazek kupitele, že zapl,dí dávku z přírůstku hodnoty nemOV1'
tosti, není Hutně dotčen ustanovením písemní kupní smlouvy, že dávku 
zaplatí prodatel; lhostejno, ž'e kupní smlouva byla sepsána za spolu
púsobenÍ notáře čís. 6746. 
zavázal-li se kupite! nemovitosti -prodateli, že zaplatí dávku, nemůže 
proti žalobnímu nároku prodatele namítati vzájemné peněžité pohle
dávky čís. 6795. 
bylo-li umluveno při prodeji nemovitosti, že dávku má zaplatiti prodatel, 
pokud nepropustil výběrčí úřad z ručení' kupitele čís. 6855. 
exekuci ku splnění smluvního závazku zaplatiti ji, lze vésti pouze podle 
§ 353 ex. ř, č í 5, 6989, 
pokud soud není oprávněn odmítnouti návrh, by určil ohecnou hod
notu ku dni zcizení; při určení obecné ceny není soud vázán posudkem 
znaIcú čís. 7005. 
rozhodnutí o tom, zda dlužnO' při -odhadu bráti zřetel na várečné právo; 
ocenění jeho čís. 7'302. 
dlužno přihlédnouti i k náhradě, již platí doly ročně v různé výši ma
jiteli nemovitosti za škody poddolov?~ním; o tom, jaký vliv bude míti 
rozdíl ve vnitřní hodnotě' býv. rak.-uh. koruny a Kč nepřísluší rozho
dovati soudům čís. 7304. 
pokud není oprávněn stěžovati si při odhadu nabyvatel ~nemovitosti a 
do odmítacího usnesení zcizitel nemovitosti čís. 7453. 

Demoliční revers viz revers demoliční. 
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Deposice soudní vi'z s 1'0 žen i n a s O' u ,d ě. 
Depurace zástavního práva a soupis pohledávek viz s o u P i s po hle d á vek. 
Depurační závazek viz s rn I o II vak II p n Í. 
Devisa a komisionář viz k o m i s i o n á ř. 
Dědic substituční viz s II b s t i t II C e. 

p Cl tl k á z á n í n a p o řad p r á v a viz p o z II s tal o s t. 
pok~d se ~elze na něm domáhati splnění 'zústavitelov)'ch závazků čís. 6747. 
o ~1,avr~u Jeho, ~y b)',l ~stanoven správce pozi'l'3talosti, dlužno rozhodnouti 
v flzem nesporncm c 1 s, 6850. 
domáhání se zrušení společenství majetku, patřícího zllstaviteli čís. 6869. 
r.učení jich za dluhy, přešlo-li na ně celé POzllstalostní jmění kupce jednot
hvce; pokud lze proti nim povoliti exekuci; pokud dlužno míti za to že dě-
dicové vedou podnik dále na společný účet čís. 6960. ' 
pokud jest jako takový oprávněn aktivně i pasivně ku sporúm tak jako by 
byl oprávněn zůstavitel čís. 7013. ' 
pokud nejsou oprávněni zastupavati pazů<;talast, odporují-li si jejich dě
dické přihlášky čís. 7037. 
smlouva, jíž se kdo zavázal plniti třetí osobě za to, že se příjemce slibu 
vzdal dědických práv, nevyžaduje formy notářského spisu či s. 7085. 
není t.řeba, o by dědi.c ze závěti podával vždy žalobu na vyděděného, dědice 
a nel11 pnzustalost11l soud oprávněn, by mu ukládal povinnost k podání této 
žaloby a za tím účelem mu určillhútu: teprve" kdyby vyděděný žaloval ,o vy
plasení po'vinného dílu, bude, na dědicích ze zákona, by důvod vydědění 
ve sporu udali a pro~ázali čís. 7580. 

Dělnická nemocenská a podpůrná pokladna a ochrana nájemců viz och r a 11 a 
nájemciL 

- é pojištění viz poj i š t ě n í ne moc e n s k é, s o c i á ln í, ú r a z O' v é. 
Díl povinný: odhad viz p o z úst a los t. 
Dílčí dlu.hopisy viz d I u h O' P i s Y d· í I č í. 

- rozsudek viz rozsudek dílčí. 
Dirigent banky viz zaměstnanec bankGvnÍ. 
Disciplinární komise viz k o m i s e kár n á. 
Dítě: vyživovací nárok jeho viz výživné dítěte, 

p o v i 11 n o s t k V)rŽ i věr Ů' dič tl viz v \' ž i v n éro dič ů. 
viz též mat k a, o tec. . 
nelze mu přičítati spoluzaviněr.í na úrazu; zahyzdění jeho a náhrada padle 
§ 1326 obč. zák. č i.s. 7614,. 
pokud jde o trvale neznámý pabyt pOdle § 159 obč. zák.; pokud dítě nemúže 
žalobou vykonati právo podle § 159 abč. zák. čís. 7615. 
ž"alohu o od uznání manželského původu dlužnO' pO'dati na apatravníka, usta
noveného k obhájení manželského ptlvadu; ve sporu o' oduznání dlužno 
hodnotiti svědectví matky dítěte jako' každý jiný důkaz; opatravníku nelze 
uložiti náhradu útrat čís. 7677. 
manželské: i v tom případě, razejdou-li se manželé bez rozvodu a rozluky 

může soud rozhodnouti, komu mají býti dítky ponechány ve výchově 
a jak jest upraviti výživné čís. 6773. 
o tom, komu z rodičli odloučeně žijících má býti ponecháno ve V'JI
chově, jest rozhodnouti -v řízení nesporném čís. 6899. 
donucovací prostředky, by dítě rozvedených nebo rozlaučených man
želú podle dohody nebo soudního opatřer!í navštěvovalo toho z rodičů, 
II něhož nežije, rozhodova-ti o nich jest povolán opatrovnický soud 
cls.6917. 
nárok na· styk otce s dítětem upraV~n)i dohadoll rodičů, jest vymáhati 
jen padle § 19 nesp. říz. čís. 6967. 

nemanželské: nárok na zaopatření viz v \r Ž i v 11 é dít ě ten e man ž e 1-
ského. -

- uznání otcovství viz o tec n e man žel s k 'Sr. 
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Divadlo: b II f f e t viz tam ž e, , 
Dluh a převzetí závodu viz převzetí dl!lhu (zavodu). 

u zná n í i e h o viz u zná n í d ,I u h ll.. v v' 'v ,. 

umluveno-li placení dluhu v cizí měně, Jest vente! opravnen domahatI se 
zaplacení pouze v této čís, 6939. 
stačí, stala-Ii se upomínka o nplacení dluhu, spalečnéha oběma manželům, 
pouze manželi čís. 7123. 
solidární viz s o. I i d á r n o s t z á vaz k tl. 

Dluhop.is(y) dílčí: oprávnění k rekursu podle §§ 13 ay I? zák; Čí~. 111/1877 ř. z~k.; 
lhostejno., zda dluhopi-sy byly státem .an~b verel~opravl1l k?rp(}:~cl vydany~ 
či jako dlužníkem převzaty: vymczem ~usobno;sb ,o~::trovn!ka c I,S. 7330. 
byh .. li opatrovníkem schvaleno Cl. U'znano slozem yrIssk?ne}n~c~ych marek 
na soudě na výplatu dílčích dluhopisil, nelze spatr?vatI z~eJ~y rozpor. ~e 
zákonem v tom, že nižší soudy zamítly ná.vrh maJItele dl~cl~h dluhopl~U, 
by byl dosavadní opatrovník sproštěn a zřízen nový spalecny opatravl1lk~ 
jenž by uplatnil nároky prioritářů čís. 7358. 

Doba pracovní osmihodinná (zákon ze dne 19. prosilice,1?18, '~ís.?l sb. z.ya n·t 
v tom že zamestnanec neuplatnoval za trvam sluzeb11lho pomeru pn 
výplatich nároku na adměnu za práci přes čas, 'nelze spatřovati vzdání 
se nároku za práci přes čas č! 5, ,6?14. y Y. yv " v " 

úplata za práci přes čas mUSl by tI. asp0!l pnme:,e~a uplate za prace 
pravidelné; úmluva tomu se příčící lest nIcotn.ou c I~. 68~4. 'v r 

pokud nelze výkony dirigenta banky nad 111 povazovah za zvlastm 
práce přes čas čís. 6920. o y , .. y' 
i na školní topiče; zaměstnanec neml1ze se vzdatJ platne naroku na 
odměnu za práci přes čas čís. 6953. 
kdy se lze vzdáti nároku na odměnil za práci přes čas; kdo můž,e na-
říditi práci přes čas čís. 6983. v v 

odměnu za práci přes čas lze pallsalovah, lhostejno, zda zar;testna
vatel stanovil pracovní dobu, převyšující osmihodmnou pracovm dobu 
bez -svolení živnostenského inspektorátu čís. 7199, 7577. . Y 

k tomu zda se na určitou skupinu zaměstnancu zákon vztahUJe, dluzno 
přihlížeti z úřadu; nemocenské pokladny jsO'u »ústavem« ye- smyslu § 1 
čís. 2 zák.' pokud úřednictvO' a zřízenectvo nemocenske pokladny se 
zřeklo plat~ě nároku na odplěnu ~a práyci přes čas čís. v~404. 
pokud dlužno míti za to, ze mez; ~an;est~ancem a za~e~tn~vatel~m 
došlo k úmluvě, že odměna za pracI pres cas bude pausalovana ČI S. 

7576, 7577. " ... t b ' 
stačí, že zaměstnanec věděl, že ,adměna za nedelm praci' le~ vD sazena 
v úhrnkové odměně a že s tím souhlasil; význam okolnosti, ze nebyla 
zaměstnanci poskytnuta jednou týdně nerušená přestávka aspoň 32 
hodin čís. 7611. 

Dobré mravy viz neplatnost smlauvy. 
Dobrovolná dražba viz dra ž b a dob r o vol n á. 

_ Ý rozvod viz rnzvůd manželství. 
Dóbytek: porážka jehO' viz par á ž k a d aby t k a. 
Dodatečné projednání pozůstalosti viz P o z ů s t a los t. 
Dodatky k firmě viz f i r 111 a. 
Dodávka postupná viz s m I o li vak u p n í. 
Dohlédací úřad nad obcí viz a b e c. 
Dohoda Haagská ze dne 14. listopadu 1898, čís .. 85 ř. zá~. čís. 6787. 

_ manželů při rozvodu viz r o z vod dob ,r o vol 11 y, 
_ v pozemkové refonně viz p o z e 111 k o var e for m ~. 
_ o příslušnosti viz .příslušnost podle §. 104 J. n., 

Doklady celní viz d o p r a važ e I e z nič 11 í mez I n á rod 11 1. 

Dolování viz hor y. 
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Doložka zlatá při zápújéce viz z á p Ll j č k 8.. 

- o vykonatelnostt: na výkazech d 1 t . Y' Y • 

jišf~vny, l1~mitky jest pOdatf 1~~k~~sanyl~~lit~~~ge:::~v~e~1f~en6~\é2 po-
rebus SIC stantibus· ohled Y Y' v k Voy v , • • • 

6716. . ne pnspev Ll na Clstenl mlýnské strouhy či s. 

Domov?í .řád. viz s m ! o u v y n á j e m II í a pac h t o v n í. 
- u~hd VIZ s m I o II van á j e m 11 í a pac h t o v II L 

Domovlllk a odklad exekuce vyklizením viz o d k 1 a ct e k 
11 í m. - . - _ x e Ll c e v y k I i z e-

~~~~~v;Y:f~.á~;~~. domovnických prací nezakládá ještě nutně domovnické 

PaOukp"jd t~ejde -tO tP<:.~ěr domovnický vzhledem k rozsahu v)rkonávany' ch 
a e za y c 1 S. 7523. prací 

výpo~ě~', z domovnického poměru J'est věcí řádné spra'vy 
VitoSti Cl_S. 7641. společné nemo_ 

pokud v,nejde o poměr domovnický, upravený zákonem ze dne 30. led"a 
1920, CIS. 82 sb. z. a n. čís. 7645. 

Doplat~y ,:ýděIk.o~é d'}ně ~iz daň v Ý děl Je o v á. 
- clenu SpUtecenstva VIZ s p o leč e II s t v o. 

Doplnění mzsudku viz r o z s II dek. 
- věna viz sml o u v a s vat e b II í. 

Dopravva' yůš~:?~ní: yčítání do lhůty viz 1 h ů t a. 
- ze_ez-!ycnt (~aklad?í!: vl e č k a viz dr á h a vl e č n á. 

~de o odevzdal:l. z-boží příje,mci, ukázal-li je skladník dráhy zřízenci pří
lemc~vu.; . by Sl 1e odnesl ie skladiště na rampu a tam připravil k od 
vezem Cl s. 6741. -

~~y jest určitou a dospělou pohledávka dráhy na doplacení dovozne'ho 
Cl s. 6775. < 

kdus.tjanovením. ta:ifu nemůže přihlížeti odvolací soud z úřadu' ručení 
o eSI atele za udale v nákladr.ím ,listu čís. 6798. ' 

nah,~a~il~-1i dráh~ příjemci. zboží škodu z opozděného dodání do dne 
op'ozden~~9, d~dallJ, nerUCI za další škodu, již příjemce zboží utrpěl 
fJfl pozdel~lm Jeho prodeji čís. 6853. 

§PO~~d(3ct)!u:nlo v ozn~mení strany .9ráie spatřovati reklamaci ve smyslu 
_ . ze. ,90Pr. r.; okolnost, ze reklamace nebyla doložena průka
zem o h?dnote. ztraceného zboží, mohla sice býti dráze důvodem by 
rek~~m~cI ,zamltla, al~ ne,ubí~~ !eklamaci právní povahy písem~ého 
oh:asel11 naroku na nahradu, 11mz se staví promlčení čís. 7376. 
draha n~ručí za ~erávnost informace poskytnuté jejím zřízencem o ob
sahu, tanfu a smerovacích předpisů čís. 7440. 
rozd,'l,me,zi. šlevou na normálním dO'vozném kartnváním a návratkem' 
pod~n~ zasJiky do pohraniční stanice a z ní novým nákladním .Jiste~ 
dOl clzmy; ~o~ud )~e použíti vývozního"nebo výjimečnéhO' vývozního ta
fl ll' kartovamm CI s. 7586. 
práv~í pov~ha. ,železn!šníh~ tari~u; pOdmín,ky, které při podání zboží 
ky p~eprave ujednal uredmk drahy s odesilatelem proti předpisům ta
n,fu, .Jsou .neplatny ~ nezavazují dráhu; naložení zboží příjemcem O'de
Stl~Cl stanice, predpls § 5 žel. dopr. ř. tu neplatí čís. 7627. 
tant s!TIí stanovi~i. p.~i:r~z'ky k dovoznému i mimo případy § 60 žel. 
do~r .. r. a. stanovl:'. J!~~v~odmínky )ic~ p!~cení; dráha jest oprávněna 
Poz~dovat! pl~cel11 pnrazky, nepouzil-lI pr1Jemce zásilky tak jak bylo 
~ naklad;l1~ listu uvedeno a jak se k tom II zavázal přijetím nákladního 
!tstu a zasllky za snížené dovozné čís. 7660. 
~ez,in~~odní: naložení zboží na dráhu v přístavu Ham-burském' posu
zova~1 pom~rll strar:., k železnici i pOdle Hamburského pobřež~ího re
gulatlvu; draha nerUCl pO'dle čl. 29 mez. úmI. žel. ani za pobřežní správu 
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Hamburskou, [lni za její liei, ručéní dráhy straně za váhu a počet kusů, 
převzala-li od pObřežní správy v Hamburce naJožen~r vůz bez námitky 
čís. 7076. 
předpisy uveřejněné v německém Tarif- und Verkehrs ,Anzeiger jsou 
částí smluvního přepravního qráva; k papírům zmíněným v čl. 10 ná
leží ta~é v~rvozní a dovozní povn:ení; železnice neručí za ztrátu do
kladu za přepravy, nepoznamená-li odesílatel na nákladním listu přilo
žené celní doklady; čl. 18 platí jen pro dopravní překážky způsobené 
vyšší mocí nebo náhodou čís. 7333. 
promlčecí lhůta čl. 12 mez. úml. žel. neplatí, žaluje-Ii dráha o náhradu 
škody ve výši poplatkú vybran~rch pro opozděné odebrání zásilky, 
tvrdíc, že opozděné odebrání zavinila dráha, poněvadž se neřídila pla
tebním záznamem 112. nákladním listu; pekud byla účinna ustanovení 
mez. úml. ž'el. před zikonem čís. 110/1927; nedbala-li železnice pla
tebního záznamu, kter) podle tarifu nebyl přípustným, neni povinna 
náhradou škody čís. 7349. 
dráha neručí za ::.pťávnost inform.1ce poskytnuté jejím zřízencem o ob
sahu tarifu a směřovacích předpisů čís. 7440. 

Doručení: usnesení povolujícího exekuci na pOhledávkl! dlužníku náhl'adně čís. 
7002, 

- u P o m Í n a c í hop I a t e b n í hop ř í k a z II viz u p orní 11 a c í ř í -
zení. 

Doručovatel poštovní: scudních spisů jest státním úředníkem podle dvorského de-
kretu ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. čís. 7388. 

Dotazy: při vyjevovací přísaze viz pří s a h a vyj e v o v a c í. 
Dovětek viz p O' říz e n í p o s led n í. 
Dovolací stilnost viz stí ž n o s t d ú voJ a c í. 
Dovolání: ve věc ech 11 e pat r 11 Ý c!1 viz ne pat r 11 é v č C i. 

vzala-li podporovaná strana dovolání zpět, pokud pozbylo' účinnosti i do
volání podané vedlejším intervenientem čís. 6786. 
strany není nepřípustné, třebas podala odvolání opozděně, takže bylo od
mítnuto, jen když její vedlejší intervenient podal odvolání včas čís. 7155. 
samostatne posuzování nároků nemanželské matky proti otci co do pří
pustnosti dovolání čís. 6781. 
při výpočtu hodnoty předmětu sporu podle § 502/3 c. ř. s. nehledí se k úro
kům čís. 7416. 
pro nepřípustnost podle § 502/3 c. L s. lhostejno, že usnesení odvolacího 
soudu, jímž byla dodatečně stanovena hodnota sporu, bylo dovolateli do
ručenO' až po podání dovolání čís. 7525. 
pokud nelze použíti předpisu § 502/4 c. ř. s, čís. 7357. 
neuznal-li odvolací soud za vhodno opakovati důkaz znalcem, nelze tomu 
O'dporovati čís. 6860. 
bylo-li odvolání, podané pro zmatečnost, zamítnuto usnesením, pojatým do 
rozsudku, lze mn odporovati dovoláním podle § 503 čís. 1 c. ř. s. čís. 7671. 
porušení předpisu § 405 c. ř. s. nespadá pod dovolací důvod čís. 3, nSrbrž" 
čís. 4 § 503 c. ř. s. čís. 6998. 
odmítnutí dovolací odpovědi podané v rr.enšino",ém jazyku cizozemskou ak
ciovou spo.JeČností čís. 6860. 
třebas bylo vyhov{~no dovolaní žalovaného co do výše náhrady škody, jest 
mu po případě přece uložiti náklady dovolacího řízení; zásada § 43/2 c. 
ř. s. platí i pro řízení dovolací čís. 7447. 
právní názor ve zrušovaCÍm usnesení dovolacího soudu ohledně dílčího roz
sudku ví že nižší soudy a dovolací soud také ohledně rozsudku konečného 
čís. 7638. 

Dovozní povolení viz doprava železniční mezinárodní. 
Dozorčí rada družstva viz s _p o leč e n s t v n. 
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Dráha: viz též d o p r a važ e 1 e z 11 i Č 11 í n ft hra d a š k od! d 'h 
'1 ~ b . ~ v t' 6' ' v } r a o u. 
s u:e . ni pomery zarues naneu VIZ z a m e s t n a II e c žel e z nič 11 í 
vlecna: v byl o;desílatelem, z?oží ~ajite! vlečky, či příjemce zásilky;' výhod 

vle~ky ma ~e dostati vseru nakla-dum, ktere se musí dovážeti z podniku 
majItele vleeky na dráhu a naopak čís. 6715. 

Dra~otní přídavky ,a e x e k II cen a p I a t y viz e x e k II cen a pia t y. 
Drazba dobrovoln~: pro pac h t II k Ol st e 1 n í c h P o zem k ů viz k o

st e 1 11 1 P o zem k y. 

?yla-l~ veřejná dra~?a 'p~o~edena p.ro~ti nutkavým předpisům zákona. 
j~st mcot!1?l1, prohla-sem, lez byla ucmena při dražbě prodatelem nejsotÍ 
zavazna Cl s. 7137. 

. výš~ vyv?lací ceny dlt:žno stanovit! SOlIdním odhadem; určení její pOd 
saucet vs~ch ~ypotel~arllIc.h dluhů; vylotlčet1Í z dražebních podmínek 
ustanoveni o vymazne povmnosti spoluvlastníka čís. 7362. 

vnuc~ná: poku~ ~e~úže )} vés~ správce, úpadkové podstaty na nemo.vitost 
upadcovu, Jez .Je zatIzena reka:telstvlm čís. 7086. 

?yla-li po~vol~n~ na pozemek, při němž bylo poznamenáno obmeiení 
ze ku, ZCl ze ni Jest třeba s':.~válení St3tního pozemkového úřadu, jd~ 
?, nezakonno;:;:t podle § 39 CIS. 2 ex. r., k níž dlužno hleděti z úřadu 
Cl s. 7148. 

pokud nelze si stěžovati do toho, že exekučni soud nezpravil o dražbě 
vše;hny knihovní věřitele; přípustnost samostatného rekursu do usne
sem o stanovení dražebního roku čís. 7489. 

§ }70 čís. 5 ex. ř., net~ká ,1'e služebnos'tí; pokut!. nez.anikají vydržená, 
avsak :' pozem~.?ve kmze nezapsaná práva, stačí, uplynula~li vydržecí 
doba sJ;e po pnklepu služebné nemovitosti, avšak před rozhodnutím 
procesmho soudu prvé stolice o uznání služebnosti čís. 6678. 

vym,áhajícím věřit~lem ... ve, smyslu S 172/2 ex. ř. není správce úpa'Ó
kove podstaty, na Jehoz navrh bylo zavedeno dražební řízení čís. 7211. 
pře?pi~em § 200 ,čís. 3 ex. ř. nenÍ" vymáhaíícímu věřiteli zabráněno žá
da~1 p;rev~ u~lynu!lm p~~ roku o zabavení věd, ohledně nichž bylo pro-
deJove nzem ZTuseno Cl s. 7034. 

nebylo-li prodejoyvé řízení za yyrovnacíhn řízení zrušen~., další postup 
podle § 272 ex. r. po zastavc111 vyrovnacího· řízení čís. 7237. 

op ě t ':~: při r~zvrhu r;ejvyššíhn podání nemúže býti z přikázání na nej
VYSSI, podám vyloucena pohledávka obmeškalého' vydražitele že ručí 
z~ nas~ey~ky op~~?év dražby, aniž lze vyloučiti pohledávku l1~dzástav-
111h~. ven!e,le zaJlstenou na hypotekární _pohledávce obmeškalého vy
drazltele c I s. 6760. 

pokud vadiurri a splátky na nejvyšší podání propadají na ťthradu schodku 
a ~ákladů .. opětné dražby též,e nemovitosti; pokud mohou vadium a 
;~i~~ky z Jme dražby téhož vydrditele přijíti v úvahu jako záruka čís. 

po. d I.e § 352 ex. ř.: pokud soud není oprávněn odložiti dražbu a to 
am k ochraně veřejného zájmu;- dražební rok nelze stanoviti dokud 
usnesen!, stanovící dražební ~?dmÍ1!~y" nenabylo právní moci~ útraty 
d?vol,~Clho rekursu nelze tu pnsoudltl Čl s. 7498. 
VIZ tez s p o leč e n s tví s ta t k ů. 

rQzvr~. n-eJ.vy~šího podání: po žár n í n á hra d a viz tam ž e. 
pr~eoJ}I-h soud~e v usnesení, jímž položil rok k mzvrhu, k výzvě k při
~lask~m .S~'l1kCl pndle § 210 ex. ř., nelze přihlížeti k nárokům církevních 
ustavu,_ Jez nebyly přihlášeny (specifikovány) čís. 6942. 

zmatečnost rozvrhového řízení, nebyl-li nadzástavní věfitel předvolán 
k y!.ozvrhov~m~ roky~; realisování hypotekární pohledávky knihovního 
ventele udelemm pnktepu; napotomní nárok knihovního věřitele; po-
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volení exekuci na pohledávku knihovního věřitele za rozvrhovou pod
statou, pořadí zástaynich práv·: zpltsob vedení exekuce, navržené te
prve po příklepu nemovitosti čís. 7329·. 

- pokud nelze spatřovati zmatečnost v tom, že účastník exekučního ří
zení (jeho právní zástupce) nebyl vyrozuměn o rozvrhovém roku čís. 
7527. 
exekuční soud povinen přihlédnnuti podle § 210 ex. ř. z úřadu k vý
pisu z pozemkové knihy, podle něhož. byl převodní poplatek zajištěn 
záznamem zástavního práva čís. 7583. 
byla-Ji pOhledávka eráru zajištěna podle dvorského dekretu ze dne 24. 
října 1806, čís. 789 sb. z. s., nelze ji přikázati k hotovému zaplacení, 
nýbrž dlužno peníz na ni připadající uložiti na úrok čís. 73?9 . 
odpor dlužno podati a odůvodniti hned při každé jednotlivé -pohle
dávce, nestačí hromadný odpor; k dúvodúm, uplatněným teprve v re
kursu, nelze hleděti čís. 6849. 
zástavní věřitelé mohou podati odpor také proti nárokum, pro které 
jest již exekuční titul; na pořad. práva jest odkázati odporujícího vě
řitele čís. 7168. 
poplatky z rozsudku nejsou příslušenstvím nemovitosti a nepatří jim 
pořadí podle § 216/2 ex. ř. neb aspoň zákonné zástavní právo; nedo
statek lze .uplatňovati rekursem, třeba v tom směru nebyl podán od
por čís. 6751. 
útraty sporu o spravení záznamu zástavního práva jest přikázati z nej
vyššího' podání v pořadí jistiny 'mimo rámec jistoty čí-s. 6699. 
přihlásil-li věřitel při rozvrhovém. roku pouze kauční po'hledávku, lze 
mu přikázati pouze jistinu, nik~liv i úroky a útraty, jichž nepřihlásil 
či s. 7506. 
přednostní právo nedoplatků pnjistných příspěvků k okresní nemo·cen
ské pojišťovně čís. 7571. 
doklady o dávce z majetku, byly-Ii nemovitosti vydraženy nikoliv spo
lečně, nýbrž jednotlivě pndle knihov!lích vložek čís. 7173. 
byla-li exekučně prodána pou?e ideální část nemovitosti, nelze z ní při
kázati dávku z majetku, připadající na celou nemovitost; věcné ručení 
nemovitosti za dávku z majetku jest pouze podpůrným; pokud jest pří
slušnou částku "uložiti na úrok čís. 7217. 
náležitosti přihlášky dávky z majetku č í s_ 7301. 
rozhodnutí o tom, ~terým poměrem jest přikázati z nejvyšších podání 
za jednotlivé vložky převodní poplatpk, přísluší soudu; přednostní 
-právo příslUŠí také úrokům z prodlení přednostního poplatku čís. 
7583. 
pokud nelze přikázati pOhledávku v poznamenaném pořadí čís. 7274. 
převzetí nájemního práva vydražitelem podle § 225 ex. ř. a odškodnění 
podle § 227 ex. ř.; dvojí odhad nemovitosti a nájemního práva; pokud 
jest přiznati odškodné; v)rše jeho čís. 7480. 
náhradní nárok pOdle § 227 ex. ř. nepřísluší náiemci, jenž' sám vydražil 
nemovitost, v níž měl _najaté místnnsti čís. 737ú. 
pokud nepodání žaloby podle §§ 232, 233 ex. ř. nebrání tomu, by ten, 
kdo podal odpor, neuplatňoval své právo: pořadem právním čí_s. 7382. 
pokud nedostavení se k rozvrhovému roku má v zápětí pozbytí -práva 
k rekursu; okolnost, že příslušenství pohledávky nebylo přihlášeno, 
není na závadu, by nebylo. přihlášeno čís. 7211. 
mimořádný dovolací rekurs ve smyslu § 239, poslední odstavec, ex. ř. 
'jest přípustným pouze v otázkách, jež jsou podle § 209-235 ex. ř. 
přikázány k rozvrhovému řízení čís. 6697. 

Drobný pachtýř viz zajištěni púdy. 
Družstvo viz s po. 1 e č e n s t v o. 
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Držba: pojem bezelstného držitele; jE"st na držitélově odpůrci, by dokázal nedo
statek bezelstnosti čís. 6689. 
k nabytí se nevvhledává výhradnosti předpoklady držby k' fl' 6818. - . , pre ans Icn:e čís. 

~~f~!.d jest předmětem jejím nárok, jehož rub~m jest reální břemeno čís. 

náhr,,:dní ~á~ok podle § 346 obč. zák. jest nárokem samostatným je" 1 
uplatnovatJ Jen ,ve sporu petitor?lm, ,POdmínky nároku čís. 7303.' Jz, ze 
poku?, ob;n}';lny drzlŤel hospodarsŤvI múže žádati náhradu nákladu na ho
spodarsÍ\1J C 1 S. 7532. 

Držitel viz drž b a. 

Duchovní katolický: pozllstalost po něm; nárok státu proti dědici na náhradu oprav 
farních budov čís. 7146. 

Důkaz: 1 i s t i II a m i viz 1 i s t i 11 v. 
ob.c.l~o9n}mio kniham', viz knihy obchodní. 
z a j 1 S ten I d II k a z II viz tam ž e. 
och c: r o- b ě z v í ř e t.e a o- b n o v a viz ° b n o v a s por ll. 
~ko-uskv~U kvrve ó VI.Z otec, nemanželský. 
Jeost na ,drzyl,tel?ve 0vdJ~urcJ, by dokaza! nedostatek bezelstnosti čís. 6689. 
~llk~ZI:l bnme d~~~z~J!~a a vy~áhaFcího věřitele ohledně podmínky, jejímž 
splnemm nebo Zjlstemm vymahany nárok zanikl nebo výjimk)' z ní čís 
6932. . 

brání-li s~ ten, kt~o tvr?Í, ~e není podnájemníkem, nýbrž přímým nájemní
k:m, p:otly,exekuCl vykhzel1lm, náleží důkazní břímě jemu čís. 7353' náIeží 
dukazm bnmě vymáhajícímu věřiteli čís. 7055. ' 

Důvěra v pyo zem k ° v o II k 11 i h II viz k n i h y ve ř e j n é. 
- z-amestnavaŤ-elova viz obchodní po:mocník. 

Důvěrník: fučeni jeho za nesprávné údaje čís .• 7231. 
Dvůr Stálý mezinárodní spravedlnosti viz ITl e z i n á r o cl n í p r á v o. 

Elektrická dráha: ručení za škodu viz n á hr; d a š k o d Y d r á h o u. 

Elektrický p?druk: souč~sti J~ho, exekuce vnucenou správou na nemovitosti a 
uZltky z podmku Cl S. 7183. 

Elektrická rozvodná síť viz n á hra d a š k o d y. 

Elektrisace (zák; z 22. čeryence 1919, čís. 438 sb. z. a n.): pokud má vlastník po
zemku narok na yyl~up poz~mku sama; služebnost obmezenou na dobu, 
do~ud b~d,e ... e,lektncke vedem v provozu, dlužno pokládati za trvalou' výše 
odskodnem c 1 s. 7090. ' 

Erár viz stá t. 
Evange;ické presbyterstvo: ú p i s v á leč n Ý C h P' ů j č e k viz v á leč n á 

půjčka. 

Excindační žaloba viz ž a i o b a pod I e § 37 ex, ř. 
Exekuce: pří s I u š n o s t viz tam ž e. 

o d k I ad e x e k u c e viz tam že, 
obmezení exekuce viz tamže 
ž a lob a po- dle § 35, 36, 37, 39 ~ x. ř. viz tam ž e 
ex e k u ční z á s t~a v n í p.r á v o yiz z á s t a v n í p r á ~ o v n II cen é. 
v n u cen o II dra z b o U VIZ dra z b a v n u cen á. 
v n II cen o- u spr á vou viz spr á v a v n II cen á, 
na požární náhradu viz p'v-žární náhrada 
při k á z á n í k vy b rán i viz tam ž e. . 
p ř -í s a h a vyj e v o va c í viz tam ž e. 
1, h ů t a p O' dle § 256/2 e x. ř. viz tam ž e. 
utraty soudní úschovy viz úschova soudní 
p~volení exekuce po vyhlášení' úpaiku na dlužníkovo jmě~í není zmateč
l1ym; způs,ob bránění se dlužníka čís. 6801. 
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pokud ntní exekučním titulem směnečl1}' platebni příkaz, jenž nébyl řádně 
doručen čís. 6725. 
exekuční tituly podle § 1 čís. 5 ex. ř. jsou jen smíry o soukromoprávních 
nárocích hospodářského. rázu; nárok na styk otce s dítětem jest vymáhati 
podle § 19 nesp. říz. čís. 6967. 
pokud nelze povoliti exekuci podle exekučního řádu na základě usnesení, 
upravujícího v nesporném řízení poplatky notářů či s. 7093. 
neplatnost exekučního titulu a zrušení exekuce; pokud se může domáhati 
zrušení i třetí osoba čís. 7] 76. 
soudně potvrzené nucené narovnání v úpadku jest exekučním titulem i proti' 
rukojmí a plátci čís. 7185. 
exekučním titulem padle § 1 čís. 9 ex. ř. jest nález trestního soudu, vyslo
vující, že majetkOVý pro'3pěch propi1.dá ve prospěch státu čís. 7315. 
exekučním titulem podle § 1 čís, 17 ex. ř. není notářský spis, jenž obsahuje 
pouze úmluvu o budoucím poskytn1ltí zápůjčky čís. 7399. 
odsuzující rozsudek, jímž byla zodpo'vědnému redaktoru uložena náhrada 
podle § 21 zák. čÍs. 124/1924, jest exekučním titulem i proti vydavateli a 
vlastníku periodického ~asopi5u čís. 7419. 
vymáhající věřitel není pO'vinen v případě, že dlužník vykor.a! vyjevovací 
přísahu, os'včdčiti v exekučním návrhu, že dlužník nabyl nového jmění čí 5, 

7377. 
§ 4: potvrzení o vykonatelnosti rozsudku není nahrazeno sdělením soudní: 

kanceláře o pravomoci rozsudku čís. 7194. 
§ 7: zavázal-li se dlužník, že zaplatí vym2hajícímu včřiteli peníz uvedený 

ve smíru jen pro ten případ, že tento dílo jemu dodané sestaví a do 
řádného užívání uvede, jest okolnost, že se tak stalo, prOkázati listi
nami veřejnými nebo veřejně O'věřenými ve smyslu' druhéhO' odstavce 
§ 7 ex. ř. čis. 7166. 
důkazní břímě dlužníka a vymáhajícího věřitele ohledně podmínky, je
jímž plněním nebo zjištěním by vymZi.haný nárok zanikl a ohledně vý-
jim}{y z ní čís. 6932. 
náležitosti § 7 musí býti zřejmy z exekučního titulu, nestačí, jsou-li 
patrny z návrhu a ze spistl exekučních a sporných; závazek opatřiti 
jiný »přiměřený« byt čís. 7154. 
pokud okolnost, že osoba povinfiého není z exekučního titulu jasně po
znatelna, může· býti na závadu vykonatelnosti a povolení exekuce; 
pouhé popření totožnosti osO'by povinného s odsouzeným nelze poklá
dati za novotu čís. 7283. 
na základě exekučního· _titulu proti veřejné obchodní společnosti pokud 
lze vésti exekuci proti spOlečníku, který již ze společnosti vystoupil 
či s. 7152. 
exekuční titul proti veřejné obchodní společnosti působí přímo jen 
proti těm veřejným společníkům, kteří tvořili sp-o.Ječnost v době vzniku 
exekučního- titulu čís. 7367. 

§ 14 ex. ř.: podány-li exekuční prostředky postupně; základ vS'počtu; ku 
zbytečnosti jest přihlížeti z úřadu čís. 6931. 
pokud přípustna exekuce proti československému státu; povinnost vy
máhajícíhO' včřitele uvésti rozhodné okolnosti v exekučním návrhu čís. 
7277. 

zrušení exe'kuce, třebaže dlužník, o jehož jmční v čase povolení exekuce 
bylo již zahájeno vyrovnací řízení, přednesl návrh na zrušení exekuce 
ve formě stížnosti podle § 68 ex. ř. čís. 7193. 

stalo-Ii se usnesení, jímž byla povolena exekuce jinak, než bylo navdeno, 
právoplatným, nelze ji napotom zrušiti čís. 7094. 
předpis § 54 čÍs. 3 ex. ř. platí zvýšenou měrou pro exekuční žádosti, v nichž 
se již navrhuje znění usnesení a jež se povolují razítkem čís. 7110. 
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povolení exekuce na jmění komanditní společnosti tře 1)aže na jmění 
rl1čí~íh?, společníka byl vyhlášen úpadek či s. 7280. l ~ 
plat! zakaz novot v rekursu čís. 7166. 
cizoz.emské, titu!y: ustanovení § 81 ex. ř. neplatí ohledně exekučních tit 10-

Jugoslavskych; soud tuzemský musí však samostatně zkoumat,' UdU 
'd kI YV

'. ,za ne] e ? us l~ eenem naroku, který podle práva čsl. státu není ani žalo-
vatelnym anI vykonateln}'m čí 5. 7042. 

rozvh~dov~ti ? n~vrv~ích ~a povolení exekuce na záldadě cizo,zemských 
kucmch titulu nalezl senatu nikoliv samosoudci čís. 7121. 
s hlediska § 80 čís. 1 ex. ř. stačí, že říšskoně-mecký soud se 'stal nfi"J",'",,',_ 
tím, že žalovaný projednával k hlavní věci aniž' bv namítal nepříslušnos! 
soudu čís. 7232. '. 

vládní, nař. ,čí;, 1451(191,9 má na mysli jedině spisy a li,stiny zřízené v ra
kouskem state, ktere hyly exekučním titulem ve zněn'í tohoto § v den vy
hlášení nařízení čís. 7424. 
pokud jSO'l~ nálezy německých rozhodčích soudů vykonatelny čís. 7471' 
:ozsu~e~ clzozems~~hoy soudu, jímž bylo rozvedenO' od stolu a lože man~ 
zelstvJ ceskoslov. pnslusnika, nemůže býti proti němu vykonán čsl. soudem 
ani co do plnění výživného čís. 7524. . 

g, 82, ex. ř. neplatí pro exekuční tituly ve smyslu posledn'ího odstavce na
nzel1l ze dne 19. brezna 1919, čís. 145 sb. z. a n. čís. 7631. 
na, přihlá.šelÚ: okolr:os~, že se vymáhajíci věřitel dosud nepřihlásil, nemá 

z~ nasled~k. zr~S~l11 exekuce, nýbrž vymáhající včřitel musr učiniti nový 
navrh, ma-li byh v exekuci pokračováno čís. 7668. 

vyloučení z exekuce: pokud jest vyloučen sázecí stroJ' kni-htiska,řův y, 
7589. c, s. 
provozuje-li autodmžkář svou živnost jediným autem, jest toto padle 
§ 251 čís. 6 ex. ř. vyňato z exek1.J.ce čd s. 7621. 
pokud nelze vyloučiti předmět potřebnS' k výkonu živnosti čís. 7149, 
pokud jest vyloučen šicí 'stroj čís. 7550. 
věci vyňaté z exekuce nepodléh~ají ani zákonnému zástavnímu právu 
čís, 7550. 

nebylo-li prodejové řízení za vyrovnacího řízení zrušeno', další postup podle 
§ 272 ex. ř. po zastavení vyrovnacího řfzení čís. 7237. 
exekuční 'Soud, stanově příslušenství nemovitosti, na niž se vede exekuce 
jest oprávněn rozhodovati o. otázce případné výhrady vlastnictví k věce~ 
udánlivého příslušenství čís. 7449. 
předpisy §§ 285 a 286 ex. ř. platí i pro činžovní pohledávky, zajištěné zá
konným zástavním právem podle § 1101 obč. zák. čís. 7566. 
na pohledávky: nelze povoliti zabavení poh!edávek, jež vzniknou teprve 

v budoucnosti čís. 7313. 
na vkladní list o spořitelním vkladu čís. 6831. 
zabavením a přikázáním k vybrání nároku na vydání vkladní knížky 
a žaloba podle § 37 ex. ř. čís. 6914. 
nárokem »ji'llých osob« podle § 307 ex. ř. jest i nárok z postupu pohle
dávky ČÚ' s. 7452:, 
na pohledávky z kontokorentů čís. 6981. 
dlužníku lze usnesení povolující exekuci na pohledávku doručiti ná
hradně čís. 7002. 
pokud na základě dohody, že dluh vymáhany exekucí zabavením a při
kázáním pohledávky dlužníkovy k vybrání, bude zapraven ve splátkách, 
jest poddlužník oprávněn ponechati dlužníku přebytek z přikázané 
částky čís. 7047. 
nelze povoliti exekuci zabavením pohledávky dlužníka proti eráru, jež 
není dosud likvidní a veřejnou pokladnou poukázána čís. 7104, 7277~ 
7478. 
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nelze povoliti exekuci proti majiteli domu zabavením a přikázáním ná
roku na zaplaceni dávek z nájemného, vodného a ostatních vedlejších 
dávek z nájemného či s. 7210. 
ujednání ohledně existenčního minima při výměnku čís. 7238. 
pokud jest nezbytným výměnek čís. 7426. 

na platy: předmětem pouze plat skutečně dlužník~m pobíraI~S'; přechodn)' 
příplatek povolený železničním zaměstnancům Jest vyloucen z exekuce 
či s. 6748. 
předpisy §§ 39, 295 ex. ř. nebyly dotčeny ustanovením § 5 zák. čís. 
314/1~20; význam druhé věty tohoto §; drahotni přídavky k pensijní 
základně nepodléhají exekuci čís. 7117. 
pokud (ne)lze vésti exekuci na provisi čís. 7293, 7312. 
pokud lze povoliti exekuci zabavením třetiny služebních platů a pro
vise čís. 7313, 7378. 
na tabáčni a kolkovní provisi trafikantovu čí 'S. 7379. 
předmětem nemůže býti jiný plat nez dlužníkem skutečně pobíraný; 
nelze jmenovitě přihlíž"eti k příspěvkům, jež zaměstynavatel ,dobrovol~.ě 
platil za zaměstnance dO' nemocenské pokladny a vseobecnemu penSlj
nimu ústavu a dlužno odečísti zálol:m, již si dlužník vybral na mzdu 
čís. 7454, 
pro výživné na nemocenské podle zák. čís. 242/1922 čís. 7534. 
pokud nelze ji povoliti pro zákonné úroky čís. 7361. , , 
pokud jest vymáhající věřitel oprávněn navrhnouti exekucI ku vydobyh 
peněžitého plnění, třebas byl před tím navrhl exekuci odevzdáním věci 
čís. 7360. 
pokud jest vésti p,odle § 331 ex. ř., nikoliv podle § 325 ex, ř. na kupní 
práva dlužníka: proti prodateli čís. 7174. 

podle § 332 neb 333 ex. ř.: zpeněžení v exekuci I;a ná!o~ dlužníkův pn?ti 
obci na odstraněni nouzové stavby, provedene dluzmkem na obecmm 
pozemku č i s. 7094. 

zástavní právo nemůže samo o sobě býti předmětem exekuce čís. 7104. 
lze vé.gti exekuci propachtováním hostinské a výčepnické živnosti čís. 7253. 
vykh:~elÚm a syn d i kát n i 11 á r o k viz syn d i kát n í ruč e n í. 
- a 1 h II ta § 575/3 c. ř. s. viz tam ž e. " , , Y' 

na základě usnesení, jími bylo dáno soudl11 svalem k vypovedl podle 
zákona na ochranu nájemců a do něhož byl vznesen rekurs, nelze po
voliti -před uplynutím dne, kdy bylo dlužníku doručeno potvrzující usne
sení rekursního soudu čís. 6987. 
záleží v jediném úkonu, nepřípustnost její, zřekla-li se obec vedení exe
kuce vyklizením nájeri111íků čís. 6998. 
komu přísluší proti ní žaloba čís. 7033. y , ,,' 
vznikne-li mezi vymáhajícím věřitelem a domnelym podnajemmkem 
spor o to, zda jde o poměr podnájemní či o )in~r pO'lTlyě;-, jest na vymá
hajícím věřiteli, by prokázal, že jde o podnájemmka Cl s. 7055. 
způsob bránění se podnájemníka, jenž tvrdí, že jest v přímém nájemním 
poměru; dúkaz ° tom náleží jemu čís. 7353. 
oprávnění okresní politické správy domáhati se vyklizení zabraného 
bytu čís. 7481. 
k nároku na předání poztmku do neobmezené držby a sp~á,vy patří 
i odstranění osob a movitS'ch věcí z prostoru nad pozemkem C I s. 7668. 

podle § 353 ex. ř.: kll splnění smluvního závazku zaplatiti dávku z~ pří
růstku hodnoty čís. 6989. 

podle § 354 ex, ř.: pokud jest nepúpustna; v}máhající, str~ně pří~luší pOl:ze 
nárok podle § 368 ex. ř.; k okolnostJ) ze tu nem one vylucnostl vule 
povinného, jest přihlížeti z úřadu čís,. 6896. 
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pokud jest proveditelna; nemožnost plnění v tom, že dlužník prod I' 
dům, v němž měl vymáhajícímu věřiteli opatřiti byt čís. 7031. a 
k vydobytí nároku na vyklizení místností exekuce podle § 349 ex. ř 
na vyči-štění místností podle § 353 ex. ř. čís. 7300. . a 
nedostavil-li se dlužník k výslechu podle § 358 ex. ř., nemůže v re
~ursu do povolení exekuce uplatňovati, že způsob navrhované exekuce 
Jest nepřípustným; bylo-li usnesením, povolujícím exekuci, právoplatně 
rozhodnuto o druhu exekuce, nelze tomu napotom odporovati čís. 7511. 

zajišťovací: nelze při ní povoliti odklad exekuce -podle § 42 a násl. ex. ř. 
obranné prostředky dlužníkovy, byly-li povoleny nebo provedeny ex~~ 
blční úkony nad potřebu zajištění čís. 6905. 
podle § 371 čís. 1 ex. ř., potvrdil-li odvolací soud, rozsudek prvého soudu 
pouze částečně či s. 6968. 
návrh na ni není obsaž~n v návrhu na exekuci uhražovací čís. 7110. 
zabavením podle § 374 ex .. ř. nabývá vymáhající věřitel soudcovskéhO
zástavního práva; kdy tu počíná lhůta § 256, druhý odstavec, ex. ř.· 
přeměna zástavního práva k zajištění v zástavní právo vykonatelné na~ 
stává samo sebou čís. 7127. 
byla-Ii žaloba zamítnuta, pokud nemá žalobce nárok na náhradu ná
kladit zajišťovací exekuce čís. 7381. 
přípustnost žaloby, by byla prohlášena za nepřípustnou a zastavena 
zajišťnvací exekuce pwto, že zanikl exekuční titul; kdy lze zrušiti za
ji,šťovací exekuci čís,. 7549. 

Exekuční soud v Praze viz P r aha. 
Exis~nčni minimum při výměnku viz v Ý měn e k. 

faktura: úroky_ ve faktuře viz úro,ky, 
faktumi su.diště viz pří s I II Š n o s t pod I e § 88/2 j. n. 
Farní budovy viz k a t o I i c ký d uch o v tI í. 
Fideiktim:iJs viz s věř e n s tví. 
Fideíkom"isál'ní substituce viz s u b s t i t u c e f i d e i k o m i sár n í. 
fideikomissum eius quod supererit viz s u b s ti t u c e f i d e i k o m i sár n í. 
FUm viz k i n e mat o g r a. f. 
Finanční hospodářství obcí viz o' b e c. 
~ prokuratura: pokud zastupuje býval)' c. k. erár čís. 6827. 

Finna:: k u p c e jed not I i V' e e: poj'em čís. 6960. 
neoprávněně vedená nestane se přípustnou zápisem do rejstříku; neopráv
něné užívání firmy; dodatky k firmě_ kupce jednotlivce pokud jsou rovno
cennou součástkou firmy; zkratka křestního jména ženy ve spojení s rod
ným jménem bez koncovky -ová; pravdivost věcného dodatku k firmě; 
pojem dodatku ve smyslu čl. 22 obch. zák.; stará firma musí dojíti vždy 
výrazu ve svém celku čís. 7165. 
majitel zapsané firmy nemůže žádati o její v}'maz, klesla-li výdělková daň 
pod míru § 9 uv. zák. k obch. zák. čís. 7188,. 
pokud dlužno v používání známky, chránící pouze jedno slovo, spatřovati 
neoprávněné užívání firmy; porušení nastává teprve uvefejněním závadného. 
znění firmy; každé takové uveřejnění přichází v úvahu při vyměření pokuty 
či s. 7408. 
označení fj,rmy ve smčnce čís. 7435. 
II a k e i o v Ý c h s pol e č n o s tí jest přípustna firma osobní, jde-Ii o firmu 
starou čí 5. 7435. 
přípustná f i r m a k o man d i t ní s pol e č n o s t i, obsahuje-Ii finnu pro_o 
tokolované veřejné obchodní společnosti, jež jest jediným osobně ručícím 
společníkem č í 's. 7069. 
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pokud nelze při označeni podniku S pol e č n o s t i sr. o. použíti výrazu 
»lidovÝ« čÍs. 7373. . y , 
sPOleči--lOSti s r. o., obsahuje-li jméno společmka Cl s. 7526. 

fixní obchod či s. 6840, 6963. 
fond úhradni viz u s P o k oje n í pře dno s t n í. y., , 

zemský (na Moravě) jest oprávněn domáhati se na manzelskem. otel na
hrady útrat s ošetřením dítěte v nemocnici, třebas otec ,nes?~hlaS-l1 s ode
vzdáním dítěte, stiženéhO' nakažlivou ne~ocí,. do nemoc~11ce c I s. ?707. , 
pro válečné poškozence: zápis zákazu ZelZel1l a zavazem ve prospech statní 
pokladny čís. 7617: . " ' . 

Forma notářského spisu VIZ not a rs k y s P I S. y y , 

písemná učňovské smlouvy viz smlouva ucno,:sk~. = _ kolektivní smlouvy viz smlouva kolektlyvnJ; 
Frank: pokles kursu viz n á hra d a š k od y pod I e § 1333 o b c. z a k. 

Gažista vojenský: zaopatřovací požitky vi,z ta n: ž e. , 
Generální plnomocní.k viz sml o u vaz m 0;,11 1 t e ~ s k .a. y' 
Haagská dohoda ze dne, 14. listopadu 1898 CIS. 85 r. z~k~. c J s. 67,~7. 
Hamburk: doprava želez,niční mezin!Írodnl VIZ tamze. 
Heslo- viz k níž k a v k I ai d fl 1., , . ' , 
Hlasovací právo ve v yr o v n anI VIZ vy r o V n a n 1. y 

_ _ val 'n é hro m a d y společenstva viz s P o I e cen s t v o. 
Hlavní kniha viz knilha pozemková (veřejná). 
Hlubóký rozvrat manželství vj~ r o Zy 1 II k a. 
Hodt1iOeeni výpovědi svědka vl-Z s v e ~d e, k. 
Hodnota předmětu sporu ~ ,:iz o e,e n e'll 1 S P ~,r u. 

~~~~~:~~ř~S~~:~o~~~'3~U~~'lkz ;;~l~n? ~;~\~;e l.na základě výroku rozhodčích podle 
§ 46 honebníhO' zák. pro čechy Cl s. 7133. . , 

.. d Y
' d' ozhodčí soud hornIcky. 

Horrucký rŮ'zho Ct, sou VIZ r ,. ". 1 Yí i universálnímu nástupci poškozeného; 
Hory: n~rokk na n~hhradduU zS~k~~ll?Vn~mh~~~':ěs jest neděllteln}'m a přísluší těm, v jichž 

naro na na ra . v • 16 

~la:~~~~J~, jji~t,~I~woJ~I~ !~~.f:~; ~~z~ml,r~ř::i Š~~:JyP~d~~!r~Vs~~:;n'h~~"n~~~ 
přihlédnoutI pn odhadu za uee em 

čís. 7304. ryze osobní závazek těžařův ve smyslu § 531 obč. zák. 
pokud nejde o 

či s. 7647. 
Hospodářství: O' b m y.s ln)' drž i tel viz drž b a. 

_ finanční obce ViZ ob e:.~:,. v ' • ' 

_ polní: podnik viz pOJ 1 S ten J II r ~ z o v ~. 
H-ostitl!Ská koncese viz ~ o !! ~ e s e h o stl n ~ k a. , 
~ živnost, podni1t VIZ z 1 v n o s t h o stl TI S k a. 

Hostinský a pivovar viz p i v ~. . h d a š k O' d Y 1) odl e § 1299 ob Č. zák. 
_ r tl Č e n í z a š k o d II VIZ n tl r a , 

_ . k" y e . maj-itole za úraz čís. 687?.. . ' 
Houpacky amerlC e., ruc m 'h '-, d "mž blIl odmítnut návrh na určeni hraDlc, 
Hranice: do usnesem rekursm ~,sou u .. Jl y , 

jest dovolací rekurs ~epnp~<;tnym Cy~ s. 73;6~bnovl1 a úpravu i proti před-
- nepřípustnost dov?laC1ho r~hursu Vd nze~;edně návrhu by byly vyměřeny 

běžnému u~ne5enbl rekur~~l ? sSOp~ib~á~ím znalce bylo' provedeno po pravo-
sporné hramce a . y y~n:l~rem., - , 
moci tohoto usnesem Cl S. 7618. 

Hromada valná spo~ečenstva viz s p o leč e n s t v o. 
Hromadění exekučních prostředktl viz e x:. e k u c, e. 'h ,_ y' 7600 
Hromadná věc: pokud múže býti rředme~em :~S!aV~ln ~ f~a;~ c(~ s~ z vrh n~ j_ 
Hypotéka viz též z á s t ~ V ,11 í P r a v o, r tl. z 

vyššího podan l ). J37~ 
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kauční: přihlásil-li věfitel při rozvrhovém roku pOHze kauční pohledávku, 
lze mu přikázati pouze jistinu, nikoliv i úrok\' a útraty, jichž nepři_ 
hlásil či s. 7506. . -

hodnot~ před'!1ět~1 sporu o v}rmaz kauční hypoteky řídí se výší celé 
pohle~avk)~" mkohv len OTIOU její částí, jež již vznikla v mezích kaučnÍ 
hypoteky C I s. 7567. 
~ tomu, by byla úverní pohledávka přikázána k složení na soudě stačí 
~e byla pyodle v)'tah~ z pozemkové knihy na prodané nemovito;ti vl~ 
zena, amz by bylo treba průkazu že nárok z ní skutečně vznikl čí'" 
7251. ' .>. 

simultánn~:}lst~~.ovení §v.~22 ex. f o ~á:~radním nároku nemá místa, kdyby 
zadneJsl ventel nepnsel na radu 1 pri poměrném účtování všech před-
cházejících simu!tanních pohledávek čís. 6868. ~ 
právo' volby zástavního věřitele, jemuž přísluší náhradní :1árok podle 
§ 222 ex. ř. č i s. 7256. 
byl-li předcházející simultanní zástavní věřitel zároveň věřitelem vv
máhajícím, dlužno při řešení otázky, zda tl! byl předpoklad náhradního 
nároku podle § 222, třetí a čtvrtý odstavec ex. ř. přj,hH,žeti i k obsahu 
exekuč,ního .. n~vrhu; p"okud 9a1 vymáhající věřitel na jevo, že žádá za
placem .v Jmem pomeru nez naznačuje § 222, druhý odstavec' ex. ř.; 
nebyly-ll v dražbě prodány veškeré nemovitosti může násleiduHcí 
~~ilhovní věřitel požadovati jen poměrné zajištění' náhradního nároku 
Cl s. 7308. 

lhllta k rekursu do usnesení, jímž se povoluje vklad zástavního práva 
pro náhradní pO'hledávku; k9mu jest domčiti usnesení, jímž byl povolen 
vklad zástavního práva pro' náhradní pohledávku či s. 7564. 
n~hradní .n~ok podle ~ 222/4 ex. ř. předpokládá mimo jiné, že hyl 
pred vydamm rozvrhoveho usneseni vznesen návrh na jehO' přiznání; 
lhostejno že při pO'hledávce byla poznámka podle § 469 a) obč. zák. 
či s. 7648. 

Chikána: pokud nejde o I1l při domáhání se odstranění nástavby společného domu 
či s. 7050. 

Chodník: kdy jest ho posypati v Praze čís. 6724. 
- spoluzavinění chodce na neposypaném chodníku či s. 7298. 

Choroba zvířete a o b II o v a viz o b II o v a s por ll. 
Chudý: p r á v och li d }' c h viz tam ž e. 

Indosace směnky viz smě n k a. 
Informace o tarifu viz doprava železniční. 
Inserce: účinky sml0'uvy; pokud lze se domáhati zaplacení i neodebran~rch inse

rátů a to i bez jejich uveřejnění čís. 7112, 
Insolvence dlužtúka a odpůrčí nárok v úpadku viz úpa dek (o d p II r čín á

r o k). 
Inspektorát živnostenský a práce přes Č,'lcS viz dob a p r a c o v n í o s m i h o

d i n n á. 
Instrukce vnitřní železniční služby: v)'klad její nenáleží soudu, n)'brž znalci čís. 

7195. 

Inteligenční zkouška viz zaměstnanec železniční. 
Intervenient vedlejší: pokud pozbylo účinnosti jeho dovoiání, vzala-li hlavní strana 

dovolání zpět čís. 6786. 
přípustnost dovolání strany, podal-li odvolání včas či s. 7155. 
pokud nemůže zakročiti podle § 169 c. ř. 's.; pokUd dlužno přiznati 
proti němu útraty čís. 7554. ' 

Invalidita: pojištění viz poj i š t ě n í s O c i á I n í. 
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Inventář pozůstalostní: návrhy na doplnění a opravu včřitelem, jemuž bylo ,povo-
l leno oddělení pozústalosti podle § 812 obč. zák.; pozůstalostm soud 

není vázán jen na údaje oS0'b povolaných Z2 dědice čís. 7074. 
kterak jest do nčho pOjati zůstavitelův podil na veřejné společnosti čís. 
7187. 

při pachtu: pokud jest neplatnou smlouva o něm vzhledem k ll~dostatku 
schválení St. poz. úřadem čís. 7591, 7597. . ' 

Italie: čl. 5 obchodní a plavební smlouvy nebyl odklizen rozdU me7i Ital): la~o Cl.
zozemci a československými státními příslušníky co do soudní pnsl~snostl, 
jmenovitě ohledně podrobení se rozhodčímu soudu pražské plodinove bursy 
či s. 7200. 

Jatečné viz por á ž k a dob Y t k a. . 
Jazyk státní (menšinový): o?m~tnlltí dov,olací .od~ovědi, podala-li ..li po vydán!. Ja

zykového nařízem clzozemska akclOva spolecnost v Jazyku mensmo-
vém čís. 6860. 'd't' • . 
vládní komisař i městská rada Znojemská byli oprávněni nař~ I I, ~e Ja
zvková zkouška iest bezpodmíneřnvm předpokladem pro casovy po-
stup čís. 6887. ~ . 
usnesení prvéhO sŮ'udu, jímž nařídil cizozemci, uónivšímu podání v ja
zyku menšinovém, by je ve lhůtě podal v jazyku státním, jest opatře
ním procesním; byl-li cizozemec, učinivší podání, zastoupen advokátem, 
dlužno podání odmítnouti čís. 7019. 
nerozhodl-li soud druhé stolice o návrhu v odvolacím sdělení, by bylo 
odvolání odmítnuto podle čl. 4 (3) jaz. nař.) jest dovolad soud opráv
něn k dovolacímu rekursu zrušiti usnesení soudu druhé sťbHce: čís. 
7064. 

jednatel společnosti s r. o. viz s p.o 1 e Č n o s t s 1'. o. 
jednatelství bez příkazu: § 1037, druhá věta, obč. zák. nepředpokládá, že jednání 

bylo nutn)rm čís, 6908. 
závazek nájemníka majiteli domu, že provede opravy, a nárok podnikatele 
proti majiteli domu na úplatu čís. 7332. 
nejde O' ně, léčil-li kdo jiného, byv k tomu zjednán třetí osobou čís., 7318; 
upotřebil-li otec výtěžkú z matčiny pozltstalosti ku výživě dětí;~. ~pravnem 
pozůstalosti domáhati se na něm n'áhrady; otázku tuto jest řeslŤ! proces
nímu soudu ve sporu o náhradu ocl.ňatých výtěžků čís. 7412. 
pokud obmyslný držitel hospodářství mi'lže žádati náhradu nákladu čís. 
7532. 

jiné zboží: nejde o cě, byla-li k objednávce potraviny dodána potravina zkažená 
a neupotřebitelná čís. 6923. 

Jistota: podle § 390 ex. ř., viz prozatímní opatření. 
- při o. d k 1 a d II ex e k II C e viz o d k I čl ~ ex e k ~ c e. " ~. o 

složení jí na soudě, nabytí zástavního prava na 111, vy dam pnru~tku na 
kursu cenných papírů skládci; pokud možno vybrati jistotu v cennych pa
pírech čís. 7257. 

jízda v lese viz služebnost jízdy. 
Jměni ve smyslu § 154 obč. zák. čís. 7190. 

- obecní viz o b e c. 
- zvláštní viz o s o b a p r á v nic k á. , 

jugoslavie: exekuční tityly: neplatí }l~ ~ 8,1 ex. ř.; ?,ovll1nost t,uzen:~keho soud~ 
zkoumati, zda nejde o uskutecne11l naroku, ktely podle prava csl. státu ne11l 
ani žalovatelným ani vykonatelným č,i s. 7042. 
(dohOda čís. 146/1924): příslušnost,tuzemského pozustalost,ního ~oudu po
dle čl. 20 dohody; povinnost tuzemského soudu, by ust~novll sprav~~m po
zůstalosti o.sobu spolehlivou a dúvěryhodnou; tuzemsky soud nemuze roz
hodovati o. návrhu na oddělení jmění čís. 7488. 
pokud jest československý soud oprávněn rozhodovati o žádosti podle § 17 
rozl. zák. příslušníkú jihoslovanských čís. 7497.\ 
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Kanál závodní viz vod a. 
KanaIisace města Prahy viz P r aha. 
Kancelář soudní: sděl~ní její o pravomoci rozsudku nenahrazuje potvrzení o vy. 

konatelnostt rozsudku vyžadované § 4, druhý odstavec ex. ř. čís. 7194 
Kandidát advokacie viz a d v o kát. . 
Kapesné viz opatrovník. 
Kárná komise viz k o m i s e kár 11 á. 
Karlování: sleva viz do p r a važ e 1 e z nič II í. 
Katolický duchovní viz d tl c h Q V II í k a tol i c k v. 
Kauce viz j i s t ota. . 
K~uční pOhledávka viz pohledávka úvěrová (kauční). 
Kmematograf: podnikatelem kipa, zodpovědl!ým za to, by bylo zařízení udržováno 

v,takovem s.tavu,. ~Y. nebyla ohro-žována tělesná bez-pečnost účastníků a za 
ffilmosmluvm zavmem v tomto směru jest majitel licence čís. 7643. 

Klenba: bourání její a závazek k náhradě škody čís. 7531. 
Klid ve sporu: a pře trž e n í pro mlč e n í viz pro In I č e n í. 

pokud nemůže vedlE:jší intervenient zakročiti podle § 169 c ř s c" 7554. . . . I s. 

pokud .nemohl, na,sta,ti, nedos.tav}I-li se ž'alovaný k prvému roku, nýbrž 
. pouze Jeho pravm zastupce, 'Jenz nemohl prokázati zmocnění čís. 7516. 

Knihovní poznámka viz po zná m k a k n i h ov n í. 
pořadí: viz dražba vnucená (rozvrh nejvyššího podání). 

- řízení: oprávnění k rekursu čís. 7265. 
- vklad atd. viz z á p i s- k n i h o v n í. 
- záznam viz záznam knihovní. 

Knihtiskař: pokud jest vyloučen z exekúce jeho sázecí stro.i é i s. 7589. 
Knihy obchodní: připuštění dÍlkazll jimi za při1brání znalce a uložení navrhovateli 

by složil zálohu na znalecné; usnesení, že důkaz jimi nebude proveden~ 
po~ud nelz; .. usnesení ,napa?ati poď rouškou neúplnosti řízení; pOkud 
mozno pOUZltl znaleckeho dukazu podle § 279 c. ř. s. čís. 7390. 

veřejné,: k opods~atně:1í důvěry nelze se odvolávati jen na stav pozemkové 
knihy; mylnym zakresem v mapu pozemkové knihy (dllvěrou v takový 
zápis) nelze založiti vlastnické právo podle § 15.00 obč. zák. čís. 6818. 
opomenutí n~byvatele nemovitosti, že nenahlédl do sbírky listin; zápis 
ve hlavní kmze, jenž se neshoduje s lístinou čís. 6885. 
pro posouzení rozsahu zapsaného práva jest mzhodným i obsah listiny, 
založené ve sbírce listin, k němuž bylo při zápisu poukázáno čís. 7051. 
§ 6 zák. z 25. července 1871, čís. 96 ř. zák. o bezelstnosti platí pouze 
pro osoby třetí čí Se 7126. 
vymáhající věřitel nepožívá ochrany důvěry, pokud jde o nabytí exe
kučního nadzástavního práva na hypotekárních pOhledávkách čís. 
7530. 

Knížka vkladní: v Ý m ě 11 a t u zem ,s k é ba n k y z a c i z o zem s k é ba n k y 
viz pře v zet í d 1 u h u. 
zálož:ny: byla-Ii opatřena doložkGU, že penězi na ni uloženými lze dis
ponovati jen se svolením třetí osoby; lhostejno, že pohledávka ze vkladu 
byla exekučně přikázár:a k vybrání tomu, kdo se domáhá jejího vy
:placení č-í s. 6680. 

exekuce zabaver:ím a přikázáním k vybrání nároku dlužníka na vydání 
její a žaloba pOdle § 37 ex. ř. čís. 6914. 
majitel ztracené nemůže ode-příti nálezné proto, že zpozorovav její 
ztrátu, učinil opatření, by vklad nebyl vyplacen čís. 7170. 
lze nabýti zástavního práva, třebas zněla na cizí jméno a třebas zá
stavní věřitel neznal heslo čís. 7537. 
co platí o vkladních knížkách spořitelen, dlužno použíti i na vkladní 
knížky penčžnÍC? ústavů (bank); jsou-li takové vkladní knížky přijí-

mány jako kauce nebo vadia, dlužno na ně pohlížeti jako na peníze a 
na nositele hodnoty a představitele obligačního práva jimi založeného 
7610. 
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jako 
čí s. 

Koatu;:;ní zákon (ze 7. dubna 1~70, čís. 43 ř. zák.): pokud se mu nepříd úmluva, 
jíž velkovýrobce vyhradil prodej určit}'m zákazníkům čís. 6975, 

Kolektivní smlouva viz s m I o u vak o I e k t i v n í. 
Kolkovní provise viz tra f i k a n t. 
Kolo motorové viz mot o r o v é k o I o . 
_Komanditista, komanditní společnost viz s p o leč II o S t k o man d i t n í. 
Komisař přídělový: není oprávněn prodloužiti lhůtu k vyklizení č i s. 6730. 

_ - není oprávněn k podpisu dohody podle § 44/2 náhr. zák. čís. 7529. 
Komise kárná a 'obchodní pomocník viz ob c hod n í po moc n í k. 

tíhová: převzetí závazku státem čís. 6757. 
me'asová: závazek zaplatiti cukrovarům za dodanou melasu úředně stano

venou kupní (přejimad) cenu; omezení úkolu komise při vývozu do 
ciziny čís. 7061. 
částka, kterou komise zadržela cukrovarům z kupní ceny za melasu, 
náleží cukrovarům jako zbytek nákupní (přejímací) ceny; nárok cu
krovarÍ1 jes-t uplatňovati pořadem práva čís. 7062. 

okresní správní viz o k r e s . 
rozhodčí závodních výborů viz z B. vod n í v Ý bor y. 
rozhodčí podle § 75 náhr. zák. viz sen á t pro řeš e n í k o n f I i k t II 

kompetenčních. 

Komisionář: pokud ručí banka komitentovi za škodu, rozšířila-li neprávem jeho 
směneČn)1 závazek; rozsah náhradního nároku komitentova č i s: 6893. 
pod pojem devis spadají i úplaty jako formy devis ku přemístění peněz a 
může komi'sionář i ohledně nich vstoupiti do obchodu po rozumu čl. 376 
obch. zák.; předpis čJ. 376 obch. zák. není právem vížícím; prohlášení po
dle čl. 376, prvý odstavec, obch. zák. nemusí se státi výslovně čís. 6985. 
nákup akcíi před válkou v Anglii, pokud ručí komis.ionář komitentu za 
škodu, že jeho depot bylO v Anglii za války veřejně prodáno čís. 7414. 
nemůže vyvozovati nároky z neplatných terminových obchodů obilím čís. 
7490. 

Komora advokátní vi-z a d v o kát. 
Kompensace viz z a poč ten i. 
Kompensační obchody viz o b c hod y k o m pen s a ční. 

- uhlí viz uhlí kompensační. 
Kompetenční konflikt viz sen á t pro řeš e 11 í k o m p e ten č 11 í c h -k o n -

fliktíL 
Koncese hostinská: nicotnost smlouvy, jde-li v pravdě o ohlášení podpacht}'ře čís. 

6895. 
propachtován-li hostinec ku provozování hostinské živnosti, povinnost
pronachtovatele by znovu přihlásil pachtýře čís. 6965. 
múŽe ji uděliti jen úřad a nelze z ní plynouti oprávnění zpravidla pře
dati ani převzíti soukromoprávním jednáním čís. 7543. 
byla-li s pronájmem hostinských místností propachtována také hostin-o 
ská koncese, stal se nabyvatel její sice pronajímatelem, avšak obme
zení uložená zákonem původnímu pronajímateli přešla i na něhO'; v pach
tovním poměru ohledně koncese zůstal púvodní smluvník nadále pro~ 
pachtovatelem; pokud jest propachtovatel p'ráv pachtýři náhradou 
škody, vzdal-li se koncese čís. 7640. 
viz též živnost hostinská. 

Konfiskace: pojem čís. 6976. 
Konflikt kompetenční viz senát pro řešení kompetenčních kon-

Iii k t ů. 
Kongrua viz obr o ční k. 
Konkludentní čín viz čin k o n k lu den t n í. 
Konkretni škoda viz n á hra d a š k o d y. 

,:" 
~ , 

J' 
;: 
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Konkurenční úmluva: dvou obchodníků pokud neodporuJ·' dobr;n 
6762. j 1 mravům čís. 

Konkurs viz úpa dek. 

Konnoss~~nt: r;tat~'~ receipts jso~ potvrzením vydaným kapitánem o naloděném 
zbazI ~a tlrn ucelem, by~~a Jeho základě 8. proti jeho vrácení byl vvhotove . 
a vydan konnossernent Cl S. 7129, . II 

Kontokorent viz běž II Ý Ú čet. 
Kontumační rozsudek viz r o z s II dek p r C' z m e š k á n í 
Konventione~ní pokuta viz p o k II t a s ni. I II V ní.' 
Korporace VIZ o s o ba p r á v II i c k á. 
Koste:ní pozemky: pokud nelze dražbu propachtu jich prohlásiti za neplatnou pr 

nedostatek potřebného schváleni čís. 7095. o 
přísp~vky: nelze .řeŠ,iti pře~ řádnÝ~1i soudy otázku, zda nájemce, příslušník 

c~skobratrs.~e clrkve,; .lest pov1I1en platiti je pro katolickou církev k l'u
kam pronaj1matele CI s. 7389. 

Košickn-Bohumínská dráha a z a m ě s t n é. n c i viz z a m ě s t n a n e c žel e z-
n i ční. 

Koupě zpětná viz smlouva kupní. 
K~~V!lí ~koušvk~ viz~ o tec ne m a n.ž e I s k ý. 
Knva vypoved sve-dka a obnova VIZ ob n b var 1 z e n í. 
Kůň viz náhrada škody' podle § 1320 obč. zák. 
Kupec jednotlive~: firma jeho; p~eš~o-Ji o celé jmě~~ jeho n~ dědice _: ručení jich za 

dlu~y, p~o~ud ~ze proti dedll~um ,povohtt exekucI; pokud dlužno míti za 
to, ze dedlcove vedou podmk dale na :'Opolečn}"' tlčet čís. 6960. 

Kupní práva: exekuce na ně čís. 7174; 
Kurs franku: pokles jeho viz n á hra d a š k o d y po d'l e § 1333 ob Č. z á k. 

Labské plavební soudy viz s o' udp 1 a veb n i I a b s k ~'. 
Lázně: podnikatel ručí za úraz pádem na betonové dlažbě na níž nebyla pol0'žena 

dřevěná vrchní stavba čís. 7226. _ ' 
Léčení v s a n a t o r i u viz s a n a t o- r i u m. 
Leď: 'odstranění z koryta potoka, po řad p r á v a viz tam ž e (o b e c). 
Legitimace viz 0' p r á vně n í. 

Lékař: zodpovčdnost jeho (§ 1299 obč. zák.), použil-li k injekci místo tebecinu 
benzoIu čís. 7136. 

- nárok proti nemocenské pokladně před rozhodčím soudem čís. 7314. 
- pokud jest oprávněn domáhati se přiměřené odměny na členu nem0'censké 

pokladny čís. 7008. 

Les: právo služebno-sti jízdy pokud nelze vydržeti-; i jízdní cesta může býti půdou 
věnovanou lesní kultuře čís. 7427. 
omezení § 511 obL- zák. platí ohledně každého lesa ve smyslu lesního zá
kona; o tom zda jest přiznati služebnost Je lesu v určitém rozsahu náleží 
rozhodovati so-udu čís. 6749. ' 

Lesní revírní viz z a op čl. t ř o v a cíp o·ž i t k y. 
Lhůta čekací vi,z pojištěnÍ. . 

respektní viz pa.jištění (smluvní). 
z t r á tal h ů t viz tam ž e. 
při odkladu exekuce vyklizenim viz odklad exekuce. 
v s o u d II í m smí r u viz smí r s o u dní. 
J:~vou (prodlouženou) dlužno. počítati ode ,dne, jímž končila lhůta pťivodní 
Cl s. 7371. 
k rekursu v nesporném řízení; dny pošto.vní dopravy dlužno vpočítati byl-li 
po?~n přím,?v na re~urs-ní ,soud, jenž ho nezaslal přím0' prvému soudu,' nýbrž 
vrahl ho stezovateh, ktery ho pak podal II prvého soudu čís. 7153. 
čtrnáctidenní k opravným prostředkťJm platí i ve sporech o neplatnost man
želství čís. 7155. 
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k OpraVll}'m pro~ti'ťdkum pri povolení exekuce poznámkou vykonatelnosti 
jest čtrnáctidenní čís. 7201. 
k pln ě n í: ustanovení posledního odstavce § 409 c. ř. s. platí také v řízení 

nesporném a vztahuje se najmě na povinnost dlužníka k náhradě útrat 
čís. 7494. 
k dovolacímu rekur$u do usnesení rekursního soudu, jímž bylo zrušeno 
usneseni prvého sondu odepírajícího schválení vyrovnání; počátek její 
čís. 7536. 

pod I e § 933 ob Č. z á k.: lze ji pro.dloužiti zvláštní umluv ou stran, po
kud dlužno spatřovati prodloužení lhúty ve složení jistoty čís. 6930. 

- nep1atí, jde-li pouze o vfldu kvantitní čís. 7520. 
pad I e § 1162 d) ob č. zák.: nárok zamčstnance na zabraném ma

jetku proti přídělei na náhradu škody čís. 7545. 
pod 1 e čL 347 ob c h. zák.: změna lhůt úmluvou stran čís. 7254. 
pod lep o s led n í h o o d s t a v c e § 534 c. ř. s.: při žalobě o ob

novu z důvodu § 530 čís. 2 c. ř. s. čís. 70S7. 
- při žalobé o obnovu; pokud přichází v úvahu podle čís. 3 a podle čís. 4 

§ 534 c. ř. S., jde-li o obnovu z důvodu § 530 čís. 2 c. ř. s. čís. 7369. 
podle § 575/1 c. ř. s.: platí i pro případ, sloučena-li v jednu žalobu 

žaloba o zrušení nájemního poměru se žalobou a vyklizení nájemního 
předmětu čís. 7375. 

pod I e § 575/3 c. ř. s.: kterak jest přivésti' k platnosti, že byla pro
meškána; počátek íhuty té, jde-li o soudní svolení Je v}"'povědi čís. 
6784. 
dlužno použiti i tehdy, když doba -pro vyklizení nebo převzetí najatého 
předmětu byla určena. soudním smirem, uzavřeným v řízení 'o žalob-ě 
nebo rozsudkem vyhověvším této žalobě čís. 6817. 

pod 1 e § 256/2 ex. ř.: jest lhůtou práva hmotného, po.čátek její čís. 
6954. 

- pokud se nezapočítává doba odkladu exekuce čís. 7034. 
- kdy počíná 'při zabavení podle § 256, druhý odstavec, ex. ř. čís. 7127. 
pod I e § 176 k o n k. ř.: den, kterého byla vyhláška o- potvrzení nuce

ného narovnání vyvěšena na soudní desce, nečítá se do rekursnÍ lhůty 
čís. 7402. 

pod 1 e § 6 pí s m. a) zák. a ut.: pokud neplatí čís. 7106. 
Libera1ita a o b c hod viz ob c hod. 
Učení odvolací viz o- d vol á n í. 
Lidový: při označení podnikU společnosti s r. o. 
Líh: daň z něho viz d a i1 zlí h ll. 

- zaplacení přejímací ceny státem čís. 6757. 
Lihová komise viz komise lihová. 
Lichva válečná: velkoobchodník, jenž wzprodává továrníkovy výrobky spotře

bitelům, není zbytečným článkem -obchodu ve smyslu § 11 čís. 4 hch. 
zák. čís. 6975. 
úřad pro potírání lichvy byl státním úřadem? čís. 6984. 
předpisu § 11 čís. 4 Hch. zák. nepříčí se právní jednání, jímž koupil 
obchodník pražský od Obchodníka splitského zboží -pro spotřebitele 
čís. 7042. 

Likvidace: pojem čís. 6976. 
List nákladní viz doprava železničnÍ. 

- prozatímní viz a k c i e. 
- vkladní o spořitelním vkladu viz s pař rte lna. 

Listina: pokud jde při výkladu listin O -právní poso'lIzeni a pokud o skutkové zji
štění čís. 6785. 
y: rozdíl mezi řízením projednacím a vyšetřovacím při důkazu jimi; § 310 
c. ř. s. předpokládá tuzemskoll veřejno.u listinll čís. 7473. 
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- odevzdací viz p o z Ů s t c1 los t. 
- záruční při dani z líhu viz d a fl zlí h lL 

-Lúmbard válečných p-ůjček viz v á ! e č n á p II j č k a. 
Losy: pokud jde o omyl čís. 7663. 

Maďarsko: s 011 P i s P o hle d á v ť k viz tam ž e. 
- č~. XIV., ~mluvy čí,:;, 22~/1~24 ,nelze vykládati v ten rozum, že jest pojist

l1!ku, bran;,no upl~~no~a!1 ~~e naroky sOlldnč až do vydání »potřebných opa
trefll v zajmu pOJlstmku Cl s. 7262. 

Majitel dOmu a m.i moř á d II á o pat ř e n í, byt o v é p é č e viz z á bor byt u. 
- - a od~lad, exekuce vyklizením viz odklad exekuce 

vykllzienlm. 
- obchodní místnosti: ručení podle § 1318 obč. zák. viz II á hra d a š k o d Y 

pod ,I e § 1318 ob Č. zák. 
- vorů: pokud ručí za škodu čís. 7634. 

Manžel(ka): o- po ě tll é s poj e II í per o z vod II viz r o z v o ct mall žel s t-v Í 
- for m ~ !1 o t áJ s k é h o s p i s II viz not á ř s k '/ s P i s. . 

za~o,uptl-Il m~nzoel stavební hmoty a použil-li, jich ku vi/stavbě stavení, spo
lecn:ho m31-?zelum, lze se domahati zaplacení ceny stavebních hmot i na 
manzelce c 1 s. 6792. 

výpověď občma jim z nájmu čís. 7323. 
zemřel~li ž~lov,aný m~nžel za sporu o rozvod. nelze vysloviti rozvod aniž 
se ;ab~vat~ ?tazkou vmy na rozvodu; po manželově smrti neplatí již § 1264 
obc. zak .. c h5. 7482. -
majetkové otázky mezi manžely Jze řešiti jediným sporem zároveií. s roz
vodem čís. 7512. 

Manžel.: chce-1iv.vymáh~ti na manželce vrácení toho, co jako správce jejího ma
le,tku v!?zr! ze ~vcho do statku, musí napřed slo-žiti účet ze správy čís. 6703. 
zastupcl moc Jeho pOdle § 1238 obč. zále. nevztahuje se na taková právní 
jednání, k nimž jest potřeba zvláštní plné mo6; sjednání záptličkv či s. 6780. 
rozveden}' dopouští se cizoložství čís. ,6936, 5937. -
pokud jest oprávp.ěn zastupovati manželku při postupu čís. 7271. 
rozsah zastupováni manželky, přenechala-I! manželi správu podle § 1238 
obč. zák. či 5. 7356. 

Manželka: v Ý ž i v n é viz tam ž e. 
Manželský původ dítěte vliz d íi tě. 

Manželství: platnost v tuzemsku, byl-li sňatek uzavřen v cizozernsku ve formě 
je,ž ,tam platila v v d.obě siíatku; oso~ní zptl~?bilost ku siíatku, úkony a jed~ 
na,m v § 4 obc. zak., rozluka manzelstvÍ cizozemce proti zdejŠÍ př:íslušnici 
provede~á v cizo,zemsku; účinnost rozluky v tuzemsku; Haagská dohoda 
ze 14. listopadu 1898, čís. 85 ř. zák.; pokud tuzemské sondy mohou vyslo
viti neplatnost manželství cizozemcú uzavřeného v cizozemsku čís. 6787. 
v~ sp~rech o !1ť.pla~nost platí čtrnáctide~ní lhťJta ku podání opravných pro
stre~ku; 1?"0kud nem sl~bomy~lnost manzelova na závadu uzavření platného 
manzelstvl; pokud nel11 na zavadu platnosti nedostatek sexuálního uvědo
mění manželova čís. 7155. 

v otázce, jakého práva jest použíti ve sporu o neplatnost záleží na tom 
jaké státní příslušnosti byly strany v době uzavření manželství' třebas práv~ 
cizí země znalo překážku různosti náboženství nesmí československý soud 
k ní hleděti' čís. 7405. ' 

M,apa pozemh."Ové knihy viz k n i h y v e ř e j n é. 
Markry: p o k I e s ji c h viz měn a. 
Mate's receipts viz k o n o s s ,e m e nt. 

Matka: hodnocení svědectví jejího ve sporu o oduznánÍ maliželského púvodu čís, 
7677. 
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nemanželská: v)Jslech její není dostatečll~ím pro důkaz otcovství a zplození 
čís. 6857. 
nelze ji nutiti, by poskytla krev odebráním z těla k provedení důkazu 
o nemožnosti zplození čís, 6865. 
ošetření v šestinedělí obsaženo zpravidla v nákladech na výživu; dalši 
výlohy olíněné následkem porodu čís. 7431. 

Me:asová komise viz k o m i sem e ,J a s o v á. 
Menšinový jaiyk viz j a z y k. 
Mezinárodní doprava že!ezničnÍ viz d o p r a važ e I e z 11 i ční mez i II á rod n í. 

právo man žel s k é viz man žel s t v i. . 
s m I o II V'Cl s J u g o s I a v i í, P o I s k e m 3 t d. viz J u g o s I a v I e, 
P o I s k o atd. 
příslušnost Stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti; pokud není pří
slušným pro. otázku čsl. pozemkové reformy; prameny mezinárodního 
práva, jehnž Dvůr užívá; nález Dvoru, zakládající se na ženevské 
úmluvě mezi Německem a Polskem není prejudicem pro- čsl. poz. re
formu; pojmy »vyvlastnění, likvidace a konfiskace« čís. 697,6. 
ohledně LÍznání nemanželského otcovství vzhledem k právu platnému 
v Německu čís. 7601. 

Mezitirnní návrh určovací viz n á vrh tl r Č o v a c í. 
MezizasEatel viz z a síl a teL 
Měna: s o u p i s p o hle d á vek viz tam ž e. 

pře ruš e n Í val II t o. v Ý c h s por ů viz tam ž e. 
třebas pro púvodní dodávku byla smluvena tehdejší německá měna, ač 
smluvníci neměli sídla v Německ'u, jest pro otázku, v jaké .měně jest spiniti 

závazek, vzniklý zrušením smlouvy (vrácení zálohy), rozhodným jedině 
předpis § 905 obč. zak. a čl. 325 a 336 oheh. zák. čís. 6713. 
měla-li býti kupní cena zaplacena v 11črn~ckých. matkách, pO,kud jde poldes 
jejich hodnoty na vrub prodatele; valonsace Jest tuzemskem u právu ne
známa čís. 6810. 
úmluva v předválečné dObě, že dlužník zaplatí včřiteli zápůič~u v markách 
ve zlatě; pokud nebyl dlužník povinen platiti více nei pemz v říšsk}'ch 
markách čís. 6910. 
ustanovení smlouvy z roku 1905, že se má dostati věřitelúm ~pět tolik :lata: 
kolik jest obsaženo v ur6tém penízi v ,K z ;oku 1,905; kupltel n.emo.'!1!o,stl 
jest vázán zlatou doložkou ohledně dlunu vaznou CI ho na nemOVitosti Cl s. 
7465. 
bylo-li umluveno placení dluhu v cizí měnč, oprávnění věřitelovo na zapla
cení jen v této čís. 6939. 
urGeni doby prvotních zařizovacích i rozšiřovaCÍch nákladů, vyhradil-li si pro
datel před světovou válkO-ll, ž'e po určité době koupí pozemek zpět i se stav
bami čís. 6928. 
pokud dlužno v ujednání s'tran před válk~u spcttřovati ~ředb~žnOl~ '.smlouvu 
o prodeji nemovitosti, jež pCJzbyla platnostJ znehodnocel11m meny Cl s. 6718. 
úmluva před státním převratem ti cizozemskou pojišťovnou, že -pojišťovna 
vyplatí pojistný peníz v ralc.-uh. '/álečných půjčkách; povinnost pojišťovny 
platiti v Kč čís. 6969. 
povinnost cizozemské pojišťovny nplatiti pojistný peníz v Kč čís. 7434. 
složení říšsk\'ch marek na výplatu dílčích dluhopisů čís. 7358. 
nelze se don1ahati náhrady škody na prodlevšÍm dlužníku proto, že poklesl 
kurs franku v poměru ke Kč, pak-li ~e neznehodnotila jeho vnitřní hodnota 
a kupní síla čís. 7040; 
zní-li směnka na cizí měnu, jest Sice směnečný dlužník za předpokladů 
čl. 37 srn. ř. oprávněn platiti v penčzlch své země. směnečný věřitel však 
nemúže žádati zaplacení v této měně čís. 7317. 
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ujednání cizozemské b::wky s tuz·emcem, že banka vykoná za něho v cizině 
plat v Kč tím způsobem, že, až bude bance konati plat v tuzemsku v Kč 
poukáž€ tuzemce, by tak učinil za ní, příčí se § 14 vl. nař., jest nicotno; 
a nemůže se cizozemská banka domáhati na tuzemci lláhrady škody ježto 
nesplnil jejího poukazu čís. 7124. ' 

Městská policejní stráž viz z a lY! ě s t n a n e c o b e c n í. 
- rada Brněnská viz B r II o. 

Mimořádný dovolací rekurs viz stí ž n o s t d o vol a c í. 
- á opatření bytové péče viz z á bor byt u. 

Minimum. existenční při výměnku viz V}' Ol ě n e k. 
Ministerstvo' zahrantčnÍ a p o z Li s t o. los t viz p o z úst a los t. 
Ministr spravedlnosti: s vol e n í j ť. h o viz a d v o kát. 
Míra životní viz v Ý ž i v n C dít ě t emall žel s k é h o. 
Místm dráha viz náhrada škody dráhou. 
Místo súčtovací vre; s, o II P i s p ohl e d á vek. 
M~srop-řísežné seznání: nelze se dovolávati ani § 97 ani § 104 nesp. říz.; různá 

udání dědicú; nesouhlas není na závadu, by pozůstalost nebyla odevzdána 
či s. 6935. 

Mlýn: ujednali-li majitelé sousedících mlýnL1 drahnou dobu před válkou, že jeden 
bude čistiti strouhu a druhý přispívati, oprávnění onoho domáhati se zvý
šených příspěvkú; pokud nelze se domáhati zvýšených příspěvkú starších 
tří let, nenapaden-li r:ázor ·odvolacího soudu v otázce promlčení čís. 6716. 

Moc otcovská viz o t·e c. 
- plná viz s m I o u vaz moc TI i t e:l s k á. 

Motorové 1mlo: bylo-li kupiteli odevzdáll'o bez potvrzení o úředním vyzkoušení 
a schválení kola, nelze považovati kupní smlouvu za řádně splněnou čís. 
744l. 
Ý vůz: ručení za škodu viz n á hra d a š.k o d Y dr á h o ll. 

Mravy dobré viz ne p I a t n o s t s m I o- u v y. 
Myslivost viz hon i t b a. 
Mzda viz dob a p r a c o v n Í o s rn i hod i n n á,· sml o u v a s 1 uže b n í. 

Nabídka: čl. 322 obch. zák, platí i pro obor o-bčanského práva; pokud nelze do
datek kupitelltv v nabídce neobsažený pokládati za úchylku od nabídky 
či s. 7096. 
význam dodatku »dopis následuje« v telegrafickém přijetí nabídky; vý
znam doložky: »nezávazně, rneziprodej vy.hražen« čís. 7175. 

Náboženství: rúznost jeho viz man žel s tví. 
Nabyti držby viz drž b a. 

- vlastnictví viz v,1 a s tni c tví. 
Nadace vi'Z O' Sl o ba p r á v n ~ c k á. 
Nadzástavní právo viz z á s t a v II í p.f á v o. 

- věřitel viz věř i tel nad z á s t a v n í. 
Náhoda podle § 1311 obč. zák. viz náhrada škody podle § 1311 obč. zák. 
Náhrada nákladu (§ 1042 obč. zák.) viz n á k I ad. 

podle § 222 ex. ř. viz h y P Q. t e k a s i m u I t a 11 ní. 
požární viz požární náhrada. 
za užívání bytu viz od k I a d ex e k u c e v y k I i z e TI í m. 
škody dolováním viz hory. 

podle §346 obč. zák. viz držba. 
námitka započtení škLidce viz započtenÍ. 
0' b c í Brn e m, P r 2. h o u viz B r 11 o, P r aha. 
stá tem viz stá t čes k o s love 11 s k ý. 
pro nepřihlášení k pensijnímu pojištění viz poji
štění pensijní. 

2173 

prl provozování kina viz kinenlatograf. . 
podle § 1295 a násl. obč. zák.-: zavázala-li ~.e třetí osoba,. ~e. nahradl 
zaměstnavateli veškerou škodu, již mu zaměstnanec ZpŮSObl Cl S. 6809. 
rozlišování mezi škodou abstraktní a škodou konkretn~ má výzl1~m je,n 
pro kupní smlouvy, nelze ho však použiti, domáháno-h se na draze na
hrady škody pro opozdčné dodání zboží čís. 6853. 
nárok na náhradu škody. pokud se sbíhá s nárokem ze správy čís. 6860. 
pokud jest jednání nedovoleným čís. 6993. 
nemůže se zaměstnanec domáhati na zaměstnavateli proto, že ho při
hlásil II okre~ní nemocenské pokladny menším penízem, než skutečně 
mě1 či s. 7142. 
pokud lze se domáhati náhrady škody způsobené podáním žaloby čís. 
7215. 
pádem na neposypaném chodníku; spo~uzavinění chodce, č í s'v 7v29~ .. 
pokud ruči podnikatel lázní za úraz padem na betonove dlazbe Cl s. 
7226. 
za úraz při bourání klenby, ježto byly zanedbány předpisy § 32 nař. 
čís. 24/1907 čí 5. 753l. 
ručení majitele vorů za škodu čís. 7634. v " 

úmluva, podle níž převzal zamčstnanec ~o.dp~věd,~Ů'~t. za veske-re skody, 
které by vzešly zaměstnavateli jeho dlSpOSl'Ceml Cl s. 6797. 
nárok majitele směnky proti vydateli, jenž nepodepsal prolongačnÍ 
směnku čís. 6834. 
naplnění elektrické rozvodné sítě před jejím úředním schválením čís. 
6845. 
způsob náhrady škody ukladateli pro porušení schovací smlouvy čís. 
7418. 
podle' § 1299: pokud vyhověl ho~tinský opatřením, vznikla-Ii při taneční 
zábavě rvačka čís. 7428. 
míra ručení znalce za nesprávné dobrozdání čís. 723). . v 

pokud se mCde domáhati klient s úspěchem na advokatov1,. ze nepodal 
včas opravného prostředku čís. 6753. •. ~ , 
úraz výbuchem mosazr;ého zapalovače; pokud ručí dodavatel leho Cl s. 

6767. . j j. b 1 h 
opatření podnikatele pouliční dráhy, by při rozkopane ra 1 ne ya 0' ra-
žena bezpečnost lidí <:I. citího majetku čís. 6777. 
ručení 'majitele amerických houpaček za úraz čl s. 6872. v, 

použil-li lékař k injekci místo tebecinu benzolu; pokud nerue! za zá
měnu firma, vyrábějící -léčiva čís. 7136.; . . . ', 
zvýšená obezřetnost majit~le v nebezpec~~11O' pod~lku) pok~l? Jl nev)
hověl. majitel podniku, v nemz byly nablJeny akuiTIulato;y c; 1 ,s. ?59~: 
podle § 1300 ohč. zák.: míra ručení důvěrníki'l za nespravnc udale Cl s. 
7231. 
nárok na odškodnění podle prvé věty předpokládá, že rada byla udě
lena na základě smlouvy čís. 7474. 

dle § 1302 obc' za·k· p·o'1ll\d pr'\·'cha·z\· v u·vahu spoluzaviněni třetí po' .,. 
osoby či s. 6806. 
podle § 1304 ob~o zák.: spoluzavinění poškozeného při úrazu automo
bilem čís. 6806. 
spoluzavinení nedospělre jenž překročil sedm}f rok svého včku čís. 
7458. 
dítčte nelze přičítati spoluzavinční na úrazU čís. 7614., ,. v 
podle § 1311 ·obč. zák.: protiprávním jednáním musl b~tt, porus.en): 
právě zájmy, které i?.?lI C,hránčny, dot,čen~l~ normou; naplnelll eleldncke 
sítě proudem před uredmm schvaleOlrn Cl s. 6845. 

i' 
" 
! 
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nestačí samo o sobě porušení nějaké normy. !1)'brž protiprávním jed
náním musí b)fti porušeny právě jen ony zájmy, jež jsou chráněny do
tčenou normou čís. 7606. 

podle § 1313 a) obč. zák.: mčení přikazce za nezdatného pomocníka 
čís. 7129. 
podle § 1315 obč. zák.: při. opatrování psa čís. 6658. 
nezdatnost stroj\,!'ldce, ntdal-1i výstražného znamení II '~Ioupu čís. 
5740. 
opomenuly-li osoby, ustanovené státní stavební správou ku provedení 
prací za účelem postavení stožárů pro telefonní vedení na střeše učiniti 
opatření čís. 7354. 
podle § 1318 obč. zák.: majitel obchodní místnosti neručí za úraz pá
dem žebříku v obchodní místnosti čís. 7335. 
podle § 1319 obč. zák.: elektrické vedení jest dílem; pokud jest ma
jitel jeho práv ze škody čís. 7198. 
pokud jest držitel díla vyvinčn; dozor nad elektrickou sítí čís. 7606. 
podle § 1320 obč. zák.: ručení majitele ostrého psa pro nezdatnost zří
zence č i s. 6658. 
vědomost majitele, že pes byl pokousán cizím psem, že kousl kočku 
a že jest nemocen čís. 6664. 
chovatel zvíř~te, jenž ho náležitě opatřil, neručí za zavinění třetí osobyy 

jíž bylo zmařeno opatření zvířete čís. 6742. 
zodpovědnost vypůjčitele a nájemce za úraz; pokud nebyl dostatečně 
opatřen kúň či s. 7507. 
poštvání nebo podráždění z'vířete nemá na mysli případ, kdy poškozený 
útočil pouze proti pánu zvířete čís. 7569. 
pokud ručí chovatel velkého psa za to, že se pes, pobíhaje na ulici, do
stal pod kola automobilu, následkem čehož se automobil poškodil čís. 
7532. ' 
pod1e -§ 1323 obč. zák.: rozřešení otázky; zdali uvedení poško,zené věci 
v předešlý stav jegt možným,: jest ponecháno volnému uvažování 
sŮ'udu; úvahy slušnosti při určení způsobu, jakým maji býti škody od
straněny a při rozhodnutí o tom, zda přísluší poškozenému primérní 
nárok čís. 7216. 
podle § 1325 obč. zák.! pokud spadají pod bolestné i mučivé pocity du
ševní čís. 7484. 
podle § 1326 ob-č. zák.: náhrada za zmenšenou vyhlídku na sňatek pří
sluší jen při znetvnření ze zlého nakládáni čís. 7607. 
dlužno při-hližeti ku zohyzdění, pokud mÍlŽe býti na překážku lepšímu 
zaopatření poškozeného; pokud jest tomu tak při zohyzdění obličeje 
dítěte (hošíka) čís. 7514. 
podle § 1327 obč. -zák.-:'-usmTcenÍ nemanželského otce a'mírok dítěte na 
nutnou výživu čís. 7578. 
pokud se nemohou rodiče domáhati náhrady pro usmrcení syna čís. 
7535. 
podle § 1328 obč, zák: nepřísluší ženč, jež se oddávala prostituci čís. 
5733. 
pokud nemÍlŽe se domáhati náhrady škody svedená žena, jež odpírá 
provdati ,se za svůdce čís. 7443. 
zmaření nebo zmenšení vyhlídky na lepší zaopatření pro-vdáním spadá 
pod -pojem ušlého zisku čís. 7533. 
svedené ženě- není přiznán nárok na náhradu za zmenšenou vyhlídku 
na súatek, aniž náhrada za poškození dobré pověsti, .za urážku ženské 
cti či s. 7607. 
podle § 1330 obč. zák.: pokUd ma trestní oznámení v zápětí zodpověd
nost udavače čís. 6744. 
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nárok podle o_ruhého odstavce neni závisl~'m na uplatnění nároku po
dle prvního odstavce čís. 6970. 
podle § 1333 obč. zák.: nelze se domáhati náhrady škody pro pOkles 
kursu franku v pomčru ku Kč, pakli '3e neznehodnotila jeho vnitřní hod
nota a kupní ~íla čís. 7040. 
dráhou: pokud práv československý stát z úrazú na tratích býv. Ra

kouska viz stá t čes k o s loven s k 'Í'. 
zná k I a dní do p r a v y viz d op'r Ci važ e I e z nič n í. 
pod 1 e z á k a- n a ze dne 5. b řez n a 1869, čís. 27 ř. zák.: 
uklouzl-li cestující, jda si pro jízdní lístek k nádražní pOkladně 
čís. 6557. 
příhoda v dopravě, byl-li způsnben úraz drátem visícím na silnici' 
za opravy semoforu čís. 6766. . 
příhoda v dopravě, zvrátil-li se kácený strom na vlak; povlOnost 
dráhy postarati se o odvrácení nebezpečí;_ důkazní břímě poško
zeného' a dráhy; pokud nelze míti za ta-, že příhoda v dopravě byla 
způsobena ne odvratným jednáním třetích osob čís. 6776. 
příhoda v dopravč, zastavíl-li vlak na nádraží tak, že pa-slední vozy 
stály již mimo nástupiště; předčasné vystupování z nákladního
vozu čís. 6778. 
pokud jde ° příhodu v dopravě, byl-li přeplněn vlak; pokud nemá 
nároku na náhradu ten, kdo byl ~Tažen s vozu vystupujícím da
vem č í S3. 6955. 
pokud jsou -úchylky od řádného nebo předepsaného' vystupování 
z vlaku příhodou v dopravě čís. 7195. 
nejde o příhodu v dopravě, spadl-li cestující, hledaje záchod, do 
sklepa č i s. 7344. 
skutečnost že byl člověk na trati (místní) dráhy přijíždějícím vla
kem zach\:cen a usmrcen, není sama O' sobě příhodou v dopravě; 
pokud Jde o příhodu v dopravě; pokud nelze spatřovati příh,odu 
v dopravě v tom, že přec:hod u místní dráhy nebyl opatřen zavo
rami čís. 7519. 
neočekávané přiražení dveří tl vagonu; s hlediska § 2 třeba dráze' 
dokázati, že dveře vagonu nepřirazí! ani níkdo z jejího p.ersonálu 
zaměstnaného tou dobou na stanici čís. 7568. 
podle zák. ze.dne 12. července 1902 čís. 147 ř. zák.: 
pokud jest v zabrzdění motorového vozu spatřovati příhodu v do
pravě; pokud bylo zabrzdění zplIsobeno jednáním třdí osoby čís. 
7553. 
příhoda, srazil-li se vůz pouliční dráhy s chodcem a odhodil ho 
stranou; pokud jde tu o- neodvratnou náhodu čís. 6812. 
příhoda v dopravě, byla-li zadní plošina motorového vozu poul!ční 
dráhy otevřena, ježto ochranná závěsa nebyla spuštěna; pOjem 
příhody v dopravě a úrazu čís. 7161. 

- - - příhoda v dopravě. byl-li pojat do dopravy osob vůz e!ektrické 
dráhy, při ~ěmž bylo možno vybití .elek~rÍ'Ckého. p.r~udu t~lem ,ce
stujícího; »urazem« ve smy-slu § 1 lest} ,leknuŤ1, lez utrpel cestu
jící, byv zasažen elektrickým proudem c 1 S. 7336. 
v tom, že byl chodec motorovým vozem zachycen, povalen ~ pře-, 
jet, nelze spatřovati příhodu v dopravě, ovšem al.e vV ,tom, ze v byl 
ochranný rám motorového vozu zlomen; spoluzavmel11 nedospelce, 
překročívšího sedmý rok čís. 7458. 

Náhradní byt viz o- c hra n a n á j e m c ll, o d k 1 a d e x e k II C e v y k I i z e nim. 
dor-učení viz d o' ruč e n í. 
nárok: podle § 227 ex. ř. nepřísluší nájemci, jenž sám vydražil nemovitost, 

v niž měl najaté místnosti čís. 7370. 
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Náhradník jed n a tel e s p o leč n o st! s r. o. viz s pol e Č II o s t s r. o. 
Náje'mné: dá v k a zná je m n é h o viz ta rn ž e. 
Nájemník viz och ran a n á j e rn c Ů, sml o Ll van á j e rn n í a pac h t o v n í. 
Náklad J§ 1042 obč. zák.): r~a manželi (otci) jest oprávněn domáhati se náhrady 

ten, kdo poskytl manzelce (dítěti) jeho nutné ošetření zubolékařské č i s 
6846. . . 
pokud nemlJže požadovati ten, II něhož bylo nemanželské dítě \'e vS'c!lově 
z příkazu jeho matky náhradu pa nemaož. otci čís. 7620. 

Náklady řízení viz ú tra t y. 
- udržovací při nájemní ':imlOllVě viz:;; ml o II v a :l á j e m n í a pac h_ 

t o v n í. 
NákupčÍ: plná moc _ viz sml o tl vaz moc II i tel s k á. 
Nákupní skupina společenstva viz s pol e č e II s t v o ž i v n o s ten s k é. 
Nález kárné komise: přezkoumání soudem viz v á z a n o' s t S o.u dll. 

- trestní~o s?udu: vysl~o~u.iíc~, že majetkov)' prospěch propadá ve prospěch 
statu, Jest exekucmm tJtulem pOdle ~ 1 čís. 9 ex. ř. čís. 7315. 

Nálezné: majitel ztracené vkladní knížky nemůže je odepříti pr0to že zpozomvav 
ztrátu učinil opatření, by vklad nebvl vyplacen čís. 7170. ' 

Námezdní smlouva viz s ITl I o II v a s I II Ž e b n í. 
Náměstek zmocněnce viz s 111 I o II vaz ITl C C nit e 1 s k á. 
Námitka ve sporu: nelze ji upíatňovati, nemá-Ii strana pro ni vůbec dúkazů nebo 

jen důkazy, o nichž neví čís. 7613. 
Námitky: pro t i d o 10 ž c e o v y k o i1 a tel r. o st! viz d o I o ž k a o v '1-

konatelnosti. 
pro t i z 11 a I c li m při vyvlastnění viz v y v I a s t n ě n í. 
i1 e d o s t a t k u op r á v 11 ě n í ku spam viz o p r á v 11 ě n i k u s por ll. 
zahájené (rozsouzené) rozepře viz rozepře zahájená 
(rozsouzená). 
pro t i smě n e č n é m II p I a t e b ni m II při k a z II viz smě n k a. 
proti výpovědi viz výpověď. 
n e pří P II str. o s tip o řad tl p r á v a viz tJ o řad p r á va: dovo
lací rekurs viz stí ž n o s t d o vol a c í. 

Narovnání viz smí r. 
Nástavba a ochrana nájemctl viz oc hra n a n á j e 111 C U. 

- a spoluvlastnictví viz s pol e č e n s tví s t a t k ů. 
Návratek: sleva viz d o p r a v tl. žel e z 11 i ční. 
Návrh určovaCÍ, mezitímní: i v řízení ·ve věcech nepatrných lze podati s ocenel11m 

zájmu nad 300 Kč; v takovém případě určuje se příslušnost, řízení a 
přípustnost opravných prostředkfl odděleně; jest nepřípustným, týká-li 
se otázky, pro niž není přípustn)rm pořad práva čís. 7389. 
jest na Ž'alobci, by ho ocenil; kdy nastává právní účinnost ocenění: 
ocenění zájmu na zjištění nelze napotom změniti čís. 6750. 
opomenul-li soud prvé stolice o něm rozhodnouti v rozsudku, lze ná
pravu zjednati tolikO' doplněním rozsudku čís. 7182. 

Návštěva dítěte u rodičťl viz dít ě man žel s k é. 
Navzájem žaloba viz ž a 1Gb a n a v z á je m. 
Názor právní: vázano-st soudu viz tamže. 
Nebezpečí včasného dnjití dopisu při smlouvě kupní viz s m I o II vak u p n í. 
Nedělitelnost plnění čís. 6863. 
Nedělni práce viz dob a p r a c o vn í O' s mill o d i n 11 á. 
Nedoplatky příspěvků nemocenské pojišťovny viz poj i š t ě 11 i ne moc e II s k é. 
Nednspělec viz O' pat r o van e c, p o- r tl Č e 11 e c. 
Nedostatek oprávnění ku sporu viz o p r á v 11 čni k II S por ll. 
Nedovolenost jednání: pojem čís., 6993. 
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Negotlorum gestio viz jed 11 a tel s tví bez p ř' í k a z u. 
Nejvyšši soud: nepřísluší mu promíjeti nebe snižovati pořádkový trest cestou min 

losti čís. 7279. 
a stí ž n o s t k a n d i dát a a d v o k a c i e -viz a d v o-,k á t. 

_ správní soud viz správní 50'ud. 
Nemanželské dítě, matka, otec viz dít ě, mat k a, o tec. 
Nemocenské podle zák. čís. 242/1922: exekuce na ně čís. 7534. 

_ pojištění viz poj i š t ě n í n e moc e n s k é. 
_ á pokladna a ochrana nájemců: viz och ran a 'n á j e m c ů:. 

Nemocný: léčení, v sanatoriu viz s a n a t o r i tl m. 
Nemravnost smlouvy viz n -e p I a t n o s t sml o tl V y. 
Neobmezen-ost vlastnictví viz v 1 a 5 tni c tví. 
Neohlášení' 6.razu viz poj i š t ě n Í ú r a z o v é. 
Nepatrné věci: proti usneseni odvolacího soudu, jímž bylo v říze~í o nepatrné věci 

vyhověno odvolání a žaloba odmítnuta pro zmatek, Jes~ _!~kurs nepn-
pustný čís. 7644. ~;'--':-' 
podle § 501, 502/2 c. ř. s. i ty, jež se staly nepak!1ými_ 'bbme,zením ža
lobní prosby nebo teprve rozštěpením nároku rozsudkem prv€ho soudu 
čís. 668l. 
rozhoduje ocenčnÍ ž'alobcovo v žalobě nikoliv nad 300 Kč, třebas po 
záhájení sporu ocenil se souhla-sem žalovaného nad 300 Kč _č í s._ 683.6. 
výhrada určení útrat v pfsemném vyhotovení rozsudku, účinnost vůči 
stranám teprve doručením vyhotovení čís. 6879. 
pro pojem »nepatrné věeic ve s111yslu § 501 c. ř .. s. a § 517, poslední 
odstavec c. ř. s. jest' -herozhodno, zda' nárok, o němž mají vyšší soudy 
rozhodovatI, byl nepatrným již od původu, či zda se jím, ~stal !~pľve 
později bud' dúsledkem ůbmezení žaloby podle § 453/2 c. r. s. Cl byv 
rozštěpen rozsudkem prvého soudu čís. 7158. 

Neplatnost manželství viz man žel s tví. 
smíru viz smí r. 
smlouvy: dohody o nájemném viz -ochran-a- nájemců. 

úmluvy ohledně úplaty za práci přes čas viz_. dob a ,p r a c_o-v n í 
o s m i hod i n n á. - . 
úmluva před ,válkou, že jf'st splátku zapráviti -v rakouských. zlatých 
mincích s vyloučením p.apírových pen~z Č í~. 68?f·. " 
nic o t n o st_ t e ľ m i 11 o V Ý c h o b c hod u oblltm V1Z OblIL 
při ode b r á 11 í P i V a vh p i -ý o. . 
směnky viz směnka. 
ani právnímu řádu arii dobrým mravům nepříČl se ustanovení poslední 
vůle jímž zakázán dědici prodej zděděného majetku na osoby, jež ne
jsou' určitého (římskokatolického) vyznání čí s_o 6666. 
pokud se nepříčí dobrým t1uavť!m zlatá doložka při zápůjčce, ~ í s. 6710. 
pokud neodporuje dobrým mravům úmluva ?VOU obch?d,l11~u vv m~n
ším městě, že nebudou navzájem obchodovati konkurencmml predmety 
čís. 6762. 
pokud se nepříčí dobrým mravům ~úmluva, že !~rněs!navatel jest opráv
něn činiti srážky ze služného zamestnancova Cl s. 6/97. 
pokud se nepříčí dobrým mravům omezujíc~v úml~~a, že _ prodej byl vy
hražen určitým zákazníkům a rabat byl smzen Cl s. 6975. 
pokud jest jednání nedovoleným -č í s. 6993. v' ~, v 

nicotnost dohody mezi obcí a z~m~stna:1cem, z~ l~ho vs~uzeb11l pomer 
i po uplynutí služebního roku ma zustaŤ1 prozatJmmm Cl s. 7021. 
nicotnost smlouvy, nebylo-li za platr:o~ti zá~onlt y oc~ran~ n~je~n,ců 
nájemné smluveno a placeno v penezlch meny ceskoslovenske Cl s. 
7043. 

.civilní rozhodnuti IX. 
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propachtu kostelních Pl' 
čís. 7095. - Dzem (ll pro nedostatek potřebného schváleni 
pokud se nepříčí dobrý . Q " 

středkování smlouvy či:; 7~~~vum dam odměny zmocněnci za spro
p,okud se příčí § 14 nař. z 29. ~nora 1924 v' 

11l,cotnost \Tťřejné dražby byla-Ii pro ed ' C1S. 4~ sb. z. a, n. čís. 7124. 
z~kona čís. 7137.' v el1a proti nutkavym předpisům 

~:~~:~~~~ ~m\uv z ~bCho~~, společenstva s nečleny čís. 7321. 
1 h 

.,v m uvy o poruJlcl § 47 vyr. ř. či s. 7341 
(O oda, JIZ se poplatník zavázal obc' v.. . 
jde na obecních a školních Přirážkál~'1Z~t nahr~dív rozdíl, jenž jí vze~ 
kladě příznivého dobrozdání f: v. I

k 
eyou vydelkové daně na zá .. 

'v V'v, Jinanem oml se obce pod 'h f· 
s~rave) pnel se zákonu čís. 7540 ,ane o man ční 
vyhrada zpětné koupě, (zpětnéh· d·) V· v 

sice nicotná, ale podle § 878 ob vo p,r~ eje I pr~ ~~cech movitých není 
smlouvy o ohlášení náměstka h c'. za : oep atna ~ I s .. 7663 . 
. šení podpachtýře čís. 6895. ostmske koncese, Jde-II v pravdě o ohlá_ 

Zna!Ckolatnd~stt kkompehflsačních obchodů; vrácení 1oho co bylo 
e a ovyc obchodů čís. 6918. ' plnění na 

ustanovení stanov banky že Y d·t I ( .. 
kladny banky do určité' dob ~e loe sv?mg.ent fi1i~lk'y) ~á, složiti II po_ 
banky a nenčiní-li tak že se ~ude mít~m Jtme~ovafl1v U~Cltý počet akcii 
ství) vzdal čís. 6920.' 1 za o, ze se redltelství (dirtgent_ 
k n!cotnosti smlouvy p o- dle § 879 d r h· d •. 
o.hc. zák. dlužno řihlédn" ,! li Y Úl sta.vec C·lS. 2 
§ 879, druhý odstaveg čís 2' ~.~~ :á~r~du; po~~d ~e' nepříčí předpisu 

. nÍmlI zástupci, číselně urČenou Část ~ ~~lllV~, ]lkZ kh~lllt postoupil práv-
útraty čís. 7107. ,ve o naro u za ohou na zástupčí 

pokUd jde o vykořistěnf slabosti rozumu d h· 
§ 879 CIS. 4 obč. zák. čís. 7082. ru ym smluvníkem podle 

Nep~minutelný, dědic: od had viz p o z Ů s t a }'o s t. 
Neprekonatelny odpor viz r o z 1 II k a man z· e I t . 
N •. ...." ' s VI. epnpllsl.lIi1 novota viz II o v ota. 

~epřípns:.tnv~st ~adu práva viz p o řad p r á v a. 
espome nzem:áro z.,P Ol' zřejmý se zákonem viz tamže 

- 0pr ,,:neno'st k stížnosti v řízení poz·t"tstalost
nim VIZ pozt"tstalost 
nelze v něm uplatň.ovati nÚok nemanž dítěte r ft' Y , 

něz k založení samostatné živnosti č í'~, 6670 P o I o CI na opatrellI pe-

~ý~~~~ě k~~l~. ~8~~ičů ndloučenť žijících má' býti dítko ponecháno ve 

!:!~~};I~~~fi~tos~nri~~i df~~~~oi~~e7~~í.d~~~\i Ov z~~~g~~~~imSi~í~ei:í: 
?yJ-li, o v}rživ.nérn nemanželského dítěte lIZavf'en om,·,· v 
nzenJ k d t '" nesporném 
7186.' po tl jes se i změny smJfu domáhati v nesporném řízení čís. 

.!cst roz~~.~ovati o- vyživovacím nároku nezletilého 
je,ho rndl!cum, dědu a bábě čís. 7463. manž. dítěte proti 
narok nez}. manž. v dítěte na výživné čís. 7572. 
nelz: v ne~, up'·~~tnov~~i nárok na zajištění věna čís. 735l. 
Ol ndarok~1 dr!YCjs!ho naJ:mníka na opětné .pronajetí místností jest roz-
10 Ů"vatl v nzel11 spamem čís. 6832. 

o náyrhuv,děd!ce, by byl ustanoven správce pozllstalosti dlužno rozhod-
nou}! v nzel1J nesporném čís. 6850.. ' 
d~uzn?; v něm jednati, o návhradě nákladu odpůrci v případě záboru podle 
zak. CIS. 304/21 a nahrade smluvní pokuty čís. 7352. 

jest jim soudní řízení výpovědní č í ,s. 7642. 
oprávnění k stížnosti podle § 9 nesp. říz. č! s. 6682. 
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pokUd jest di'lvodem ke zrušení usnesení rekursního soudu, provedl-li 
šetření bez. účasti stran čís. 7060. 
v opravném prostředku nelze uplatňovati nov)' přednes, jenž jest změ
nou právníhO- důvodu čí 5. 7188. 
zmatečnost zaviňuji jenom skutečno-sti označené v § 477 čís. 1 až 6 
a 9 c. ř. s. čís. 7228. 
ustanovení posledního odstavce § 409 c. ř. s. platí také v řízení nespor
ném a vztahuje se najmě i na povinnost dlužníka k náhradě útrat čís. 
7494. 

Neurčitost žalobní prosby viz žalob a. 
Nezbytnost výměnku viz v Ý m ě- n e k. 
NezdatnGst viz n á hra d a š k a d y pod I e § 1315 ob č. z á k. 
Nezletnec: poktld jsou jeho odpúrci ve sporu neoprávněni ku stížnosti čís. 6961. 

- a úp i s v á 1- e č n é p t"t j č k Y viz v á leč n á p u j č k a. 
Nezmocněný jednatel viz jed n a tel s tví bez pří k a z ll. 
Neznámý pobyt (§ 159 obč. zák.) čís. 7615. 
Německo a měn a viz měn a. 

bll r s o v n í r o z.h o·d čís o u d v.iz. r o z hod Č 1- s o II d. 
- nárok na .uznání nemanželského otcovstvÍ proti tuzemci dítětem, zrozeným 

v Německu čís. 760l. 
Nicotnost smlouvy viz n e pIa t n o s t s ID 1 o u vy . 
Notář: do rozhodnutí rekursriího soudu o jeho poplatcích jest nepřípustn)' dovo

lací rejkurs čís. 6805. 
§ 180 not. ř. nevztahuje se k vydohytí poplatků za sepisování soukromých 
listin; odměny notářů za podání k úřadům se neupravují podle § 179 not. 
řádu; pokud nelze povoliti exekuci podle exekučního řádu na základě usne
sení, upra,vujícího v nesporném řízení poplatky notářů čÍs. 7093. 
při děl e ním u po z li s tal o s t i s o ude ID vi-z též p o z Ů s tal o· S t. 
bylo-li mu svěřeno projednání pozt"tstalosti, jest oprávněn provésti podle 
§ 125 nesp. říz. též výslech strail1 čís. 7563. 

Notářský sp-is: pokud nejde o darovací s1tb čís. 6743. 
po-stup pohledávky v darovacím úmyslu; není ho třeba, jde-li o t. zv. 
odevzdání sy.mbolkké čís. 6980. 
pokud vyžaduje fonny postup pohledávky mezi manželi čís. 7073, 7271. 
byla-li pohledávka mezi manželi postoupena na místo placení, forma: 
notářského spisu čís. 7650. 
nevyžaduje formy sml-ouva, jíž se kdo zavázal plniti třetí osobě za to, 
že se příjemce slibu vzdal dědických práv čís. 7085. 
není ho třeba, byl-li slib dt"tchodu zaměstnavatelem bývalému za'měst
nanci obchodem čís. 7197. 
není exekučním titulem pa-dle § 1 čÍs. 17 ex. ř., obsahuje-Ii pouze úmluvu 
o budoucím po-skytnutí zápůjčky čís. 7399. ' 
formy nevyžaduje úmluva mezi manželi .při dobrovolném rozvodu, podle 
níž převzala manželka byt a ob-chOd se všemi zásobami a zařízeními, 
začež vzála na sebe vzájemná plnění čís. 7636. 

Nouze podle § 154 obč. zák.: podmínky čís. 7635. 
Nouzová stavba viz s t a v ball o II Z o v á. 
Novela o právu manželském viz r o z 1 II k a man Žl e.l s 1 v í. 
Novoty: zákaz no-vat v rekllrsu platí i pro řízení exekuční čís. 7166. 
~ pouhé popření totožnosti osoby povinného s odsouzeným nelze pokládati 

za novotu čís. 7283. 
Nucené narovnání v úpadku viz úpa dek. 
Nutná výživa rodičů viz v Ý ž i vn éro dič Ů. 

138' 
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Obec: pořad práva viz tamže (ohec). 
B r TI o, P r a 11 a atd. vi;' Brn o, P r a h ~ atd. 
dohoda, jíž se poplatník zavázal obci, že jí nahradí rozdíl, jenž jí vzejde 
na obecních a školních přirážkách slevou výdělkové daně na základě přízni
vého dobrozdání fi'nančnÍ komise obce, podaného finanční správě příčí se 
zákonu čís. 7540. ' 
fučen za škodu, dala-Ii vykliditi zabrané místnosti až po 30. červnu 1921 
čís. 7667. 
zřelcnutí se vedení exekuce vyklizením ná,iemníků či s. 6998. 
rozdíl mezi obecním statkem a obecním jměním Čí"5. 7456. 
pouhé usnesení obecního zastupitelstva (městské rady) o upuštění od vý
povědi neh od vyklizení nedává ještě vypovězenému nájemci právo, dovo
lávati se takového usnesení či s. 7562. 
odvolání na usnesení. obecního zastupitelstva mu_si býti obsaženo v kon .. 
textu plné moci a nestačí ani jeho. dodatečné připsání na plné moci již vy-,_ 
dané ani přiložený ověřený opis protokolu o schůzi obecního zastupitelstva 
čís. 7409. 
vČ ech ách: úmluva o. sudišti nevyžaduje ku své platnosti schválení okres. 
zastupitelstvem; lhostejno, že byla obsažena v listině, obsahující závazky' 
obce, jež vyžadovaly schválení okresního zastupitelstva čís. 7291. 
na Mor a v ě se vyžaduje usnesení obecního. zastupitelstva k závazku 
udržovati (opravovati ) cizí plot, nikoliv však schválení zemského výboru 
čís. 6828. 
ú p r a v a f i TI a 11 ční h o h o s p o. d á ř s tví (z á k. čís. 329/21): -§ 5, 
(4) a (5) zák. vztahuje se í na případy hospodářské správy vedené -před, 
účinností zákona; lhostejno, zda jde' o staro-stu dosud úřadujícího či již jsou .... 
cího mimo úřad; nerozhodl-li dos1.j.d dohlédací úřad o povinnosti k náhradě 
škody, jest žalobu pro.ti staro-stovi o náhradu škody pro tentokráte Gdmít-
nouti Č, i 5. -6706. , 
ro-zhodnutím dohlédaciho úřadu rozumí se na Moravě mzhodnutí zemského 
výboru jako stolice prvé; účty z doby před nabytím účinnosti zák. čís. 
329/1921 čís. 7053. ' 
školní: zaměstnanec její viz z a mě s t n a n e c O' b ce š k o I n í. 

Obecná cena při odhadu viz od had. 
Obecní zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c o- b e c n í. 
Oběh záklon-flIÝch platidel viz m ě 11 a. 
Obchod: pomoc,ný ve smyslu čl. 273 obch. zák.: spadaj.í sem i t. zv. přťpravné 

obchody; i koupě inventáře pro zamýšlenou obchodní živnost hostinskou 
a kavárenskou a nelze se odvolávati na předpis § 934 obč. zák. čís. 7626. 
význam právní domněnky čl. 274 obch. zák.; pokud slib důchodu zaměst
navatelem bývalému zaměstnanci. patří k ,provozu obchodu; předpis čl. 273 
prv}' odstavec obeh, zák. zahrnuje v sobě též Iíberality čís. 7197. 
fixní: čís. 6840. 
kompensační: nicotnost jich, nevyhovují-Ii příslušným nařízením minister
stva veřejných prací; vrácení toho, co bylo -plněno -na základě takových 
obchodů čís. 6918. 
viz též uhlí kompensační. 
řetězový viz lichva válečná. 

ObchOdní knihy viz k n jhy ob c hod n í. 
pomocník: jest jím obchodvedoucí čís. 6880. 

pokud jest urážka dúvodem propuštění čís. 6852. 
nastoupením do válečné služby vojenské pomimda pojistná povinnost 
k pensijnímu pojištění čís, 6880. 
soud oprávněn přezkoumati nález kárné komise i po stránce hmotného 
práva; tím, že se strany shodly, že o propuštenÍ zaměstnance má roz
hodovati kárná komise bez odvolání, nejsou dotčena práva zaměst
nancova, vyplývající z § 29 zák.; mini důvodem k propuštění obchod-
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ního pomocníka, že se v soukromém životě vydával ne právem za dol(

tora a profesora čís. 6948. v, 5 '1 bch 
, b d V

' • 1'0 důvod propuštění podle § 27 CIS. zae o o . 
trest na S\ o o <.: Ja.~ " d _, _ §' 27 čís 1 zák dúvodem pro-
pom.; pokud jsou jcdnam HV€'! ena v . . 
puštění čís. 7119. . v'k k lom-
'est důvodem ku propuštění zaměstnance banky, da!-,h pn ~z ). 
bardu cizích cenn}'ch papirí't jsou~ích u ?anl~y Jen v uS:th,~,:e ~,d~~~t ~ 

v I <;:' dati zamestnanCl duvod prapus enJ Vll. '.v 
~~~JI=irj~;!~ ~~~~,~ln;U7tráci ~právnění uplatňovati jiný důvod, Jesthze 

takOVý dÍlvod tu byl Cl s. 72::19. . v. 
y V' v tnance ze služby a111 zamesmanec, 

ani zaměstnavatel, propous!ť]e ~ames v není ovjn~n oznámiti důvod 
vystupuje yře~ča~ne ~e sluze~mho ~)o~pe~~Ud neťde o vzdání se důvodu 
propuštěni (predcasneho vys oupem , 
propuštění čís, 7384. y v' 7518 

k d UJ·e § 29 zák nároky zarnestnance CI s. . 
pa- II uprav ., v ' 

ObchodvedOUcí jest obchodním pomocmkern c I s, 6880. . '", zda ter-
, 'I b 'hodú v tuzemsku nezaleZl na tom, 

ob\i1í: pro nj~otnost ter:mnOvyc.l. Ov CIt é a zda byly sjednány cizozemcem s pří
mínove obchody JSou v CIZlne pa 11 

slušníkern zdejšího Státoll č í 's~ ,~~71·1 t' ohl~dávka třebas byly ujednány 
z termínových obchodu neVZnl ~ p a.n~ p.. 'v jimž byly ujednány, ne
v cizo-zemsku, kde jsou dovolene; am OITlISIOnar, 
může vyvozovati nároky čís. 7490.. . 41 ex ř pokud 

Obmezetú exekuce: pOl(~ld yř,ípuv\.~no podle ~r~,he,~~ o~;~:~,~~ ~xekuce· Č j's. 7115. 
nemůže b),ti vvmahaJlcl ventel nucen Jl,ne, 

_ sporu na útraty a odvolání viz o d vol a n 1-

Obmyslný držitel viz drž b a. 

Obnova hranic viz, hra nic e. " . v ). dlužno provésti mezi těmi, 1<dQŽ 
_ řízení sporneho (§ 5~0 a hnl a s!. c. r. s. třebas po skončení hlavního sporu 

byli stranarul ve .av!11m spor~" ~ , 
byla pohledá;ka postoupevoa ~ lIS. 7p~~~ti ještě dřive, nežli došlo 

o tl I e § 530 Čl s. 1-4 c. r" sv··, ze 

p k právopla~n.é~u ods~l\'Z~l11 _ ~l:~i ~~~1na dříve, než bylo z~hájeno 
pod I e § 530 c I s, 2 c, L s .. b) -, lh o t odle po-sledl11ho ad

,trestní řízení, př~chází v ÚVtl~t~ ~o~t:e by us: l~zsudek zakládal vý
stavce § 5'34,.c., r. ~.; n~~yh, ~ v ~lv~ č.' stačí byla-li třeba kromě ji
hradně na knve vypove, 1 ~~ CI / v ě 'křivá' výpověď základem ro-z-
ných důkazů též talwva ~ ,Je ( 1vn ~ , 
sttdktt ve hlavním sporu C I s.· 708/. 

'k k ph nemanželském 
pod 1 e § 53? vČ,í s. 7 c. ř. s.: ohledně zkous y rve 

otCŮ'vstVI Cl s. 7131. . 'v t není novOU okolností ve smyslU 
pokud důkaz a- ,chorobe ZVlre e 
§ 530 čí 's. 7 c, L s. vČ i s .. 67~5. 'tku ro niž strana nemá vlibec 
ve spOrtl nel~e up!atnova-tt l~a~! ne'ví~ nalezla-li strana teprve na
dlikazů nebo len dukazy~ ~,~IC ~mitku' -může je uplatniti~ žalobou 
Potom dúkazv opodstatnullcl na v :.... 7613 

- < 30 v' 7 c r s' Cl s. . 
o obna-vll podle § 5 C1S. .... : ,st že se svědek,' znalec 

,pro ža· obu o Gbnov~, pov~U~, l~e O~ě~~Oln~ati konečná lhůta poole 
nebo strana dopusttla knve .Y~P h k~l~ostí v důvodech trestního 
» 3 § 534 ř s ca d0' Jmyc o ~ v , v' S C1S. ' c .. ,., v' IhOta podle čís. 4 § 534 c. J. s, Cl. 
rozsudku uved~nych konecna u _ - -

7369. .' 'dovod podržeti věci, může je od p~í-; 
Obohacení bezdůvnd:né: odpadl-li. pr:~~lll U,t ·,~o zda" je dal na vlastní či na CIZl 

jemce požadov~t~ ten, kdo Je ·a, lOS eJ ' ,V" 

skutečný dluh Cl s. 6756,,' 'v'. t zda má ten kdo uplatu pnjal, 
s hlediska § 1437 obč. zak; nezale~l v~a i~~ch hodnotá~h č I s. 6999 
ji v rukou ještě v pÚVOdlll podobe c, v 
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~~~~!d7~f~ postupnik oprávněn domáhati se na postupiteli vydání částky 

nár~k proti věřitelům ;1a vr~cení, .. ~l?ži~a-li P?jišfovna na soudě pojistn' 
pen~z ~ napotom se ukazalo, ze pOjlsteny nemel naň nároku čís. 7407. y 

Obrat: dan VIZ d a 11 z obr a t u. 

Obročnik: ?ěžn.é l:žitky, jež mu příslušejí pro jeho osobu, jest oprávněn sám si 
vy~a.~ah, trebas se mu započítávaly do kongruy čís. 6885. 

Ob~ov~ uradovna St. poz. úřadu viz p o z e li k o v Ý ú řad 
Obycej VIZ Z V Y k los t. . 
Obži~~tí služebn"D:sti byt~ yiz s,1 II ž e b II o stb y t ll. 

Oceneru sporu: p rl mez Itl mnl rn II r Č O' v a c í fl} n á vrh II viz 11 á vrh II r Č 
vale]. ~ 0-

P ř i věc ~ c hne pat r fl Ý c h vilz TI e pat r II é věc i. 
~~ro.,~~odtll.e o tom; zda rozhodnouti o odvolání přísluší pětičlennému 
Cl tncIennemu senatu odvolacího soudu čís. 7608. 
hodnota p~edm~tu rozepře? yýma;: kauční hypoteky čís. 7567. 
hodnot~ p:edmet~ .sporu pn zalobe o zmatečnost; odvo-lací soud není 
t~. op~av~en ocemtl hodnotu předmětu sporu čís. 6946. 
p~1 u!cem hodno,ty p,odle § 502/4 c. ř. s. platí předpis § 54 j. 11., podle 
nehoz se nehledl k mokům čís. 7410. 
podle § 500 c. ř. s. jest neodporovatelným i tehdy, byla-Ii hodnotía 
sporu stanovena dodatečně usnesením čís. 7525. 
y,e s~oru ~,zrušenÍ exekuce vyklizením najatých místností pro způ-sob 
nze11I a pvnp~s,tnost opravných prostředků hodnota, na niž bvl tento 
spor ocenen c I s. 7625. p 

Odbočka jednoty Sokol viz S o k o I. 
Oddělené bydlli.ště viz prozatímní opatření podle § 382 čís 8 v 
Oddělení pozůstalosti viz pozt'1st.-alost. ' . ex. r. 
Oddělné právo v úpadku a vyrovnání viz úpadek vyrovnání 
Odevzdací listina viz p o z Ů s tal o st.' . 
Odevzdání zboží při dopra_vě železniční viz cl o Dra važ e 1 e z 11 i ční. 

symbolické při zástavním právu viz z á s t a v n í p r á v o. 
- - a spis notářský viz not á ř s k Ý s p i s. 

Odhad p o z Ů s t a los t: viz p o z úst a los t-
pat r o n á t n í c h b ř e m e n viz p o zem k o v á r e for m a (náhradní 
zákon). 
za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty viz 
dávka z pří,růstku hOldnoty. 
mís top ř í s e ž n é s e z 'n á n í viz tam ž e. 
při odhadu nemovitosti k návrhu berního- úřadu za účelem vyměření pře
vodních poplatků ku dni prodeje nemovitosti, dlužno přihlédnouti též k dří
vějšímu odhadu k návrhu zemského i!nspektorátll, předsevzatému k témúž 
dni za účelem vyměření dávky z přírůst~u hodnoty či s. 6990. 
příslušným-li sborový so-ud, nemůže převésti celé úřední jednání na okresní 
soud; konečné usnesení vyhraženo sbO'fovému soudu, jenž má rozhodnouti 
též o tom, zda má být odhadní operát doplněn čís. 7180. 
73 účelem určení nájemného práva podle § 225 ex. ř. a odškodnění podle 
§ 227 ex. ř. či s. 7480. 

Odhadce: pokud jde o smlouvu o odhadci; přípustna i o-hledně stanovení odměny 
advokáta č, s. 6723. 

Odkaz: oprávnění odkazovníka súčastniti se odhadu pozůstalosti za účelem vymě
ření povinného dílu, hrozí-li mu povinnost podle § 783 obč. zák. čís,. 7267. 
odkazovník není oprávněn stěžovati si do usnesení, jímž bylo pozůstálostní 
řízení odloženo čís. 7269. 
určení správce pozůstalosti spolu s vykonavatelem p.oslední vůle, z které 
částky pozůstalostního jmění jest je zaplatiti; vliv pozůsta1ostního soudu 
na zpusob vyplacení od:mzů čís. 7295. 
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Odklad exekuce pod I e § 42 čís. 4 ex. ř.: předpoklady jeho:. pokud nelze 
pod I e § 42 a nás 1. ex. ř. povoliti, vedena-li exekuce na výmaz 
práva a bylo-Ii vydání výmazného prohlášení závislo na vyplacení 
odstupného čís. 6669. 

pod I e § 42 čís. 5 ex. ř.: stačí, že byly námitky podány aniž by 
záleželo na tom, zda jsou důvodri.y čís. 6672. 

pod I e § 42 čís. 5 ex. ř.: k žalobě o zrušení exekuce ~~ nemov~tost 
z důvodu, že vymáhající věřitel se zavázal propust-tl nemovitost 
ze zástavy čís. 6705. 
újma podle § 44/1 ex. ř., prodal-li dlužník nemovitost se závazkem 
dáti nepřevzatá břemena vymazati čís. 6705. 
nelze povoliti při exekuci zajišťovací čís. 6905. 
při usnesení o odkladu jest přihlížeti k zájmům obou stran; pokud 
jest uložiti jistotu po odkladu exekuce ~ í s. 7029.., . v , 
není důvodem k odkladu exekuce drazboll mOVitosti, byla-Ii tretl 
osobě povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání nároku 
dlužníkova na vydání věcí těch, jež má vymáhající věřitel ve své 
moci a jež odpírá vydati oné třetí osobě čís. 7138. 

_ _ _ průtah exekuce, zpúsobený jejím odkladem, není o sobě dúvodem, 
by byl odkla-d učiněn závislým na zřízení jistoty dlužníkem CI s. 
7411. . , . ." ••. I 
okolnosti rozhodné pro- pOSOllZe11l otazky, zda vymaha]ICl vente 
jest ohrožen odkladem exelmce proti spolku čís. 7555. 

vyklizením a s y 11 d i kát n í n á f o k viz syn d i kát n í ruč e n í. v 
_ byl-li povolen až do ro-zhodnutí o žalobě podle §.§ ~5 a 3? e~., r., 

jest tím rozuměti rozhodnutí právoplatné; uspokoJe111 vymah~]ICl,ho 
věřitele múže býti ohroženO' také tím, že mu nebude byt povmnym 
včas uprázdněl; a že mu tím bude znemožněno splniti vlastní 
smluvní závazek čís. 7066. 

_ _ _ podnájemník nemá vůči pronajímatel.i nároku na odklad; pokud se 
nemůže vuči pronajímateli domáhah odkladu spolunájemník čís. 
6727. 

_ _ _ (z á k o.n ze ·d n e 31. b řez II a 1925, čís. 51 sb. z. a n.): bý
valý. vlastnik vydražené·ho domu nemá nároku na odklad exekuce 
vyklizením čís. 6696. 

__ ~ vyloučen. byl-li domovnický poměr zrušen z důvodů § 3 čís. 3 zá~.; 
rózsudek o zrušení domovnického poměru nevíže tu sou~; oprav: 
nění rekursního soudu, dáti vyšetřiti rozhodné okolnosti ohledne 
uplatněných důvodů zamítnutí návrhu čís. 6821. 

_ _ _ určení lhůty .y 'usnesení, utčujícím náhra~u za užjvání, bytu; ne
bvla-li určena, nepO'~bývá odklad platnost~ proto, ze nahrada byla 
dioa až po uplynutí osmidenní. lhůty čís. 6926. 
vdova po zaměstnanci s naturálním bytem nemá nároku na odklad 
exekuce čís. 7068. 
s hlediska § 1 zák. nezáleží na tom, že náhradní, by! nájemní~u 
nabízený nevyrovná se jeho dosavadnímu bytu, nybrz rozhodUJe, 
zda jeho potřebě odpovídá 'čili nic čís. 7075. 

_ _ _ celkOVý odklad exekučního vyklizení místno~tí nesmí ~řekrvočiti de
vět měsíců; lhůty odkladu musí následovat: bezprostredne za se-
bou či s. 1130. .• ·1 o ď 
předpis § 3 .Čís. 3 b.od c) nelze rozšiřovati na urazky cenu ro my 
zaměstnavate1.nvy č: í ·s. 7284. 
byl-li dovolací rekurs podán ještě před uplynú!ím lhůty od~la~u, 
jest o něm rozhodnouti, třebas se tak ~~alo az, po u~lynuh teto 
IhMy' ro-zsah vylučovacího důvodu § 3 CIS. 6 zak.; neJsou. vylou
čeny:'pachty zemědělských podnikú čís. 7436. 
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k rozhodnutí o návrhu ,není zákonem řed' . , 
ani slyšení stran nebo jiných účast l~ků' epsano anI, ustní jednáni, 
kazlJ nebo nutn~lch šetření soudem zn úř~d~:o~eden]1 čnut~ých dů-
Podle § 3 C'I'S • za 'k se • ct . ,vy ou em odkladu 

•• J • vyza liJe ohro v 
, 'y, 

matele neb obyvatelú domu čís. 7457. zem vaZOe a to pronaji_ 
k okolnosti, že jde o byt podle § 4 'k 1 ' 

VYkonater;~~i~ž~~~ nve~y~a~l~ ~7~eld~~as ~1a přet~~s" v n~::é Vst~fi~LV2~~. ~~~~ 
Odměna advOkáta, notáře viz a rl v o k a' t n' t ' , , b " , o ar. 
~ T za .zpravy erOl spravě viz spr á vab e r II í. 

Odnt;itnUt,l znallce viz z,l II a ~ e c. 
Odnětí otcovské moci viz o tec. 
Odpočivné zaměstnance a p o zem k o v' r e for m a viz 

for !TI a (n á hra rl o v Ý z á k o n). a p o zem k o v á r e-

OdplDf zásvtavního věřitele viz věřitel z.ástavní 
- n~prekonatelný viz fa.zluka manželst~ví . 

p rctl, r,o) z vrh o v é m r o k ll' viz dra ž b a v n II cen á (I'ozvrh 
po am . nejvyššího 
proti prozatímnímu opatření viz pro z a t I' mnl' op t' , 
p~' b ' " ' a renl. 

Od ~ ~ ldz a v, e ~ I S V e p r a v n o s t i viz z b a ven í s v é p r á v n o sti. 
POV:d o~Olact VIZ d o vol á n í. 

- zal0brú] b: ?bSahbující~ pouze popření žalobl1ího děje a návrh na zamítnutí ža 
o 111 pros y cÍs. 7114. -

- - neb~lá~li, ~odána, ve Ih~tě, >'Ize učiniti návrh na vydání rozsudku ro 
~T~.Sk7~~6.1 po te, .kdyz byla pak žalob-ní .odpověd' opozděně pOdfna 

Odpůrčí nár?k,: nelze ~?poro~v~ti .smlouvě, jíž ,byla postoupena třetí osobě nemo-
Vitost, do nlZ dluzmk lllvestoval předpokládaje že se mu 't ti 
dostane čís. 6728. ' ,. nemoVI os 

~)~porovatelnost určitého práva něstačí by J'řž proto bl'lo b ,~. , 
I Jeho nabl'ť p" , t ' ezucmnym 

d . 1 ,rav~lm ~~s upcem nebo. právo odvodcovo opíraJ'ící se 
o o' pOlovatelne pravo c I 's. 7503. ' 
k O?.prru ~odle, § 8 odp. ř. ]est .oprávněn jen věřitei, jemuž přísluší 
~enezl a, ,po :Ieday~a; pokud .Je~t ~dpor. přípustným, zmařeno-li Gdpo
ovat.elnym Jedna11lm uspokolem naroku na jinaké než pen~~'t' I" 
č Í.s. 7598. " eZI e p nem 

_Odstra.J1;~ní no~zové stavby viz s t a v ,b a n.o u z o v á. 
Odsh,tp od smlt:~uvy: n:~řizen_li 'akreditiv anÍž byl kupitel ochoten J'inak .. t't' 

kupm cenu Cl s. 6800. zaJls I I 

návr~ podle § 921 obč. zák. může věřitel uplatniti jen tenkráte když 
od smlouvy odstoupí.; při odstoupeni od 'smlouvy dlužno do.drž~ti po
stup~ podl~ ? 918 ~bč: zá~.; prohláše,ní odstupu stává se účinným teprve 
kdyz dluZlllk zrn eska lhutu čís. 7073. ' , 

OdStupné viz ochrana nájemců, 
~pško,dné za zabrané. místnO'sti viz z á bor byt u pod", e §. 225 
Od " . ex. ř. čís. 7480 . 

. ~ct(}vací úlad viz s o.u P i s.p ohl e dá vek. ' 
Od-uznání manžet.,kého původu viz dít ě. 
Odváděni vody:. s l.u ž e b n O' s ,t··víz tam ž e. 
Odvoláni': O',c e n ě"11 i spor II viz tam ž e 
"- 11 e pří ~ II S t n o s top r a'v n é hop r o s tře d k u viz též op r a v n Ý 

p}' o str ~ d, e k, d o. vo.l á 1.1 í, stí ž n o st d o vol a c í. 
prezkoumapl rozhodnuti o námitce rozsouzené rozepře viz r o z e pře r o z
Souzena. 

poku:d l~e je sepsati p~otgkolárně; odvolání odevzdané přímo soudci ·nelze 
?okladatl, ,za odevzdane s~udu, 'poku9, není včas, pOdána stížnost do po
stupu prveho ·soudu, byla-li podana pnmo u druhe stolice čís. 6708. 
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k ustanovením tarifu nelze přihlížeti z úřadu čís. 6798. 
neuznal-li odvolací soud za vllOdno opakovati důkaz znalcem Cl s 6860. 
pokud není odvolaci soud povinen naříditi nové ústní odvolací líčení, ačkoliv 
mu byla věc vrácena zrušovacím usnesením dovolacího soudu, by ji znovu 
projednal a rozhodl čí ·s. 691 L 
do usnesení odvolacího soudu, jímž bylo. řízení přerušeno, jest nepřípust
ným rekurs č ,ií"5. 7003. 
proti usnesení o-dvolacího sOt!du, jímž bylo jako nepnpustné odmitnuto 

-r.:,odvolání z usnesení prvého soudu, jímž bylo. rozhodnutO' O' žalobním nároku 
obmezeném na ú tra ty, . jest přípustným rekurs na dovolací soud; bylo-H 
rozhodnutí prvého soudu o žalob-nim nároku, obmezeném na útraty, vydáno 
ve formě usnesení, jest odvolání z něho nepřípustné čís. 7665. 
na lhůtu k němu pokud nemá vlivu doplnění rozsudku čf s. 7182. 
nejde o překročení odvoiacíhc návrhu, zrušil-li odvolací soud rozsudek 
prvého soudu, ježto postrádal potřtbných skutkových zjištění vzhledem 
k svému odchylnémLl právnímu názoru, třebas odvolání navrhovalo pouze 
změnu rozsudku č i s. 7307. 
pokud lze odchylně hodnotiti výpovědi svědkľt čís. 7337. 
o tom, zda přísluší rozhodrwuti pětičlennému či tříčlennému senátu odvo
lacího soudu rozhoduje jedině, zda rozhodl v prvé stolici samosoudce či 
třÍčlenn~r senát; na hodnotě předmětu SPOnt nezáleží čís. 7608. 
uplatněn-li odvolací důvod nesprávného ocenění průvodů aniž učiněn návrh 
na změnu rozsudku, pokud nelze rozsudek prvého soudu změniti čís. 7619. 
vz.dání se ústního odvnlacího líčení (§ 492 c. ř. s.), prohlášené v zákonných 
lhůtách, nemúže, býti ·vzato zpět s právním účinkem; nesouhlas strany s pro
hlášením procesního. zmocněnce nemá tu v)'znamu c í s. 7670. 

Oferta viz n a·h í d k a. 
Ohrožení při prO' z a tím ním 9" pat ř e n í viz pro z a t i m n í o pat ř e n í. 
Ochrana československé měny viz .m ě 11 a. 

důvěry v e v e ř e j n é k n i h y v:z k n i h v v e ř e j n é. 
nájemců: prol1ajímatel nemJÍže se domáhati na nájemníku, by byl uznán po

vinn~'m dáti svému podnáiemníku v~rpověď z bytu či s. 6768. 
nájemci není nemožno, by o,dstrani1 z bytu podJ)ájemníky čís. 7270. 
o námitkách proti výpovědi jest provésti sporné řízení a rozhodnouti 
rozsudkem č i s. 6838. 
podle kterého. zákona jest posuzovati nárok na vrácení přeplatku čís. 
7026. 
nebylo-li za platnnsti zákonů o ochra..l1ě nájemců nájemné smluveno a 
placeno v penězíc~ .měny československé, jde o smlouvu nicotnotl čj s. 
7043. . 

zákony' o' ochraně náiemcú nebylo dotčeno rozvázání nájemní smlouvy 
zánikem věci podle § 1112 obě. zák. čís. 7445. 
zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.: pří
pustnost 'dovolacího rekursu při pře ruš e n í říz e 11 í podle § 25 
zák. čís. 6665. 
§ 25 ,zák. nelze užiti ve sporech, v nichž nejde o zaplacení nájemného, 
nýbrž úplaty za bezdůvodné užívání bytu čís. 6665. 
o nároku dřívějšího nájemníka na opětné pronajetí místnosti jest roz-
h.odovati v řízení sporném či s. 6832, . 
§ 1 (2) a § 4 (3) nelze použíti na nájmy, jež nepodléha~t zákonu o 
ochraně nájemclt čís. 7018. 
§ 2 (3) zák. nelze pouŽiti, uzavřel-li pro datel nemovitosti, s kupitelem 
nájemní smlouvu s tím, že byt do určité doby vyklidí ~ h;. 74Q6. 
otázka zda nájemce,. příslušník českobratrské církve, Jest povtnen pla
titi ko~telní ,příspěvky' pro katolickou církeV k 'f1Ikám pronajíma.tele. není 
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p~e~určtljíd povahy pro spor o placení zvýšeného nájemného od" d 
neneho § 12 (2) zák. čís. 7389, ' uvo ~ 
v řízení. o svole~í k výpov~di jest nepřípL!st!1)rm dovolací rekurs proti 
usnesem rekursfllho soudu 1 v otázce útrat čís. 7649, 
»najatými místno8tmi« ve Emysltl § 7 (1) zák J'sou všechnl' d ~'" 
dané míst ť . h" t ,- . o UZlvaOi 

~ nos 1: V OlC z Jes provoz ovana živnost, nechť jest právní 
mer posuzovah jako nájem v užším 'slova smYslu nebo J'ako pacht c"~o-
7522. . lS. 

d?'hodou ?odl~ § 12 (I) zák. rozumí zákon dohodu o zvýšení 'nájern_ 
~ehp z,. nekt~reho z dllvodů § 12, nikoliv smlouvu o novšechném zv' 
sem naJemneho čí 5, 7652. I y-

§ 14 čÍs. 2 zak. předpokládá že byla nájemní smlouva již uzavřena 
čis.6973. ' 

i ~dyž se podnájemník zavázal snudním smírem ku placení padnájem_ 
neho ve výši, odporující předpisům zákona o ochraně nájemců jest 
tat~ d.?hoda !1eplatnOl~ a nezahrnuje v sobě vzdání se nároku n~ vrá
cem preplatku a to am za dobll minulau čís. 7345. 
n~pl~tnost dohodl'o nájemném týká se pouze této dohod\' o nájemném 
mkohv však samé nájemní smlouvy čís. 7242. • , 
P?kr?čoval~li nájemn}k )en v, nájemní sml~uvě svého předchlldce, Uza
vrene, vza p'revdp~,~ladll § 14 zak., neplatí am pro něho záštita zákona co 
do vyse C1l1ze C 1 s. 734b. 

n~pl.at~ostv zvýšení nájerril1ého :1ad n;íru doyolenou zákonem; právo na 
vIac~m preplatku: 1?od,le I{~~r~~o zak?na Jest posuzovati nárok, pro
cesm s.o~dce ~USl s~ sam ~JIStJtl, zda J,est správným tvrzení nájemcovo 
Ov protJzal~onny~.h pr~pJatclch; § 25 zak. neplatí pro spory o vrácení 
preplacéneho naJémneho čís. 7026. 

nicotnost, smlouvy o k a tl pin á h Y t k u; dlužno vrátiti kupní cenu 
a s druhe strany nábytek; pokud dJ!Jžno přihlédnouti k opotřebení ná
bytku čís. 7464. 
historický vývoj § 18; postoupení bytu; rozsah vzájemné povinnosti 
stran k obnově dřívějšího stavu čís. 7429. 

n ,e d o. ~ o I ~ n á .ú p I, a,t a ~~ s~yslu § 20 (2) z~I{., kaupil-li nájem
mk soucasne s uJednamm najeml1l smlouvy ohled ne obchodní místnosti 
od prQnajímatele zařízení obchodní místnosti a zboží čís. 6677. 
nicotny jsou podle § 20 (2) jen smlouvy 00 úplatě, nikoliv smlouvy o 
P.osto~pení vmístn?~tí nebo o nájmu místnastí, které byly při té příle .. 
ZltoStJ uzavreny c I s, -6690. 
okolnosti směrodatné pro posouzení, zda jde o nedovolenou úplatu po
dle § 20 (2) zák.; sHb úplaty dosavadníhO' nájemníka pronajímateli za 
to, že pronajme obchod kupci téhož druhu či s. 7430, 
přenechal-li nájemce najaté obchodní místnosti k dalšímu samostat
nému provozování zavedeného již obchodu na delší dobu za provisi 
z obratu, vztahuje se na úmluvu předpis § 20 (1) zák.; okolnost, že 
nájemník bydlí jinde, pokud jest předpokladem důvodu výpovědi -po
dle § 1 (2) čís. 7 zák.; podnájemní smlouva bez souhlasu majitele do
mu čís. 7466, 
pod § 20 (2) zák. nespadá případ, když si nájemník dal poskytnouti 
plnění od pronajímatele, za to, ž'e si sám a ze svého opatří a zařídí při-
měřené a dostatečné náhradní nájemné- místnosti čI s. 7541. . 
§ 20 (2) zák. platí i při postoupení místností ·do podnájmu; pokud od
poruje § 20 (2), byl-li ten, kdo chtěl dosíci podnájmu potřebných ob
chadních místností, nucen zaplatiti podpronajímateli také požadovanou 
náhradu čís. 7594. 
smlouva pachtovní, na niž se nevztahuje zákaz §' 20 zák., bylo-Ii úče
lem smlouvy, postoupiti hostinskou živnost; vzdání se koncese; nemá 
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v}'znamu, že se postupiteli nepodařilo získati koncesi pro SVOll osobu, 
okolnost, že postupitel neprovozoval nějakou dobu před uzavřením 
smlouvy živnost, nepřichází v úvahu čís. 7626. 
v}'kladní skříil není mís t n o stí aniž součásti místnosti ve smyslu 
§ 30 zák. č i s. 7089. 
buffet v divadle není »místností« ve smyslu § 30 zák. čís. 7442. 
v_yloučení z ochrany: 
pojem »přestavby« a »nastavby«; úprava neobytného bytu v obytný 
čís. 6788. 
po-kud 5"e úkon nevztahuje na domy, přestavby, přístavby a nástavby 
domů, pro něž bylo uděleno nebo se udělí úřední stavehní povolení -po 
27. lednu 1917, či s. 7018. 
předpis § 31 (1) čís. 1 zák.· nevztahuje se na místnosti, které 
byly sice po 1. květnu 1924 upraveny z neobytných na obytné, avšak 
na náklad nájemníka čís. 7143. 
byl-Ii byt zničen po·žárem a po 1. květnu 1924 majitelem domu znovu
zřízen, jde o místnosti znovuzřízené po 1. květnu 1924, na něž se ne
vztahuje ochrana nájemců; lhostejno, zda znovuzřízení bytu je pří
stavbou či nástavbou ve smyslu stavebního řádu či s. 7383. 
ustanovení § 31 (1) čís. 2 nevztahuje se na místnosti obchodní, určené 
k provozování živnosti, třeba k obchodní místnosti byla přičleněna 
obytná místnost, tvořící s ní jediný celek čís. 7342, 
pokud jest nájemce povinen k obnově podnájmu, nestaví-Ii nájemník, 
nýbrž pronajímatel čís. 7508. 
pojem sociálně po.ji·šťovacího ústavu ve smyslu § 31 (1) čís. 3 
zák.; pokud sem spadá dělnická nemocenská a podpÍlrná pokladna 
čís. 6735. 
pokud stala ,se vzhledem k § 31 čís. 3 zák, smlouva uzavřená na ne~ 
určitou dobu smlouvou na dobu určitou; kterak bylo zameziti obnovel1l 
smlouvy čís. 7023. ' 
§ 31 čís. 3 zák. na nchL náj. nemá zpětné účinnosti a nedot5'ká se ?á
roku na vrácení nájemnéhO', pokud bylo proti pteopisům dříve platnych 
zákonů o ochraně nájemců přeplaceno čís. 7652. 
n á hra d TI í m byt e m ve smyslu § 31 (2) zák. není byt, o němž se 
strany dohodly soudním smírem čís. 6892. 

Ochranná známka viz známka ochranná. 
Okres: okresní spravni komise nemůže se domáhati pořadem práva na obci. ná

hrady ošetřovacích příspěvků na chudého příslušníka obce ve svém SIrot-
činci čís. 6943, v d 'k 
pořad práva: zda jest zastupitelský okres povine~1 nahraditi svém II úre nt u, 
co tento za něho 'zaplatil třetím osobám. Dodatek ll. 

Okresní 'politická _ správa a iábor bytu viz z á bor byt u. 
- správní komise viz O" k r e s. , ' 
_ zřízenec viz zaměstnanec okresnl. 

Omyl: v -podstatné části při prodeji losů čís. 7663. 
Opatrovanec viz Q. pat r o v II í k. 
Opatrovnický soud ·viz s Q. II d o· pat r o v nic ký. ~ y' 

Opatrovnictví: zahajuje se schválením dohody raz vedených rodičů o výchove d~tI; 
pře,dpis § 111, třetí odstavéc J, n. ,nevylu,čuje, fOiz~,?dov~n! pořadem soutdnt,C~ 
stolic o odparujících si po -té str~nce. navrZlch lIcastl11~u;, t~t,o rozhodoval11 
nepředbíha konečnému rozhodnuti ne]v. soudu o schvalel11 Cl s. 7338. 

Opatrovník: díl č í c h dl u hop i s ů viz dl II hop i s y díl č í. 
_ rozpuštěného spolku viz spo-lek. 

viz též o tec por u ční k. 
pro 'p o z Ů ~ tal o s t viz P o z tl S t a los t. 
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při žalobě o oduznání I:l1anže!skéhD ŮVOdl' v, 

~ursu v otázce, zda útraty jest U!OžiJ'jem l v ,a nerp~l~S~n?st dov?Iacího Te
jest podati na něho -žalobu o oduznání m tl ':' ne~ e !lel" Cl s. 6898. 
žiti náhradu útrat čís. 7677 anzelskeho puvodu, nelze mu ulo-
tím, že dával opatrova-nci m'ěsí v 

, k .' 
smluv učiněných opatrovancem c~~ t'~fe~S~ip~nne~hlop~a~nos7t3v16šech úplatných 
osobl' zbav ' " .. . C I S. ene svcpravnosh' CIzí osoba nem' , I . 
opatrovníkem aniž jest oprá~něna stěžovat' a dnaro 

cti, by, bX1av ustanovena 
nut J'eJ" , h b bll Sl o usnesem Jlmz byl za 'I 

1 navf, y ya ustanovena opatrovníke v "748' - Tm -OpatVe' . v'd mel s. 7 
, r nt mlmOra né bytov'é péče viz z á·b o r b t . 

--=- .prOz~tlmní viz pro z a tí m n í o patř e 11 r u. 
Opetna. draz!"a ,viz d!a,žb.a opětná. 

- e spOjem rnanzelu VIZ r o z vod m a TI žel st' 
Opověd': k r-ejstříku viz rejstřík. Vl. 

Opí"3!va rozsudku viz r Ů' z s ude k 
- usneseni viz u sn -e sen í. . 

Oprávněni k rekursu viz stí ž n o s t. 
ku sp'~: vz.n~sena-l~ námitka, jest se jí soudu zabývati dři e vI" ~ 

do lednal11 ve veci samé' námitku protI· vy'pove'd' ~.' nezll se pustí 
. d d . ' 1 Z najmu ze vzn' ť 
~ rs. ~5~~~u k prv€mu podání jen když se tak stalo v osmidenní Ih~~~ 
vy p o ~ í d ~ t. e I e: nedostatek jeho dlužno uplatniti J'iž . 
proti vypovedl čís. 7171 v narnitkáclJ-

živnostenské: a žaloba podle § 37 ex ř viz žalob a pod 1 e § 37 v 
Opravný prost!edek: ~ n~spor~ém řízetÍí n~lz~ uplatňovati !lovy přednes jenetJ:e:t 

zmenou pravl11hn duvndu čís. 7188. ' 
do rozhodnutí odvolacíhO' soudu, jímž nevyhověl návrhu by od ol' .. 
z2fJOfmálních důvodt1 bylO' odmítnuto, není opravného pr~středku v Č f~~ 
7 5, 

pOku? dl~žno považŮ'vati kupní s-rplouvu CO' do přípustnosti opravných 
p:ost~:dku za ce!ek, a pokud samo-statně čís. 7264. 
VIZ tez d o vol a n I, o d v nI á n í, stí ž n o s t. 

Opravovací řízení viz k n i h Y v e ř e j n é. 
Opuštění zlomyslné vi,z r o z I u k a m a 11 žel s tví. 
Orgán: výkonný: syn d i kát 11 í r u.-č e n i viz tam ž e. 
Osmihodinná pracovní doba víz ,d o b a p r a c o V n í. 

Osoba práv!1!c~á: nen~ v zá."a.dy! ?y z..e. jmě.ní osoby nebylo vyloučeno k určitým 
~~elu!fl. zvla~tl11 lm,:?I'; ~~elde-,h .ta~o~vé. jmění z vla..<;tnictVí osoby a 
ustavl-lt, s;:. Jako urclte, ucelove J,mem, Jde o mezityp mezi korporad 
a nadaCl c I s. 7364. 

třetí:· nabytí práv z pojištění čís. 7324. 
- nabytí práv (§ 11/2 nesp. říz.) při prohlášení za mrtva čís. 7574. 

Osobní daně viz daně osobní. 
Osobnost právní jednoty »Soko1« viz S o k o I. 
Osvědčení: lze použiti i listinného důkazu rozsudkem b"-nena yVSlffi dosud právní moci čís. 7372. 

Ošetření .zubolékařské a náklad podle § 104? obč zák viz n á k I a d pod I e. 
§ 1042 ob Č, z á k, -" 

.otázka právní' či skutková: při výkladu listin čís. 6785. 
předurčující: :v~ spo:l! vO náhradu pozůstalosti proti obci o náhradu výtěžků 

nelze v~a:.mltnout~ za;~bu ~ pm tentokráte, nebyla-li otázka, zda náklad 
by! ucmen nutne a uc.elne dosud rozhodnuta pozů-stalostním a poručen: 
skym soudem v řízení nesporném č Is. 7412 
procesní s?~ld je~t .o~r,ávněn ji řešiti, třebas 'jÍ byly dotčeny i osoby na 
sporu nezucastnene Cl S. 7204: 
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zda nájemce příslušník českobratrské církve jest povinen platiti kostelní 
příspěVky pro katolickou církev k rukám pronajímatele, není předurču
jící pO'vahy prO' spor o placení zvýšeriéh9' nájemného čís. 7389: 

otcovství viz o tec. . 
Otec manželský: pokud oprávněn k rekursu dG opatření SGudu ohledně cenných 

papírů, jež složil k soudu, by byly vydány synovi při dosažení určitého 
stáří čís. 6682. 
zemský fond (na 'Moravě) jest oprávněn domáhati se na něm náhrady 
útrat s ošetřením dítěte v nemocnici, třebas otec nesouhlasil s odevzdá
ním dítěte, stíženého nakažlivou nemocí, do nemocnice čís. 67(17. 
podle § 178 obč. zák. může býti uznáno i na odnětí otcovské moci, vy
žaduje-li toho zájem a ochrana dítěte č i s. 6737. 
pokUd neobývá bezdůvodně bytu, do něhož se nastěhoval jako opatrov
ník dětí se schválením opatrovnického soudu čís. 6995. 

nemanželský: důkaz otcovství u dítěte narozeného mimo kritickou dobu; 
nestačí výslech nemanželské matky čís. 6857. 
znalecký důkaz zkouškou krve; ani nem. dítě ani 11ern. matku nelze 
nutiti k odebrání krve 'č í s. 6865, 7131. 
pokud nelze povoliti obnovu sporu podle § 530 čís. 7 ohledně zkoušky 
krve čís. 7131. 
krevní zkouška může míti výsledek po případě i tehdy, nemo-hl-li zna

lec podle vývoje dítka vyloučiti, že pO'chází ze sporné soulože čís. 
7327. 
zkouška krve může býti způsobilým prostředkem, by _ se jím provedl 
prortidůkaz proti zákonné domněnce § 163 obč. zák. č í'S~ 7470. 
nárok na uznání nemanželského otcovství proti tuzemci dítětem, zro-
zeným v Německu čís. 7601. 

Oznámení trestní udavače viz náhrada škody' pudle § 1330 obč. 
zák. 

Pacht vrz smlouva pachtovní. 
Palmare advokáta viz a d v o-k á t. 
ParičtúJhůtal viz lhůta k plnění. 
Patronátní břemena viz pozemková reforma (ná'hr'adový zák-on), 

zajištční půdy. 

Paušalování odměny za práci -přes čas viz dob a p r a c u v -n í o s m i hod i n n á. 
Péče bytová viz zábor bytu. 
Peníze: smí sen í j i c h viz v I a s tni c tví. 
-Pensijní pojištění viz poj i š t ční pen s i j n í. 

- ústav všeobecný viz úst a v per. '3 i j n í. 
Periodický časopis viz čas o p i s -p e r i od i c k ý. 
Pes viz náhrada škody podle § 1320 oné. zák. 
Pěstoun: pokud se nemůže schovanec domáhati úpl3.iy za služby, jež kon~1 v ho-

spodářství čís. 6888. . 
Pětičlenný senát viz 's e n á t. 
Pijáctví: pojem; jest důvodem rózvodu čís. 6848. 
Pila rámová: pokud lze pro ni zříditi nezbytnou cestu čís. 7178. 
Pisemnost rozhodčí smlouvy viz rozhodčí. 

u č 11 O' v s k é sml O' tl V y viz sml o u v a u Č ií. o v s k á . 
jinak viz s'm I ou v a. 

Pivo: úmluva mezi pivovarem a hostinsk~rfuj že bude odebírati pivo jen od pivo
varu) nárok pivovaru proti hostinsl~ému' na odškodnění čís. 6793. 
ujednání, podle něhož pivovar, poskytuje hostinskému zápůjčku, zavázal si 
ho, že bude pro svOu živnost odebírati pivo výhradně od něho a že pro pří
pad, že nedodrží toto ujednání, zaplatí pokutu, není neplatným čís. 7415. 
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Pivovar viz p i v o. 
Placení dluhu viz cl 1 II h. 
Platební příkaz směnečný viz smě II k a. 

- - upomínaci viz upomínací řízení. 
Platidla zákonná vi,z m ě II a. 
Pla",:ební sO~dy labské viz s o II cl Y P I a veb n í 1 a b S k é. 
Plna moc VIZ sml o II vaz moc II i tel s k á 

- - o b c e viz o b e c. . 
Plnění: pokud jest nedělitelným čís. 6863. 

- vzáJe~né: P?kud jest nedostatek nabídky jehO' žalobcem dŮvodem pf 
mlŤnuÍ1 zalaby čís. 7461.' o za-

Plodinová bursa: r o z h O' d čís Co II cl viz tam ž e. 
Pobřežní regulativ viz d O' P r a važ e 1 e z II i čilí mez i 11 á r o cl n í 
Pobyt trvale neznámý (§ 159 obč. zák.) čís. 7515. ' 
Počítání lhůt viz 1 h ů t a. . 
Podání rekursu dO' protokolu viz stí ž n os t. 

- nejvyšší viz dra ž b a v n II cen á. 

Poddlužník: jest oprávněn k rekursu' do usnesení povolujícího exekuci odporuJ'e-li 
povolení zákonu t í s. 7377, ' " 

- ~I P ~ ~ ~ á z á n í k. v y b r á fl.í V!z p ~ ~ k á z án í k v y b r á fl í. 
- a p r I s a h a vYj e v o v a CIVIl., P rl s a h a vyj e V o v a c í. 

POdily (n a) s p o leč fl o s t i viz s P o leč TI o S t. 
- z á vod II í s p o leč e II s t v a viz s pol e č e II s 1 v o. 

Podkarpatská Rus vlz S loven s Je c. 

Podmínky drarlební při zr tl še II í s p o'lu v I a s tni C tví viz s p o l-e č e n ství 
s t a t k ů. 

- pojišťovací viz poj i š tě n í. 

Podnájemní,k va, odkl~d ~xekuce viz o. cl k I a d e'x e Je II C e v Y k I i z e TI í m. 
- a branem se proti exekuci viz ex e k l! C e v V Je 1 í z e 11 í m 
- výpověď jemu viz v Ý p o věd'. . . 
- nesouhlas majitele domu s podnájmem -čís. 7466. 

Pod'ruk: pře v zet í jeh o viz p ř ~ v zet í d ll! h tl. 

- e I e k t r i c k Ý viz e 1 e k t r i (' k Ý pod TI i k. 
hostinský viz živnost hostinská. 

Podnikatel a ú r a z o v é po ji š t ě n í viz p 00 ji š t ě II í ú r a z o v é. 
- a s t a v b a viz s t a v b a. 
- 1 á zní víz 1 á z n ě. 

Podpora státní při zahájení soustavnÉ: elektrisace viz e 1 e k t r i s a c e. 
POdpůrce (zatímní) viz z b a ven í s v é p r á v II o sti. 
Podpůrná pokladna a ochrana nájemcl! viz och ran-a, n á je m C Ů. 
POdrážděnri zvířete viz n á hra d a š k o d v pod I e § 1320 ob č z á k 
Podzás~vní právo viz z á s t a,v n i ,p r á v 00. • • 

P61tIedávka úvěrová (k':1I1Čl1Í) viz hy pot e k a k a II ční. 
Pojistka viz poj i š t ční. 
Pojištění: při s m I o u v ě z a síl a tel s k é viz z a s í I a tel. 

pře ruš e n Í val II t o v ý, c h sp o r ú viz tam ž e. 
r o z h od čís o II d viz tam ž e. 
sm~ollv,a se uzavírá zpra.~!~la ttp,rve doručením pojistky, zánik včci v § 1291 
obc. zak.; neplatnost pOjl'Sťovacl smlouvy podle § 1291 obč. zák, pojistitel 
může vědomě na sebe vzíti závazek k náhradě škody již nasta!é čÍs. 6686. 
Pf? 1 poSOUZel!Í ~ráv a .~ávazk~v str a!:... ~řicházejí v úvahu pojišt'ovací pod
mmKY, ohsazene v POJIstce, JIZ pOjlstenec bez odporu přijai, nikoliv od
~.~y!n~ .u~t~n~~ení pojišt'. návr~u; ustanovení poj. podmínek, že není-li po
Jlstem Jeste trr roky v platn ostl a nebyla-li zapravena splatná premie v do
datečné třicetidennÍ lhůtě, zaniká tím pojištění úplně, nevztahuje se na pří
pad, nebyla-li včas zaplacena prvá premie čís. 6691. 

2'91 

žaloba o zaplacení následující pojišťovací premic nebyla pOdána předčasrlě, 
byť i nebyla jednoměsíční respektní lhůta zvlášť stanovena, n)'brž jen po
skytnuta čís. 6771. 
ustanovovaly-li pojišťovací podmínky, že není-li po,iistné_ V době pojistné 
událosli dosud zaplaceno, jest pojišťovna sproštěna závazku k plněni, ne
začíná ručení pojišťovny povolením čekací lhůty k zaplac~nÍ premie, nýbrž 
teprve zaplacením premie čís. 7639. 
ustanovení poj. podmínek, že v druhém a třetím pojišťovacím roku jest za
chovati čekací Ihútu 90 dní po splat,lOsti prernií a že pak pojišťovací smlouva 
samo-činně zanilcá, nevztahuje se na premie splatné v prvém pojišťovacím 
roku čís. 6856. 
povinnost cizozemské pojišťovny zaplatiti pojistný peníz v Kč či s. 7434. 
úmluva před státním převrah'.m s cizozemskou pojišťovnou, že pojišťovna 

vypiatí pojištěný peníz v rak.-uh. válečn)'ch ptljčkách, povinnost pojišťovny 
vyplatiti v Kč či s. 6969, 
čl. XIV. úmluvv s Maďarskem čís. sb. 228/1924 neize vykládati v ten roz
um, že jest poJistníku bráněno uplatňovati své nároky soudně až do vydání 
potřebných opatření v zájmu pojistníkú čís. 7262. 
z pojišťovacího poměru proti pojišťovně; pokud ji zakládá agentura; 
»zvláštnÍ1:: závod ve smyslu § 87/2 j. n, čís. 7558. 
odmítla-li pojišťovna žádost oojištěného zmocněnce (advokáta). že se ve 
sporu se zmocnitelem bu-de zastupovati- sám, ježto prý nejde o pojIštěný 
připad,' nýbrž Úl nárok c p.odte' § 1435~ obč. ,?áK.' a 'pojištěnec se zastupoval 
sám, má proti pojišťovne_ nárok' na útraty č"í s, 6824. 
měla-li pojišťovna podle pojišťovacích podmínek uplatňovati nedostatečné 
údaje pojistníkovy do určité doby, nemůže tak činiti po této době, třebas 
byl pOjistník v oné době zemřel čís. 6825, 
pojistník (proti ručení za ško'Clu) není povinen, by m:cha! platiti proti sobě 
smír, uzavřený pojišťovnou bez jeho vědomí a svolení s poškozeným čís. 
6908, 
bylo-li předmětem jeho auto a jeho s ním v době škody pevně spojené sou
částky, nevztahuje se na součástky rozloženého auta, zničené požárem či s. 
5925, 
úmrtím pojistníka na život nezaniká pojišťovací smlouva čís. 6825. 
význam ustanovení pojišť, podmínek, že přejde-U pojištěný podnik v ruce 
jiného' nabyvatele, zastavuje se ručení pojišťovny čís. 7072. 
účinek zcizení pojištěné nemovitosti; význam placení premie zcizitelem, ač 
v době splatnosti premie byla již nemovitost prodána čís. 7163. 
»pojistný zájem« při škodném pojištění jest s~utk?'VÝvm vztah~T v maj;tko
vým; pojištění zaniká, přestane-li provoz pOdmku, .lenz ~yl pO-]l.sten, t:ebas 
byla pojišťovací smlouva sjedná:01!l na delší dobu a trebas Sl podl1lkatel 
při stejném provozu vystavěl novou provozovnu čís. 7413. 
předpis § 132 poj. ř. ohiedně nabytí práv třetí osob.nu, platí P:o každý, ~p~
sob životního pojištění; práva pojistníka; dání pojistky do zastavy POJISti
telem; nabytí práv ob myšleného z pojišťovací smlouvy čís. 7324. 
stač{ pouhé zpravení pn]istníka o výměře přirážek podle' vlád. nař. čís. 524/ 
1920' pokud nebyl.o podmínkami upraveno promlčení pojišťovatelova ná
roku' na zapia:cení premie; podstatnou náležitostí smlouvy jest také placení 
premie, aniž by bylo ku platnosti smlouvy třeba odevzdání pojistky čís. 
7331. 
nárok pojišťovny proti veřitelům na vrácení požární náhrady složené 
k soudu čís. 6999. 
§ 136 poj. zák. nenabyl dosud účinnosti, čís. 6825. . 
nemocenské: tl báň s k Ý c h b r a trs kyt h p o k I a den VIZ p o k I a d Jl a 

bratrská. 
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nemocenská pokladna a osmihodinná pracovní 
dob a viz dob a ,p r a c o v ~l í o S m ; hod i TI II á. 
nedoplatky pojistných příspěvkú mají v exekučním řízení přednostní 

právo jen za podmínek a omezení § 76. zák. čís. 220/1896 čís. 7571. 
námitky proti doložce o vykonatelnosti na výkazech o nedoplatcích 
příspěvků nemocenské pojišťovny jest podati II okresní politické- správy 
čís. 6672. 
pokud jest lékař oprávněn -domáhati se přiměřené odměny· na členu 
nemocenské pokladny čís. 7008. 
pro nárok lékaře proti nemocens-ké pokladně o zaplacení dlužného pe
níze za ošetřování jejích členů jest příslušným roz hod či soud, třebas 
lékař svůj nárok postoupil čís. 7314. 
nernocenská pokla:dna, jež uplatnila nárok podle § 65 (1) zák. proti 
úrazové pojišťovně, nemůže týž nárok uplati10vati proti třetim osobám 
čís. 7102. 
zaměstnanec nemiHe se domáhati na zaměs'l:navateli náhrady škody 
z důvodu, že ho přihlásil u okre'snÍ nemocenské pokladny menším vý
dělkem, než skutečně mě! čís. 7142. 
pro nárok dělníka proti zaměstnavateli na náhradu škody, ježto ho 
ohlásil u nemocenské pokladny menším penízem, n.ež <ffiU strhoval, jest 
příslušným živnostenský soud či s. 7496. 
námitka započtení škťIdce proti nároku na náhradu škody, že zaplatil za 
poškozeného nemocenské pokladně čís. 7484. 
okresní ne mocenská pojišťuvna není oprávněna rozhodovati .0 místech 
svých vedoucích úředníků; těn, kdo nemá II okresnÍ"i1em. poj. postavení 
ředitele nebo vedoucíhO' úředníka, nemá nároku na fLinkční služné 
čís. 7581. 

pensijní:'pe,nsijfl(ústav viz ústav pensijní. 
domáhá-li ·se vdova po zaměstnanci na zaměstnavateli náhrady škody, 
ježto ho nepřihlásil včasně k pensijnímu pojištění, nelze přihlédnouti 
ku spoluzavinění zaměstnance na opomenutí včasné přihlášky _č í s. 6711. 

"povinnost zaměstnavatele přihlašovati zaměstnance byla zavedena te
prve novelou čís. 138/1914; nastoupením 9bchodního pomocníka do 
válečné služby vojenské pominula poji-stná povinnos~_ čís. 6880,-
pro zjiš~ční, že zamě.stnanec byl_ k zaměstnavateli v poměru služebním, 
podléhajícím pe~'sijnímll pojištění a že bylo povinností zaměstnavatele, 
by- ho' přihlásil k pensijnímu pojiště'nÍ podle vÝ,še jehq 'platu a náhrady 
škody pro opomenutí včasné přihlášky, pořad práva čís. 7310. 

soci~ní: okresní nemocenská, poj}šťovna není oprávněna rozhodovati o. mí
stech svých ven ou cích úředníků;, ter:, kdo nemá u okresní nem. poj. 
postaveni ředitele nebo vedoucíhD úředníka, nemá nároku na funkční 
služné _č Í s. 7581. 

úrazové: fl á r o. k ř í dič e proti majiteli automobilu viz a II t o li o biJ. 
pojem podniku polního hospodář·ství, promlčení _nároku na náhradu 
škody pro neohlášení úrazu _úrazové pojiš.ťovně zaměstnavatelem ne
počíná již okamžikem úrazu,' nýbrž teprve, až se zaměstnanec dozvěděl, 
že úraz nebyl zaměstnav-atelem ohlášen čís. 6693. 

soud jest v.ázán výrokem úrazové pojIšťovny, že jde o úraz po-dnikDvý; 
čeho smí se domáhati úrazová pojišťovna na třetí osobě čís. 7102. 
podl}ikatel neni zodpovědným podle § 47 zák., třebas byl ve svém zá
vodě dílovedoucím nebo dozorcem; předpoklady ručení podnikatele 
podle § 46 úro zák. čís. 5991. 
pokud se § 47 zák. vztahuje na zástupce a zřízence podnikatelovy; 
ředitel a kontrolor cukrovaru; nárok na náhradu škody proti osobám 
uv-edeným v § 45/2 a 47/1 úraz. zák. čís. 7531. 
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na zaměstnavateli nelze SE; domáhati náhrady podle zák. o úraz. poj. 
z důvodu, že byl úraz způsoben hrub)'m zaviněním toho kterého za
městnance Č.-í s. 7587. 

pokladna bratrská báňská, (zák., ~Č.ís. ,242/192?): za?patřovací pl~t;, ~ř~pustnost 
exekuce pro pohledavku vyzlvneho ze zakona 1, na nemocenske CI s. 7534, 

~ nemocenská viz Doj i š t ě n í II e moc e n s k e. , 
~ podpůrná a och -r a 11 a 11 á j e m c; fr viz o c .h: a ~ a, n a J ~e ,n: c u. 
_ sirotčí: ztráta peněz do ni složenych a syndlkatm narok CI s. 7272. 

Pokles kursu marky, franku' viz měn a. 
Pokuta smluvru: stanoveni výše, dovolávání se zmírně~í vČ í, s~ ,6793. , 

_ _ i při obchodech podléhá soudcoV'~~ému Zml~ne?l Cl s. 6975; . 
strana se může zavázati' i pro pnpad bezvmneho n~splnel1l smlouvl' 
lze platně umluviti, třebas byla kupní smlou,:,~ uza~re~~ p.od podmm
kou; pokud jest erár povinen hraditi pronaJ!n:at~h pn z.abo~~ ~o?le 
zák. čís. 304/1921, pronajímatel mohl se vzdaŤ! naroku na snlzem len 
na svůj vlastní účet čís. 7352. 
úmluvu o- ní nelze spatřovati v ujednání o ztrátě lhůt čís. 7538. 

p,ři uveřejněni závadného znění firmy viz f i r m a. 
za neodebrání piva viz p i v o. 

policejní stráž městská viz z a m ě s t n a n e c o b e c TI í. 
Politická správa okresní a zábor b,ytu ~iz z!á,bo,r bytu., . 

_ strana: není v oboru soukromeho prava pravmm podmetem, závazky sti
hají fysickéi osoby, je podstoupivší čís. 7450. 

polní hospodářství: pod n i k viz poj i št ě n í úraz o vé. 
. 't nec železní,ční. 

pololetí válečná železničního zaměstnance VIZ Z a m e s n a 
Polsko' Žen e v s k á ú m 1 u v a viz mez í n á rod n í p r á v o. , o 

• I C'j's 55 sb z a n na rok 1926· rovnost příslušníků ObOIl statu; _ srn ouva. ... , b I v v , 

neplatí plná valorisace u příslušníků československých; ne Y y zmenenj 
předpisy o splništi či s. 7205. v' v 'v o 

, d . 'I 7 u'mluvy cVís 5/1926 nebyla dotčena pnslusnost uradu toho pre pls.em c. l' -. ~'l v '1 d h' ho 
a onoho státu povoliti rDzluku manželství, třebas byl!' pns USnI {y . ru ve, 
státu ovšem pouze s účinností pro stát, jehož úřady rozluku povohly c I s. 

~i;~~k' po.ze~kOVý úvěrní ústav jest oprávněn, domá~a~i se po-ř.adef!1 ~ráva 
zaPlac~ní hypotekární zápújčky ~?d exekucí n ... a, tuzemske nemOVItOSti, trebas 
vlastníkem jich bylo farní obrocl v Polsku CI s. 7109. 

Pomocné obch-ody viz o- b c h o'd Y P o- moc n é. 
Pomocník obchodní viz o- b c hod n í p o m. o c n í k., 
~ zmocněnce viz sml o- u vaz moc nIt e I s k a. 

P.optrá!Ú manželského púvodu ďítěte viz dít. ě. 
poplatek (ky) notáře viz not á ř, , C' mu v dražebním ří-

_ z rozsudku: není příslušenstvím pohledavky a nepa ~1 
zení pořadí podle § 216 ex. ř. aniž jest eráru pron propujčeno· zákonné 
zástavní právo čís. 6751. 
převodtú- od had viz tam ž e. . .. , Id' 

z ne'rnovitosti' pokud nemúže se ten, kdo- ho zaplatll za jl~: ID, 'koma: 
- hati na původním smluvníku náhrady ani podle § 1358 o- c. za . al1l 

podle § 1042. obč. zák. čís. 7544. .,. k 
pokud pozdějŠÍ vlastník nemovito-sti, jenž z.aplatIl prevo~11l po~lat~ 
z dřívějšího prodeje, jest oprávně-n domáhatI' se zaplacem na puvo -
ních smluv'nících čís. 7122. . V"· • ~v, h d" 
rozhodnutí o to-m kterým poměrem lest pnkazatI z neryysSlc, po, am 
za jednotlivé vloŽky, přísluší soudu; přiznání přednostmho prava uro-
kům z prodlení čís. 7583. 

:Popsání zájemné viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é. 
139 
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Porážka dobytka: pokud spoluvlastnictví k ní dlužno pokládati za společnost podle 
§ 1175 a násl. obč. zák. čís. 7099. 

Porod ve smyslu § 163 obč, zák, čís, 6857, 
- viz též matka nemanželská. 

Poručenec: pokud není' poručenský soud oprávněn vydati usnesení, přiznávající 
spoluporučníku právo kontroly nezletilých společníků, tudíž také právo na
hlédnouti v obchodní kni'hy společnosti čís. 7024. 
viz též por II ční k, o p a tr o vn í k. 

poručenský soud viz por II Č e II e c. 
Poručník: pokud jest ho zbaviti úřadu pOdle § 254 obč. zák.; lhostejno, zda byr 

povolán zákonem, závětí či soudem čís. 7236. 
- viz též por II Č e TI e c, o pat r o v II i k. 

Pořad p1'áva: není vyloučen úmluvou, že sporná věc má býti rozhodnuta rozhod
čím soudem; jde tu o nepříslušnost řádných soudů čís. 6734. 
přípustnost dovolacího rekursu do zrušovacího usnesení rekursního> 
soudu čís. 6838. 
námitka nepřípustnosti: pokud nepřípustným dovolací rekurs čís. 7032~ 
pokud se nelze ve spo-ru o výživné nemanželského dítěte zabývati otáz
kou přípustnosti pořadu práva čís. 7296'. 
nezabýval-li se soud prvé stolice nepřípustností pořadu práva a teprve 
odvolací soud k námitce nepřípu~tnosti pořadu práva uznal pořad práva 
přípustným, jest dovolací soud oprávněn řešiti otázku přípustnosti po
řadu práva: ·č í s. 7655. 
stát: odměny za zprávy lm výzvě berní správy podle § 269 zák. Cl&-

220}1896 nelze ·se na státu domáhati pořadem práva čís. 6913. 
nárok cukrovarů proti čsl. eráru na vydání zadržené částky za me
lasu čís. 7062. 
použil-Ii četník proti předpisum a, nejsa k tornu nijak nucen, střelné· 
zbraně a postřelil člověka čís. 7159. 
pokud přípustn}'m v poměru IDezi státem a vlastníky domů, vy~ 
stavených se státní podporo-u podle zákona O' stavebním ruchu 
čís, 7281, 
pokud nelze pořadem práva uplatňovati námitku proti exekuci ku 
vydobytí daní čís. 7479. 
o nároku proti státu na náhradu škody, kterou zavinily státní fi
nační úřady nesprávným postupem ve věci vrácení záruční listiny, 
složené k zajištění pohledávky státu z uvěřené daně z lihu, JSOLt 
příslušny rozhodovati řádné soudy. D od a te k III. 

obec (okres): majítel domu nemůž"e se domáhati ·pořadem práva na 
obci vyklizení nájemníků, jichž nastěhování vymohla si obec exe
kucí, o niž zažádala z příkazu okresní polifi'cké správy čís. 667L 
nárok obce na zjištění, že na určitých pozemcich jest pro obec
za účelem veřejného užívání vydržena služebnost cesty čís. 6770. 
okresní správní komise nemůže se domáhati pořadem práva na obci 
náhrady ošetřovaCÍch příspěvků na chudého příslušníka obce ve 
svém sirotčínci čís. 6943. 

_ _ _ pro otázku přípustnosti pořadu práva pro nárok na náhradu škody. 
proti obci v čechách záleží na tom, zda se vytýká obci zanedbání 
povinnnsti veřejnoprávní či soukromoprávní čís. 7059. 
pokud přípustným, domáháno-li se na obci náhrady škody z nedo
statečného uschování vyklizeného nábytku čís. 7092. 
obecní úředník, podrobivší se zákonu čís. 443/1919, nemůže se 
domáhati pořadem práva na obci náhrady škody z bezdůvodného. 
propuštění; předpisem § 40 zák. jest přikázáno rozhodování samo
správným úřadům jak co do důvodu, tak co do výše nároku čís,; 
7134, 
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, 'k náhradu škodv proti obci v čechách, 
nepřÍpustny pro nlaro. na 'm obvodu o odstranění ledu z koryta 
ježto se nepostara a ve ,svc 
potoku č í~. 717.2. M v vrácení přeplatku obecní dávky 
nárok proh ObCl na orave na . v , 7287 
ze zábav nelze uplatňovati pořadem prava Cl S. " h emuže 

, "ejnost cest na pozemclc , n 
prohlásila~li obec usnese~lm. ver b'" lobou neobmezenosti vlast
se majitel pozemkil domahaÍl na o CI za 
nictví čís., 7499. , 'h d škody proti pražské obci, ježto 
nepřípustny pro" ,nar?k na na r~o~ník nepatřící k žádnému domu 
neudržovala v radnem stavu C , 

čís. 7599. . I k' okres povinen nahraditi svému 
_ spor o to, zda jest zast~blte sapYlatil třetím osobám, náleží před 

úředníku, co tento za ne o z . 
řádné soudy. Do dat e k 1,1: 'k 1a opětné pronajetí místností 

různé: o nárokU dřívěj~!hO, naJemn,l a vl, 6832 
'est rozhodovati v rtzem spornem Cl S. .) zák. čís. 330/1921 

_ \de-li o rozhodnutí rozhodčí komise podle § 3 g 
·č i s. 6873. 'vo v v V·" ' h má býti ponecháno dítko 
o tom, komu z rodlcu odlou~ene v,Zl]IC}C něm čís. 6899,. 
ve výchově, jest rozhodnoutl v rlz.~m ~esr~~ry smluven mezi obcí 

-byl-li závazek přestavby domu ~'?' ~ 'roerri~nikace ize se splněni do-
a majitelem domu z dftvo~u ye"r~Jne 7012 ' 
máhatr pouze cest~u ,sp..ra~m, CtI s. zap' lacení hypotekární pohle-
Slezský pozemkovy uverm us av o .. ' 
dávky čís. 7109. 1 v 'h vlena spolku proti spolku o urcem 
pokud jest o ·sporu.vyou~ene ... o~"'11 ráva čís. 7167. 
členství ve spolku tednah po~a-ť~ lm~ěstnavateli v poměru sl~žeb
pro zjištění, ze zamestn~.n~(' Y .. ~t" -. a že bylo povinno-stI za
ním, podléhajícím peP~~IJn.I~U r pOJ1~ .:n!J 1 pojištění podle výše je~o -
městnavatele, by ho pnhlasIl l~ pe~~llm~~sné řádné přihlášky Čl s. 
platu, a náhrady škody opomenu lm 

7310. . k' pokladně rozhodCí soud čís. 
pro nárok lékaře protI nemocen s e ", ..' 
7314. v vT t'zku zda nájemce, pnslusmk 
před řádnými s~}11dy ~elze res~ 1 ~ ~lati1i kostelní příspěvky pro 
českobratrské clrkve, ]e~t povme 'ímatele čís. 7389. 
katolickóu církev k rllk~m dP:onball "n' ztráty na členu společen-

" .. ' .. ku k uhra e I anc..l vymáhant pnspev ", . v í s 7396. 
stva mimo úpade~ poraoE'íffi tr~V~ac na' úplatu za užívání jeho po
přípustným pro narok spo uv a~ 111 v' ~ 7467 
dílu pr~ti druhdému ,~P~.luI~::n~~u u~~h~vání pořadem práva, třehas 
pokud lest se oma a 1 a: ... , 7515 
byl usch~vatel ustanoven za sporu CI S. . 

Pořadi: P o zná m k a viz ,t ~ : : :·s t a v n í hoP r á v a viz z á s t a v n í p r á v ° 
_ vkladu vnucene 

vnucené. . , 
, t' trest pořádkovy. v 

PořádkOvy tres VIZ led n í v tl 1 e viz tam z e. 
pořízeni poslední: v Y k o n a vat e IP? ~ i d e i k o m i s s tl m e i u s, q u o d s u-

_ _ pokud jde ~ u s t a n 0.v e nI f i d e i k o m i sár ní.. ", ' 
per e rit VIZ ~ II b s! I t u c ,e Vt, této jehO. vlastnostI mllSl byh psan 
dodatek k pod p1SU svedka zave . o , 
svědkem samým č! s. 67~11' h ědků ústního posledníhO' porízem čís. 

, nění k žádostI za vys ec sv ' . 
oprav d v 'ch 
6904. v • obč zák. pro nedostatek US;Vlll, 
nezpusobi.Jost sved~a podhll,ev § ,59~staviŤele ve smyslu § 579 obc. zak. 
vlastností, výslovlle pro asem z 
čís. 6661. 139* 
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ustanovení, jimž zakázán dědici prodej' dYd" 'h . 
jež nejsou ~T h (V' z.e ene o maletku na osoby 
"d ., dUfCl e o nmsko-katolického) vvznání nepříčí se právním'll' 
ra II am2 . obr}'rn mravúm čís. 6666. ~ . , 

nálež.Hosti prohlášení poslední vúle "r'ed sve'dk'" 'v 

t t 
r- J nestací vúrok: »ted' 

o zus ane tak, jak to jest« čís. 6765. ' .J 

po~ud ,není do~~tna l:latnost smíru o něm čís. 6799, 
z~.us~bIi,ost ponzova~l osob zbaven)'ch úplně 'Svéprávnosti důkazní 
~nlm_~. teto sch~pnosh" Pořizo~ati jen ústně před soudem č í .~. 6875. 

§
Ylo25l v lP-'"6avde pOl!~ym dovetkem, nemělo býti zaváděno řízení podl» 

a .t nesp flZ' bylo-li přece a d kt I . • .. 1 b dVd' Q ','1. Z ve eno, era{ Jest posuzovat: 
~~~e~ . e l~p ze, z~lwl!~; pokud jest míti za to, že zůstavitel zamýšle; 

Ol ~O!l~eOl, Jemllz se nedostávalo forem písemného zachov t: 
v platn~stt 1 Jako ústní poslední pořízení čís. 6974. ' , a 1 

pokud ~de o o ustano.~ení dědice; škrty a oprav V některých ustanovení 
p~s1edl11 vu~e nernaJl y zápětí odvolání llstano·venÍ jimi nedotčených' 
sr? d a, zn:el~ny) provedené v holografní závěti cizi rukou neodnímaii 
pas e nI vu 1 povahy holografni závěti čís. 7041. ' J 

lze-Ii. je pokládayti po?le zevní formy za závěť, spornou jést však otá k 
~d3l;t)e lze pova~ovah za ~ávět' či pouze za dovětek, lze tuto otázku zv;~ 
reSt: I POtlZ~ pora?em ~r~va, na soud přijati oboje přihlášky a pouká
za I na porad prava de dl ce ze zákona čís. 7493. 

Posel: ybyl-H
6

J
6
'i
7
m
9
, nesprávně vyřízen projev vůle, stíhají následky toho, kdo ho užil 

Cl S. . 

Poslední pořízení viz p o říz e n í p o s..J e dní. 
Posloupnost d~ statků středtú veli!{osU viz u sed los t s tře dní vel i k o s t i 
Postup pohledavky: a notářskv spis viz notář '1'· . 

P 
k d ď "' 'I·v ' . s (V s P I S. 

- - Ú' U ,:l!zno y ~m uve stran .spaHova-ti záka~ postupu pohlec}ávky i 
rozsah ucmnostt zakaZl! postupu pohledá vkv čÍs. 6720. 

od okamžiku: kdy se ,stal postup hptovým,· nemůže PÚ'~tupjtel nakládati 
svoh'l' p,ohled~~kou; pokud nelze v prohlášení stran spatřovati postun 
po edavky c 1 s. 6792. ' 

prot~ státu, .p,oku~ byl řádně vykázán čís. 6903. 
k~era v,edleJsl, prava přecházejí na postup-Díka; převod soudcovského 
zast~vn.lho p:a~a i, pokud postupník jest oprávněn domáhati se na po
stupitelI, vydalll castky z důvodu bezdůvodného obohacení čís. 7001. 
~ pl.atnemu postu~u pohledávky není třeba, by postupník měl za po
StUPltel~:n pÚ'h!~d~v~u ve st;jl1é vý~i; ochrana po-stupu pohledávky 
~ ,pouhemu zaJlstem postupmkova naroku v exekuci Dfoti postupiteli 
Cl s. 7097. .. ' 

t-A·pouze k zaji~tční 'pohledávky postupníkovy proti postupiteli; účinek 
V postupu; povmnO'sŤ1 pŮ'stupníkovy čís. 7101. 

z~lohy, klientem právnímu zástupci Cl § 879, druhý odstm'ec čís. 2 obč. 
zak. Cl s. 7107. 

pokud staly ~e, ~oStllP): platnými, ač je podepsal neprávem 'pouze je-
den ze spolecmku vereJné obchodní společnosti čís. 7162. . 

pos~oupil-li ~lužn~k ur~ité pohledávky svým určitým věřitelům, nemůže 
se lede~ ,z 111ch" le~uz byla napotom dlužníkova pohledávka přikázána 
k ,vybram, domahartl ,~a ~om, kdo prováděl inkaso dlužníkov)'ch pohle
dave~, ~y :n:'y do vyse JehO' pohledávky vydal to} co vybral; význam 
rozdelem vytezku pos!o?pených pohledávek mezi pohledávky věřitelů' 
p~~!nost po;stl.!~:~ ~ezavlsela na tom, že .dlužník neuznal pohledávk~ 
ventele v te VySl, jak ji věřitel tvrdil čís. 7181. 
jde o r:.árok ze spr.ávy podle § 1397 nťč. zák., domáháno-li se nabyva
i~l~~ seku prah Jeho prodateli náhrady pro nedobytnost šeku čís. 
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uznal-li postoupený' dlužník proti bezelstnému postupníku pOhledávku 
z kupní ceny za pravou, nemůže uplatňovati proti 111 nároky ze správy, 
které by mu příslušely proti postupiteli ohledně koupené věci čís. 
7196. 
pokud se nevyhledává odevzdání prCivodních listin; oprávnění man
žela zastupovati manželku při postupu; pokud tu neHeba notářského 
spisu čís. 7271. 
postup pohledávky složené poddlužníkem na soudě čís. 7452. 
pokud nemť'lŽe postoupen:.;r dlužník, jakmile mu byl oznámen postup
ník, provésti započtení proti postupiteli s účinností pro postupníka čís. 
7486 . 

postupná dodávka viz s rn I o u vak u p n í. 
poškozenci váleční: fon d viz tam ž e. 
poštovní doprava: včítání do lhůty viz 1 h ů t a. 

_ doručovatel viz doručovatel poštovní. 
_ úřad šekový viz šek o v Ý ú řad. 

poštvání zvířete viz n á hra d a š k o d y pod 1 e § 1320 ob č. z á k, 
p-otírátú lichvy viz 1 i c h v a v á leč n á. 
Potravina zkažená viz j i n é z b o ž í. 
Potvrzení vyrovnání viz v y r o v n á n í. 
poukázání dědiců na pořad práva viz P o z ů s t a los t. 
Pouliční dráha: náhrada škodv viz' 11 á hra d a š k od Y dr á hou. 

_ _ br n ě n s k á: poměry služební viz Brn o. 
Povinný dil: od had viz po.z Ů s tal o s t. y .",' ., , 

P.ovolení vývozru a dovozní VIZ d o p r a vaz e I e znl c nIm e ZIn a rod 11 1-

Pozemková kniha viz k 11 i h y v e ř e j 11 é. . . v' 
reforma: právní věda; mravní ,důvody; nemá, pov,ahu hkvl~~v~e ~epratel

ského majetku; poměr k mlrovým smlouvami umluva s n~l,Nemeckou 
ze dne 29. června 1920, čís. 359 sb. z. a nI na rok 1922; Cl s. 6976. 

1. zákon ze dne 15. dubna 1919, čís. 215 sb. l. a n. (zábo-
rový zákon): 

zrušení spoIuvlastnictví ku zabranému. velkostatku čís. 6717. 
zákaz zcizení podle § 7 záb. zák. jest veřejnoprávním; pokud dlužno 
ho dbáti; povolena-li exekuční dražba, jde o nezákonnost podle § 39 

čís. 2 ex, ř. čís. 7148. 
pachtovní poměr k zabrané nemovitosti neruší se výpovědí hospodahcí 
osobě, nýbrž teprve převzetím nemovito-sti Státním pozemkovým úřa
dem čís. 7502. 
platnost smlouvy, jíž byla propachtová~c:- zabr.avná p,ůda, záy!sí na 
schválení St. poz. úřadu; smlouva o koupi mv~ntare a urndy S~IlI osud 
oné smlouvy; neschválil-li St. poz. úřad smlouvu, možno žádati zpět, 
co bylo dáno ke splnění smlouvy čís. 7591. 
povinnost pachtýře vrátiti propachtovateli po ukončení pachtovní doby 
pozemky ve stavu hospodářského vzdělání, v němž je převzal a zábor 
majetku čís. 7646. 
zákaz zcizení stíhá i každého dalšího nabyvatele pozemku; předpis 
§ 364 c) obč. zák. tu neplati či s. 7672. 
omezení příděleů při přídělu dvora, že se propachtování múže státi jen 
se svolením Státního pozemkového úřadu čís. 7596, 7597. 

2. z á k o n ze dne 30. 1 e dna 1920, čís. 81 sb. z. a n. (p ř í d ě-
lový zákon): 

nárok zaměstnance na zabraném majetku proti přídělei na náhradu 
škody} ježto přesadil zaměstnance z deputátníka na dělnÍ:'<a s denním 
platem, ve lhůtě § 1162 b) obč. zák. či s. 7545. 
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omezení, uložené přídělcům př' v:d vI 
mllže státi jen se sV'oler.ím St p'o Pf,ly cdu ~vora, že Se propachtova'n', 
t ' I '. z. ura 'I Jest s ' , . 
OV~l sm ouva bez svolení jest neplatn' ., pravl11r;t u~onem, pach_ 

kove smlouvy čí 8. 7596. a a nelze se domahatJ plnění z ta-
nep~~tn9u jest i kupní smlouva ohledně in . v 

SQUCastl pachtovní smlouvy čís. 7597. ventare, jež byla integrující 

3. z á k ~ II Z e d II e 8. d l! b 11 a 19 
d o v Y z á k o n): 20, čís. 329 s b. z, a ll .. (n á h r a-

h~k.tarový příspěvek viz ř' v 

~~I;~n~e~o~~i~~čr~~J~~ j;~~lPřed?~t~~ ~;íJě~u k č r ~~ 1~1~t o v ý. 
rozhodovaly ve věcech čeSkos~o~~o~ych smluv ,neJsou příslušny, by 
ná?r., zák. stal se bezpředmětným ií:. ~~'~~~kove reformy; § 35 (1) 
Sta,tm .pozemkový úřad nemůže odvolati . v, 
m;ajctku konkludentními čin sv' ch . o.v 'tJ? o v e d . ze zabraného 
dana vzhledem k předchozí Ydohtdev org~nu. u~l~nost vypovědi, byla-Ii 

Y' ., nepravem c I S 690? 
vynzupce výpověď jsou soudy Q. rá y y'. . -:. . 
neI?ovltost nepodléhá záboru' ma1et rneny pr}hlednoyt:tl k namitce, že 
~atl; šetření o tom odpadá, d~hodl '_I~ (seZpupny a y sverenský nelze sčÍ
l~tkem zpupnSrm; dlužno též zj" rJ . d strany~ ze pozemky jsou ma
flideikonrisární substitut čís. 7~~~.' z a pro veskery pozemky jest týž 

§,236/2 ex. ř. neplatí v řízení o rozvrhu y " , 
zasady jeho lze vyvoditi i z předpisf. pate~;u e J '.:'!l a ~' cen y, avšak 

-6732. . o nzenr nesporném čís. 
ú;oky z přejímac( ceny; přikázání 5% úroků z :'. y . 
~a~y k hotovému placení' od kd . t 'k p'e~ez, .Jez byly přlká-
seli vlastníku a v jaké ~'ši' d' y le~ uro y ~nk,az'aŤ1, pokud příslu
vlv~stníku místo věřiteli čí %. 72~~PQs,ce ohledne uroků, jež připadají 
pnpustnost dohody mezi St pO'T úřadem I ' 
jetku o tom kterak jest n~loÚti' y .. a ~ ast111kem zabraného ma
v určité výši' a stížnost St. poz ú Y sCl. p~eJlmacI cen??; přikázání úroků 
soud ji snížil, pokud musí při tét;am',,~ Jeno CtO t?Oy yyse uroků a rekursní 
d h re zus a 1 CIS. 7403 

o oda podle § 44/2 náhr, zák musí b' f d"' .• 
poz. úřadu, nestačí prohlášení a' oď' y v\'1po ~:.)sana p:eds~dou St. 
dové úřadovny) čís. 7529. ,p PIS prLeloveho konllsař~ (obvo-

vlastník má proti St. poz úř nárok ' 
~~ny, i tehdy, když věřitel s'ic~ POŽá~O~IZ,~,tl"lél 4%. ur?k Zy př~jímad 
CI s. 7676. a JIS lnU, l1ikohv vsak I úrok 

k pat r o n á t ním b ř e m e n ft b I V' ,y 
vání tabulek nařízení čís. 53/1 9:Ll.m fne J .. o, p~lhhzeno )iž při sdělá
rozvrhu přejímací ceny dlužno vvfe~·r I?reJ;!llfm zabraneho majetku a 
pokud, přichází ohledně patw~átn{ch"~} 1 o az{~ patro~~1níych břemen; 
čll spravních úřadů' o povinnosti hl J.~mel~ v uvahu pnslusnost soudft 
břemen nelze rozb'odovati dokud r~1 ~ d natklady (}dvh~du patronátních 
6700. ,na {a y y skutecne nevzešly čís. 

právní povaha patroriátních břemen' St l' v • '. 

zavázal-li se k tomu prohlášením 'b ,pol z, uraa" pch nepřejímá, ne-
. ne o srn OLIVOU c I s 6732 

vzdaly-h se církevní ústavy oprávněné' '. -. . 
na přejímací cenu jest pře~e vlastn'k z pat~on~t.nlc~ břemen, nároku" 
mací ceny vyhraŽen uhražovací k~ i ~p.ravnen za?atJ, by' byl z přeji
uhražovacího kapitál1l za patronátní by tal , PO~~d, lest otazka ohledně 
~,a příS,IUŠH}' pořad podle § 34 zák. čí:~~8/nf8 411l1a břemena), yodkázána 
rad prava čís. 6900. 7 , pokud se tyce na po-
nebránil-li se vlastník proti usnese í, 'h -. 
otázce, kdo má nésti schodek ieVt n b~prvc o SOUdU! J,enž rozhodl o 

, . z o 1 emena patron atm dlužno přiká-
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zati podle cen let 1913-1915, ač příslušn)''ffi byl úřad správní, lze ná
pravu zjednati jen podle § 42/2 j. n. čís. 7575. 
pqdmínkou v k 1 a d II V I a s tni c k é hop r á v a es. státu na za
braný majetek jest, by zamýšlené převzetí bylo poznamenáno v kni
hách; ku vkladu vlastnického práva pro stát se nevyžaduje, by byli 
všichni oprávnění uspokojeni podle §§ 47-52 a 60---70 náhr. zák. čís,. 
6698, 
příslušný soud k pOVOlení ex e k II ce vyklizením zabrané nemovitosti; 
předpoklady povolení exekuce, ,dána-li výpověď dvakráte, vyklizení a 
odevzdáni není závislým od zaplacení nebo zajištění náhrady; přídě
lový komisař není oprávněn prodloužiti Ihfttu k vyklizení čís. 6730. 
námitky proti exekuci vyklizením ze zabraného majetku' lze uplatňo
vati toliko v řízení nesporném; pokud dlužno námitky pokládati za ža
lobu čís, 673L 
způsob doručení usnesení nařizujícího exekuci odevzdáním zabraných 
nemovitostí; způsob výkonu odevzdání zabraných nemovitostí čís, 
6901. 
ku povolení exekuce vyklizením ze zabraného majetku se nevyhledává, 
by byla přejímací cena placena; další okolnosti, jež nejsou" na závadu 
povolení exekuce; stala-li se v~rpověď teprve za řízení právoplatnou a 
lhůta výpovědní uplynula, dlužno povolení exekuce ponechati v plat
nosti čís. 7191. 
nevyhledává se) by před uvedením v držbu zabrané nemovitosti byla 
složena přejímací cena; obdoby jiných zákonů o vyvlastnění nelze tu 
použíti; nárok St. poz. úřadu z výpovědi jako exekučního titulu nepo
míjí tím, že exekuce nebyla do určité dohy provedena čís. 7233. 
převzetím velkostatku St. poz. úřadem nezanikla povinnost majitele 
velkostatku,na niž měl z a mě s t na n e c podle služební pragmatiky 
pensijního normálu nárok; lhostejno, že zaměstnanec dostal od St. poz. 
úřadu odškodnění čís. 7220. 

Ý úřad: dohoda podle § 44/2 náhr. zák. musí býti uzavřena předsedOU St. 
poz. úřadu, nestačí prohlášení a podpis přídělového komisaře (obvo
dové úřadovny) čís. 7529. 
význam výhrady schválení jeho pro strany při smlouvě pachtovní; ne
dostalo-Ii se smlouvě schválení, n"ení jí vázána žádná ze stran čís. 
6979, 
ujednání smlouvy o zcizení zabrané nemovitosti s výhradou schválení 
St. poz. úřadu, k němuž nedošlo, ježto pozemek byl ze záboru propu
štěn; otázka platnosti smlouvy čís. 7203. 
k tomu, by úředník mohl platně učiniti návrh za St. poz. úřad, se vy
žaduje, by se vykázal řádnou plnou mocí čís. 7403. 

úvěrní ústav viz úv ě r n í úst a V. 
Pozemky kostelní viz k o s tel n í p o zem k y. 

- stavební a v y v 1 a s t n ě n í viz v y v 1 a s t n ě n í. 
Poznámka knihovni: f i d e i k o m i sár n í s u b s ti t u c e viz s u b s t i t u c e 

fideikomisární. 
příslušenství strojů "a zařízeni viz pří s 1 u š e n s tví. 
pokud nelze zamítnouti žádost o ni, že pnhledáv,ka znějící na staré ko
runy rak. uh. jest podrobena rovnání a že kromě způsobu vyrovnání 
uvedeného v mezistátní úmluvě čís. 60/26, jest každý jiný způsob za
kázán a neplatný čís. 6912. 
omezení vlastn"ictví) jež se rovná účinkúm fideikomisární substituce 
čís, 7086, 
závazek majitelů pozemků, že ukáže-li se za stavby vodní cesty po
třeba ještě dalších pozemkových ploch, budou eráru povinni tyto po
zemky předati čís, 7513, 
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P, o ~ ad í: ~.v!a-h pojmenovánil osob", v • 
plsuJe" nestava se zápis poznáml'\' t~tY JeJ!~ prospech se pořadí za
z ktere doby pochází dl h . .'-. e" e nep atnym; ne,dleží l~a tom 
čís, 72'1, - .. u OpIS, Jen když by,! vklad ' 

v proveden ve lhůtě 

nelz~ poznamenati žalobu o od' ~ 1 ,. _. 

by zal?bcE: mohl vložiti zásta~ní Pp u;;, vKladm llstmy, na jejímž základě 
menanem pořadí zamyšlerého u' Y rav~ pro svou pohledávku v pOZlla 

k ' . veru CIS 711'6 -po ud l1eJze z ne'v -; . ., , , '. 
kázati P'Ů'hledávk~ Yvssp1oho podal1l za exekučně prodanou . 

'. znamenaném pořadí'č í s 7274 nemOvItost při-
sp o r fl o s ŤJ: Jest přípt!stna DO t hd .' .. 
Clmu t~ \:k~adu. při žalobě o ~řj uZ; , e ;-, y:, Jest-h, od~orovál1o jsou
o vydrzenl c í s. 6949, - znanl v ... cu'ho prava len, opírá-Ii se 

I~J/ ~ fl a tel II o s t i: pokud se nelze domáhati I 
p() o tal t. a, opra~~ýrh prostředkům čís. 7201. povo ení exekuce; 

zus os. mlstoprlsežné ',. 
- v Y k o 11 a vat e I p o s led s e, z n ~ ~ 1 VI~ tam ž e. 

us dl " ni vu e VIZ tamže 
e o s t str e dní vel j k O st,' v,'z to' , 

P odl amZť. e smlouvv s Jugn I " . 
pokud ne' de 00 r rz . " s a V II VIZ J II g o s I a v i e. 
7647, 1 ~ e osobnI zavazek tPžařův ve sm,','sh, § 531 

obč. zák. čís. 
pokud ruč í děd i co' v V V" 

jednotlivce 2a dluh, \i c, na n~z preslo celé pozúst~lostní jmění kupce 
dkové podnik d'I y, ~owdv !~e ,~esŤ1 proti nim exekUCI; pokud vedo'u de 0_ 

'. "v a e na ~polecny lIcet čís. 6960. 
byla-h Sice JIZ projednána avš I dVd" 
nelze se domáhati na décÚci s~~'v ~ l~l tdO~l1d nevydána odevzdací listina 
pokud jest dYd' . k ,e~l zus av,telových závazků čís. 6747 ~ 
. k e IC Ja Ů' takovy opravněn akť v, 'v • 

Ja. o byl oprávněn zůstavitel čís, 7013 - lvne 1 paslvne ku sporům tak, 
pokud dědici nejsou opr' ", . , 
přihlášky čís.' 7037. avnem zastupovati pozůstalost, Odporují-li si jejich 

do _usnesení prvého soudu .. v b I 
pro p'oz~stalost, Je~t 'rekur~ '~~;usiný~'~íIl~~\3t;rh na zřízení opatrovníka 
~o~n~ Jest ulOZlŤl vyJ e v o v a cíp" h 
lme111 Cl s. 7294. rl s a u ohledně pozůstalostního 

po katolickÝch duch o . 'j .. 
farních budov č {s. 7146. v nIC 1, narok státu proti dědici na opravy 

z a odd ě len í j měn í (§ 812 bO , 
odevz.dací li-stiny čís. 6964. o c. zak.) lze žádati pouze do doručení 
yěřitel, jemuž bylo povoleno odd"!' o • 

Jest účastníkem pO'lllstalostního ří~:~1:. POzur~l~stl !;l0dle § 812 obč. zák.~ 
oddalovati vyřízení návrhu podle § 8Í2 p~~!S a ?st.111 soud není, ?právněn 

,padle § 812 obč. zák. nedot' , c. Z~k., pokud po~afl1 návrhu 
spravy pozůstalosti čís. 7074. yka se soudmch usnesem tykrujídch se 

§ 812 obč. zák. nebyl zrušen §em 379 v ", 

jest přípu'stnýrn i ohledně nemovité pe:;;'tl~~i lop~.trení. podle § 812 obč. zák, 
před doručením odevzdací listin . ' . a os I; navrh musí býti podán 
čení pohledávky konkretnČ! odl' fOdml~kou ~pat.řen,í jest kromě osvěd
čís. 7609. voe nOvana sub]ekhv111 'obava navrhovatele 

přihlásili-li se někteří dě,dicové ze ,vf'" 
říz e n í pod 1 e § 125 a 'Izave 

l, JI~l pa~ se zákona, jest zavésti 
v o. n a s. nesp. nz trebas v "t' bl" zeno, ze zustavltelovo jmění má b' ť . 'Z," v zave I y o nan-

podle zásad zákonného- 'dědick'h Y.l m~z} dedlce rozdeleno a přikázáno 
. e oprava -c I s. 6921 

bylo-lt poslední pořízení d v d v • 

podle § 125 a násL nes vh~a: e oyet~em" nemělo bS'ti zaváděno řízení 
vati žalobu dědiců ze zfl~ona"č ~~:~~7~~ece zavedeno, kterak jest posuzo-
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lze-li poslední pořízení podle zevní formy pokládati za závěť, spornou jest 
však otázka, zda lze poslední pořízení považovati za závěť či pouze za do
větek, lze tuto otázku vyřešiti pouze pořadem práva, obojí přihlášky jest 
přijati na soud a na pořad práva poukázati 'dědice ze zákona čís. 7493. 
svěřeno-li projednání notáři, jest oprávněn provésti podle § .126 nesp. říz. 
též výslech str2..n; opírají-li dědicové ze závěti své přihlášky k pozůstalosti 
o poslední vťJli, která byla předložena soudu úplně roztrhána, dědicové ze 
zákona pak popřeli platnost závěti proto, že byla zůstavitelem roztrhána a 
zničena, jest poukázati na po'řad práva dědice ze závěti čís. 7563, 
pokud nelze použiti předpisu § 127 nesp. řiz. o odložení pozůstalostního ří
zení; do usnesení soudu, jímž bylo řízení odloženo, není oprávněn stěžovati 
si odkazovník čís, 7269. 
právo stran, by pozůstalostní výkazy a podání o projednání pozťJstalosti 
samy sepsaly, není vázáno- lhůto-u; přidělena-li již poztlstalost soudem no
t á ř i j a k o s o II dní m u ;~ o m i s a ř i k projednání, jest p.rohlášenÍm 
stran, 'že si pozústalost projednají samy, skončena činnost notáře jako soud
ního komisaře čís. 7260. 
spr á v a p o z Ů s t a los t i, třebas tu byl vykonavatel poslední vůle; 
určení, které částky pozustalého jmění jest zaplatiti odkazy čís. 7295. 
o návrhu dědice, by byl ustanoven správce pozůstalosti, dlužno rozhodnouti 
v nesporném řízení čís. 6850. 
do usnesení pozůstalostního- soudu, jímž bylo odepřeno schválení kupní 
smlo'lIvy ohledně nemovitosti, patříci do pozustalosti, není oprávněna si stě
žovati dmhá smluvní strana čís. 7505. 
právní povaha t. zv. »d O' dat e č n é hop r'o jed n á n í pozůstalosti« ve 
smyslu § 179 nesp, říz.; »potřtbn)rm úředním jednáním« jest i t. zv. vinku
lace vkladů u peněžních ústavl1; nebyl-li vklad dosud rozdělen, není řízení 
ukončeno čís,. 7559. 
jednatelství bez příkazu, upotřebil-Ii otec výtěžků z matčiny pozůstalosti ku 
výživě dětí, ač nebyJ pověřen správou pozůstalosti; nárok pozůstalo-sti proti 
otci na náhradu čí ·s. 7412. 
poukaz ministerstva zahraničí soudu, by z pozůstalosti projednané a m e
r i c kým i s o u d y peníze, poukázané soudu ministerstvem zahraničí, byly 
vyplaceny dědicům, jest pm soudy závazným; pokud takové pozůstalosti 
nepOdléhají novému pozóstalostnímu řízení v Čs. republice; kdo jest pří
jemcem čís. 7552. 
hrozí-li a- cl k a z,o v n ík tl povinnost podle § 783 obč. zák., jest oprávněn 
súčastniti se odhadu pozustalosti za účelem vyměření povinného dílu čís. 
7267, 
vliv pozůstalostního soudu na způsob vyplacení odkazů čís. 7295. 

Požadovací nárok viz z a ji š t ě 11 í p ódy. . 
Požární náhrada: bylo-li právoplatně porvoleno její zabavení, l1emúže dlužník v ža

lobě uplatňovati, že požární náhrada byla určena k znovuzří~ení bu
dovy, pakli si nestěžoval do usnesení o exekučním zabaveni pohle
dávky č i s, 6940, 
složila-li pojišťovna na soudě pojistný peníz, složila ho i pro všechny 
věřitele; ukázalo-Ii se napotom, že pojištěnSr neměl nároku na poji-stný 
peníz, byla pojišťovna oprávněna domáhati se vrác-eni na věřitelích 
č i s, 7407, 
samostatný rozvrh její, třeba je tu možnost, ,že vyhořelá nemovitost 
bude exekučně prodána; podán-li odpor z důvodu, že požární náhmda' 
jest určena k znovuzřízení vyhořelé nemovitosti, dlužno v odpa-ru spa
třovati návrh na zrušení exekuce č i s. 7235. 
složení jí k, -soudu, nárok pojišťovny na vrácení proti věřitelům; ná
mitka věřitele započtením nároku na náhradu škody čís. -6-999. 
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- - hypotekárním věřitelům přísluší zástavní právo k poJištěnému penízi 
jehož nebylo použitp ke znovuzřízení vyhořelé budovy čís. 7382. ' 

Požitky zaopatřovací viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y. 
Požívání: pokud jde o ně, nikoiiv o- smlouvu pachtovní, ani o smlouvu pOdle 

§ 1103 obč, zák., ani o půjčku; okolnost, že ,poživatel vybudoval budovu, 
o níž se činí zmínka v § 514 nebo § 516 obč. zák., není na závadu nároku 
na vrácení služebné věci v tom stavu, v němž ji poživatel převzal čís. 7669. 

Práce přes čas viz dob a p r a c o Y II í o s rn i hod i II II á. 
Pracovni doba viz dob a p r a c o v fl í. 
Pragmatika služební bankovních úředníkú viz z a m ě s t II a II e c b a II k o v II i. 
Praha: asanace: vyvlastnění viz tamže. 

kdy jest posypati chodník čís. 6724. 
předpis § 17 uličního řádu nevztahuje se na dobu, kdy provoz siln.ičních 
drah jest vůbec zastaven čís. 6777. 

~ náhrada škody proti ní, ježto neudržovala v řádném Slavu chodník, nepatřící 
k žádnému domu, nelze se domáhati pořadem práva čís. 7599. 
předpisy o úpravě kanalisace nemovitostí a připojování k veřejným uličním 
stokám městem Prahou platí i pro dřívější předměstské obce; ručení obce 
za škodu pádem chodce do šachty vedoucí do domovní stokové přípojky 
čj s. 7604, 
usnesení obecního zastupitelstva (městské rady) o upuštění od výpovědi 
neb od vyklizení nedává vypovězenému ještě právo, dovolávati se tako
.vého usneseni čís. 7562. 
vydal-Ii usnesení v exekuční věci před 1. listopadem 1926 okresní soud ci
vilní pro vnitřni Prahu, jest rekurs podán včas, byl-li podán ve lhťttě II to
hoto soudu, třebas v den pOdání rekursu byl již činným exekuční soud 
v Praze čís. 7002. 

Právní názor: v á z a n o s t s o II d II viz t a In Ž e. 
osobnost viz os o b 11 os t p r á vn í. 
otázka viz otázka. _ 

~ zájem: na -určení viz ž a lob a u r č o" v a c í. 
- zástupce viz zástupce -právní. 

_Právnická osoba viz o s.o b a p r á v II i c k á. 
Právo kupní: exekuce na ně čís. 7174. 

chudých: pokud jest opatrovnický soud oprávněn odepříti vysvědčení podle 
§ 55/4 c. ř. s .. čís. 7410. 
váre.čné a d á v k a z ,P ř í r ů s t k II hod not y viz -tam ž e. 

Pravomoc rozsudku viz' r o z s ude k. 
Praž,ce: pro státní dráhy viz stá t. 
Pražská plodinová bursa: r o z hod čís a- u d viz tam ž e. 
Prejudicielni otázka viz o t á z k a p' ř e dll r č ují c í. 
Prekaristická držba viz drž b a. 
Prekarium viz v Ý pro s a. 
Preklusivní pr-orogace viz pro r o g a cep rek 1 II S i vn í. 
Premie pojišťovací viz poj i š t ě n í. 
Presbyterstvo: -úpis válečných půjček viz vál e č n á p ů j č k a. 
Presentace směnky viz .3 m ě II k a. 
Priority želeatlli(ční viz d 1 u hop i ,s Y díl č í. 
Prodej p od I e' čL 310 ob c h. z ~ k.: pOy~Ie }ásad nesporné~o řízel!Íi yk, přísluš

nosti dovolaného- soudu z úradu, pnslllsnost k po-vo-Iem prodeje Cl s. 7664. 
- zpětný viz sml o u v ,a k u p n í. 

Prodejna veřejné obchodní společnosti viz S p o leč II o s t ve ř e j II á. 
Prort,ejové řízeni viz dra ž b a v n II cen á. 
Prodleruí vyrovnacího dlužníka viz vy r o v fl á 11 í. 
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Prmllouženi lhůty viz I h ů t a. , ) práv podle § 11 /2 ~~sp. 
hla's"en,' za mrtva: pokud nenabyla třetí~.oso~a (stat , .-pro '1 - t t t ho b\ bvlo prohlášem zruseno 

říz.; prohlášen-li kdo za mrtva, na eZl oS Iq, ) J 

čís. 7574. y,' o s led n í 
_ výslovné zůstavitele viz por '.z e n, p . 

. d . za' sada p r· i, r o z vod II VIZ r o z vod. Prole naC1 . ' . 1- t' n" 
při d II k a z u I i s t I n a :n 1 VIZ ~ S I J' 

_ _ jinak viz zá s a d a p.f o 1 e dna c I, 

P "ednání pozůstalosti viz p o z II s ta los t. 
-roJ . y' iz f i n a n Č II í D r o k II r a t II r a. . 6950 

Prokuratura ftna!1"cOl., vb' f náhradník "jednatele společnost! sr. o. čís. . 
Prokurista: nem;lze JI~ Y 1 v .. y, " 
Pro-Ionga.~ni s,menk'a VIZ ~ m-~ n ~~' d r pro neohlášení úrazu úrazové pOllsťovne 

proml~:~ě~t~rao~~~el~~,n~~~~t~k ~1Too~lče~í ~~~ty ,č í s'v 6~;3~de dne púvo-dní splat-
_ počátek tříleté prom1čecí lh{'lty prob pn]atelt smenl ) 

nosti směnkY' čís. 6:55: o, 1489 obč. zák. čís. 6860, 7I?2. " 
pO-čátek tříleté p-romlcec~ Ihut~ podle § d 'k že bude ve spont radne 
podáním žaloby přetrhule se Jen pc:,d ~? m,m b~~~ ponecháno v klidu, spa-

Pokračováno' pokud nelze v tom, z;, nzem
02 

v • "'d.' k "ování ve .;:pŮ'ru c' s. 71 . ""! trov-ab ra ne po rac" .... \ ' emie pokud není upraveno POJIS 0-
poji-šfovatelova nár.ol~u, na zap acem pr , 
vad-mi podmínka~-l1 ~ I s. 733};t' e ode dne ujednání smlouvy, nýbrž jejst 
podle § 1486 obc. zak; neP?CI a, s 'kanu' ráva čís. 7663. 
při něm třeba i o;obdm moz~ostpl o~rná tep~ve nabvtím vědomosti a- omylu 
podle § 1487, z duvo u omy u . 
čís. 7663. 

Propadnutí daru viz d' ar. 'k 
pro-pacht kostelnich pozeml{ů Vi: k o, st .e 1 11 1 PIOt~ e ny.'p~dle § 592 a násl. něm. 

k l . '. zalozena-h pro spor IS mn 'h ". "'d 
Prorogace po r e II s ~ v 11 1'1" " . spor vyhražl-.'pý podle § S99 te oz ra II 

c. ř. s., byla bm za ozena I pro 

čís. 7232. t dle § 104 j. 11. 
jinak viz pří s I u š n o s p o 

Prostředek exekučrú viz e x e ~ u c e. v rl k 
_ opravný viz o p r a v n y pro str e e . 

protest směnečný viz ,s 111 ě n k a. , , 
Protok!ol o vyrovnacím roku viz \: y ~ O' v n anI. 
Protokolární odvoláni viz o d v 0-1 anI. . v' 

Provise: pokud na ni nelze vésti exek:lC1d~l s, 7~931 s7~1;, 7313. 
_ 'inak viz sml a- u v a spr o str e .0 va e . _ i a b á ční a k O' 1 k o v 11 í viz tra f 1 k a n t. " 

Prozatimní list viz ak ci e. '" dl § 379 ex ř odvezením strojů z tov~.n~ 
- opatření: osvědčení a-~rozenJ po te áťní vyr~by' z určlte továrny do jme 

a zamvšleným prenesemm ov 
čís. 6736. y pokud nestačí pro
pojem neb:zpe~í "n,avrhovatelova podle § 379 ex. r~; V' • 

dej nemOVItosti Cl s. 7?S2. 1"'1 ro atímnÍ opatření, lze odla-ZIŤ1 
vykonatelnost usnesem, povo U]lCll0 P Z 

" ". 6738 
podle § 524/2 c. r. s. Cvl S. v" . 'rat vzniklé odpúrci v řízení o pro-
jist?ta 'podle §y 39~ elhx. 't' !U~1 ~:~ř~:í o~oba složila jista-tu s obmezením 
zahmmm opatrem, os e]no, z 

čís. 6941. ",,' d' (rekurs)' žaloba odpůrce 
proti povo~ení j~~t pnpustnym pouze o por , 
jest vyloucena oe 1 s. 69~2. ~ d t' usnesení odporem nebo- rekursem 
pokud jest odpurce op~avne\ napa.. a ~ukaz' odpúrce na to, že je nema
a pokud má pouze pravD- re ursu, p 
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L,e
4
t
6
11
2
}r m, neodůvodlluje ještě prozat. opatře,;í podle S 379/2 e' v v, 

• J x. r. ClS. 

příp~stna při nich žaloba podle § 37 ex ř Y' '"'??4 
podana-li žaloba o vyklizení b ,t .. Cl S" .'-- . 
jeh,o vyklizením čís. 7289. } ll, nelze povohh prozatímní opatření 
pOJ~m ohrožení P?dle § 381 čís. 1 ex. ř. čís. 7386 

;~~~~~~~fn~~~tOr~~l~~d~~~r sdl~l~~ík~! je~ bylo poyol;~.o jen na dobu do 
nost; správce pachtovllích ~rilv' ;~~e;l .lehoi z. ~usemdJeho pro nezákon_ 
odměny pot" b' ; ,'v y ?pravnen za ržeti si k zajištění 
předpis § 3~~, ~~uhy~n~d~a VvYecteze,kll vSp!~vy i73l'9úkUd nepřichází v úvahu 
'. x. r. Cl S. 5. 

e~dm111ky povolení prozatímmho oDatřenl' podle 
c I s, 7421. ,§ 932 a) obč, zák. 

~:~oer:g~~t~o~~;at~YI0 u!oženo ,odpůrci .navrhovatele, by dal na své 
byla ve Pros~ch třetk~Z~~~bku Zak}lZU zCIzení, zatížení a zastavení, jež 
žaloby navrhovatele proti odp{~~fs~ll~, n;5f;,movitost již před podáním 

pod 1 e § 381 čís ? ex ř' a t ]. ]' " nost' b I- ~ -: " ' .. ,Ze Supova 1- I vereJnou obchodní společ-
o a spo eemCI a za TI1 kolektivně znamenali k d " 

prozatímního opatření hodlá ll' p "t· 'd" , po- u nel11 treba 
I '. ,- 'OUZI I Je en společník prot' d 
lemu prava ze smlouvy čís. 7629. • 1 ru-

pod ~ e § 382
0 
~ í~. 6 ex. ř.: je-Ii soud rozepře zároveň soudem kniho 

~Ip~! l1ť-':..m~lzke Jet,povo!iti, n~lze-li je pOdle knihovního stavu Provés~~ 
~ avnen!" s lz~osh protI povolení čís. 70770. ) 

pr~dpoklaoa. se, z; se, ~'~wžený l1!rok vztahuje právě na nemovitost 
~~ t ;;~4~nlhOvl1l pravD, ohledne nichž má býti zápověd' vydána 

pod] e § 387 čís 8 e • " 
v • '"' • x. r.: pravnl povaha; zaplacené vyživovací ." 

S~~~ky, nelze požadovati zpět; Povoleno-li po -dobu- sporu o' lafe~~i 
VYZIIVkOeho; :vyznam rozhodnutí sporu o rozluku, bylo-li uznÁno n 
r~~ u y~ z vmy oboll stran či s. 6802. a 
pnslusl za spo~u o výživné manželce až do pravomoci rozhodnutí 
o rozluce manzelství čís 6815 
bylo~Ii pO,vole?o po dobu spo;u o výživné, zrušení jeho b lo-Ii 
manzelst~~ P~~vo~.Jatnč rozloučeno' z viny obou stran č í:s. l816. 
pokud pnsluSl narok na oddělené bydliště' pokud nelze povdlT 
prozaŤ. .opatř. odděleného. bydliště a placeni vý-živného čís. 689~1 
P?kUd Jest manžel oprávněn domáhati se vrácení _přepl tk"' ,~. " 
neho :zh!e~em k výsledku sporu o rozvod manželství ač í~. v?~~~~ 
n~vytyk,al-h !:avrhovatelů~ ~dpť'1rce v rekursu proti povolovacímu 
t~s?es.e~~ nepnpus!?OSyt, nybrz napadal pouze v}'ši; od kdy jest pla
~ti VY~lvovaCI pnspevky; stanovení výše výživného čís 7514 

" V", podpurce VIZ z b a ven í s v é p r á v n o sti. '. 
P~edbezna sml?uva. viz sml o II v a pře d běž 11 á. 
P~ednosta, stamce VIZ z a m ě s. t n a n e c žel e z nič n í 
P~edno~tru uspokojení. viz Ll s P o k o .i e n í pře dno s t n í. 
PredpOjatost znalce VIZ z n a I e c 
Představe1!sn:o druž~tva viz s p ~ leč e n s t v o. 

akclove spolecnosti viz s pol e Č TI o s t a Je c i o v á 
P~e~urču.iící otáz~a viz otázka předurčující. . 
Prejlrnacl c~n~ v;z p o zem k o v á r e for m a (11 á hra do', 

stenl půdy. Vy zákon), zaji-
- - za lih viz I i h. 

Přejímatet dluhu viz pře v ze ti dl II h ll. 
Překážka ~opra~ní. viz d op r a V.1 z' e j' cz n I' C' n I' -I . . mezinárodní. - manzestvI VIZ manželství. 
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Přenesení opatrovnictví viz o p Cl. t r o v nic tví. 
Přeplatek nájemného viz och ran a n á j e m c ll, 

_ - příslušnost viz pří s 1 II Š TI o st pod I e § 83 j. n. a pod I e § 104 j. 11. 

Přeplnění vlaku viz n á hra d a š k ° d Y d r á hou. 
Přerušení řízení: a s o II P i s p o hle d á vek viz s o II P i s P o hle d á vek. 

ves por II o roz I u k u viz roz I II k a ol a n žel s tv í. 
stížno.st (dovolací) viz stížnost (dovolací). 
s por u pro ti úpa d k ° v é p o rl. s t a t ě viz úpa dek. 
valutových sporú s Rakouskem: předpis § 1 (3) a (4) 
nař. čÍs. 249/1925 nevztahuje se na peněžité závazky z pojišťo.vacích 
smluv sjednaných generálními representacemi soukromých pojišťoven 
v bývalém Rakousko-Uhersku čís, 7054. 
podle zák. 240/1924 viz pří roč í. 

Přeřazení žel e z nič n í c h z a 111 ě s t II a n c ů viz z a m ě s t n a n e c žel e z
n i č II í. 

Přestavba: pokud jest ji po.kládati za dohoťovenol! čís. 6739. 
- a och ran a n á j e m c ů viz och ran a n á j e m c ú. 
- d o 111 II a p o. řad p r á v a viz p ° řad p r á v a. 

Přetržení promlčení viz pro ol I č e n í. 
Převlastnění úvěrní: zakládá oddčlné právo podle § 10 (3) vyf. ř. čís. 7318. 
Převod pohledávek banky viz b a II k a. 

- závodu podle § 1409 obč. zák. viz pře v zet í dl II h u. 
Převodní poplatek viz poplatek převodnÍ. 
Převzetí dluhu (závodu) podle § 1409 obč. zák.: byla-li tuzemskou bankou pře

vzata tuzemská odbočka cizozemské banky, jež byla donucena zasta
viti činnost v tuzemsku; převodem závodu nedoznal o sobě změny do
savadní poměr mezi cizozemskou bankou a jejími věřitelij závazky 
obou bank jsou solidární; z toho., že věřitel· přijal výměnou vkladní 
knížku tuzemské banky za vkladní knížku cizozemské banky, nelze 
ještě nutně usuzovati, že propustil cizo.zemskou banku z ručení čís. 
6685, . 
povinnost státu doplatiti přejímací cenu za lih; iávazek podle § 1409 
o.bč. zák. nepředpokládá, že jest pohledávka proti původnímu dlužníku 
nedobytnou; ustano'Vcní § 1409 o-bč. zák. není obmezeno. na úplatné 
převody a na ony pohledávky. patřící kn jmění nebo podniku, které již 
od prvopočátku byly dluhem odevzdatelovým' čís. 6757. 
ručení přejímatele podniku týká se i závazkú k náhradě škody; stačí 
když v do.bě převzetí podniku bylo ,tu protismluvní jednání; opomenutí 
přejímatele, nebyla-li likvidace podnikU položena za základ převzetí čís. 
6911-
»dluhy« ve smyslu § 1409 obč. zák. jsou veškeré závazky vztahující, 
se k převzatému jmění, nebo podniku z doby 'převzetí; kterak přechá
zejí práva na nového majitele podniku čís. 7072. 
pokud posavadní dlužník neučinil výzvu k věřiteli ve smyslu § 1408 
obč. zák., nemůže na poměru mezi ním a věřitelem nic změniti okol
nost, že věřitel přijíni-al úroky od no'Vého vlastníka nebo že mu vypo· ' 
věděl jistinu čís. 7398. 
ručení nabyvatele podniku za dluhy po.dniku (§ 1409 obč. zák.) pojí 
se k převzetí podniku a nikoliv k převzetí té neb o.né jeho více méně 
podstatné součástky; ručení vzniká skutečným odevzdáním podniku 
čís. 7543. 
smlouva přejímatele dluhu předpokládá platnost závazku dlužníka proti 
věřiteli; nežalovatelnost, nebyl-li žal<?vatelným závazek dlužníka čís. 
7557, 

Přezkoumání kárného nálezu viz v á z a 11 o s t s o udu. 
Příbuzní osoby zbavené svéprávnosti viz z b a ven í s v é p r á v 11 o s t i. 
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Přídave~ ,~r~ho~rú a exe!<uce na platy viz ex e k II C e 
v-:-v s~aZnt,vlz zamestnanec obecní. . na Platy. 

Pndel zaorane půdy viz p o zem k o v ' f 
P·'d.1 'k . v • are o r m a. 

n e ovy omlsar VlZ k o m i s a ř p ř ' d • I ' 
p.'ltl'" , ' 1 e ovy 

n asefl1 k pensijnímu poJ"iště" .. v v' 

P"'hod d v· • Ol VIZ POjlsteni pensijní. 
n, a ~v opra,ve VIZ TI a hra d a š k d d . 
- POJ1Sťovacl viz poj i š t ě tl í o y r a hou. 

Příjemce směnky viz s In ě II k a: . 
Přijetí daru viz dar. 

- nabídky viz Jl a b í d k a. 
P~jice viz r o z I II k a m a Jl žel s tví. 
Pnkaz plate!'ní .sm~nečný viz s In ě tl k a. 

upommacI Vl'Z upomínací ř' , 
Př"k' .. , v lZenl. 

1 azant uverové pohledávky viz bl,' . , 
- pozůsta}o;,-ti notáři viz p oz ůPs ~ 1 e da v k a II věr ov á. 

k vyb~af!l: vkladní knížky záložna: ~~iožk . v v • 

nyml lze disponovati jen se ~VOlením / ta lll'b ze v~enezl na ni ulože_, 
v ~snesenÍ nelze uložiti oddl v .. . ~.e lOsa y . CI s. ?680. 
t~l,l; stalo-Ji se přece ta~ jes~Z;~~~l J~ll'kzapla'~enIv vymv,:hajíc~mu věři-
p~lkazu tomu. čís. 6886. uznl opravnen stezovatI si proti 
naroku dlužníka na v d' , kl d' , 
čís. 6914. y am v a ni knl~ky a žaloba podle § 37 e ... x. r. 
dlužní~ se nemůže domáhatI na ddl v . .. v 
vyloucení oprávnění dlužníkov ~ov I ~~m~~ all1, by JI slozi! k soudu' 
postoupil-Ii dlužník sv' v ~ Z~v? e CI s. 6940. ' 
den z nich, jemuž ťyl:r::a u~f~tym v~n,telům pOhled,ávky, nemůže se je
brám, domáhati na tom lfdO;;o ~1~J~l~o~a pohle9ayka přJkázána k vy
by mu do v}'rše jeho p~hledávky' ~ ~ ~nt aso dluzmkovy<;h pohledávek~ 

na místo placení: zabavené ohled' ~ ... a o, c~ vybral CI s. 7181. 
",' zástavní právo čís. 68~2. aVk,!, UClllnost predpokládá právně Účinné 

P!!1dep nemovitosti a žaloba podle § 35 
P~mé daně osobní viz daně osob' ex. ř. viz žaloba, po-dle § 35 ex. ř. 
Pnplatek železničního zaměstnan !ll. ... 
Pt!pojky k uličním sto-kám městacepr~\~ z ~ mpe s t n a n e c žel e z nič n í. 
Pnpustnost dovolání viz d o vol' , Y VIZ r aha. 
p.' ážky a n L 

nr k ~o~oznému viz d o Fl r a važ e I e zn' v , 

- obecnt VIZ obec. lenl. 
- k pojištění viz pojištění 

Příročí podle zák. čÍs. 240/1924" rielze ,. 
ústavu nedostalo o-d ža1ob~ ... ~~ do~ahatl ,zaplacení peníze, jehož se 

Přírůstek hodnoty. d' k . e v :lrcltych jednotkach peněžních čís. 7500. 
v.' . a v a VIZ tam z e. 

Pnsaha vyjevovací (čl. XLII uv. zák k c ř .'''' , .. 
tazy a to i na toho, kdo ~e o' ; s). ucas!mc} JSOU oprávněni činiti do
kučního titulu čís. 7016 P d, ohl ku slozem bez rozsudku a bez exe-
vyjádlil-li se poddlužník '0 své ú'm v 'o 

nelze se na něm domáhati dalšíh 1 e~, o ..za,bhavenyc~ duchodech, pokud 
kdo J·est k" o pnsezne o vysvetlení čj s. 7077 

.. ~I p~vmen za sp-olek čís. 7222 . 
vykonal-li JI dluzník podle § 47 v.' ... 

osvobozen od povinnosti by vYkex. f" J~st za predpokladů § 49 ex. ř. 
7292. ,ona pnsahll pOdle § 73 konk. J. čís. 

ohledně pozi'lstalostního 'mění' .. V· 

přihlásivším se -dědicem J, 7?J
ge4

st Jl UIOZltl pozÍlstalosti zastoupené 
~ 49 • I I s, - , 
'- ex. r. ze použiti pouze v oť . k' ... 
~ík, jenž vykonal vvjevovac·í přís~~ce, z~lJa§Y4ch predpokladů jest dluž
JI vykonati čís. 7377. - II po e 7 ex. r., zavázán opětně 
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příslušenství nemovitosti: při d á v c e z pří r II s t k II hod not y "jz d á v k a 
z přírůstku hodnoty. 
p o hle d á v k y a r o z vrh n e j v y Š š í hop od á n í viz dra ž b a 
vnucená (rozvrh nejvyššího podání). 
k tomu, by se věc stala příslušenstvím věci hlavní, se vyhledává, by 
byla ve vlastnictví toho, komu patří hlavní věc; nejsou-Ii věci s nemo
vitostí tak spojeny, že by je nebylo lze hospodářsky odstraniti, nejsou 
přírůstkem nemovitosti; exekuč-n[ soud, stanově příslušenství nemovi
tosti, na niž se vede ~xekuce, jest oprávněn rozhodovati o otázce pří
padné výhrady vlastnictví k věcem udánlivého příslušenství čís. 7449. 
z knihovní poznámky, že stroje a zařízení jsou věnovány ku provozu 
tiskárny a tvoří jeho příslušenství ve smyslu §§, 293 a 297 obč. zák., 
nelze ještě usuzovati, že jsoll příslušenstvím nemovitosti čís. 7623. 

Příslušnost: při s 1 o žen í k s Otl d u viz s I o žen í k s o u d u 
ohledně syndikátního ručení viz syndikátní ručenÍ. 
ne pří p u s t n o s t d o vol a c í hor e k u r s u viz stí ž n o s t d o v 0-

lací. 
k p o vol e 11 í r o z 1 u k Y pod I e ú m 1 u v Y s Pol s k -e m viz P o I s k o. 
úmluva, že sporná věc má býti rozhodnuta rozhodčím soudem, zakládá ná
mitku nepříslušnosti řádných soudů čís. 6734. 
bylo-li usnesení, zamítající námitku nepříslušnosti, pojato do rozsudku, jímž 
byla ž'aloba zamítnuta, jest žalovaný oprávněn napadnouti usnesení o ná
mitce nepříslušnosti a to rekursem čís. 7052. 
k povoleni prodeje poole čl, 310 "bcb, zák, č i s, 7664. 
podle § 28 j. n. viz tl r Č e n í s o udu. 
podle § 45 j. n.: nepřípustnost dovolacího rekursu do usnesení rekursního 

soudu čís. 7006. 
podle § 49 čís. 5 j. n.: žaloba o ,odškodnění za úrodu, jež byla při vrácení 

pachtovaných pozemků na pozemcích č Í,s. 6790. 
pokud se liši od § 83 j, n. či s. 7306. 
není příslušným pro žalobu propachtovatele o plnění proti třetí osobě, 
jež se jakO rukojmí a plátce zaručila, že p'achtýři splní závazky z pach
tovní smlouvy čís. 7309. 

podle § 55 druhá věta j. tl.: sečítání dílčích nároků z téhož skutkového a 
právního podkladu, pokud jde o takové nároky čís. 6811. 

podle § 61 j. n.: návrh, by »pro případ vyhovění námitce věcné nepřísluš
nosti byl přibrán odborný soudce laický a aby pak bylo jednáno a 
rozhodnuto«; pokud jest vyh.ověti návrhu čís. 7268. 

podle § 76 j. n.: vztahujE' se i na cizozemce čís. 6787. 
podle § 83 j. n.: není přísltlšným pro žalobu propachtovatele o plnění pmti 

třetí osobě, jež se jako rukojmí a plátce zaručila, že pachtýři 'splní zá
vazky z pachtovní smlouvy čís. 7309. 
předpokládá, že jde o- rozepři z nájmu nebo pachtu i pokud se liší od. 
předpisu § 49 čís. 5 j. n.; nelze uplatňovati nárok na vrácení přeplatku 
nájemného čís. 7306. 

podle § 87/2 j. n.: »zvláštním« závodem jest jen takový vedlejší závC\:l, 
jaký má na mysli § 12 (5) poj. zák, čís, 7558, 

podle § 87 a) j. n.: lhostejno, zda byla kupní cena pohledávkou žalobcovou 
již od pi'tvodu či nabyl-li jí postupem čís. 7083. 

podle § 88/1 j. n.: není založena doložkou při tištěnou v objednacím lístku 
»Splatno a žalovatelno v místě výpravním« čís. 7374. " 

podle § 88/2 j. n.: dojde-Ii faktura až pn obdržení zbo-ži pNjemcem čí Sr 

6870, 
různost uVE'deného- místa splniště a sudiště; -lha-stejno, zda smlouvu-
sjednal žalobce či osoba jiná čís. 7083. . 

i,1 
• ;1 
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podle .§ 99)- n.: i,měním jest pro žalobu domáhaj.ící se zjištění, že pohle
davka zalovaneho uhasla, i část této pohledávky, již žalobce uznal čís 
6764. . 
z toho, že žalovan~r popírá pohledávku, o niž žalobce opírá příslušnost 
soudu, neplyne ještě, že pohledávky té nemá či s. 7219, 

podle § 104 j. n.: výslovnost dohody v ol)jednacím lístku či s. 6676. 
- náležitosti úmluvy obce v Čechách čís. 7291 .. 

nebyia-li dohoda prokázána listinou již v žalobě, pokud nelze při úst
ním líčení odmítnouti žalobu z úřadu čís. 7423. 
podrobily-li se strany podle nájemní smlouvy ve všech sporech této 
smlouvy příslušnosti určitého soudu, nevztahuje se tato úmluva na spor 
o vrácení přeplatku nájemného čís. 7425. 

pod:e § 117 j. n.: příslušným-Ii sborový soud, nemůže celé ;ednání převésti 
na okresní soud čís. 7180. J 

pro žalobu o zmatečnost a ža10bu o obnovu jest výlučnou; pokud jest pro 
žalobu o obnovu z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. příslušným soud vyšší 
slolice čís. 7044. 

pro spor listinný podle § 592 a násl. něm. c. ř. S., byla jím založena i pří
slušnost pro ~por vyhražený podle § 599 téhož iádi.J čís. 7232. 

podle § 4 ex. ř.: právo volby mezi více příslušn.~'mi soudy vylwnáno podá
ním exekučního návrhu II jednoho ze soudů, jenž sice návrh nevyřídil 
povolil však odklad exekuce čís. 7573. ' 
rozhodovati o návrzích na povolení exekuce na základě cizo.zemských 
exekučních titulů náležÍ senátu, nikoliv samosoudci čís. 7121. 
k povolení exekuce na z4kladě výroku rozhodčích podle § 46 honeb. 
zák. pro čechy 'č Í s. 7133. 
byl'-li činným exekuční soud v jiné exekuční věci pro tutéž pohledávku, 
třebas nebylO k dalšímu návrhu na povolení exekuce přiloženo vyho
tovení exekučního titulu čís. 738'5. 

podle § 17 ex. ř.: které spory sem náležejí čís. 7592. 
- k žalobě o nepřípustnost exekure není příslušným, byl-Ii dražební vý

těžek za exekučně prodané nemovitosti vydán jedinému vymáhajícímu 
věřiteli čís. 7624. 

podle § 18 čÍs. 3 ex. ř.: povoliti exekuci proti dlužníku na Slovensku na 
vklad u poštovníhO' šekového úřadu v Praze jest příslušným exekuční 
soud v Praze čís. 7011. 

podle § 35 ex. ř.: příslušn)'rn tuzemský exekuční soud, byla-li exekuce po
volena rakouským soudem čís. 6675. 

podle § 51 ex. ř.: lze ujednati pří-slušnost exekučního soudu v případech, 
v nichž jest jinak příslušným jiný, nikoliv v)rlučně předepsaný soud 
čís. 7592. 

podle § 80 čÍs. 1 ex. ř.: stačí, že říŠsko.německý soud se stal příslušným tím,' 
že žalovaný projednával k hlavní věci, aniž by namítal nepříslušnost 
soudu čís. 7232. 

zemského civilního soudu v Praze v syndikátních včcech ze Slovenska a 
Podkarpatské Rusi čís., 6984. . 

živnostenských s01:1dú: pro nárok ,dělníka proti zaměstnavateli na 'náhradu 
škody, ježto ho ohlásil II nemocenské pokladny menším penízem, než 
mu strhoval čís. 7496. 

Příspěvek hektarový: p"ředpis § 13 nař. Ns. 29/1923, vztahuje se na všechny 
úbytky ve v~'měře zabrané púdy; které úkony pusobí úbytky; pokud 

se neodpočítávají úbytky během kalendářního. roku čís. 7282. 
Příspěvky nemocenské pojišťovny viz poj i š- t č 11 í n e moc e n s k é. 
Půjčka: pokud nejde o ni, nýbrž o služi;h'nost požívání čís. 7669. 

_ k opodstatnění žaloby' o vrácen'í pújčených předmětli stačí průkaz, že po
minul důvod jich podržení čÍs. 6877. 
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_ válečná viz vál e Č n á y pll J Jkl~1 \vív podepsány jen jednou smluvní s-tra-
punktace: lhostejno. že krome svc L,. 

noU čís. 7461. 
původ manželsk)' dítěte viz dít ě. 

dl § 1300 o 'b č. zák. 
Rada: náhrada škody viz Jl á. hra d a

l 
Š yk o d Y

t 
J ~ e 

_ dozorčí d r II Ž st\' a VIZ s P o e c e fl s . 
městská Brněnská viz Brn o. . dl, y d k při 

- ,. . ' . ěn bl' používal yodovodu na cho oe omu -
Radio: nalemmk nem .o~ravn , . ~. , 7 

Pevnění rozhlasoveho vedem Cl s. 763 . , 
. d· k . s o II P i s po hle d a vek. 

RakouskO: rovnám 'pohle a'~e VIZ .• c·h viz tam ž e. 
_ pře r II Š e n I s por li ~ ~ I tl t o ~ Y y , 6976 
_ československý stát nem le~o nastup~e'!l d~ lěs·spisv ·a listinv, zřízené v ra
_ vládní nař. čís. 145/1919 ma na.tm?s 1 Je dr~ § 1 "ex ř ve' znění' tohoto § 

kouském státě, kte~~ b~l~ .ex. tl II em po . . 
v den vyhlášení nanzem c t s. 7424. 

Rámová pila viz P i I a rám ov á., ' 
Reální břemena viz b ř e m e n a r ~ a 1 n 1. . J' est odsllzu,iicí rozsuyd.ek.· 

d 'vd '. uložena li náhrada pouze lemu" e 1 i5 
Redaktor zo yp?ve .nylo .' -t' vdateli a vlastníku penodickeho casoplSU . 

exekucntm tltt! ern I pro IV" 

7419. ~,' . železniční mezinárodní. . 
Regulativ pobřeznt VIZ do P I a va

d
.
h 

. t'r,'ku' firm.a neoprávněně vedena 
. h ·p·sů do obeho nt o re]s, ..., 'k nu 

Rejstřík: pravm pov,a. a za I~., .'··e v zjišt'uje stav,. údpor~JICI za o , 
nestane se zaplsem pnpustno ll , ZllplS, 1 nz ~ < 

nenabývá právní moci čís. 7165. y Oné obchodn"i společnosti v téže obci, 
nelze zapsati P?uhoU p:od~Jnt1 ~e~~~čnosti č (s. 6829. . 
v níž jest zapsan h1av111 zfvOd y P .. bchádnÍ společnost zrušena, am do?,a: 
nezapisuje se dobaj ~dy by a ~e!elnti ~ystoupil aniž, že je~t firma od urclte 
kdy veřejný spolecml~ ze st:'o ecn . ..o:, 7605 
dobý firm?~I. kupce led,n~tlplvC~'o~,~~ditisty· nikoliv i omezení jeho ručení 
1ie vyznacltt pouze vys U" 

při výstupu čís. 6839. ., I ' . 't' J'e~t opověděti také k rejstříku 
, d t stvu akClOve spo ecnos I ::. 

změnu v pre s aven . . v ď y "s 6889 . 
pobočného závodu a to řadnou o~ove / c Ir . o pddpis na opovědi zápiSU 
odvola.l-li je.den z jednatelu spol;c.n,.?s.1 s liti (lokud nebude odstraněn ne-

t· ·d ·stříki.ľ nelze "lapls povo , 
společrios I o. rel' v'. y :- ·edriateli tí s. 6957, 
dostatek podpIsu opovedJ vsemi lY'dT měnu stanov společenstva; vyzn~
povinnost rejstříkového soudu nafl i 1 Z ~ ',úředníky nelze zapsati. do rel-
čení '~namenáflí společenstva; splnomocnene . 
střiku č í·s. 7160. y' d společenstva prQti zápisu: nově zvolenych 

Právo k, rekursu dozorCl r.a Xy, 3?0 
'I • představenstva do .relstnku Cl S. 7 - ' cenu ... ' 

. do pr a'v a že I,e znl c n1. 
Reklama~e Vl: VI o .družstva viz s pol e č-e n s t v o. 
Reklamnt, nápiSy cenu 
.Rekurs viz stíž.nos~ ... 
Re,kursní soud VIZ S t:1 z n o S t.. t ' t n í 
Resort státní~ spráyy viz .. svp ~ ~ ~ a(ss m.~·u v I; í). 

. Respektní lhuta VIZ P o JI S t e. Y' n e'c viz z a m·ě s t n a.t1 e c o k r e sní. 
Restrikční zákon. a o k r e ~ n \ z ~ íl z er á v o. 
Retenční práv?, ';11. z. a ~,r z o v a záv~zkU 7, něho čís. 7012. 
Revers demohcm: pravm P?vah? .' po ž·j.t k y. 
Revírní lesní viz· z ~ o ~ a t r o v a c 1 

Revise viz d o· v o ~ a n 1. , v s t d o \' o 1 a c í. .., c' c ,·e ., t ' t ' Z II o I h na lizeml 0:>. .-:Revlsní stlzl}0s. VIZ ~ ".' 'o ohled,ávku, nále.žející č enu.Je o 
Rod císař,ky byv.: pokud Jde p '., 354/19?\ č.i s. 6915. 
. publiky ve smyslu zakona ClS. . - 14J 

Civilní rnzbOdnuti IX, 
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Rodiče: .v-ýži~a jich dětmi viz V)' ž i v 11 é r d' v , 

- VIZ tez o tec mat k a d" t v o I C u. 
Rl' ká ' , 1 e, o ruc usedlost viz II sed lov . 
Rovnáni pohledávek s R I k st s.trednl velikosti. . 
R . a {DUS cm Viz s o up' hl 
ozepře rozsouzená' bl'la ľ v I b I S P o e d á vek. 

. • - 1 za o a o rozluku mYl t ' 
i pokud vadí napotomní žal b v anze s Vl právoplatně zamítnuta, 

čís; 7~50. " o e o rozvod mél.nže1stvÍ rozepře rozsouzená 
zamItI-h soud prvé stolice ' 'tk 
Ilem o v d I nam! II usnesením . t' 
v. uze o va ací soud výrok ten nebyl r' d' pOJa ym do rozsudku 
C I.S. 7276" - I -1 napa en, přezkoumati z úřad~ 
:leJde, o m, byla-li v púvodním s aru . 
zelskemu, d~těti zamítnuta ',žaloba ~ d" ,0 zaplac:nJ O~bytného neman_ 
o placoem duchodu v druhém Je lne proto, ze melo býti žalováno 
hoto důchodu č í~. 7551 sporu pak se bylo domáháno placení to-

zahájená: .nepojal-li prvý so~,d rozhod utí '. 
o vadu, kterou možno opraviti pOdleD § 4f9' nan~lJtce .do ro~sudku, jde 
se .str~ny v dřívějším sporu mi v c. r. ~·;.lde o 111, dohodly_li 
c?ava]1 ř,íz~ní v klidu čís. 6844mosoudne a Dznamlly soudu, že pone-
predpoklada totožnost ,stran t t v " 
tažnost stran bez vÝznam'u va o. .~znost sporného ptedrnětu' p"ro to 
toto~ t' - ,~ , ze maJI v obou spore I _v,, -

. zn~s _ sporneho předmětu čís. 7?43 c 1 opacne pastaveni; 
Rozhlas VIZ rad I o ~ . 

Rp:zhodce viz ro'z;U_dí. '. 

Rozhodčí komise: POdle § ,75 i1áhr z" , 
,',k o mop e t e'n ční c h: . ~k. ~IZ sen a-t pro řeš e n í k o n f l.i k t ů 

- soud: p,odle ha,neb-ního . 'k 
' 't'V z--a ona Vl 'z ho 't'b 

- ~IZ ez razsudí. 111 a. 
~lI:nluvou,,_že jím _má býti" roz-hadnu _ v " , 
Jde? nepříslušnost řádnÝ.ch_' sa d)av.:vec, nem vyloučen pořad práva
v atazc~ platnosti :smlouv o' v U UCl s. 6734. ' 
v~c jest ~ hlediska _státr.Kh 6~'ff!n~a ~Iovensk~ lhostejno, -že Pro právní 
pusobnosti neho výlučná příSI v ~y~~ 'Soudu stanoven, výlučný obor 
~PTávnoě.n, by zjistil řádně Sku~~~~~ c I s. 7590. v v 

zlvt~ sy'Uj odhad v'ýše n'áhrad ," ~.vyv p,odkla?,_;,na nemz, by mahl zalo
prano slyšení ,ta řízení rozh~ďP,~lstenrCh- vecI; pokud bylo straně do
kU9, byl?, Vyhověno výrokem c~a~~_oV~~aIJ9st ro.zh9dčích výrokem; po
o c,selnem, určení Ce'h pOJ'iště" h 9C!C~ ,pravldlurn rozhodčího řádu 
oodle § 6 a) za' k" ... nyc veCl C 1 s, 7263, 
• fS. o nemocensk' - "V! ... , " 
mocenské pokladně 'č í s. 7314 ern POlIs ent pro narok lékaře proti ne-
rO"zhodl-li ,::ozh,odce neoprávně~ě též o- útratá . ' ....-

, v~ rok, o u cratach; rozsah- § 595 čís 5 v ch _s~oru, lest zrusltl pouze 
v~roku z -dŮVOdu, že smlouva o'; \/ ' s.; predpoklad bezúčinriosti 
navrh na soud, by bylo ve spor oz~u ~m pazby!a platnosti;' nestačí 
bu r s o v n í: ,přípustna úrnlu'v _ Uv pa racoyano Čl-S. 7521. 

te?nání jest příslušn)'m rO~h~~čt~~tl~seb-Ch,nY~k's,mlauvy z určitého, 
c lS, 7340. _, rem::; e bursy na bavlnu 
na nálezy německých rozh d~' h b ' 
předpisů čl. XXIII. a násl. ~v~~c 'kurtoYl11:h- sou .. dů nelze použíti 
vyhověti žalobě, o neúčinnost i za . v ~._ r;_ s.; csl. s'oud nemůže 
sopdu bursavního z pěkteréhO z d :rUSJ?1§TI

5
aglezu říšskoněrneckého

pražsl{é plOdinové bl1~s ahl 'd v', uy? ~ '. o ? c. ř; _ s. čís. 7063. 
hor n i c~ k S, (zák: čís.. J 70j1924 e) . n~ pr!~IlISvll1ku. lt~!skych č í vs. 7200. 

zarnestnance proti zani.ěstna·' t'l·pnslusnostJ Jeho nepatrí nárok 
I '"t ' , I ~ J,' va e I na nemocenské 'kl zv as ni um uvy podle §? 'k.'" 24 - . na za adě 

vy 'rok "I b - za, C1S, 2/1922 čís 7366 
E z~ o a o bezúčinnDst jeho' důvad d' v, '. . . 

pre~l roz-hodnutío vzájemné P~-Ml d' p.D le § ,59? CI~, 2 C. ř. s.; ode
pavlllnost zjistiti skutkový děj č ~ s~v~~4teplatJ predpls § 3,91/3 c. ř, s.; 
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bezúčinnost z důvodu, že smlouva o rozsudím pozbyla platnosti, roz
sah § 595 čís. 5 c, L s. či s. 7521. 

Rozkaz platební směnečný viz s m č n k a, 
upomínací viz u p orní n a ci l~ í z e n í. 

Rozklad: není ho ve vyrovnávacim řízení čís. 7147. 
Hozluka- manželství: II r Č e n í s o u d u P"v dle § 28 j. n. viz t a !TI ž e. 

a pro z a tím n í o pat ř e 11 i viz pro z a t i m n í o pat ř e 11 í _p o dle 
§ 382 čís. 8 ex. ř, ' 
a II m'l u v a s P o I s k e rn viz P o I s k o, 
soud jest povinen rozhodnouti ,samostatně, zda jeden nebo druhý man
žel, zdali každý z nich, nebo někdo z obou jest vinen rozlukou a ne
může do svého rozsudku přejati výrok o' vině z razsudku o rozvod 
téhož manželství čís. 6937. 
byla-li žaloba o rozluku manželství právoplatně zamítnuta, pokud vadí 
napotamni žalobě o rozvod manželství rozepře rozsouzená čís. 7250. 
i v' rozlukovém ř'ízenL platí zásada, že lze rozsudek ve Vyšší stolici pře
zkoumati jen, když a pokud byl napaden opravným -prú'středkem; to 
platí zejména i o přezkoumáni skutkových zjištění :č-Í s. 7673. 
v, tom, že rozvedená manželka" api.istilá ,společriou domácnost, nelze 
spatřovati rozlukovy ddvod ani podle -§"11'5 obč: zák. ani podle § 13 c) 
rqz\. zák. čís. 6787. 
v tom, že manželka odpírá bydleti s manželem v naprosto nedosta
tečném bytě, nelze spatřovati rozlukový, důvod podle ,,§ 13 e) zák. 
č i s, 7150, 
pojem »ubližovánÍ« ve smyslu § 13 e) zák. a »opětovného ria cti urá
žení« čís, 7673. 
třebas bylo podle jména žalováno oj'ozluku z-důvodu nepřekanatelného 
odporu, v pravdě však šlo. ,o hľtlboký rozvrat manželství; dlužno roz
lJ-ikl.1 povoliti, třebas druhý .manžel s ní nestwhlasil č i-,s. 7249. 
pokud nezakládá- Ollemocně-nÍ .manžeiky' při:jicí "hluboký, rozvra't man-
želství čís. 7468. -. - , 

povorení 'rdzlLJky 'pro 'hl~boký rozvia~ manželství i' kdy"ž. nemá žádný 
manžervíny '~ia rOZvratu; otázka, zda )de O přev,ážnou vinu žalobce 
na rozvratu; z'návrhu ž.ótlobního,- by man~elství bylo razloučeno z V)·
hradné viny žalovaného -manžela, nelze QO\7ózovati zamítnutí žaloby, 
když ~e ža!ované'mu- _-rieprókázala žád,ná vi-na č í,s. 7248"" 

'souhlasný názar nižších soudů" že nestačí souh1as, manželova opatrov
níka k rozluce (§ 16 b) rozl. zák.), neo.dporuje zř~jmě -z$.~onl1 čís. 6804. 
sauhlas manžela k razluce podle- § 16 rozl., zák.-- nern'ilže býti udělen 
předem, najmě hned při, rozv,odu č:j s. 6944,. ' 
souhlas s razlukou podle .§ 16 rozl. zák,; 'paukázání' manžela na pořaJ 
práva, kde dán souhlas a odpírání souhlasu,,'k nové žádosti o rozluku 
či s, 7245, 

- pokud nevadí nesouhlas _manželky s nap'otomní žádostí manželovou za 
rozluku, prohlásili-li -manželé za- sporu, že souhlasí s rozlukou čís. 7438. 
i manžel, jenž byl v rozsudku, vyslovujícím rozvad, llznán vinným na 
rozvodu,_ jest, oprávněn d()máhati se ro21uky -podle §§ 15 a 16 zák; 
předpisu § 17, o, převzetí, výraku o Vi!lě, --dlužno použíti obdobně i v přJ
padě 'rozluky podle § 16 zák.; třebas b,ezúspěšná (dovalací) stížno~t 
do usnesení, I:JQvohijícího rozluku, navrhovala pouze- zamítnutí žádosti 
za rozluku, dlužno z úřadu převzíti vy rok o vin~ do usnesení, povo
lujícího rozluku či s. 7439. 
rozluku podle § 17 rozl. zák. z, důvodu § 13 písm. c) ll,elze povoliti, 
nebyl-li manžel, jemuž se přičítá zlomyslné opuštění, saudně_ vyzván. 
by se do. šesti rněsícu vrátil a tomuto. vyzvání nevyhověl čís. 6982. 

}(O-

:r 
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!:okUd jest československ<· soud o 'r y • 

lozluku podle § 17 zak - v, I Y 'I Y:~\ nen rOzhodovatI o žádosti na 
postup soudu 'vznesl li 'rnpn~ UISI~1 ,(ll Jlhoslovansk~'ch čís. 7497 

I 'I ' - anze zadost o povol" . roz. za c a manželka po do v , v, em rozlukv podle ~ 1"'" 
čís. 7014. rUCem zadosti podala žalobu o "oz'l' _. j 

§ .11\ II 

, v 19 nel,ze užíti, bylo-Ii za jeho 1 
predchozlho rozvodu čís 6816 p atnosti manželství rozloučeno bez 

Rozpočet (§ 1170 a) obč, zák,) é í~, 766i 
Rozpor zřejmý se zákonem (§ 16 nesp. říz ). I ' v • 

nemanželského otce k pra~e~' ne 7:. sP~trovat! v tom, že povinnost 
dalšÍ« čís. 7186. '1 vyzlvneho byla stanovena »až /léi 

nepoužil-Ii soud přehléd t' 
vaz~1é.~o zákonného Před~~s~~ č ~~~0721~~~právným upotřebením la
~1elm 11m souhlasný názor nižších soudů v 

ze ova opatrovn 'k k I ' ze nestač i souhlas n1a,'1-
v I a roz tlce čís 6804 ohledne dílčích dluh 'o, ' , 

Rozpuštění spQlku viz s D o I e k OpISU VIZ dl u hop i s díl č f. 
Rozsudek: p o p-l a t k Y "z ne' h" , . o VIZ tam ze 

nejde o porušení zásady S 405 f·. v. Y' • • 

~u. 31./12. } 926; že lhůt~ konč~' 14}i P~~~~I1-!l, s,oud k výpovědi dané 
v~ veCI ner;atrne; ~yhrada útrat čís. 6879· Cl S. 6866. 
vy::nat;I p~a~oplatneho rozsudku ve s v • , , 

? ,_am1tnutJ zaloby o splnění pacht ,merlu hmotnem; vazanOst rozsudku 
(; 1 s. 6951:.. Ovm srn ouvy ve sporu o. náhradu škod" 
§ 405 c, r. s. nepřekáží tom ' b", . 
konu čís. 6998. u. Y soud nepnzpůsobil žalobní žádost zá-

pokud n~jde o přisouzení něčeho 'iného 'v ... 
potvrzen! o vykonatelnosti ro -Jk ,- nybrz o pnsouz,ení méně čís 738? 
není nahrazeno sděl,ením soudzn~lIk u vI~'v smyslu § 4, druhý odstavec' ex T 

. I ance are o pra o' , '. 
proti hlavnímu dlužníl'u nepr I " v mOCI rozsudku čís. 7194. 
ruk J' , 'I ~ o w7ule sam o sobě 'v' hl o mImu. a p átci č í"s. 6890. . ~ _ VYSl po edávky i proti 
op.?men~l-iI soud prvé stolice rozhod . -
urcovac1m, lze nápravu z'ednati tO utl v ro~s~dku o rnezitíml1ím návrhu 
opravou; pokud nemá dopd1ění rozstod~{Q l?OPlnem~ rozsudku, nikoliv' jeho 
dílčí:, vázanost jeho právním házorern

ll 
V.IVU n,a lhutu k odvoláni čís. 7182. 

do rozh?dnutí, zda má b'ti V'' v~~.v~za~ost Sv~l1dl1. 
skutkovych okolnost,' o vY 'k J dan C,lh 111C, SI lze stezovati· dozI1a'n' 
'-", Z111 u a povaze Y l' , J 

lIznamm naroku ve smvslu § 301/-1 v za:a,ova:1e pOhledávky l1eni 
pro zmešk' , kd . v c. r. -s. c I s 6837 

am: y lze rozhodnouti o ná h d :~.' 
vynesen rozsudek pro zmeškánÍ~;' u 6°;~fvIVSI se strany, by byl 
neb~I~-li podána žalobní od oVěd' I ~. o ~ , V ••• 

vydal11 rozsudkt, pro zmes'l y,. \ ~ Ihute, lze UC!111Í1 návrh na 
'd' . - cam 1 po_ te když b J k' 

~ove opozdčně podána čís. 7286.' Y a pa zalobní od-
Jde o případ § 442. druhý odst",v' ,v '. 
prvý odstavec c 'ř . '~I' I·ťc ~: r. s., nlko!Jv o případ § 442 
'd ,"'. '. 5., vznes -I pn prvém rok --v d " , 
~ou Tem zalovaný námitku n v, ,>:: '- " u pre okresním 
ustm jednání aniž dos'lo k epnsll1~nostJ a soudce nařídil ihnt'd 
I I 'd' ' llSneSellJ by o nám't v' v -

,"'I)' o Je v nano. odděleně od věci hl " v' 1 c~ nepnslusnClsti 
K roku c í s. 7347. aVl11 II zalovany se nedostavil 
I?~dostavil-li se žalovan}' k -'rvému 'f ;Y .' 

zastup ce, jenž nemohl prOk~-'f .' ro~u~ ~)?~Z p~uze Jeho pravliÍ 
Uozsudí: předpoklady <;mlouv)' o ." v, _ aeza! zmocrtenl Cl s. /515. 

Pok ,..l 't č'! --; I,eTIl Cl s. ;723 
Uů s a I { plsemllos+i výmčna ,. " I 

t"iozvod manželstv,'" f ,< vzajemn vC,1 prohlášení c í s. 6R67 
. Orma 'lotář-~' 'h . _ - . 

3' v~'živné ma'nželk~,J(C. o ,Sp
y
l.Sl1 ,:'iz llGt~řsky spi:-. 

den é. VtZ \} '2 I V l1 (' 111 [1-11 Z l' I i.;: Y r o z \' 2-
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pro pijáctví čís. 6848. 
rozvedený manžel dopouští se cizololství čís. 6936, 6937. 
prohlášeni při dobrovolném rozvodu" že manželé jsou dohodnuti o ma--
jetkových poměrech a výživném, dlužno učiniti tístně při roku jenž byl 
nařízen k vyšetření.toho; vyžaduje se, by prohlášení manželŮ, že JSOll 
dohodnuti, bylo pravdivé čís. 7105. 
byla-li žaloba o rozluku manželství právoplatně zamítnuta, pokud vadí 
napotomní žalobě o rozvod manželství rozepře rozsouzená čís. 7250. 
řízeni rozvodové jest ovládáno zásadou projednací čís, 7473. 
zemřel-li žalovaný manžel za sporu, nelze vysloviti rozvod aniž se za
bývati otázkou viny na rozvodu čís. 7482. 
pravomoc rozvodového rozsudku nevyžaduje se k tornu, by bylo 
uznáno o liároku na vrácení věna; majetkové otázky mezi manžely lze 
řešiti- jediným sporem zárove(l s rozvodem či s. 7512. 
rozsudek cizozemského soudu o rozvodu čsl. příslušníka nemůže bdi 
čsL soudem proti němu vykonán ani co do plnění výživného či s. 7524. 
předpis § 110 obč. zák. ohledně oznámení opětného spojení soudu, jest 
předpisem pouze pořádkovým; pouhým návratem soudně roz\"edených 
rnanželi't jest rozvod odčiněn čís. 7622. 

Rozvodná elektrická síť viz n á hra d a š k o d y. 
Rozvrat manželství viz r o z 1 tl k a. 
Rozvrh nejvyššího podání viz dra ž b a v n II cell á. 

přejímací ceny viz p o zem k o v á I' e for m a (11 á hra d o v Ý z á k on), 
zajištění púdy. 

požární náhrady viz po žár 11 í 11 á hra d a. 
Ručení za dávku z majetku viz d á v k a z m a jet k u. 

- dráhy viz 11 á hra d a š k o d Y d r á hou. 
- syndikátni viz syndikátní -ručení. 

Ruch stavební: rozhodnutí o tom, zda má býti udělena státem podpc-ra, jest úko
nem veřejnoprávním; pokud jest pro spory mezi státem a vlastníky 
.domů přípustn~Im pořad práva; zaplatil-li stát pohledávku, za niž se 
zaručil, nastal naň sám sebou převod pohledávky a nezaniká zástaVJlí 
právo pro onu pohledávku na nemovitostech stavebníkových čís. 7281. 
právní povaha čekatelského poměru; výnos min. soc. péče, jímž pro
hlásilo stavehn"ímu družstvu, že nemúže uznati určitou osobú za če
katele a že nesvolí k tornu, by byl domek převeden do jeho vfastnictví, 
jest vážným důvodem podle § 54 (1) nař. čís. 160/1923 čís. 6692. 
pojem čekatelství; právo ,družstva odstoupiti od čekatelské smlouvy; 
pokud neni tomu tak- ohledně cizozemce čís. 7510. 
bydlí-li čekatel v rodinném domku nejsa jeho vlastníkem, jest mezi ním 
a družstvem poměr nájemní, jenž se vztahuje jen k celému domku, 
druhy byt jest oprávněn dáti do: podnájmu, pro poměr mezi čekatelem 
a -náje'mnikem neplatí obmezující predpisy §§..50 a 52 nař. čÍs, 160/23 
čís. 7570. 

Rukojemství: stá tup ř i s t a veb ním r uch u viz r II c h s t a veb n í. 
, nejde 0' ně, nybrž o samostatný závazek, zavázala-li se třetí' osoba, že na

hradí zaměstnavateli veš-kerou škodu, již I11U zaměstnanec způsobí čís. 
6809, ' 
zát:uka za zápůjčkU poskytnutou společenstvem v provozu jeho statut<Írní 
čínnosti členu společenstva, není ohchodem ,a -vyžaduje se k její platnosti 
písemného prohláš_ení ručitele; _podpis na směnce není písemným záručním 
prohlášením podle § 1346 obč. zák. Čí$.. 6823. -
netřeba, by písemný rukojemský závazek byl věřítelet:n přijat písemně; 
k uplatnění nároku proti rukojmímu stačí, že byl hlavní dlužník o zaplacení 
upomenut; stala':U se upomínka teprve po p0'dání žaloby, má to za pod
mínek § 45 c. ř. s. v)'znam pouze v otázce útrat čís. 7046. 
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Rukojmí a piátce a v jl r o v 11 á II í viz v y r o v II á n i. 
rozsudek pro zmeškáni proti hlavnímu' dlužníku neprokazuje sám o s()bé 
výši pohledávky i proti rukojmímu a plátci čís. 6890 
§ 1360 obč. zák. vztahuje se i na něho čís. 6890. 
při smlouvě pachtovní a příslušnost podle § 83 j. 11. čís. 7309. 
přistoupil-Ii !{ dluhu h:avního dlužníka též ohledně úmluvy o ztrát\" 
Ihút, povinnost jeho, nezaplatil-li dužník i jen jednu spátku čís. 7538. 

Rus Podkarpatská viz S loven s k o. 
Různost náboženství viz ln a II žel s tví. 
Rybolov: průkaz práva v 'čechách; nelze provozovati v zastavené turbino\'é 

staře; pokud s,e vztahuje též na umčlé vodní j(oryto čís. 7204. 

Řád čistící pro m ě s t oBr II o viz B r II Q. 

domovní. viz s m I o II va II á j e Ol fl í a pac h t o v n í. 
- uliční pro m ě s toP r a h II viz P r aha. 

~eka viz vod a. 
Řetězový obchod viz I i c h v a vál e Č II á. 
Řidič automobilu viz a tl to mobil. 
Řízení knihovní: oprávnění k rekursu čís. 7265. 

pro-

odporové při z b a ven í s v é p r á v n o s t i viz z b a ven í s v é p r á v
n o s t i. 

opravovací viz k n i h Y v e ř e j n é. 
prodejové viz dra ž b a v II u cen á. 

Samosoudce: rozhodovati o návrzích "'na povolení exekuce na základě cizozem
ských exekučních titulů náleží senátu, nikoliv samosoudci čís. 7l21. 
věc patří před senát, byla-li teprve po zahájení ústního jednání část pohle
dávky postoupena; takže pak pohledávka nepřevyšovala již 20.000 Kč; ří
zení o žalobě před samosoudcem jest tu zmatečným, počínajíc prvým úst
Iiím líčením čís. 7l39. 

Sanatorium: převzetí nemocného do léčení jest smlouvou' o dílo; pokud při pokusu 
sebevraždy nemocného- .ciložno další léčení posuzovati spíše pOdle § 1041 
obč. zák. čís .. 7225. 

Sázecí stroj vii stroj sáze ci. 
Sbírka listin viz k II i h y v e ř e j II é. 
Sdělení soudní kanceláře viz k 'a ll, cel ,á ř s o u d n.í. 
Sebevražda v sanatoriu viz s a II a t o r i u m. 
Senát či samosoudce viz s a m o s o u d c e. 

o tom, zda rozhodnnuti o odvolání přísluší pětičlennému či tříčlennému se
nátu odvolaCího soudu, rozhoduje jedině, zda-.rozhodl v prvé stolici samo
soudce či tříčlenný senát; n'a hodnotě předmětu s'poru nezáleží čís. 7608. 
pro řešení konfliktů kompetenčních: pokud nebyla jím rozhodnuta otázka, 

že rozhodnutí rozhodčí komise podle zák. čís. 330/1921 j~st přezkou
mávati soudům čís. 6873. 
nejde o konflikt' mezi áejv. správním soudem a, řádnými soudy, od
mítl-li' jak nejv. správní soud stížnost tak právoplatně řádný soud ža
lobu o bezúčinnost usnesení rozhodčí komise podle § 75 (5) náhr. zák. 
Dodatek 1. , 
jest povolán' rozhodovati toliko o kompetenčníc~ konfliktech mezi řád
nými soudy a správními úřady, neb mezi nejvyšším správním soudem 
a řádnými soudy; totožnost nároku. Do dat e k IV. 
rozhodIli záporný spor o příslušnost v ten rozum; 'že jsou příslušny 
řádné soudy, byl tím_ záporný spor o příslušnost ,definitivně ukončen; 
předpis § 4 zák. čís-o 217/1925 nemiHe přijíti y úva~u ~a:m,. kd~ sp.?~;, 
o příslušnost dříve již vzniklý byl rozsudkem konflil<tmho senatu J1Z 

právoplatně odstraněn. Do dat e-k V. 
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h d f nejvyššího soudu, jež 
o ~e se zabývati stížností proti roz o ~u I D o tf a t e k, V. 

n~muz d o 'da' rozhodnutí konfliktního sena tu. 
pry l1eo p Vl o 

separatio bonorum viz P o z u s. tal o s t. 
am advokátů viz a,d v o ,k ~ t.. ' . 

sezo pohledávek ve vyrovnaOl VIZ vy r o v 11 ~ 11 1. . ' 
. 't o pří s e Ž 11 e s e z II a 11 1. 

seznání místopříse~né ViZ rn 1 s . 

h 
' smlouva viz sml o u v a s ch o v a c 1. , I ~ s!užlw, jež mu kt)-

sc ovaCI k d se nemůže domáhati na pěstounu up Zil)' za . 
schova~:f~ Phoos~odářství čís. 6888. 

Schválení zemského výbo~u vi~ ~ o b e c:. p o zem k o v Ý II řad. 
_ Státního pozemkoveho uradu, VIZ 

.. utomobil . SHostroj ViZ a . h· o t e Je a s 1 tll tl 1 t a n 111. 
Simu!tanní hypoteka VIZ Y P . t č i 
Sirotčí pokladna viz P o k I a d 11 a s I r o . 

Sirotčinec viz okres.,. áhrada škody. o 

Síť elektrická rozvodna V1Z.:1 o iz och r a 11 a 11 á í e m c u. 
Skříň. výkl~ní a, ochrt~a l1~l~m~~ Vs pol e č e n s t v o. 
Skupina nakupnt s~o ece~s v a 
Skutková otázka vI!- 1° t čl: z ~ ~ n žel s tví. 
Slabomyslnost manze.a VIZ <:: sml o u vy. . v ' 
Slabost ,rOzumu viz II e p 1 ~ t n °t~lt e m viz do p r a važ e I e z 11 1 C n L 

t áním navra < , , t Sleva k a r o v " 'v ' ' tav viz ú věr 11 1 U S a v. 
Slezský pozemkovy uverm us a na Slovensku ohledně plat-
Slib darovací, vi~ ? a r.. historických zemích 
Slovensko: ruzm~h, se, p~~"o 6;87 

nosti manZ21stv1 Cl s.' . '. v 

syn di l<v á tll í /~ čpeon~ oV;~ l;,f~ ~=·kU' c e VIZ o P ř js 1 tlzŠd1
;: ~! t 11 a r: e c 

11 ř í S Iu s 11 o S _ v státních zaměstnancu VIZ 
slt,tŽe?ní pomery 
<:: i a tnI. v' soudě viz r 0- z hod č j' s 'o ,ud. 
, t '" mlo u v y o rozhodcm1 
platn05, <J' v ' , 1'" viz tam z e. p o hle d a· v k a ú věr o v a. _ v y r o v 11 a - , 1 d· v k Y VIZ 

Složeni na soudě:, Ú ,v ě r,ohv e ctPyO hviZ
e 

P ~ž á r II í n á hlad a. 
~árI1lnara 'h 

- P o z ..' to ta' v h t ostí a cennyc 
i i,s t ~ ty vl:áJ~:rn úpa'dkové pods!aty ,ohle?n~dk~V~v p~dstaty, vzhle
byv~l~m. ~p ho dOšfy ještě za vedel11 spravJ; uJ nároku ~právce na od
paplr , lez " ú adcem však _ neuznanem . ho 'žádostí o sla
dem k tvrzene~u"lohy' bývalého správce n~l~e ~ ]e (dědiců, jeho) lla 

Te~~up~ue~~~~e n~Y úp.adkový .s0h~d ;uP~~~~~:~~ ~~~á~~e -vydání cenností 
pořa4 práva, žádal-lI bez sou as 

čís. 6668. d. k nárok jak postupník taky v~~áf~~~i 
činil-li ~~ na pe~ě~~it~~i P~I~l~nítV ~~rávněn slOŽIti jl na b~~~~e; ~;k~~l~J n~ 
věřitel -Jl zabav.1Vsl, I '1 žen na soudě exeJmcl. pOu'VsOchOVU 'exekučnímu 
že dlužný pemz by, s o om by- postoupIl 
<soudě exekučním; lest· na on '-

, 6702 složen'j 'dluhu ne-soudu Č I s,, . , ~. § 57 v. ř., pokud se 
účinky jeho nejsou odstraneny . 
stalo řádně čís. 6800. . poddlužníku bvla-li dlužníkova pohle-

dl ~ 'k domáhatt na " ' " 
nemůže se uzm -- " čís 6940. '. '. t 
cta'vka přikázána k,vybram .. .. h osob« jest. I narok~ f, pas \lPU 

v; ·rokem »lmyc v' 45? 
pod 1 e § 307 e xci ':-: t~řihlížeti k postu,pu Cl s. ,7 _. . 
pOhledávky; poku ~es ~ . tel n a P o š t o v n 1. 

Sl&enka poštoVtÚ sp.o~i~elny, ViZ s por 1 

Slušná výživa viz v,y z 1 v II e, 
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Služba válečná: .o b cen í h o, žel e z nič 11 í h.o z a Tll ť s t n ti 11 C e viz z a
ru ě s t n a n e c .ob e c n í, žel e z nič n í. 

Služební pragmatíka bankovních úředníků viz z a m ě s t 11 a n e c b a n k .o v 11 í. 
Služebnost: p .o ž í v á n í viz p a ž í v á n í. 

a e x e k II Č 11 í dra ž b a viz dra ž b a v II II cen á. 
kle s II viz Le- s. 
pod 1 e z á lč", čís. 438/1919 viz cle k t r i s a c e. 
vydržení .obcí; pořad prava viz po řad p r á v a (a b e ~). 
oprávněny ke ~lužebnosti odváděti vodu jest povill~n nahraditi v případě' 
potřeby kami! ve služebním pozemku jin~rm .odtokem s větší světlostí čí::. 
5759, 
služebno3t, zakazující zříditi na pozemku tovární budovy, opravl1uje k zá
kazu postaveni kruhové ciheiny s vysokým komínem či s. 6761. 
pokud nelze vydržeti služebnost iízdv v cizím lese čís. 7427. 
byt ll: pokud jest nabyvatel oprávněn domáhati se určení věcnéllo práva 
služebnosti žalobou konfesornÍ (§ 523 obč. zák.) a žádati na základě příz
nivého rozsudku o této žalobě za vklad služt::bnosti do pozemkové knihy 
čís. 7328. 
k obživnutí stačí, že se na téže stavební parcele, na níž bvla shořelá bu
dova, vybuduje nové stavení, v němž lze služebnost vykoná'vati čís. 7355. 

Směnka: směnka s několika platebními místy jest neplatnou; pojmenovati ně
kolik směnečníki'1 jest přípI1stno jen .tehdy, je~t-li platební místo jedno je
diné c í s. 6803. 
neplatnost směnky, uvádějící bez vytčení platebního místa více, míst jako 
bydlišť směnečníkí't čís. 7244. ,-
označení vy datele na směnce občanským l1eb obchodním jménem právního 
pOdmětu čí s. 7435. 
indosace směnky po uplynutí protestní jlhíHy, směnka na vidčnou; počátek 
promlčení proti přijateli čís. 6755. 
pouze z toho d!hodu, že byl neprávem podepsán na směnce, nemůže se ten, 
jehož jméno bylo podepsáno, domáhati na držiteli směnky jejího vydání; 
námitka nepravosti podpisu na směnce proti každému držiteli směnky č.Í s. 
5782, 
pokud není směnečný platební příkaz, jenž nebyl řádúě dOf11čen, exekučním 
titulem čís. 6725, 
podpis na směnce není áručním- prohlášením ve smyslu § 1346 obč. zák. 
čís, 5823, 
majitel směnky, jenž nedal vzhledem' ku slibu vydateie původní směnky, že 
podepíše také prolongacní _směnku, pi:tvodní směnku protestovati, jest opráv
něn, nedošed úhrady proti přijateli směnky, domáhati se náhradY škody na 
vy dateli, jenž prolongačnÍ směnku nepodepsal čÍs. 6834. 
namítáno-Ii včas, že žiro se stalo jen na oko, pokud jest v tom obsaže'i1a 
námitka, že žalobce znal případnou neplatnost smlouvy; pokud dlužno v ob
sahu námitek ~.patřovati uplatnění námitky nedovolené vSrhody podle § 47 
vyr, ř. čís. 6919. 
presentace směnky na viděnou ku placení múže se státi i za sporu o za
placení směnky čís, 7177, 
stal-li se neji'stým přijatel, lze vydati zajišťovací směnečný příkaz i proti 
jeho avalistovi, nikoliv však i proti ostatním spolupřijatelům směnky čís. 
7504. 
nabytí její za peníze jest koupí nároků z ní čís. 7189. 
zažaloval-li vydatel proti přijateli trattu, splatnou určitého dne, ,dlužno při
znati dO.J'1--!čenÍ směnečné žaloby, s níž byla předložena směnka, význam 
pre~entac~ směnky ku 'placení, č j' s. 7223, 
zní-li smě'flka na-'cizÍ měnu, jest sice směnečnS' dlužník za předpokladů čl. 
37 srn. ř. oprávněn platiti v penězích své země, směnečnS; věřitel však 'ne..:. 
muže žádati zaplacení v této měně čís. 7317. 

. b' h Joslední vMe čís. 6799. 
sm

ir: pOl"ld neni dotčena platnost snll r:\ o o ~a II 1 '~ 
d odl § 575/3 c r. s. VIZ tam z c. . ' . 

a lhuta po e ',:. ~mlol'vG zmocnltelsKa. 
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zmocnění k narOvnanl VIZ ~ , 

o v Ý ž i v n é In viz V)' ž i V ~1 é. , bez vědomí a svolení pojistníka, není 
jejž uzavřela pojišťovna s poskoze.nymbv ~, 6908 
tento povinen nechati pl~titi protI 50 e Cvl, s. _ . v v' 6967 

v' .~ I podle ~ 1 CIS. ::> ex. r. CI S. '.. 
pokud jest exekuc.mmo tll'.\ cm .' b 1" 1 projevu vlile, platí pro 11l pred
je-li v něm určena Ihuta k pinem ne} o d. "e podání iest učiniti včetně do 
pisy §§ 902-904 obč, zák.) je~t dos oye.~~ Zujednání -Ve smyslu § 903 po
určitého dne, stanoven~, vyhra a opacne 
sledni věta obč. zák.? c 1 s. 6968. 

Smísení peněz viz v 1 a s tni c tví. ~ , 
Smíšené rozhodčí soudy viz r o Z hod. c I S o l~ d. 

. d ml o II v Y VIZ tam.t. e, I 'mné 
Smlouva: o d s tup o v, ~ " • 0l~e b}-ti nucena, by podepsa a pl se 

_ strana dojednaVSl USt~I :mlo~vu, n~m~; _ ústní dohodou čís. 7461. 
vyhotovení smlouvy, lez nem ve s oe:;, , 

darovací viz dar. , 
domovnická viz do m o v n,1 k:, . P, 10 úmluvy z nichž by jedna 
kolektivní: předepsána-li plsemna format}en ne'11 )'i' třeba pro úmluvu, 

t ' d he' mohla odvozova 1 prava, ' . v ~'Iu 
strana pro \ ru. " . v ·edr.é stHlně ze smlouvy JIZ pns -
dle níž měla zamkllouÍl, prava, jez 1 . . 
šela čís. 6933. . . t ' 
, "ada vlastnictví viz vlgSrnl"C Vl. 

kupm a v y h t v' o - t k u hod not y viz ta 111 z e. 
dávka z pľ1 r US . 
z á v d a vek viz tam ž e. 
11 a b í d k a viz tam ~ e., p o z e.ll k o v é h o ú řad u viz p 0-
a schválení Statnlho 

zem k o V)I Ú řad. v . ' v í s 6863 
pokud jest pi'edmět, kUPt nedehte~r;;;ří~ustnosti ~pravných prostředků 
pokud dlužno kupm sm OtlVLl co "'t t v čís 7264. 

't' lek a pok'ld samo", a ne - . '1 I povazova I za ce >-, " ~'bchodem fixním, jest kUpl ev 
byla-li Dři postllpných dod~vka~h p. va ~byla-li Drvá dodávka přesnc 
oprávněn ustoupiti od cele srn ouvy, n . 
splněna čís. 6840. . d ' , fakturováno a zasíláno 

. vb' lnané podle ule na11l , . I 
bylo-Ji zboží uhrnn~ o, JCC, mlouvu ti různými doda~lml ~ er-
po částec~, š~o, o .ledmou trhf_~io~us itet v prodlení s p~acennry. pred
miny; opravnem pr~date~e, by datel goužil též zadržovaclho prava po
chozích účtů; lhoste]n?, ze pro bV 'lák' c í s. 6997, 
dle druhého odstavc~ § 1052 ? ~. -- -: yjednávání o dodání po uply
p·oiem fixního ~bchod,u; ~lo,datecá1et ~ov~;lo_\i umluveno postupné ode
nutí lhůty fixm; opravnelll pro a, e "e;, 6963. _. 
brání a kupitel se octl v prodlen~ Cl S. 'I . 'na hotově při převzetí 

• • ' v b lde kl1pm cena sp ace - v, 'Ia 
bylo-li uledllano, ze l 'h f placení dal-li prodatel pnkaz zaSl -
zboží, pokud nelz~,se d?m~ a 1 :e

a 
však ~estalo čí 5. 7088: 

teli, by dodal zbOZI kuplteh, .-:0 . . v bvla učiněna prodatelem při ve-
pokud ne)s~u v ~ávazna prohlasem, .Jez. ' . . 
řeJ'i1é drazbe Cl s. 71.37.,.. b h a'k nena'leží kuplteh také 

I t ' h mll čl 355 o c . z . 
edle práv posky nu yc v,' v. v '. . 'davek c I s 7169. . Q 

právo podrzetJ Sl. zav ',. ,t koupí nároku z těchto paplru 
nabytí směnky nebo šeku za pemze les . v 

čís .. 7189. . 1 'te!em nájemní smlouvu s hm, ze 
>rel-li prodatel nemovitosŤl s CUpl dl'" u' mluva součástí hlavní 

uza\ I I'd' . est tato ve els1 , - - , Ih' I' 
bvt do určité doby vy {I J, ] . ykliditi byt v umluv~ne II e 
smlcHlvv (kupní) a .jest pro datel povmen v ,. .. 

Čís. 7406. 
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prodej věci s výbradou vlastnického práva; pokud nemuze kupite! po
žadovati vráceni zaplacené kupní ceny a zadržovati z toho důvodu vy
dání věci čís. 7437. 
bylo-li kupiteli odevzdáno motorové kolo bez potvrzeni o úředním vy
zkoušení a schváleni kola, nelze považovati kupní smlouvu za řádně 
splněnou čís. 7441. 
pokud jest kupiteJ nemovitosti vázán zlatou doložkou ohledně dluhu 
váznou~ího na n~movitosti čís. 7465. 
pro~~án-li před světovou válkou pozemek s výhradou, že prodatel koupi 
po určité době pozemek zpět i se stavbami (podnikem), jež měly býti 
na nčm vybudovány, nejde o ryzí smlouvu o právu zpětné koupě, nýbrž 
o úplatnou smlouvu svého druhu, pro_ kterou jsou rozhodnými ustano
vení smlouvy o vzájemných právech a závazcích smluvníků; povin
nost prodatele zaplatiti _pořizovací náklady staveb a zařízeni, zapo
čtení ceny pozemku; určení ceny prvotních zařizovacích i rozšiřovacích 
nákladů č i s. 6928. 
měla-li kupní cena býti zaplacena v německých markách, pokud jde 
pokles na vrub prodatele čís'. 6810. 
pléltnost smlouvy o koupi inventáře a úrody, byla-li propachtována za
braná půda čís. 759t. 
byla-li neplatnou smlollva o propachtováni přidělené nemovitosti, byla 
neplatnou i kupní smlouv-a ohledně inventáře čís. 7597. 
§ 908 obč: zák. nedáno straně právo podržeti si splacenou část kupni 
ceny čí s._ 6756. 
nárok kupitele pro-ti pwdateli na odškodnění za znehodnocení pozemku, 
bylo-li ohledně koupené nemovitosti dáno pro dateli stavební povolení 
pouze pod podmínkou, že bude stavba za . určitých podmínek odstra-
nčna čís. 6881. ' 
byla-li Jr objednávce potraviny dodána potravina zkažená a neupotře
bitelná, nebylo dodáno jiné zboži čís. '-6923. 
nebezpečí včasného dojití dopfsu, jímž byla pozastavena výše účto
vané ceny za dodané zboží, postihuje pwdatelE~; odeslání musí se státi 
způsobem v obchodě obvykl)'m ,č í 5" . 6924. 
pokud nesplnění 'depuračního závazku prodatelem jest důvodem k za
držení nedoplatku knpp.í ceny (§ 1052 obč. zák.) čís, 6959, 
způsob vedení exekuce na kupní práva dlužníkova proti prodateli čís. 
7174. 
význam doloŽťk »nezávazně, meziprodej vyhražen« čís. 7175. 
kupitel _může' se zavázati kromě zaplacení určité sumy peněz k vedlej
šímu plnění neb opomenutí; pOkud nejde při úplatném bydlení prodate!e 
o smlouvu nájemní čís. 7491. 
výhrada zpětné koupě (zpětného prodeje) při věcech inovit)'ch není 
sice l}ic.:otná, ale pOdle § 878 obč. zák,_ neplatná čís. 7663. 

mandátní viz s m I o II v a .z moc nit e I s k á. 
mezinárodní s Jugoslav}í,'- Polskem atd. viz J II g o s I a v i e, P o I s k o atd. 
mírová: zákonodársťvÍ o pozemkové reforrriě -jest zákonodárstvím obecl1)'m 

ve smyslu Versai!lské smlouvy; kdy nabyly mírové smlouvy meziná
rodní a vnitrostátní p(lsobi1osti, mezi kter)fmi státy byly uzavřeny; čeho 
týkají se jejich předpisy; § 9 záb. zák; odporuje mírovým smlouvám; 
pokud srní, stát nakládati s cizozemci hůře č is. 6976. 
smíšené rozhodčl soudy podle mírových smluv nejsou příslušny, by 
rozhodovaly' ve, věcech pozemkové reformy; § 35 O) náhr. zák. stal 
se bezpředmětným '- č í s.- 7240. 

nájemci a pachtovní viz téŽ' och r a 'tl- a n á j e m c ů. 
-- d á v k a zná j e 111 n é h o, vod n é h o viz tam ž e. 
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, ~ Y , , "., t i viz I) ř í s 1 II Š II o s t pod 1 c § 104 ). n. 
(1 o h o a a o lJ r I s 1 tl S t, o S v' _ v lob a tl r Č o v a c I. 
I~ r á v n í z á. je, m ~~jemníka .. na 1I.rcťm VIZ z a 
'; y k I i z e n 1 ylZ ~~z \: y k II : e, n 1. 

v Ý D o věd' VIZ tez v.y p o. v e d. ~ 
., a i i š t ě 11 í byt U VIZ Z a bor b y \ U. , . , 

- ". Y '11 á je m n é h o viz och r a 11 a na lem c~. _také hostin-
r~lr-~ ťsn~ronáj~em hostinských m.ístnost! propachtovana 

.'ká kOl;ce~e viz k o n c e s e h o S t,l n ,s k a: době saisony vystě
závazek nájemníka ve svčtových, lazmch, ~e ~~ \~yšším poschodí čís. 
huje z pokoje v nižším poschodl do pokOje 

6789. , , )rovozo·vání hostinské živnosti; povinnost 

\~~~~~~~~~~~~Ie~o~~n~~o~~l Jřihlásii pachtýře čyÍ s .. ~~~5~e do něho 11a-

I d "eoby' vá bez právního důvodu byt manzel, 1 
po cu " ., vf': 's m95 
'\těhoval jako opatrov!11~, de 1, CI.. kt1~' ne ominulo právo pronajíma
nájemné jest dluhem pnnosnym'd PlO.. cY"e ·lhůtě složenky schova-

. 'd' l'm že nedo a nalem 1 " • ., j I ',elovo na vypovc . ' , " .,.' ho nevzdal se prOna]lma e 
'·h úřadu- upommkou o zaplacem na]emne 
CIO, Yd' ,. 7018 
nároku na výpove c 1 s.' .' oprávněn domá

jež mu příslušej i za vnucené spravy d;::mu ~ekst ~Iužnik ř~~'~,~~~ati~~;~ 
hati se žalobou na naje~I:1 u, Y nep 
podle nájemní sml?uvy . CI s. 7020j f "emníku užívání zařízení svého 
vlastník domu nem povmeny'ponec;a "~~Iouvy nevymínil čís. 7020. 

, kt' i nájemník pn uzavrem " y' I 
domu, ere s b hlasu vlastníka domu uZlva na 
nájemník není oprávn~n, by v,e~n~~~ ·také jinými nájemníky, k při
r.:hodbě domu vo~ovo u, P?UZ1

V 
kohoutku ,č i s. 7637. 

pevnění rozhlasoveho vedem na .. j I pokud jest zodpověděn 
v "jlad)f stihají pronaJlma e e; k b které udrzovacl na { ~ d I řičítati k zavinění rozkaz u z o~ 

za chatrnost budovy; pokl! mu ze p 

ření budOVY čís .. 6~76: _, V' ) ·eho rostřednictvím nevylu-
')ouhé placení náJemn;~o p,~C,htyn ~1:l~ok lpron~ímate1i čís. 7055. 
Ičuje n,utně přimého naJemm ~ pome ,. .ka by obstarával domovní 
ze zákona nelze vyvoditi p5:,v~nD:0st l~~rlm~lom'u povinnost domovníh9--
úklid na svůj n~~lad,; nandll-ll. ma!"~em jde o pouhý jednostranny 
úklidu n-ově vyhlasenym domovmm ra , 

projev čís. 7056. y' vy' činže a přimčřená poloha 
vy·razy »mo-derně zařízený byt, pnmerena 

..j. . •. 7213 
bytu« nejsou neurC! yml CI S. ~.,. Cll není náJ'emci nemožno, by 

I j., kona o ochrane naJem I· aJ·í ani za p atnoSl za ,. ' . v V" I do bytu bez svo enl pron -
odstranil z bytu podnaJemmky, lez pnJa 

, . 7270 
matele c IS..: odná·emní smlouvou Č-ís. 7~66.,. , 
nesouhlasil-li ma]ltel dOf1;tll s Pb] v odnájmu nestaví-ll na]emmk, 
pokud jest nájemce ynvmen k o nOve p, ' 
nýbrž pronajímatel CI S .. 750~. . y b ft do určité doby vy-
ú~luva prodatele nemovitosti s kupltelem,. ze j- , 

klidí č -í s. 7406. ,,' t· ch místností provedena stavba nova, 
byla-li po, ~lpln~m r~zbouram na]a Y112 obč. 'zák. čís. 7445. 
zanikla najem11l smluuva podle § 1, , ' ~m nemovitostí čís. 7495. 
platnost nájemní smlouvy s :vnuc~nYlm ~P~~~lVy o úhradě roidílu v pt
pokud nei1í pa:htýř yzhle~em k ~:a~~~il p1ropachtovateli _ rozdíl, způso
nězích ohledne, kom povmen na koní d s. 6851. 
bený všeobecnym poklesem ce?y. kového úřadu pro strany; 
význam výhrady schv~lení ~tlatI:lho ~ojie~ázána_ Úó:llá ze strá,n t í s. 
nedostalo-li se smlouve schva em, ne. -. ' 

6979. 
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-d p'a~htovn~ poměr k zabrané nemovitosti 
anCl osobe, r.ýbrž teprve převzetím - .neru.ší se výpovědí hospo-

7502. nemovitosti St. poz. úřadem čís, 

piatnost smlouvy jíž b rla' , 
l1epl~tnost smlo11~'Y při) ;1~~lz°tn~c1~l~o~an~ zab~~n,~ pllda č rs. 7591. 
hyl-I! pachtýř povinen vrátiti ro ozene:n l~ndelcl dvo!a čí S.- 7596. 
Ij?by pozemky ve stavu hospod'. ~~,~ltovat~~l, ~o ukonceni pachtovn[ 
zabor majetku čís. 7646. ' L ars"e o vzdemm, v němž je převzal a 

~~?_C6h"tovní, bylo-li llčelem smlouvy postoupiti I 
10stinskou živnost čís. 

pokud nejde o smlouvu pacht . . 
zák., Il)íbrž o slL;žebnost PožíváOn\;n~ ts~l 7~6~mlol1vl1 podle § 1103 obč. 
pokud nejde při úplatném b rdI ' . 
Vll nájemní čís. 7491. ) em pro datele v prodanému :-lomě o smlou_ 

neide o ni, nýbrž o smlol1VU s 'h d J y, , 
byl-li kdo přijat do bytu za to

ve ž~ kru '~I, b~z,c, se smlouvě služební 
cena nebYlY určeny čís. 7400' ona urc 1té práce, jichž rozsah ~ 
byla-li najemní smlouva llzavř~na o 1 y~ , 

byla po dobu platno-sti zákonú o' o~hr;)~~·{V;~nll lo92? n~ určitou dohu,. 
tou dobu s výpovědní lh"t I'Y: ~aJer:lcu .llzavrena na neurči_ 
v, místě obvyklou; pi'l.k-li se u ~~1I /~ astrlml P!edp1sy stanovenou neb 
~ak. 48/25 ochrana nájemcd ~~ti\~fc.vaoa yn.:l 111 vzhledem k § 31 čís. 1 
Jve~nní 'smlouvy na určitou do'bu' iak 'h ťe\ybovaha s~l?uy~r. jako ná-
Cl s. 7023. ., yo re a zamezltt JeJI obnovenE 

nabyvatel pronajaté věci i~st '. ~ v 

vrpověd' bez :detele na ostat~ťr~~neln za lvsech o;l~olncstí dáti nájemci 
nahradní nárOk nájemce proti prod~at '1, S~l, ouvy nalernce s pro datelem,: 

v , " e I c 1 s. 7058 
zrusem pachtovního poměru' t' k v, • 
čís. 7071. Jes II onem radné správy 8polečného jměni:-

~áv~zek nájemníka, že provede 'o' rav . . 
jltel! domu na líplatu čís. 7332 P Y a narok POd01katele proti- ma-

náhra~l1í nárok podle § 227 ex. f. He řísluší n .. '. ~ 
nemovitost v níž měl na]"ate" m" t Pt' "'. ' aJemcI, jenz sám vydražil 

v ,,I. _,' " IS nos I c I s. 7370. 
predvl_zet§1 1

2
,a
2

1eml1lh? ~r~va vydražitelem pódle § 225 e~ '" 
pa e 7 ex. r. CI s. 7480. A. r. a odškodnění:' 
povinnost nájemníka odevzd ť b . 
sml0;tva, jíž bytové~ družstvo

a \i~~l'rany ,byt ·eronajímateli čí ",s. 7433., 
dome, jest v podstatě smlOllvoPl1 }.o sv,emu clenu byt v druzstevním 

hl b ' . v naJemm' k tornu b .. , y 
mo yh zrusen V)'pov2'idí se '" ď . ,y naJemlli pomer 
členem družstva čís. 7422.' nevyza ule, by nájemník byl dosud' 

o dílo: rozpočtem jest zevrubn' , Y t. ,.. y 
zhotovení díla; je-li při uzIv?l~~"C~1 naklad.u~/~hz asi bude vyžadovati' 
rozpočetni, má to pouze význ::.m . že ou~? liJe ~~I:a pouze celková suma: 
obč. zák. čís. 7661. ~., 11 ze pOUZltl ustanovení § 1170 a) 

pokud příSluší zhotoviteli II lata za Y '. ~ Y' 

pouze pro tentokráte čí '5. 67:fu. prestavbn, odeprel1l pnsouzenf 

b~t){d ~~. nJI~e domáhati dmlatečnč zaplacení daně z obratu čís. 6883. 
v'odo o'cl Je n~n vo.?ovod~. odstoupení od smlouvy, byla-Ii v)'konnost 

~ v, u po sta,tne menSl než ujednáno č Í.s., 7009. 

O dlha"edv~etI. nemocneho sanatoriem do léčení čís 7225 
u C1VIZodhadce ~. 

p?jišťoya~í viz poj i š t ě ~ í. 
predbězna: pokud dlužno v ujednání st Y , 

bělnou smlouvu o prodeji nemovit f . ,!'an Pbred valkou spatřovati před-
měny čís. 6718. os I, Jez poz yla platnosti zneho-dnocením 
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o p-ůjčku viz p tl j č k a. 
O rozhodci viz r o z hod c e. 
schovací: zpúsob náhradv škod\, ukladateli -prr porušení schovaci smlouvy 

čÍs. 7418. e. 
- pokUd jest se domáhati náhrady útrat pořadem práva, třebas byl uscho~ 

vatel ustanoven za rozepře čís. 7515. 
služební: pokud se nemúže domáhati schovanec na pěstounu úplaty za 

služby, jež mu konal v hospodářství čís. 6888. 
~llevzniká mezi rodiči, třebas nevlastními, a jejich, třebas i zletilými, 
dětmj o sobě tím, že děti konaji v domácnosti práce, nýbrž jest zásad nt:· 
třeba určitého projevu vúle stran, směřujícího k založení onoho úplat
ného poměru ČÍS. 7073. 
I:ejde o smlouvu nájemní, nýbrž o smlouvu svého druhu, blížící se
:::.mlouvě služební, byl-li kdo přijat do bytu za to, že konal. určité práce, 
jichž rozsah a cena nebyly určeny čís. 7400. 
pokUd jest slib důchodu zaměstnavatelem bývalému zaměstnanci ob
chodem; je-li tomu tak, nebylo k platnosťi a' žalovatelnosti slibu zapo
třebí zřízení notářského spisu čís. 7197. 
úmluva, podie níž zaměstnanec ,ručí za veškery škody, které by vzešly 
zaměstnavateli jeho disposicemi čís. 6797. 
nejde o rukojemství, nýbrž o samostatný úvazek, zavázala-Ii se třetí 
osoba, že nahradí zaměstnavateli veškerou škodu, již mu zaměstnanec 
způsobí čís. 6809. 
pokud ručí zaměstnavatel za úraz zaměstnance ve zdviži; spoluzavinčni 
zaměstnancovo; použil-li výtahu z pOllhé svévole a dovádivosti Čí::-. 
6819" 

speditérská_ viz z a s i 1 a t -e 1. 
spoiečenstevní, společenská viz s pol e č.e n s t v o, s pol e ČilO s t. 
sprostředkQ-vatelská: pokud př-ísluší nárok lia odměnu při koupi domu čís. 

6779" 
pouhé $eznámení se stran -; -, nárok na provbi vznikl)' seznámením SI;-'

stran; lhostejno, že mezi seznámení se, stran a ujednání smlouvy byla 
\-:su-nuta jistá doba a činnosLjiného sprostředkovatele Č·í s. 6907. 
úmluva, že odmčna přísluší, dojde-li ku smlouvě zásahem sprostředko
vacího ústavu; pokud, jest spo-Iek- oprávnčn provbzovati sprostředkova .. 
t21skou ,c,:innost;, označení se stanovištěm -v X.; 'zřízenL kanceláře k ži\,
nostenskému sprostředkování, okruh její; lhostejno, že ve- sprostřed
kovaní smlouvy_ lze spatřovati překročení stanov nebo- mezí kOl1ce::'(I
vané živnosti čís. 6934. 
pokud nemá nárok l1a provisi, došlo-li souhlasnou vůlí str::m 1.;e zrušení 
kupní smlol1yy čís. 699~. 

nokud se nepříčí dobrým mravům podrženi odměny zmocnčncem za 
~prostředkování smlouvy, jednal-li při provádění" příkazu proti zájmům 
zmocnitele čís,. 7432: 

'byla-li slíben'a odměna za to, že sprostředkovatel zaopatří úpadci ručitele 
za kvotu ve vnuceném vyrovnání, stačí pro nárok na odměnu, že ru
čitele onatřiI; lhostejno, že ručitel smlouvy nesplnil; ujednána-ti s úpad
cem sprostředkovatelská smlouva teprve po vyhlášeni- úpadku, má 
sprostředkovateJ proti úpadci nárOk na celou smluvenou odměnu,_ 1l1-

koliv pouze ve výši kvoty ve vnuceném vyrovnání čís. 7662. ~ 

svatební! třebas manžel nabvl vlastnictví k včnu \' hotovosti, .iest pqvincll 
je v_ případě rozlúky maňželstvi vrátiti; poklid nejde o škodu nevinného 
manžela podle § 1266 obč. zák. či s. 6703. 
doba rozhodná pro rozsah nároku; v)'měra v)'še -věna; vyplacení \'č'na 
nelze uložiti rodič(J1TI r'UKOl1 ~polečnou a nťrozdiinoll; -1lt'lze uložiti po
vinnost platiti úroky za dobu minulou čís. G833. 
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pokud lze se domáhati doplnčni věna čj s. 7038. 
nárok na zajištění věna nelze uplatňovati v řízení nespDrném Č í"s. 735L 
Je tomu, by bylo uznáno o nároku na vracení věna, nev-)'žad-uje se pra
vomoc rozvodového rozsudku čís. 7512. 
smlouva mezi manželi o koupi nemovitosti nénÍ smlouvou -svatební 
třebas byla sepsána ve formě notářského spisu a byr v ní obsažen téŽ 
vzájemný testament čís. 7654. 
zrušení spo~eč-enství statků; změny v podstatě, vzájemné nároky č í s~ 
6871. . 
po manželově smrti neplatí jii -§ 1264 obč. zák. čís. 7482. 

uČĎovska (učební): ujednaná ústně, po~uď není nepJato.a pro nedostatek 
písemné formy, napotomní vyplnění a podpis blanketu učební smlouvy. 
jenž se odchyloval od ústní úmluvy čís. 6659. 

zasílate!sI{á viz z a s Í Jat e l. 
zmocnitelská: jed n a tel s tví bez pří k a z II "viz tam ž e. 

plTI á moc o b c, e viz o b e c. 
v e r s i o i fl r e m viz tam ž e. 
z á s tll P čím o c man žel o v a viz m- a 11 Ž ť I. 
pokud jest zmocněncem spoluvlastník spravující fakticky společnou ne
movitost čís. 6794. 

pokud jest neadvokát oprávněn ~ubstituovati advokáta _č f s. 6927. 
pojel,n f)á,m~stka _?:ttlqcněnc,e ~_jeqo ,pQmQ,p1;íka; tučenj .příkazce -za ·ne
zdatného pomocníka čís. 7129. 
osoba částečně zbavená svéprávnosti nemuže sama uděliti pJnou moc 
čís. 6929. 

plná moc k nákupu (doby tka) ,_opravňuje nákupčího, nejen K: přÍI11ém!-l uzavírání smluv -s prodateli, nýbrž i k tomu, by 'jméílem zmocnitele 
vstoupil ,do ,smluv, sj.ednaných jinými 'osobami ,č-ís; 7227. 
pověření -zmocněnce k zastupováltí' ve 'vyrovnacím říze~í, pokud obsa
huje zmocnění k poshovění- dlužníka ohledně ;placení splátek čís. 7239. 
rozsah zastupováni manželky' manželem, 'přenechala-li mu správu podle 
§- -1238 obč. zák._; pokud může manželk~' 'odporovati ujednání svého 
manžela; pokud znamená obmezenÍ té}jnoll plnou moc'po rozumu § 1017 
obč. -zák. čí-s. 7356. ' 

nabytí vlastnictví zmocnitelem při t zv. tajné plné moci.; stačí v ta
kovém případě, že zmocněnec odevzdal včc zmocniteli podle § 428 obč. 
zák.- čís. 7539. 
roisah 'oprávnění generálního plnomocníka, jenž byl oprávněn prodati 
dům a podpisovati s plnou právní účinnosti pro zmocnitele všechny listiny 
jakéhokoliv dtuhu, vztahující se -na prodanou nemovitost čf s. 7579. 
~'plništěm jest, nebylo-li jinak ujednáno, bydliště (sídlo) zmocněncovo 
čís. 7205.'-
n~rok na .náhradu škody, nikoliy,ná[gk podle § 1435 obč. záko, domá-
11-a1-1i !-'ť;: 'zmocnitel na zmocn~nci zap:ac_ení. peníze, ježto nepoužil da
ného Jmi peníze podle příkazu, číinž zmocniteli vzešla újma čís. 6824. 
zmocnční k uzavření narovnání zmociíl1je též k úmluvě, že pOhledávka 

- obživne, nebude-Ii .v určitý den určitým procentem zaplacena čís. 6835. 
Smluvni pokuta viz- II o k 'u t a s II .1 tl V n í. 
Smrt manže:a viz man že!. 

- pojistníka viz poj i š t ě II í. 
Sňatek: ba n' k o v 11 i II ř e O II í k viz z a m ě s t n a l1·e c' ba n k o v n í. 

- zmenšení vyhlídky l:aií. VIZ II á h r 11 d a š k Q d Y pod I-i; ~ 1::528 ob č. zák. 
Snížení zavodních podílů společenstva viz s'.j) o leč e n s t v o. 
Sociálně.poj.šťovací ústav ·a ochrana nájemcl1 viz och ran a n á j- e m C LL 
Sociální pofštění viz p o i i š t ť n í s o c i á 1 n í. 
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'. • y • 1 " 'iernní ~mlol1vě s odbočkou, ježto.l:e_~ěl31'práv3í 05013,-
Soka,. neooslo-h k platn~ na~ kl' ',-j a7 dém členu sdruzem Cl s. 6/72. 

nostl lze se dDmahatl vy lzem ha ~ ~ ~ _, o ., dl. 
, , .. " d V 

' z Je ,,"poludltlzn~ku; soildarnost po t. 
SoHdarnost .závazoku:

b 
~1henl }~n ~olf~1~n~staje~lie sn;\otlva ob~hode111 jen na strant: 

cl 28 oe. za ., ' , • lb' č i s 6754 
jeOdné, opodstatnění solidárno~ti nároJ{l~. v za o, e r " ť. t~m že' bdi 
útnltového-závazku společníku- v ro:~pn ~lelze spa ro\-a I v , . 
odSOUzeni k zaplacení útrat sporu CI s. 1365: 

Soud: nená;eží mu v}'Jdad, vnitřních instru~d že:ezničlll služby č i~: 7195. 
exekučni v Praze viz: P r aha. , . 
nejvyšší.' viz 11 e i v y-š, š í, s o tl d, d o vol a II \. 

odvolací viz o d vol a II 1. . zda a jakého donucova
opatrovnický: ,příslušnost jeh?, ~·oz:hod~v}1.tl o .tom, , h (rozloučených) mal~-

dho pro'středku jest p.<:UZl!l: by dlte Iozvedenyc 
žeIů navštěvovalo ~,od~ce CI s. 69~7. schválení smíru ve sportl ne7.lt'
dO' usnesení jehO! Jll!l~ bylo ~<:deprt~no 'letik~vi- odpůrci ve 'sporu či.,:. 
ti:ce, nejsou 'opravnClll Sl stezova I nez 

6961. • d' , dl § 65 odstavec čti·,', \', 
po!{Ud jest oprávněn odepříti vysve ce.m po I e, -
c. ř. S. 'č í s. 7410. 

poručenský viz p -o r tl Č e n e c, 
rekursní viz stí ž n o s t. 

~,oudce: -S)' n d i k- á t 11 í rti č e 11. í vi~ tam ,ž e. , , o vn-ucené. 
Soudcovské -prá~o zá~tavni viz z á s t a v n J p r a v , 
Soudní kancelář viz 'kance-tá.ř s·o'ildn-i. 

_ smír viz s rn i r s. o u d n 1. , 

_ usnesení VIZ u sne sen i s o u d 11 I. ~. , -634 

Soudy plavební labské: pokud fl:čí m~J1tel V?rl~ za ~~o~~l~~;~k~ zl;ějící na staré 
Soupis pohledávek: žádost o kmhovm poznarn, u~ ~ ž~ kromi"'; zpúsobu vyrovnam 

koruny rak -uh. je,st yo~r?bena~ r~yrta~/26 °est k;ždy 1m}' způsob za
uvede,lého v mezlstatm umlu~ť ct· tohO' d~lvodu že bylo o zápis za
kázán a neplatny, nelze zaml n?u I z, t a 111kol' v oběma čís. 6912. 

, °edním súčtovacJm mis em < l I'" ža1ano pouze J -, 15 'třl 1922 nelze pOVOlÍ! vy~az 
na základě k":ltallce dat~\oane l PO. r • L'"Ž byla přihlášena k SOUpISU 
zástavního prava ohled~:t pf)h.,eda~::de~; rozJ1Qdnuto clo usneseni po
a o l11Ž nebylo dosud suc.ov~clm ~Yovati si st'1Covac/ ústav čís. 69~.5 
volujícillO výmaz Je'·J ~pravn ... n stez n' 'm prostředkům proti kníhOVOlTIl 
oprávnění súčtova~!ho ustavu k ~op:~v ~G5/192.2; povinnost knihovníhfl 
usnesením odp oru.l'CJll1 § 9 .'1<'l!; .. c~s61/-1922 čís. 7039. 

., d přihlédnouh k § 9 nar. ClS.. - . ~', 
sou tl, y .' • odléhají ani So.up:su podle CIS. 
peněžní platy. R11Iluy.n~ se .fP~~UlIC~ nGd/Úl26' nedoplatek vzniklý z pe
sb. 265/22 al1l rovn;).Ol~pO(l e CI\ s''"'ích l'epddléhá rovnaní podle čí::;. 
něžních p'atú srnluvnc se opa UJIC " ! 

60/1926 či s. 7129. v ,~. 'b I -Ii zaža',ovaná pohledáv,ka_,vřihlil-· 
s Maďarskem: prert1seo!1~ r~lzem} ~ CI .', 'F" útfatáth"kbnečnérnu 
šena ,k soupisu, třebas- len Jednou Slranou, vJro)~ o 

rozhodnouti -č ~ s-o 7202.. '.L _. i"á\'3, ro knihovní P9hled,~vku při
nelze provésti d~puraCl,~~a~l~~~lIhO b~l~ ro!ho'dtluto- súčto\:ac!m úř~d,e!D __ ; 
hlášenou k SOUp1~U, o LIZ jes e n~ _~ pro _tentokráte zamltnOtltl CI s. 
žá'.obu domáhajíci ~.e depurace (.t1zno , -

7285. , " a ,> 'ztahuje se na usnesení odúčtovacího 
vládní nařízem ClS. 145/1_19v.nť~ 'ICinnost exekučního titl1lu teprve 
úřadu ve Vídni, jímž byla pnzJ1ana ~ : ?' . 

raiwuským zitkonem čís. 393/1921 Cl s. 74-4. 

Soustavná elektrisace viz e 1 e k t r i s a c e. ~ o t'1 c {'. 
Soutěž 'veřejná obecních zaměstnanců viz z a m e st n a n E. c 

Speditér VlL z a s í I a tel. 

,"I· , 
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Spis notářský viz II o t á ř s k ~I S P i ~. 
Splátky na nejvyšší podání viz dra ž b a n e m o v i t o <:;, t . 
Splatnost doplatků výdělkové daně čís. 7261 ~ l. 

$plniště a mě II a viz m·ě 11 a. . 
- nebyly změněny pfedpisy o něm SmlGllVOU s Polskem čis 56 sb 

rok 1926; jde-li o poměr zmocněneck' . t I ~~ ~. . ". z. a n. 11a 
náno bydľšt· ( 'dl) . v ~'. Jes sp mstem, nebylo-i! jinak ujed-

, 1 e Sl o zmocnencovo Cl s. 7205 
Spojení

v 

opětné manž~líi viz .r o z vod man žel s t v·í. 
- zalob a zmatecnost VIZ z rn a t e k pod 1 e § 477 c 9 ' S~leče st' t tkO I s, C, L s, 

. 1".... n VI s ~ ,u:, ma 11 žel ů vit sml o LI v a s vat e b II í 
~~~~ha~l~tSe je,den dZ býval}rch s~?luvlastníkÍ1 na ~mocněl1ci náhrady. 

. ,Jez c: pry ~y a,l nepravem cast kupní ceny za společnou uem -
~~~~~u~ru~~~u ~y~alcmu tspolvUVlastníku, je~t o' žalobfiím nároku ro~-
1. . oe, u na o,' ze spoluvlastmk dosud bezvýsledně ne-

~~5~~ml proti druhemu spoluvlastníku Hárok na vrácení přeplatku čís. 

P9k~d )est zmocnčncem spoluvl~,st~lík, jenž fakticky spravuje společnou 
vec, ~a~oku na ~I~tan~vem spolecncho správce nebrání okolnost že ceiá 

§sP~ie~n:b vnen:ovl~ost Jest ~:~!1ajata. Jrdnomu 'sgolečníku čís. 6794. 
, c. zak. !.el~e ~OUZltlJ. byla-li stavba znZena na pozemku ·sou-

Clm ve sp,oluvlastmctvl stavItele a druhého spoluvlastník _. dl Y 
spoluvlastmka (společníka) za provozovánI' spolec'ne' Z·I' 110

a
't· °Y'drryena dl dOJ Y' .. . ~.. 1 V S I fl I "e ~~49~ u eZltosh Jednaní, vynaložené píle a získaného prospěchu č í~. 

~t~~l~OU,. zd~ vý'n:ěna, zfízená _na spoluvlastnický podíl, bude se dot),
~ I vake pr?v Jmeho spoluvlastníka, nemůže se zabývati knihovní soud 

ny~rz glfUhY.. sp?luvlastník múže se opříti pořadem práva porušováni 
prav o ed~e sv('~o .,sP91l!vlastni€kého podílu, není však oprávněn k t"e:'" 
ku~su d~ u:?e~s.:I:l, JI~Z byl povolen knihovní vklad výměny čís. 7265. 
~b,lOven~ d;lvelSI,ho stavu, pro,vedl-li spoluvlastník bez sv'ůJení druhého 
~~oluvla~t111ka vnast~vbu společnéh,o domu; sp'oluvlast!1fk neb I o ráv~~n k nastavte am pOdle § 1238 obL zák. ani p'odle §. 837 Y b· P 'k 
C I s. 7050. . ' ' o c. za . 

DO,ku~ J~st _ odůvodněn nárok společníků., by proti, vůli -společníka jenž 
m,~l bvet~l~lu podílú nemovitosti,' byla zřízena správcem nemovitosti třetí 
0,,0 a Cl s. 7084. 
~oku~ spcluvlastnictví veřejl;é po~ážky _ dobytka -dlužno pokládati za 
spolec~ost podle § 1175 a nasl. obč. zák. č í 's~ 7099. 
p\o narok spolu,,:last~íkay na úpy1a!u za užívání jeho podílu proti dru
h(1;-111 spo}uvlastmku, lenz skutecne vede správu· domu _jest přípustny'm 
porad prava č í s~ 7467. ' 
virp~věď. z ,domovnického poměru jest věcí řádné správy společné ne
i??Vltostl; § 838 nevztahuje se na otázku zřízení správce společné věCI 
C I s, 7641. 
5. 833 'a, ~,ás~~y??č. vzák. nelze užíti na právní: poměr substitučního dě:" 

"d1C~ a, ne]bllZS1ho 'cekatele ve příčině substitučního jmění či s. 6916. 
;,:rltsem pachtovního p'Oměru jest úkonem řádné správy· není jím však 
:~l:ltřen~ c:.~zváj~ml;Srch ~.áhr-ad~ích~ nárocích a o jistotě:' zřízené pachtý
re~v k ,zal;stem nahradntch naroku propachtovatelových č,Í s. 7051. 
~vyse111 na~l"ady placené za trvající' již užívání místností jednotlivými 
~p~lu,vlast~~{~ ve společném. domě tSrlcá se obyčejné správy společného 
12nem, o ~IZ l~st ~~zhodovatJ spoluvlastníkúm většinou hlaSl! ve Sml'siu 
S 823 o bc zak C I s, 728;>, 

.__ ~poll1vlastn~k je.st voprá~něn. don~áhatl se žalobou vykhzcnÍ byva!ého 
~P?luvlast111ka. lenz s hm, ]emuz prodal svůj podíl, ujednal pro sebe 
pravo bytu Vť ~po[ečném domč bez souhlasu žalujicího ~po[uvla"-tnika 
čís, 7343, ' 
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pokud jest \'yhověti žalobě o zrušení spoluvlastnictví ku zabranému 
velkostatku veřeinou dražbou; lhostejno, že žalovaní spoluvlastníci ne
souhlasí s podmínkami Státního pozemkového úřadu čís. 6717. 
přihlásivší se dědici mohou se domáhati zrušení; svoleni pozůstalost
ního soudu k podání žaloby o zrušení; nevyhledává se zrušení ke všem 
věcem najednou; nejprve dlužno vyšetřiti, zda lze nemovitost fysicky 
rozděliti a teprve potom lze se domáhati zrušení veřejnou dražbou, sta
novení dražebních po-dmínek čís. 6869. 
zrušení veřejnou dražbou; stanoveni dražebních podmínek o určení pří
slušenstvÍ nemovitosti dlužno ponechati řízení nespornému; nelze při
hlížeti k újmě, která by vznikla jednotlivým spoluvlastníkům likvidací 
hotelového a kavárenského podniku; pokud mohou bSrti škodlivé sku
tečnosti pomíjej.ícího rázu důvodem k odkladu podle poslední věty 
§ 830 obč. zák.; pokud nelze v projevu zústavitele spatřovati ust~no
veni n zachování společenstvÍ ve smyslu § 832 obč. zák. čís. 7391-
zrušení spoluvlastnictví; škoda ostatních spoluvlastníkú; bytová nouze 
jest stavem trvalým čís. 7654. 

v rozepři: v tom, že byli společníci odsouzeni k zaplacení útrat sporu, nelze 
bez dalšího spatřovati solidárnost jejich útratového závazku čís. 7365. 

Společenstvo výdělkové a hospodářské (zákon ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.): 
pokud jest nepřípustna činnost úvěrového družstva čís. 6774. 

._ _ _ pokud přípustno pro sdružení spisovatelú a výkonných umělců, 
sdružení k předvádění filmů a k vys.ílání rozhlasu, k pro-vozu dra
matické a taneční školy; divadelní agentura a v)'roba divadelních 
potř.eb a rekvisit čís. 7658. 
byly-Ii stanovami obmezeny obchody výslovně na členy, jsou 
smlouvy z obchodů s ne-členy nicotny čís. 7321. 
pokud šlo o výprosu, dohodli-Ii se členové představenstva družstva 
na tom, že si povolují zřízení reklamních nápisů na domě družstva 

čís, 6820, 
pokud nelze v úpisu válečné půjčky družstvem spatřovati nakládání 
jeho kmenovým jměním čís. 6822. 
záruka za zápůjčku, poskytnutou společenstvem v provozu jeho 
statutární činnosti členu představenstva, není obchodem čís. 6823. 
otázka svolání valných hromad a rejstříkov~r soud; valná hrom~da 
může se konati i jinde než V sídle družstva čís. 6878. 
předpoklady ručení členů představenstva čís. 7000. 
třebas svolání valné hromady a postup při hlasování nevyhovovaly 
předpisu stanov. a zákona, pokud se stalo další opatření zbytečným 
vzhledem k zápisu usnesení valné hromady čís. 7125. 

_ _ _ povinnost rejstříkového soudu naříditi změnu stanov, pokud jest 
přípustným ustanovení stanov společenstva ohledně podpisu spisů 
a právních prohlášení; vyzna,čení způsobu znamenání v rejstříku; 
splnomncněné úředníky nelze zapsati doc rejstříkU čís. 7160. 

_ _ _ stanovami lze předepsati, že k usnášení se valné hromady postačí 
přítomnost jakéhokoliv počtu členu a že se valná hromada vubec 
usnáší absoltitní většinou hlasú čís. 7258. 
právo dozorčí rady k rekursu proti zápisu nově zvolených členů 
představenstva do společen~tevního rejstříku čís. 7320. 
změněny-li stanovy spo-lečer.stva snížením závodních podílů, musí 
ve stanovách dojíti výrazu, že snížení týče se pouze členů nově 
vstupujících a že závazlcy d.osavadních členů zůstávají nezměněny 
čís, 7394, 
nárok společenstva s r. o. proti členu n zaplacení příspěvků k úhradě 
bilanční ztráty podle poměru jeho upsaných podílů jest vymáhati 
mimo úpadek pořadem práva, nikoliv ve zvláštním t. zv. rozdělo~ 
vacím řízení čís. 7396. • 

141 
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přípustnost změny společenstevní smlouvy zvýšením závodních po
dílů; pOkud zvýšení neváže člena; třebas byl člen vázán nemůže 
je společenstvo uplatňovati pn uplynutí ručební doby.: po'kud platí 
~o:éž i ohledně doplatků pOdle § 3 (3) nař. čís. 105/1918 ř. záko 
Cl s. 7401. 

byt o véd r II Ž s t v o: smlouva, jíž přidělilo svému členu byt v družstev
nim domě, jest v podstatě smlouvou nájemní; k tomu, by nájemní po
měr mohl býti zrušen výpovědí, se nevyžaduje, by nájemník byl dosud 
členem družstva čís. 7422. 
pokud vzhledem k stanovám bytového družstva dlužno spatřovati v tom~ 
že majitel bytu byl jmenován státním zaměstnancem mimo Prahu, dů
ležitý dúvod k výpovédi z bytu čís. 7208. 
viz též r 11 c h s t a veb fl Í. 

živnostenské: po rozumu Vll. hlavy novely k živn. řádu jest veřejnou kor
porací, závazky za ně' mohou býti založeny jen příslušnými zástupČtÍmi 
orgány podle obsahu stanov; pokud nemůže starosta společenstva učiniti 
platný projev za společenstvo.: usnesení valné hromady nemůže býti na
hraženo prostým ml'čením členů valné hromady; nákupni skupina spo.Je
čenstva nemůže svým usnesením a jednáním nahražovati usnesení a jednání 
valné hromady čís. 7140. 

Společník v rozep,ři viz s p o leč e n s tví v r o z e při. 
Společnost: oprávnění věřitele přivoditi zrušení společnosti, byla-Ii mu povolena 

exekuce zabavením nároku na vydání podílu na společném jmění, příslu
šejkího dlužníku proti společnosti a jemuž bylo uděleno zmocnění, by toto 
dlužníkovo právo uplatnil čís;' 7542. 
podle § 1175 a násl. obč. zák.! odměna spOlečníka za provozování společné' 

živnosti řídí se podle důležitosti jednání, vynaložené píle a získaného 
prospěchu čís. 7049. 
pokud jde o ni při spoluvlastnictví k veřejné porážce dobytka čís. 7099', 
dobu ku kladení účtů a rozdělení zisku lze stanoviti i činem konklu,..· 
dentním čís. 7099. ~ 
pokud nelze členům společnosti upříti právo, by jim z výtěžku dosud 
docíleného byla dána splátka: na jeJich podíl č,í s. 7212. 
tím, že spoluvlastníci nemovitosti provozovali hotelovou a kavárenskou 
živnost na společný účet, nestaly se ještě nemovitosti kmenov}'m jmě
ním společnosti čís. 739,1. 
dohodli-li se společníci, by místo peněžitého vkladu byla jedním spo
lečníkem do společnosti vnesena vkladní knížka banky, stala se vkladní 
knížka jich spoluvlastnictvím, předpokládajíc, že se stalo. odevzdání 
či s. 7610. 

akciová: cizozemská: jazyková otázka viz jazyk státní. 
změnu v předSrtavenstvu jest opověděti také k rejstříku pobočného zá
vodu a to řádnou opo,vědí čís. 6889. 
předpisem čl. 229 obch. zák. není stanoveno, že společenská smlouva 
může pro styk na venek určiti závazným způsobem, v jaké formě smí 
představenstvo svou vůli za společnost projevovati, závaznost ústnf 
smlouvy pro společnost čís. 7325,. 
př:pustna firma osobní, jde-li o firmu starou; pro oznaóenÍ předsta
venstva akciové společnosti jest t3Jké obvyklým název »ředitelství« 
čís. 7435. 

komanditní: zánik ručení komanditisty, byl-li splacený vklad úplně ztráven 
ztrátami sp01ečnosti; v rejstříku jest vyznačiti pouze výstup komandi
tisty, nikoliv omezení jeho. ručení při výstupu ze společnosti čís. 6839. 
firma obsahující firmu protokolované -veřejné obchodní společnosti, jež 
jest jediným osobně ručícím společníkem, s dodatkem »komanditnK 
společnost« čís. 7069. 
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o t' tV b ve na J'mění osobně ru-
_ lze povoliti exekuci na jmění spolecnos l~ ,re az 

čícího společníka byl vyhlášen úpadek CI s. 7280. V' v v . t' ky 

( dl "I 266 nás 1 .Q b c h zák.): pn resem o az J 

příležitostná P o ~.c.. .a k . náhrad11' rozdílu, jejž utrpěl ztrátou 
zda rl~I~~~í se~l:~~lkvn~:ennéar~O ;paoletnosti druhým společníkem, dlužno 
na \ '. 'k v' 7610 
použíti předpisú obč. zakonOl a CI S. . . v' k v I b v po-

, . k d nepozbyl společník opravne111 za o e 
- s ručením obm~zenym.: ~ok u není připustnO' prostě jednostranné vystou-

dle § 41 zak.; po za or~.u . v' 
peni společníka ze spolecnostJ CI s. 6938. . x' 6950 

lOV b' ti jejím prokuTlstou c 1 s. . 
náhradl1í~ . .iednate: nemu::e y 1 >; ti podpis na opnvědi zápisu spo
odvolal-li jeden z ]ednatelu s'p~ ecnos fti dokud nebude odstraněn ne-
lečnosti dO' rejstříku, n~l~e :apt~ povo t I! v " 6957 
dostatek podpisu opovedI VsemI ]ednate 1 c I S" • _ 'k dO odelll 

. ď' . o. oby nel11 nodle za ona uv 
převedení podílů dG ~ukou J~ l.n~o s lečnosti 'lze i pak žalovati jen 
!(e zrušení spo!ečnosh; ze zavaz u spn 
společnost čís. 7010. . 'v ~ třetí osoba čís. 
pokud na závodním podílu nemůže bÝŤ1 sucastnena 

7028. v' ' odstavec zák.; tím, že někdO' byl ře
rozsah .fllcel11 podle § ~, druhy ~ že'· ako takový vystupoval, ne~ 
ditelem neprotokol?~an~ ~~olecnOS2Ť1 ~ k ) J' ednal jménem společnosh 
lze o sobě nahradItI nalezltost § za., ze 

čís. 7111. " _ Víti v' razu »IidovÝ« čís. 7373. 
pokud ~1eJ~e 'při o~na;čeOJ pod~lk,~ PO~~tSí t~o jméno býti po.jatO' celým 
obsahUJe-lI fl~ma JT-r:.e~o SPO~C~I tf~m »společnost s ručením obmeze
pwtokolovanym znemrn s o a { 
nýrn« čís. 7526.· . v· ,ti odBů ve smlouvě; vy-
obmezení zák~zuv ~ř~vodditelno;st~ ~f z~~:i~~l~t~~emP podilu čís. 7528. 
pořádání meZI dedlcl, k o ~a y 1_, (§ 82 .k) domáhá-li se jed~ 

d Ol ' . k mezI spoIecl11ky za . , I 1· 
nejde o roz e em ZIS u v" v . d telů ke společnGsti by a- 1 

. 'd ě z PTlJmu· pomer Je na 'v'" natel vracel11 v an. ' '. Ví ustn' smluvnJ přesun dane z pn-
ajednána odmena za Jednatel~tvl, pr p 'boeY )·ednateJú společníků nedo-

, t tele· zmenOU v oso " d jmu na z~mes nav~ ,.' 'tatn' podmět práv; naroky Je na-
znává -zmeny spolecnos.t lako .~~~a~ beIpodmínečně závislé na osudu 
telů jako takových neJ~o~1 o

l11v , 84 
jel,ch podílů jako spo:ecvl~lku CI s. 75 . rode'nu v téže Gbci, 

veřejná: dG obchodn}ho re]st~lkt! netz: zap~:~~t;O~lr~~ é829. ] , ... 
v níž jest zapsan hlavnI zavod spo,le v vydati usnesení přIZnaVa]ICl 

d . čenský «ouel opravnen " a _ poku nent pOrtl ~ I· 1 společníků tudíž také pravo n -
spolu poručníku právo Kontro y n~z. '. v, 7024 
hlédnouŤ1 v obchodní knihy sPole:hnos:l, c I ,s. o )'mění společnosti nabýti 

d 
v vv·tel za v)rrovnacl o nzel11 v . 'h o 

poku muze ver~, b 'kojného na jmění vereJne o sp -
soudcovského prava za~tavOJh~ f,e °p~íPadě § 60/2 vyr. ř. čís. 7079. 
lečníka; čl. 122 obcvh. zak. I:e~ a 1 : IIu 'roh veřejné obchodní společ-

pokud na základe ~xeku~mhol !lt\ ~terý již ze společnosti vystou-
nostl lze vésti exekucl protI spo ecm u, 

pil čís. 7152. , . ač je podepsal neprávem pouze je-
pokud se staly postupy pbtnyml, 
den ze společn.íku čís. 7162. , pozůstalostního soupisu čís. 
kterak jest pojati zůstavitelův podll do 

7187. . ~.. b h d í s olečnosti působí přímo jen proti 
exekuční titul proti ~e~e!ne °k+c v? t~ořit společnost v době vzniku exe
těm veřejným spolecntkllDl, ceTl \ 

kučního titulu čís. 7367. .. d b I dy byla veřejná obchodní 
. t··kll nozaP1su)e se o a, { v t· do obchodního re]s TI ~. - V". společník ze spolecnos I vy-

společnost zrušena ani doba, kdy vere]ny 141 ~ 
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stoupil, aniž, že jest firma od lIrčité dOby firmou kupce jednotlivce čís. 
7605. 
zastupovali-li společnost oba společníci a za ni znamenali kolektivně a 
ustanovovala-li smlouva; že při porušení zákazu konkurence musí pro
vinivší se společník trpěti, by obchody ujednané na jeho účet hyly po
kládány za obchody ujťdnané na účet společnosti a nahraditi škodu 
pokud tu není třeba prozatímního opatření zmocněním čís. 7629. I 

Společný správce nemovitosti viz s pol e č e 11 s tví s t a t.k u. 
Spolek: pokud jest oprávněn provozcvati sprostředkovatelskou činnost; označení: 

»se stanovištěm v X.«; zřízení kanceláře k živnostenskému sprostředkování 
či s. 6934. 
pokud jest vzhledem k stanovám jednati o SpOrtl vyloučeného člena proti 
spolku' o určení členství pořadem práva čís. 7167. 
rozpuštěním přestává osohno'St spolku teprvp., když se n,lJez stal pravoplat
ným; do té není ,důvodu ku zřízení opatrovníka čís. 6796. 
kdo· jest povinen k vyjevovací přísaze čís. 7222 
okolnosti rozhodné při posouzení otázky, zda vymáhající věřitel jest nhro
žen odkladem exekuce proti spolku čís. 7555. 

Spoludlužník a započtení viz z a poč ten í. 
Spoluvlastnictví viz s pol e č e n s tví s t a t k iL 
SpoluzaviněnÍ viz 11 á hra d a š k o d y pod 1 e § 1302, 1304 O· b Č. zák. 
Spor: stačÍ, veden-li svévolně (§ 408 c. ř. 5.) jen z části; pojem svévole či s. 7484. 

beznadějnost jeho (čl. XXXIII. t1v. zák. k c. ř. 5.) či s. 6891. 
- o příslušnost viz sen á t prO' řeš e n i k o m p e t e II ční c h k o 11-

fliktil. 
Spornost: poznámka viz p o zná m k a s por n o sti. 
Spořitelna: v k I a dní k 11 í ž k a viz k 11 í ž k a v k I a dní. 

kterak jest vésti exekuci na vkladní list o spořitelním vkladu čís. 6831. 
městská pražská: žaloba zamě~tml.l1ce na ni, by bylo prohlášeno neplatným 

usnesení ředitelství o vypsání konkursu na místa úředníků; vypsání 
tohoto knnkursu a napotom-ni jmenování úředníků; význam usnesení 
ředitelstVÍ, že se má místo obsaditi konkursem; zaměstnanec nemá 
právo, by mu bylo místo postupem propůjčeno či s. 7057. 

po-štovní: odevzdal-Ii věřitel dlužníku ještě před zahájením vyrovnání slo
ženky poštovní spořitelny, pokud jich mohl dlužník použíti k zapravení 
vyrovnacích splátek čís. 7239. 

Správa berní: odměny za správy k její výzvě podle § 269 zák. čís. 220/1896 nelze 
se na státu domáhati pořadem práva čís. 6913. 

majetku manželčina m a II žel e m viz man žeL 
pachtovních práv viz pro z a tím n í o pat ř e II í. 
politická okresní a zábor bytu viz z á bor byt ll. 
při postupu (§ 1397 obč. zák.) viz p o s tup. 
pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t. 
společného jmění viz s p o leč e n s tví s t a t k u. 
státní: jednotlivé resorty jsou samostatnými právnickými osobami čís. 

7036. 
pro vady: 1 h ů t a viz tam ž e. 

sbíhání se nároku ze správy s nárokem na náhradu škody čís. 6860. 
bylo-li dáno ohledně koupené nemovitosti prodateli stavební povolení 
pouze pod podmínkou, že bude stavba, jsouCÍ v blízkosti železnice, za 
určitých podmínek odstraněna; nárok kupite1e na odškodnění za Z11e

hodnoc·ení koupeného pozemku čís. 6881. 
třebas bylo dodáno zboží pro obchod neupotřebitelné, bylo přece na 
kupiteli, by se zachoval podle čl. 347 obch. zák. čís. 6923. 
nevyhovuje-Ii dodané zboží smluvně zaručené jakostní podmínce; ná
rok na náhradu škody nelze uplatňovati, není-li tu zavinění čís. 6930. 
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. '1~' rati bezelstnému postup~íku pohledá;rku 
uznal-I! postoupeny dluzmk ~ y.. platňovati proti ní naroky ze spravy, 
z kupní ceny z.~ p~avou, n~muz~ Uit~Ii. ohledně koupené věci čís. 7196. 
ktefl~ by mu pnslusely protI pos up t· e bylo odpově-

• • 347 b I ák úmluvou stran; v om, z ·ti 
zrněna lhut cl. . ,o C1; Z . 'I 'lh'tě a přislíbeno vady odstranl , 
děno na výtky, oznam~n~ P? za co~ne" l~{ čís 7254. 
dlužno spatřovati uznanI vca~nostI v~ te, dl' § 93? a) ohé. zák. čís. 
podmínky povolení prozatímmho opatrem po e ~ 

742\. . • • čs státní dráhy či s. 7469. 
_ dodávka vadnych prazctl pro.. '~d máhati se žalobou na ná
vnucená: dlužník (maj~tel d?mu) jest, opr~v,!1e~u o příslušejí podle nájemní 

.emníku by neprekrocoval prav, lez 
J ' rr smlouvy é í s. 7020. 't . t věnovanou podniku, nelze povo 1 I 
byla-li již zavedena na n~movl os rá 'ou téhož podniku čís. 7151. 
novoU samostatnou exe~ucI :nuc~n?u sp .... kt. k' podnik a na podnik 
exekuce ~~ ~emovi~ost: zanze.n~J~kn~~;~it~~ti Ya podnik sám

y 
tvo.ří j~

sám' soucastl elektnckcho, P?dm k! . - dle S 97 a násl. ex. r., mkohv 
dinú' celek na nějž jest vesti exe UCl po ::3 

, ' •• , 7183 
podle § 341 ex. 1'. : ~ s. .' , . rrovnací." řízení; pokud lze se 
pokud jest ji. zastavIŤl, brlo-l~ z~až~~=~í~o~)řízenÍ čís. 7483. . 
domáhati tolIko zastavem zp,-ne . spr"'vcem nemOVI-

. ,. 'mlouvy s Vnllcenvm i.t 
náležitosti platno-sh najem11l s . 
tosti čís. 7495. 

• tal r' o~ z ů s tal o s t. o Správce pozus os 1 Vl? p.. . o leč e 11 s tví s t a t k u. , ' 
_ společné nemovitostí VIZ s P . t f i d e i k o m i s a r n 1. 

substitučního jmění ".jz ~ U b s t I II C e 
úpadkové podstaty VIZ li pa, dek. 
vyrovnací viz vy r o v n anI. 

Spravení záznamu viz ,z á. z n a m. 

S 
. . komise okresm VIZ o k r e s. ... vra·,dne' soudy nebyly příslušny 

pravn~oud nejvyšší: neni op.r~vně~ k \~ý!oku, ze ~ , 
k rozhodování urclte otazky CI, s. 7126. sen í k o m p e ten c n 1 c h 

_ kompetenční konflikt viz s e 11 atp r are 

konf!iktll. dk telská . I sprostře ova . 
Sprostředkovatel VIZ s m ? U va, k k c ř S VIZ a d v o kát. 
sproší.ní advokáta podle cl. XXXIII. liV za ... 

Stará firma viz f i r m a. 
Starosta města Brna viz Brn 0-, _ , 

_ obce viz ob e c. ~ t iz s P o leč e n s t v o ž i v 11 o s t e I1'S k e. 
_ živnostenského spotecens va v hl d' ky proti úěmu čís. 6903. 

y 'd ~ kázán postup 'JO e av ... , 6B27 Stát: pokud jest ra ne,jvy h tipuje finanční prokuratura cts. . 
bývalý rakousky: pokud o z,as u . t že 
československý: po- řad p r a v a vVlZ a ID . 

r uch s t a veb n í viz ~ a !ll z e. ~ 
d i kát n í ruč e n 1 VIZ t a ID Z e. 

svi~~kl originárnc' Č í·~. 6976. 'v'. . ti kterou obstarává poš'to~ní~ še
převzavší peníze u ~ykon,u sye ~nnos ) edl započtení s jakoukol1v J1110U 

kovým úřadem, ne~l opr~vn,en, hr lro;ou. Dfoti vkladateli čís. 7036. 
svou, třebas i veřelnopravm p~ e av "k dlužníka proti. eráru, jež 
nelze povoliti exekuci za?~Venlm .kfh~~~~IV p~ukázána čís. 7104, 7277, 
není dosud likvidní a vereJnou po a 

7478. . , ·ištčného bytu čís. 7278. 
jest oprávněn domáha.!i se vyl:hzem ,~al. náhrada škody, nárok na Sl1í

dodávka vadných pra~c.9-v pro cS. ~rf y, pírů 'složených jako jistota ku 
vení ceny' převzeh vytezku cennyc 1 pa , 
~apočtení 's nároky státu čís. 7469. 
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ne:llčí P?dle zák. čís. 156/1926 za 
er,aru z urazu čís. 7547 7595 
vypJa,ta důchodu není »~ktem/; 
7547, ' 

závazek J ' Jyv. rak. uh. železničního 

ve smyslu § 4 zák. čís. 155/1926 čís. 
ručení podle zákona ze dne 21 b' , §§ , rezna 1918 " " 
plSy 40-55 C. ř. s. o nákladech v,' ;1,5. 109 r. zak.: platí před-
ručení za bezdůvodné II • , . ro~epre Cl S. 7670. 
neručí za škodu znehodn dam ,Jeh~ .organem čís. 6984. 
ř . . ocemm C121 valuty je v b 1 

~ ,elU vyVQzt\ a vrácena vlastníku v d .: z y a zabavena pro pode_ 
e 1 s. ?687. obe, kdy se zatím znehodnotila 
podmmky vkladu vlastnického ' 
6698. 'prava na stát v pozemkové reformě čís. 

Stáří: pojištění viz poj i š t ě II í 
Statek obecrú viz o b e c s o c i á 1 11 í. 

Sta, tk,ov, Ý úředník viz ú f e d II í k 
Státtú statkovy', 

Jazyk viz jazyk státní 
- nemovitý majetek viz' , 

podpora při zahá 'el1í p o z e ~ k o v ~ r e for rn a. 
pOp,latek . a sc4,yáf.ení ~~~~~anvá~~í ~~~tn~;~~ viz e 1 e k t r i s a C E. 
~erava Vll~ spr á v a stá t II í. . . 
urednik VIZ zaměstnanec st' , 

- za, stuPi,tels,tvo:, s y II d i kát n í r uae' tenl11.
I
, 

Sta knit..~ viz tam ž c. v IlvVnt VIZ Z a p i s k n i h o V II í • 
Stavba: povinnost podnikat '1 1 ~ .. 

§ 418: obč za'k fl 1 ee za?e~pecltJ vykopávku čís. 6993 
. . e ze POUZltl" " byla-I" t b~' . 

ve spoluvlastnictví stavitele a 'd h 'h I S av a znzena 11a pozemku jsoucím 
nouzová: zpeneženl' v e 'k . ru Co. o spoluvlastníka čís. 7049 ' 

xe UCl na narok dl ~ 'k o • 

~ouzové stavby čís. 7094 uznl uv proti obci na odstranění 
vodm cesty viz vod a. . 

Stavební čára a pořad práva viz pař a d n r á v 
- pozemky a vyvlastněn" " a. 
- ruch viz r II C h s t a veb ,I VIZ V Y v I a s t n ě n L 

St" nI. tznost: přípustnost její v' k ' , 
- v řízení o zhavení s~a:Jr?~:~,~~'~az~e vi~ j a z y ~ stá t n í. 

včítání dnů poštov·n' dl VIZ Z avenl svéprávnosti 
do postupu prvého soudu OIk op r a v y do IhMy viz I h ů ta' 
u soudu druhé stolice čí s.p 67~~. nebyla podána včas, byla-li přímo podána 

d?, Jo.~hodn~tí~ zda má býti vydán dílČl 
7
vOcOa2sn, e podanl rekursu U okresního . r,ozsudek bh nic čís 6837 

C1VIl!uho soudu pro Vl11třt1í Prahu 
k dIč i s, 

po u ze u okresního soudu d f 
žalovaného do. usnes'ení' za·m,f~. ~ 1 rel~t1r~ do protrrkolu čís. 7030 
jato do rozsudku jímž byla ~~laJ~CIho n~mltku y ~epříslušnosti, Jež b)'lo po~ 
pokud jest dů od 1 ~ .~' a zamltnuta Cl s. 7052. 
t~ . v em ce zrusem usnesení r 1 'h 
rem bez účasti stran čís, 7060 e mrSnI o soudu, provedl-li še-

Odmítl-li rekursní soud rekurs r~t _ ~ ~~ , ~ . 
nému p~ostředkl1, nemohl přeztol1~ávze. ste~~vatele nemch práva k oprav
a to ;:Ll1l v tom p-řípadě šlo-li dl~ . h at! ,z llradu rozho-dnutí prvého soudu 
způsob rozhodnutí rekll;'sního "o~ld~e o na~orll o. zmatečnost čís. 7074 
nou čís. 7420. , ~, povazoval-h změnu žaloby za příp~st-

p~ípllstnost rekursu ku sborovému soudu r ' 
veho soudu prvé stolice jenž j t l' d uhe stolice do usnesení sboro
uplatňovan~1 vylučovad d{lVod Ope~ds~~;o~ ano k tom~l, by rozhodl, zda jest 
7472. nen 1 po ~trance hmotněprávní čís. 
oprávnění žalovaného k stižno f d ' 
cOvu povoleno prozatímní opat~~n; ~Oudsl~e~e~18~o~ds,"'6jíenx1ž k návrhu žalob-

'-' ř. čís. 7070. 
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zákaz novot v rekursu platí i pro řízení exekuční čís. 7166. 
pokud přípustna, nedostavil-Ii se stěžovatel k rozvrhovému roku Cl s. 7211. 
přípustnost rekursu toliko :Jroti soudnímu usnesení, nikoliv proti provedení 
záznamů (zápisi't) podle výkonné instrukce a proti výkonu povoleného 
knihovního zápisu podle § 103 1m. zák. čís. 7255. 

poddlužník jest oprávněn k rekursu do usnesení, povolujícího exekuci, od
poruje-li povoleni zákonu č i s. 7377. 
pokud nepřípustna do toho, že exekuční soud nezpravilo dražbě všechnv 
knihovní věřitele; přípustnost samostatného rekursu do usnesení o stanĎ
vení dražebního roku čís. 7489. 
oprávnění k ní podle § 9 nesp. říz.; pokud má otec, složivš{ k soudu cenné 
papíry, by byly vydány synovi při dosažení určitého stáří, právo k rekursu 
do opatření soudu ohledně těchto cenných papírů čís. 6682. 
do 'usnesení opatrovnického soudu, jímž bylo odepřeno schválení smíru ve 
sporu nezletilce, nejsou oprávněni stěžovati si nezletilcovi odpůrci ve sporu 
čís, 6951. 
zněl-li návrh na přeruš-eni nesporného řízení o rozluku manželství jest pří
pustnost stížnosti posuzovati podle § 16 nesp. říz. čís, 7014. 
přípustnost do usnesení prvého soudu, jímž byl zamítnut návrh na zřízení 
opatrovníka pro pozůstalost čís. 7037, 
odka'zovník není oprávněn stěžovati si do usnesení, jímž bylo, odloženo po
zůstalostní řízení čís. 7269 . 
oprávnění dozorčí rady společenstva proti zápisu nově zvolených členů 
představenstva do- společenstevního rejstříku čís. 7320'. 
pokud není nabyvatel nemovitosti oprávněn stěžovati si do usnesení o od
hadu nemovitosti za účelem vyměření dávky z přírůstku a do odmítacího 
usnesení zcizitel nemovitosti čí 5. 7453. 
do usnesení pozůstalostního soudu, jímž bylo odepřeno schválení kupní 
smlouvy ohledně nemovitosti patřící do pozůstalosti, není oprávněna si stě
žo'vati druhá smluvní strana čís. 7505. 
oprávnění k rekúrsu v knihovním řízení čís. 7265. 
oprávnění k rekursu v úpadkovém řízení čís. 7297. 
den, kterého byla vyhláška o potvrzení nuceného narovnání vyvěšena na 
soudní desce, nečítá se dO' rekursní laůty čís. 7402. 
dovolací (na dovolací soud): pří P II S t n o s t při op r a v Č u sne s t; n í 

viz usnesení. 
v říz e n í o o b 11' o V u a .ú p r a v uhr a n j c viz hra 11 i ce. 
přípustnost, jde-li o přerušení podle § 25 zák. na ochr. náj. čís. 6665. 
nepřípustnost do usnesení odvolacího soudu, jímž bylŮ' řízení přerušeno 
é í s, 7003, 
strana, k jejímuž odvolání byl odvolacím soudem zrušen rozsudek 
prvéhO' soudu a nařízenO' mu, by VYČkaje pravomoci, jednal o určité 
otázce, nemůže se v rekursu na dovolací soud domáhati toho, by bylo 
rozhodnuto o právních názorech odvolacího soudu, jež nebyly podně
tem ke zrušení rozsudku prvého soudu čís. 6711. 
zrušil-li rekursní soud usnesení prvého soudu v otázce přípustnosti po
řadu práva a, rievyhradiv pravomoci, vráti! mu věc, by rozhodl ve věci 
samé čís. 6838. 
pokud přípustn)rm rekurs do zrušovacího. usnesení vzhledem k § 527)2 
c. ř. s. čís. 7536. 
pokud jest nepřípustným dovolací rekurs proti souhlasným usnesením 
nižších soudů, zrušil-li původně rekursní soud usnesení prvého soudu, 
nevyhradiv pravomoci čís. 7492. 
nepřípustná do usnesení sborového ..,:oudu druhé stolice jakO soudu re~ 
kursního, jímž byla zamítnuta námitka věcné nepříslušnosti dovolaneho 
soudu prvé stolice jakO soudu obecného čís. 70'06. 

}: 
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nepřípustnost dovo\arího rekursu ž I _ ' 
Hee námitce nepříslu~nosti sopdt! : ~va~,ehO't vyh.ověl~li soud prvé sta
lobu odmítl, rekursni soud ak l~pnpus nOS:l poradu práva a ža
mitky nepříslušnosti soudu pza~.gtvryd\l napa~ene usnesení ohledně ná
práva čís. 7032. ' vsa { namltkll nepřípustnosti pořadu 

žalovaný není oprávněn k d 'I ' 
lice žalobu ihned sám od seO;eo a~lmll r:~ur~u, odmítl-li soud prvé sto
přípustnost pořadu práva' rek P 0, nepnslus~ost soudu anebo pro ne
zrušiv usnesení prvého SO:'dll nU,rsm ~?dUld vsak k žalobcovu rekursu 
"' . bll. , II nan 1 bl' o z'alob' h . ··1 ' nzel1lj y y-li žalovanému uložen . tr ' 'v,. e za aj! zákonné 
rekursu, který jest však nepříp/t ll. aty! ,opravnem Jeho k dovolacímu 
nepří~ustvnS~ protí usneseni Odvol~cr:oflJs~L:ds. ~?3~., y" 

patrne veCl vyhověno odvolání v I b u, J;mz bylo v nzenl o ne-
7644. a za o a odmltnuta pro zmatek čís 
bylo-li odvolání, podané ro, z' . 
samostatným usnesením he s; l1áatečynhost, ~~mltn.uto odvolacím soudem 
čís. 1 c. ř. s. či s. 7671. ,o ne o stezovatl rekursem podle § 519-

pokud přípustným mimořádn í d . 
smy~lu § 239, poslední odst~ve~v~;ac~ r~k,urs v rozvrhovém řízení ve 
byl-h dovolací rekurs ohledn," odll . . Cl s. 6697. 
před uplynutím IhMy ()'dklad~ je {tadU e,:ekuce vyklizením podán ještě 
stalo až p~, uplynutí této 'lhliťy /í s.o 7~~~ rozhOdnouti, třebas se tak 
pokud nepnpustna v řízení o p o·v " , 

nePť~pustl1ost v řízení o svolení r~p~~ceo~ě~fzvb(tne cesty čís. 6988. 
nep~!pu~~na do usnesení rekursniho· p .~ !~. 7649. v 
kovem nzení usnesení prvéh d sou~.u, j!~,Z, bylo zrUseno v úpad-
nepřipustna d, h d ' o SO,U tl, pnSllZLlj!CI utraty č i s, 6660. 
.. o roz G nut! rekursmho sO'ldL l' 
JIChv.vlastní pt'tsobnosti čís, 6805. .! o pop atc!ch notářú v obo.fU 
m;pnpustnpst dovolacího rekmsu 'de-li v, 
davku v upadkovém řízení čís '6J58 v pravde outratovou poMe-
pOkud, připustna do. usnesení o:d 1 "h " " 
odvolaní ohledně útrat čís. 71J8XO ac! o soudu, J1mz bylo odmítnuto 

nepřípustnost v otázce útrat 1ř~b~s, 'd ' 
zlet~l,ci či jeho opatrovníku 'č í s. 68d8.e 

O' to, zda utraty jest uložiti ne-
nepnpustna do rozhodnutí dl' t r 
??škodného podle zákona čI~11eHi~/11~f9? ú!.ratách y pzení o určeni 
Cl s. 6996. ,. -, pnsouzelH utrat odpt'trcům 

dO' usnesení odvolacíhO' <:oudu "v . 
I?rvého soudu, jímž bvlů r~zhoďnul;~z ?dlmb1h~uto ,odvolání z usnesení 
utra,ty čís. 7665. . o za o mm naroku ohmezeném na 

Stoky u1i~í m ě s ta P r a h y viz P r aha. 
Strana pohtlcká viz pol i ti c k a· s t 

_ • o ran a. 
.... ve "sporu VIZ z p II S o bilo s t k u s por u 

Str~~~ Přfdav~k .viz zaměstnanec obecní', 
Strazmk obecm VIZ zaměstnanec oDe ' 
Stro· s' '., cnl. 

----.! ~;;I. poku~ Jest vyl~učen z exekuce čís. 7589 
• ~lC1. P~~udv Jest vyloLlcen z exekuce čís. 7550~ . 

Sb oje Jako pnslusenství viz pří s I II Š e n "t ' 
Strojvůdce: nezdatnost jeho. čís. 6740. oJ VI. 

Strouha mlýnská viz ml Ý n. 
Substituce fideikomisární: a p o zem k o v ," . 

fO,!"m,a ~náhradový záko,~),retorma VIZ pozemko.vá re-

~1~z~~V~I~~ta~ý~~ pr~vf »b,~z újn;y fideikomisární s~bstituce«; pokud 
čís. 6769. z zas avm o. prava bez svolení zastavního. věřitele 
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§ 833 obč, zák. nelze užiti na poměr substitučního dědice a nejbližšího 
čekatele ve příčině substitučního jmění; ustanovení správce substituč
ního jmění, d·omáhání se práv svěřenských dědícú, vymezen}lch jim 
§ 520 obč. zak.; vyšetření substitučního soudu, zda jest potřeba, by 
opatrovník nastupoval sporem (; í s. 6916. 
pokud jde o čekatelství, jež se rovná fideikomisárnÍ substituci; pozna
menání obmezení v pozemkové knize čís. 7086. 
pokud dlužno spatřovati v ustanoveuÍ posledního pohzení fideikomissum 
eius quod supererit; zcizil-li dědic nemovitost, lze pro nabyvatele uložiti 
neobmezený vklad vlastnickeho práva; v příčině té jest knihovní po
známka fideikomisární substituce úpln~ bez pravního významu čís. 
7368. 

Súčtovací místo víz s o. Ll: P i s P ohl e d á vek. 
Svedení ženy viz 11 á hra d a š k o d Y pod I e § 1328 ob Č. zák. 
Svépr.ávnost: z b a ven í viz tam ž e. 
SvévOle (§ 408 c. ř. s.): stačí, veden-li spor svévolně jtn z části; pojem svévole 

čís. 7484. 
Svědek: křivá výpověď jeho a obnova řízeni viz ob n o vař í z e n í. 

- pnkud jest odvolací soud oprávněn hodnotiti odchylně výpověď čís. 7337. 
- poslední vůle viz pořízeni poslední. 

Svěřenský majetek a pozemková reforma viz p o zem k o v á r e for ma (n á
hradový zákon). 

Svěřenství: § 2 (4) zák. čís. 179/24 ukládá soudu jedině, by vyslechl známé če
kately, kteří se zdržují na území čsl. republiky, a to jen tehdy, není-li jejich 
podpis na listině ověřen; ohledně ostatních stačí výzva vyhlM,kou a v úřed
n~m listě či s. 6709. 
schválení dnhody mezi osobami v § 2 (3) zák. čís. 179/24, souhlasí-li s ní 
Státní pozemkový úřad; schválení bez ohledu na výhrady Státního poz. 
úřadu 'č í oS. 6763. 
zákonem čÍs. 179/1924 byl zrušen § 638 obč. zák., nikoliv však usnesení 
svěřenského soudu z doby před účinností záko.na, jímž dáno přihlášenému 
nástupci ve svéřenství svolení k zadlužení čís. 6859. 

Svoláni valné hr-Omady společenstva viz s pol e č ,e 11 s t v o. 
Svolerú ministra spravedlnosti viz min i str spr a v e d I n o sti. 
SymboliCké odevzdání a s p i s not á ř s Je)1 viz 11 o t á ř s k Ý s P i s. 

- - při zástavním právu. viz zástavní právO'. 
Syndikátní ručení: nelze se domáhati náhrady škody, byla-lil provedena exekuce

vyklizením přes to, že byl povolen její odklad vzhledem k žalobě Ů' ne
přípustnost exekuce čís. 6704. 
na Slovensku a v Podkarp. Rusi; pokud nastala zákonem čís. 270/1920 
změna ohledně státních zastupitelstev a soudců; porušení úředních po
vinností, i když se stalo' pouze z nedopatření, zakládá ručcni, nikoliv 
však nesprávné právní posouzení; pokud není státní orgán zodpověd
ným za trestní oznámení a státní zastupitelství za to; že zahájilo trestní 
řízení na základě udání a nařidito zabaviti záso'by čís, 6984. 
pokud není stát práv ze ztráty peněz, složených do sirotčí pokladny 
čís. 7272. 
pokud dlužno spatřovati přestoupení úřední povinnnsti výkonným orgá
nem V to.m, že sečkal dlužníku a splátky si přivlastnil či s. 7273. 

šek: nabytí jeho, za peníze jest koupí nároku z něho; domaháno-li se nabyvatelem 
šeku proti jeho prodateli náhrady pro nedobytno.st šeku, jde o nárok ze 
správy, upravené § 1397 obč. zák. čís .. 7189. 

šekový úřad poštovní: zadržen-li vklad pro dávku z majetku, nemůže čsl. erár· 
proti vůli vkladatele Oeho postupníka) použíti ku zaplacení daúové pohle
dávky proti vkladateli čís. 7036. 
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.šestinedělí viz rn a t k a • 
Š ·, nemanzel k' tel strOj vjz stroJ' Y' , S 'a. 
ěkol' be' SJCI. 
-'=' nt 'O c: zaměstnanec'·",. _ 

- topič viz top i Č Š kJeJI' V}Z z a m e ;'; t 11 a II e c o b c e š k o I II I'. 
Škrty V • ·t. . o n I. 

zave 1 VIZ P o říz e ' 
Švakrovství znalce VI'Z I fl 1 P o s 1 e dní. z II a e c. 

Ta?u,čni p;ovise VÍŽ tra f i k a II t 
TaJna plna moc viz 1, . 
'Tarif viz do- p r a va Sž ~ I eO u v.ay z ?1 o C II i tel s k á. 
Tarifg.- d z II 1 C II I. 

~n Verkehrs Anzeiger viz d o v 

Telefontu vedení a nezdatnost· , p r a vaz e 1 e z II i Č II í mez i II á d . 
~~~3no.iVý obehod obilím viz v~zb ~ l~j hra d a' š k od Y pod 1 e § 1315 o b ~.o z án~~ 
~~Vlzhory. " . 

Jlskarna: pří s 1 II Š e II st'· v 

Topi.č školru: vzta,hu'e v ly Vl~ tam z e. 
TototŽnost osoby poJinn~~ Han zakon o. O'smihodinné pracovní době čís. 6953. 
Továrna: nelze fO . V' o a ~ovota VIZ II Ů' V ota. 
Tovární budova Pviz ~1l!z~lzovatt t nez~ytnoy cestu čís. 7078. 
Trafikant: exekuce n ? Y ~ o var n I. 
Tra.ining viz a u t 0-;- otbal~alcll1 a kolkovní provisi čís. 7379. 
T tta . I . 

ra VIZ smě n k a. 
Trest: útraty výkonu nejsou součástí trest . 

~.soby, jimž, jest se podle zákona' u; povmpost ~raditi tyto útraty, nestihá 
ZIVU odsouzenéhO' čís. 7(){).4 nebo z prevzate povinnOsti starati o V"-
na svobodě a o· b chod TI:' o ' y 
pO.řádv~?vý: k uložení podle

1

[: s::~c~nlk .vi::,~bc:h~dní pomocník. 
neJvysslmu soudu nepřísluší prol ,: t~' s. bstacI .takak?lIv urážlivá narážka' 
7279. TIlje I ne o Sl11Z0vatl cestou milosť v, ' 

Trestní nález viz. n á I e z t ret ' 1 I C I s. 
() " SnL, 

znament udavače vi ' h 
Trianonská smlouv . ,'z TI a rad a š k od y. 
Trvale neznám' a VIZ smlouva mírová. 

Třetí osoba: I1r~~t~b;:á~§z 19;Htt~~'í ~~\: ~ 7~~~' 7615. 

r'.1 ---; na~y!t prav (§ 11/2 nesp. říz.) při hl' 
~c enn,y senat VIZ sen á t. pro ašení za mrtva: čís. 7574. 

Ttitfu !<ionk ". . ursUli VIZi II P a,d e k. 

l!~eb"í, S~l?uya viz s m I o u va uč ň . 
Ucelove lmem viz osoba . . oV,ska. 
Uče" . _ pravnlcka 

vvn Vl~ smlo'uva uČllovská . 
Ucnovska smlouva viz s m IDU . v ~ 
účtová pohledávka a od o.... ,v a u ,c n o V s k á. 
Účty obecní viz ob e c purCI narok v upadku viz tÍ pad e k (o d P ů r čín á r o. k). 
Udání viz náhrad~ Ško.d 
Udržovací náklady pronajímal IP o dle § 1330 ob Č. zák. 
Uhlí kOll v , e e Viz Bm I o. u van á . , 

... l~nsaCnt: umluvila-li továrna na I' .1 e m ni a pac h t O' vn í. 
ze Jl bude podnik p-o řadu m'" , Q a.tky, s ~odmkateIstvern uhelného dolu 
Pro ", t· b eSlCU ,ctodavati mě -:bé'" ... ·t· , 

'. ~~JI po re ll, vzala na sebe risiko ~ ~s ne urCI e množství uhlí 
v le]1 nepro-spěch' pokud nejde b z~ se ~omery na uhelném trhu zrnění 

, --:- viz ~éž O' b c hOd k o m p e ~ ,o ? a,cem důlního těžařstva čís. 7585. 
Uhradm fond VIz II s P o k oje n . p'" d s a c n 1. 
l}~a- při odkladu exekuce viz oId k ~ e dB o s t ní. 
,!klld domOvní viz s m I o- u .. a . ~ x e k u ce,' 
Ukojné právo vnucené: pOkU~ a, na 1 e mnl .~ .p ach t o v n í. 
'UI~~ , ~?.sti múže věřitel nabýti l~aZjmV;~,ovn~n! ?~ledně v~ř~jné obchodní společ

t:cm řM pro :město Prahu viz P r a\ hal vereJne o spolecmka čís. 7079. 
- st-oky mesta Prahy viz P r aha. . 

úmluva o sudišti viz pří s I uš n o fl t pod 1 e ::} 104 j. 11. 

úmrtí pojistníka viz poj i š tě 11 í. 
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úpadek: nepřípustnost (dOVOlaCího) rekursu viz stížnost 
(dovolací). 
pří s a h a vyj e v o v a c í viz t a rn ž e. 
s I o žen í věc í n a s o u d ě bývalým správcem úpadkové podstaty viz 
s I o žen i n a s o u d ě. 

přerušen-li spor o vydání předmětú vyhlášením úpadku, a správce do něho 
nevstoupil, možno přerušený spor zahájiti toliko s úpadcem; rozsudek ne
může se státi vůči podstatě právoplatným čís. 6660. 
proti komu dlužno říditi žalobu o vydání věci, již měl v úschově ten, na 
jehOŽ jmění byl napotom vyhlášen úpadek; jde tu o žalobu podle § 44 
konk. L, jejíž žalobní žádo.st múže zníti bud' na plnění nebo na určení; pro 
nárok na vydání věci jest bez významu, že hyla před zahájením úpadkovéhO' 
říz.ení dána schovatelem dO' zástavy třetí osobě (jí zapůjčena) čís. 6674. 
pOkud lze vyhověti návrhu na vyhlášení úpadku, aniž by byla požadována 
záloha Čí.5. 6694. 
pokud jde o neschopnost k placení čís. 7103. 
zmatek podle § 477 čís. 9 c. ř. s., nebylo-li usneseni, jímž bylo rozhodnuto 
o návrhu věřitele na vyhlášení úpadku, odóvodněno čís. 7015. 
oprávnění věřitele vzíti zpět návrh na vyhlášení úpadku; vyznam zpětvzetí 
při rozhodování otázky, zda má býti vyhlášen úpadek čís. 7015. 
pokud jde o týž dilvod pohledávky (§ I j() (I) konk. ř.) čj s. 6719. 
usnesení, jimž po vyhlášení úpadku byla povolena exekuce na jmění dlužní
kovo·, není zmatečným; způsob bránění se dlužníkova či s. 6801. 
pokud správce nemóže vésti exekuci vnucenou dražbou na nemovitost úpad
covu, zatíženou čekatelstvím, jež se rovná svými účinky fideikomisární 
substituci Č. i s. 7086. 
lze povoliti exekuci na jmění komanditní společnosti,. třeb~že na jmění 
osobně ručícího- společníka byl vyhlášen úpadek čís. 7280. 
ujednání sprostředkovatelské smlouvy s úpadcem teprve po vyhlášení 
úpadku, nárok sprostředkovatele proti úpadci na celou smluvenou odměnu 
čís. 7662. 
§ 44 konk. ř. předpokládá, ž.e věci, ohledně nichž jest uplatňováno věcné 
neb osobní pravo na vyloučení, v úpadkové podstatě jsou čís. 7500. 
předmětem nároku na vyloučení podle § 44 konk. ř. může býti pouze indi
viduelně určitá věc; pokud se smísením peněz ztrácí jich individualita čís. 
6962. 
pro zařazení válečné daně do ko-nkursních tfíd jest rozhodno~1 její splatnost, 
nikoliv doba vzniku dallové povinncsti čís. 7501. 
splatnost doplatků výdělkové daně či s. 7261. 
domáhání s.e na úpadkové podstatf gážisty nákladů, jež vynaložil erár 
podle § 92 zák. čís. 76/1922 čís. 7164. 
vyhlášen-li na nájemcovo jmění, pokud může pronajímatel žádati -o zájemné 
popsání svršků čís. 724D. 
účel, fů'zsah a dosah § 48 (4); rozsa,h opI"ávnění správce úpadkové podstaty 
ohledně zpeněžení jmění úpadkové po.dstaty; předpisem § 119 a 120 byl 
pouze určen soud, jemuž náleží obstarati příslušný zpeněžovací úkon a rozvrh 
výtěžků a pořad, ve kterém se to má státi čís,. 7339. 
odděll1ý věřitel, jemuž příSluší zároveň osobní nárok proti úpadci, nemůže 
ho. současně uplatniti i jako úpadkový věřitel; O'tázku, zda dluhy podstaty 
týkají se zvláštní podstaty či z,da mají býti uspokojeny z obecné podstaty, 
přísluši zásadně řešiti úpadkovému soudu čís. 7560. 
uvedl-li věřitel v přihlášce celou pohledávku s tím, že úpadce složil částečné 
krytí na pohledávku a že dluhuje zbytek, jejž přihlašuje k úpadkU, dodatečné 
přihlášení oné (části) pohledávky čís. 7128 . 

• 

H-· 
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nepřípustnost dovolacího rekursu, jde-Ji v pravde o utrmovou pohledávku; 
nárok správce úpadkové podstaty na t. zv. deficit; použito-li v}'sledku od
hadníhO' řízení z dražebního řízení, zavedeného k návrhu vymáhajícího vě
řitele, i v dražebním řízení, zahájeném napoŤom 1{ návrhu správce úpadkové 
podstaty; postaveni útrat odhadu v onom dražebním řízení čís. 6858. 
oprávněnost k rekursu; nepřísluší členu věřitelského výboru do usnesení, 
jímž bylo rozhodnuto o spraštění člena věřitelského výboru z úřadu čís. 
7297. 
správce podstaty, na jehož návrh bylO' zavedeno dražební řízení, není vy
máhajícím věřitelem ve smyslu § 172/2 ex. ř. čís. 7211. 
pokud jde o nepřípustnou v}lhodu po-dle § 150 (5) konk. ř. při zaručení se 
třetí osoby za dluh úpadce; k nicotnosti v)'hody dlužno přihlížeti z úřadu 
čís. 6864. 
polmd jest na soudu, by přezkoumal též věcně účelnost nuceného narov
nání; pokud jest odepříti potvrzení s hlediska § 154 čís. 2 konk. ř. čís. 7022. 
soudně potvrzené nucené narovnání jest exekučním titulem i proti rukojmímu 
a plátci c í s. 7185. 
den, kterého byla vyhláška o potvrzení nuceného narovnání vyvěšena na 
soudní desce, nečítá se do rekursní lhůty čís. 7402. 
zbytek pohledávky, kter)' nebyl při nuceném vyrovnání v úpadku kryt vy
rovnací kvotou, trvá jako naturální obligace; pravoplatnost placení dlužní
kova; uznání závazku dlužníkem, upevnění jeho rukojemstvím nebo zá
stavou čís. 7557. 
odpůrčí nárok: vědomost zástupce nenahrazuje vědomí zastoupeného; za

jištění neb uspokojení pohledávky úpadkového věřitele za dlužníkovy 
insolvence; úmyslu, poško.9iti věřitele (§ 31 čís. 2 konk. ř.), se nevy
hledáva; uspokojeni věřitele kupním převodem zastavených věcí; otázka, 
zda druhé straně musela býti dlužníkova insolvence známa, jest otáz
kou právní; koho stihá zavinění; důvod § 30 ČÍs. 1 konk. ř., nebyl-li 
oddělný yčřitel zaplacen z vS,těžkli hromadné zástavy, nýbrž uspokoj-en 
kupním převodem zastavených věcí či s. 7600. 
žalobu lze podati nejen z odpů1',čích důvodů §§ 28 až 31 konk. řádu, 
nýbrž i z důvodu naprosté (absolutní) neplatnosti právníhO' jednání 
čís. 7380. 

Úpis válečné půjčky viz vál e č n á p ů j č k a. 
Upomiriací řízeni: žádáno-li v žalobě o' vydání platebního příkazu a soud ho vy

dal, ač ze žaloby bylO patrno, že se má doručení státi v obvodu cizího 
sborového soudu čís. 7423. 
nebyl-li platební příkaz dosud doručen podle předpisu § 7 up. říz. 
a § 106 C. ř. s., nelze mu odporovati žalobou o zmatečnost podle § 529 
čís. 2 c. ř. s. čís. 6956. 

Upomínka o zaplacení dluhu viz d I u h. 
úprava hranic vi.z hra nic e. 

- usneseni viz usnesenÍ. 
Úraz_ve smyslu zák. o ručení železnic viz n á h ľ a d a š k o d Y dr á hou. 
úrazové pojištěni viz poj i š t ě n í ú r a z o. v é. 
Urážka na cti a odklad exekuce vyklizením viz tam ž e. 

- veřejným (§ 489 tr. zák.) jest obvinění řízené na četnictvo; pukud byl člen 
představenstva společnosti zvláštními okolnostmi nucen učiniti trestní ozná
mení pro zpronevěru na zaměstnance čís. 6744. 

Určení hranic viz hra fl i c 'e. 
soudu (§ 28 j. n.): bylo-li manželství rozvedeno ku společné žádosti man

želů o dobrovolný rozvod a napotornní společná žádost manželů o roz
luku čís. 7214. 

Určovací návrh mezitímní viz n á vrh tl r Č o v a c í mez i tím n í. 
úroky: z pře jí m a c Í cell y viz p o zem k o v á r e for m a (n á hra d o v Ý 

z á k on). 
• 
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v. ,vv v 1 vT z dobu minulou čís. 6833.,. 
pn vymere v:::lla !~~Ize u 9Z1

:
1 

II 'ch ve f?,ktuře; nelze mlh za to, že dluž
nepozastavelll vys~lc~ ,nez za (onny 
ník s nimi souhlasIl CI s. 6939. . čís. 7416. 
nehledí "e k nim při výpočtu hodnoty před.n;etu es~ru 
z převodního poplatku; předno:vtní o\;~rt? ~:et~uJi čís. 7361. 
z á k o n 11 é: pokud nelze pro 1,e P , 

Urovnání pohledávek viz s o u P i s po hl: d a
v 
ve, k. 

úřad pro potírání lic~vy . vi~ 1 L ch V"a .vva IJ ~ l~~. t o v n í. 
_ poštovní šekovy Vl~ s e o v Y II r a 
_ dohlédal;Í a obec VIZ o b e C. , v 

d ' . o zem k o v v II rad. .. . 
úřadovna obyo .?va VIZ p .. 'h u' "tavIl viz úst a v pen s II n l. 

_ zemska vseob. penslJl1l o .;0 , 

v t neC bankovnl. ht"· 
Úředník bankovní viz z a m ve s ,~a 1~ -, u10žená St. poz. úřadem pac yn 

_ statkový: povinnost prevz.ltI ~o do ~~t.zb~ 'nevylučuje orávo pachtýře, vypo-
velkostatk\J při schv.a!e11l p~onalmu, v' 7455-
věděti nebo propustItl zamestnance c l'Sk· ·c-ech)')' pojem rolnické 

( ·k ". 68/1908 z za pro . 1"' 
Usedlost střední vetik~~.H za,' ClS. k' budoucí' stavební. parcely; vy ucovac~ 

usedlosti, tez lesl1l 'p0ze~, ) t t kursu ku sborovému soudu druhe 
důvody § 6 čis. 4,zak.; pnpus !l0~ relati10van}' vylučovací důvod opod
stolice do usnesel11 o tom, Zda )es, ~~ 7472 
statnen i po stránce hmotne~r.~vnt c 1 s~ b J'ich vymáhání čís. 6783. 

. . t .. , stanovelll ]lch a zpuso . h 
Úschorva soudru: utra Y le]l; u <. d ·no J'ako usnesení a by v Je o 

, v d sáno by bylo na epsa -,-" soud 
Usneseni soudní: nem pre ep 'v d usnesl aniž záleží na lom, ze 

obsahu bylO' uvedeno, ze se sou v, ' 'že v usnesení nehylo odůvod-
spojil dvě usnesení '! jedn~',? V~~l~~I11 a , 
ně ní odděleno od vyrolw Cl S. , ' .. ·v • soudce upravil své původm 
zamítnutí rekursu proti usneselll, f11lZ ~~~ř~v.,ti 6jmu rekurentovu čís. 
usnesení, v odmítnutí rekursu ne ze s, "' 

7642. . 7 1ítnut-li návrh na opravu, u,sne-

Pokud přípustným dovolacl r.ekuv~S' ~~}1 nI· návrhu na přisouzem utrat 
. h načen-ll pn vynze v h dící sení; oprava ]e o, oz v , v, I v formulář na tuto vec se ne o 

sporu patrným ne-dopatremm CIse ne . 
čís. 7067. . 

_ městské rady BrJlěn~ké \~IZ Brn O. 

_ obecního zastupitelstva VI~ ob e c:, h d 'ho fondu nezaniklo právo na před-
. , "00 t '. zánikem lednoho II ra 111 d ". 7001 Uspokojen1 pr nos nt. . ,. h' d v d lšího úhradního fon UCl S. • 

no-stní uspokoJem 1 o le~: ba.t' b to za vyrovnání ř; í S. 7485. 
" kud hc nemuze y) na y , . , m 

Uspokojovacl praVO! po _, . v I Brně nemůže vlastmm ]mene 
., . vs"eobecny" zemska uradovna . v 

ústav penstJní '. Y I ' v • s 7334 - 6 

žalovati ani býtl za ovana CI,'.', ť.t ~riz och r a TI a n á j e m c U. 

sociálně pojišťovací a ochrana naJel~~ s tře d k ° vat e 1 s k á. 
sprostředkovací viz :' mlo u va,,;. P _1 k - , 
súčtovací viz s o II P 1 S p ? h.! e d a \i ,e én domáhati se pořadem prav~ za:
úvěrní pozemkový s1~zs:{y!. ]~~! oprav~ exekncí na tuzemské nemovitostI, 

placení hypotekarm _ zapulcky r:o b Ví v Polsku čís. 7109. 
třebas vlastníkem jich bylo farnI Ů' roc 

ústní smlouva viz sml o u v a. 

Ususfructus viz P o ž ~ v á ní., . ohledávek viz s o u P i s, P ohl e d á vek. 
útraty! výr o k on,' cha SOUpl~" Pst í ž n o s t d o vol a Cl. , 

_ a d o vol a ~ Ire k u r s VIZ v odvolání viz o d vol á n 1. 
obmeze n1 sporu !la,ne a 
o d had u v úpadku VIZ u pad e k. , 

e n í viz u sne sen 1. v ' a oprava usnes v .' _ rozatímní opatrelll. v. 

p r ,o z a tím n í h o o pat r e n I VIZ)~ . S P o leč n í c i v r Q z e p rl. 
sporu společníků v rozeprl VIZ 
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v r k o 11 a vat e I e .p o sl f; d 11 í v li 1 e viz v II 1 e. v Y k o n a vat e I p o s led 11 í 

v )'.k o- 11 II t r e s t II viz t r e s t 
z a ~ ~ ~ t, ě 11 í d ů k a z II viz ~ ~ j i š t ě 11 í d i'1 k 
z a J 1 S t o v a c í ex e k II C e viz e x k a ~ ~I.:. 
sporu o spravení záwaml1 z' ~ ,e I; ce. z a J 1 S ť o v a c í. 
dání ~ ~ořadí jistiny ~imo r~~1~~mjlil~O~~a~~ tSci6g~ikázati z nejvyššího po-

SOU,d~l us~.hovy za exekučního řízení, právní' .. 
a zpus?b .11~h vymáhání čís. 6783.' povaha jich; ustanovení jich 

vyhradll-h Sl soudce určení iich ve věci ne t' " , 
stranám účinn)'m teprve doručením h ~a rn~, ~t~va se vyrok o nich vůči 
v ř}zení o' určení odškodného odle z ~y. ~,~venI Cl S. 6879·v • • 

lac!~o rekursu; přisouzeni útr!t vyjád~k. y~ lo89~1~1,9; nepnpustnost dovo-
v Hzení o zbavení své rá . ;-en.l o purcu CI s. 5996. 
pení čís. 7065. p vnostJ hrad I Sl účastníci útraty vlastního zastou-

zamítl-li procesní sOl1d prvé t r ' ~ 1 lobce k náhradě útr~t žalov: ~ Ire zaŤobu pro tentokráte a odsoudil ža-
oprávněn napadati výr~k orvé;l <:~,~~~ om .talt~bCle uspokojil, jest žalobce 
odvoláním čís. 7118.' L o u ra ac 1 pouze rekursem, nikoliv 

P?kud (ne) jsou dotčeny vyrovnáním čís 7392 
trebas by!? v~:hověno dovolání žalovaného 'co d' 'v. " 
mu po. pnpadc přeoe uložiti náklady dovolacíh o ~~yse, nva~rady skody, jest 
na povl11nost dlužníka k náhradě .. V" o nzcm, Cl s. 7447. 
novení posledního odstavce § 409JICh vv nZ~~l nespornem vztahuje se usta-
dovolacího rekursu' p k d . I c;. r. s ... c I s. 7494, 
čís. 7498. ,o II ne, ze pnsoudl.h při dražbě podle § 352 ~ ex. r~ 

za vyjádření na'vrhovatelů - I d o o 

pOkud jest je přiznati protia v~~fe~~<? pu~c~ nav~hovat~l~ čís. 7535. 
mylný právní názor n n' . v )SlmU 111 ervementu CI s. 7554. 
c. ř. s. čís. 7655. e 1 zavmcmm squdu ve smyslu § 51, druh}' odstavec, 

b~:~~!S~0§8,4~ís.5~O~ ~: ~ák:ať ít:.ž ~r6~bzenL o žalobě podle zák. ze dne 21. 

"kahhradu )lCdh n:l~e ul0'žiti opatrovníku 'ustanovenému k s e o puvo II Cl s. 7677. ' obhájení manžeI-

Uveřejnění firmy viz f i r m a. 
úvěrní ~polečetlstvo viz s p o leč e n s t v o 

- ~revIast~ěni viz převlastnění ú'věr ' 
_ ustav VIZ úst a v ú věr n í II 1. 

úvě~;á hypoteka, pohledávka vi~ h y pot e k a úv ě r o . 
Uznant: r o z s ude k pro n ě viz r o z s II dek d' 1 ,v, va. 

_ dluhu' pokl'd nel' tv 1 Cl. 

va
.'lecv .. o',vkze J,:, spa rovati v projevu zletilosti nabyvšího upisovatele 

ne pUJc y CIS. 7417 
- mezi ~anželi, forma notářskéh~ spisu čís. 7650 

... ' ~em~tlZelskéhO otcovství viz o tec n e man žel 's k ". 
UZlvacl pravo: k lesu viz les. } 

Vada koupené věci viz spr á v a. 
Vadium viz dra ž b a n e m Ů' v i t o s t i. 
Válečn~ daň viz dalI válečná. 

hchva viz I i c h v a v á leč n á. 
IX!~~letí. železničního zam.ěs.tnance. viz z a m e" st" a" e c • ru')cka I d I zelezničnÍ. 
!'~ " y?{t\ ne ze v UpISU valečné půjčky družstv 

dam J.e~Ú' kmenovým jměním čís. 6822. em spatřovati naklá-

~~la-h zaloba banky proti obci v Čechách Ú' za lacenÍ z' o· ... ~~el~mh t~álečn~ půjčky právoplatně zamítnuta o~rávnění a6~~·~k)? d: 
ma a I se nahrady škody na staro t· I VI pitelstva čís. 5861.' ' . S OVl a na c enech obecního zastu-

223? 

úmluva před státním :)řevratem s cizozemskou pojišťovnou v ten způ
sob, že pojišfovna vyplatí pojistný peníz v rak. uh. válečnych pújč-· 
kách, povinnost pojišfovny platiti v Kč čís 6969. 
bylo-li umluveno při llzc..vření zápújčky na lom bard válečných půjček,. 
že splatnost zápůjčky má nastati teprve po vyplacení válečn)'ch půj
ček, nastala splatnost, jakmile bylo jisto, že válečná půjčka nebude 

vyplacena či s. 6972. pokud nejde o platný úpis evangelického presbyterstva; doporučení 
vrchní církevní rady ve Vídni evangelickým farním obcím k úpisu čís. 
7206. k úpisu půjčky a s ním spojenému lIz3Jvření zápůj,čky nezletiIc.em se· 
vyžaduje svolení zákonného z8stupce i chrár.ěnského soudu; pokud ne
lze v projevu zletilosti nabyvšího upisovatele spatřovati uznání dluhu 

čís. 7417. 
služba ob e c II í h o, žel e z II i ční h o z a m ě s t TI a n c e viz z am ě s t-

II a n e c ob e c n i, žel e z nič II í. 
í poškozenci: fon d viz tam ž e. 

Valná hromada společenst\'a viz s pol e č e n s t v o. 
Valorlsace viz měn a. 
Valuta cizí: znehodnocení a náhrada státem viz stá t čes k o s loven s k ý. 
Várečné právo a d á v k a z při r ů s t k II hod not y viz t a !TI Ž e. 
Vázanost rozsudích viz r o z hod čís o II d. 

rozsudkem viz r o z s II dek. 
soudu! soud jest oprávněn přezkoumati nález kárné komise ohledně ob-

chodního. pomocníka i po stránce hmotného práva čís. 6948. 
výrokem úrazŮ'vé pojišt'ovny, že jde o úraz podnikový čís. 7102. 
poukazem ministerstva zahraničí, by byly z americké pozůstalosti vy-
placeny peníze dědici'lm čís. 7552. 
právní názor ve zrušovacím usnesení dovolacího soudu ohledně dílčíhO' 
rozsudku ví že nižší soudy a dovolací soud také ohledně rozsudku ko-

nečného čís. 7638. ohledně přípustnosti pořadu práva viz pořad práva. 

_ vkladu viz k TI í ž k a v k 1 a d II í. 
Včítání poštovní dopravy do lhůty viz 1 h ů t a. 
Vdova: po zaměstnanci s naturálním bytem nemá nároku na odklad exekuce vy-

klizením čís. 7068. 
Vedeni elektrické viz náhrada škody podle § 1319 obč. zák. 

_ te~efontú a nezdatnost viz n á hra d a š Je o d Y pod 1 e § 1315 ob Č. z á k .. 

Vedlejší :intervenient viz in t e rve 11 i e 11 t v,e dle i š í. 
Verkehrs-Anzeiger viz dO' p r a važ e I e z nič II í rn e z i n á rod 11 í. 

Versail1ská úmluva viz s m I O' II va mi r o v á. 
Versio in rem: zakoupeni stav,ebních hmot manždem a použití jich ku výsta,vbě 

společného stavení čís. 6792. 
zavázal-li se nájemník majiteli domu, že provede Opravy a nárok pod-
nikatele proti maiiteli domu na úplatu čís. 7332. věcí ve smyslu § 1041 obč. zák. jsou též věci nehmotné; spadá sem 
zejména osobní námaha, práce, jíž bylo v něčí prospěch použito čís. 
7348. 

. Veřejná dražba viz dra ž ba. 
_ porážka dobytka viz por á ž k a dob Y t k 'a. 
_ soutěž obecních zaměstnanců viz z a m ě s t n a n e c o b c e. 

Věci bagatelníl, nepatrné viz .fl e pat r TI é věc i. 
Věno viz s m I o II v a s vat e b n í. Věřitel zástavní: a hypoteka simultanní viz hy pot e k a s i m u I t a n n L ~ _ mohou podati odpor také proti nárokům, pro které jest již exekučn[ 

titul; na pořad práva jest odkázati odporujícího věřitele čís. 7168. 

, 
i'! 
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- viz též dra ž b a v II II cen á. 
nadzástavl1Í: nebyl-Ii předvolán k rozvrhovému roku, jest rozvrhové řízení 

zmatečným čís. 7329, 
Věřitelský výbor viz úpa dek. 
Vina na rozluce viz r o z 1 II k a rn a II žel s tví. 
Vinkulace vkladu viz v k 1 a d. 
Vkiad knihovní viz z á p i s k 11 i h o V 11 í. 

v poznámce pořadí viz p o zná m k a p o řad í. 
spořitelní viz s pař i tel n a. 
nebyl-li vklad, tvořící předmět dodatečného projednání POZllstalosti, dosud 
rozdělen, není řízení ukončeno čís. 7559, 
peněžní: zadrželý podle zákona o dávce z majetku viz dá V k a z rn a

jet k u. 
Vkladní knížka viz Je II í ž k a v k I a d 11 í. 

- list o spořitelním vkladu viz s p o ř i tel n a. 
Vlastnictví: vklad vlastnického práva viz zápis knihovní. 

zásah dO' něho viz žaloba zápi'lrčí. 
vyd r žen í viz tam ž e. 
úmluva o výhradě prodatelava vlastnickéhO' práva ku prodané věci až dO' 
zaplacení kupní ceny; stala-li se taková úmluva, nemůže kupitel nabýti 
pouhým odevzdáním -věci vlastnickéhO' práva; pakud dal kupitel podpisem 
závěrečného listu na jevo, že souhlasí s výhradau vlastnictví čís. 7241. 
v případech § 367 abč. zák. a čl. 306 obch. zák. zaniká nejen práva vlast
nické, nýbrž i jiná věcná, najmě zást~vní práva k věci, a nichž nabyvatel 
nevěděl; vyhledává se, by nabyvatelova driba byla bezelstnou; pojem 
bezelstného držitele čís. 6689. 
neabmezenasti jehO' nemůže se domiÍhati majitel pozemků na ahci žalobou, 
prohlásila-li abec usnesením veřejnost cest na pazemcích čís. 7499. 

.nabytí zmocnitelem při t. zv. tajné plné moci; stačí v takovém případě, že 
zmocněnec odevzdal věc zmocnitelí prohlášením podle § 428 obč. zák. čís. 
7539. 
vyhradil-li si prodatel k pradané věci vlastnictví až dO' úplného zaplacení 
kupni ceny, jest aprávněn při prodlení v placení ustoupiti od smlouvy čís. 
7674. 
výhrada vlastnictví při příslušenství čís. 7449. 
byla-li věc pradána s výhradau vlastnickéhO' práva až do úplného zaplacení 
kupní ceny, pakud .nemůže kupitel požadovati vrácení taho, co již zaplatil 
na kupní cenu a nemůže z důvodu toho zadržavati, věci čís. 7437. 
pakud se smísením peněz ztrácí jich individualita čís. 6962. 

Vlastník periodického časopisu viz č a s o p i s per i o,cl i c ký. 
Vlečka viz dráha vlečná. 
Vlečná dráha viz d r á h a v 1 e č n á. 
Vnesené svršky viz z á s t a v n í p r á vaz á k a n n é. 
Vnucená dražba viz dra ž b a v n u cen á. 

- správa viz spr á v a v n u cen á. 
- é zástavní právo viz z á s t a v n í p r á v o V II U C e 11 é. 

Voda: služebnost odvádění viz služebnost. 
knihovní poznámka závazku majitelů pozemků, že ukáže-li se za stavby 
vodní cesty potřeba ještě dalších pozemkových pIa ch, budou povinni eráru 
tyto pazemky předati čís. 7513. 
vybírání vodní dávky jest rázu veřejnoprávního; ma,žnost soukromoprávních 
užívacích práv za smluvní úplatu; smlauva majitele dam u s obcí Brněnskou 
a zákan ze dne 18. října 1912, čís. 82 z. zák. čís. 7565. 
závodní kanál, tvořící vedlejší rameno řeky splavné již pro vory, jest veřej
nou vodou čís. 7204. 
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Vodné viz d a v k a z vod n é h a. 
Vodovod viz sml o II v a o díl a. "v','z z a-

, "1 '''ního zamestnance 
Vojenská služba ob e c n 1 h a, z ~ e.,z nIC . '", , 

m ě g t 11 a 11 e c o b e c n 1, zel e,! 11 I C n ~. ", . t k ' v. oje 11 s k é. 
_ é zaopatřovací požitky viz zaopatrovacl pazl ~ 

Vory: 'pokud ručí majitel ,jich z.a šk~ť~u", čís. 7634. 
Vrácení půjčených předmětťt VIZ pUl c ~ a. 

_ věna viz s m I a II v a s vat e b n 1. ..' 

Všeobecný pensijní ú~t~v viz,.ú s t a v P e,l1 s I ] n 1. 

Vů1e pOEledtú viz par 1 z e n 1 p a s led n 1.§ 37 • 
Vybavovací žaloba. viz, ž a I a b a pod I e e x. r. 
Výbor věřitelský VIZ u pad ~ k. , 

_ závodní viz z á vad 11 1 vy bar. 
- zemský a abec viz ob e c. š k a.cl y pod I e § 1299 ob Č. 

Výbuch masazného zapalovače viz n á hra d a 
zák. 

Výčepnická živnost viz ž i v n o s t. y v, 7300 
Vvčištěni místností: exekuce podle ~ 353, ex. r. Cl S. . 

vY dáni věcí viz ž a I a b a v I a s t nI c k a. . . d' k' 
V~datel pedodic~ého č~sopisu viz č a s Opl S per 1 o 1 C y. 

_ směnky VIZ s m e 11 k a. 

Vyděděný viz děd i c. v ,v ' 
Výděiková daň viz d a n vyd e 1 k o va. 

Vydražitel viz dra ž ba. . d ", b a v n II cen á. . 
Y , k ční dra ž b a VlZ ' r a z , 'b ~ a' staČ'Í, 

Vydrzem a ex e.u ... d Vt áro1{ jehož rubem jest realm remen, 
-- pokud jest leho pre m~ e:n ,11 d b~ § 1477 abč zák. čís. 6847. 

že se držba dála po ~y, rzeCI o kud ne ,ří u~tno Č í s-~ 7427. 
služebnosti jízdy v CIZIn; les:, pa kl d P.e~t držba ve smyslu občanského 
vlastnického práv,:! pr,:mm hr~po ~ ~~{Lati ten, kdo tvrdí vydržení; 'pa
práva, kter?ll v p:,lpa~e.,p;:}C y bm~~~u statku určitým usedlí~í:m, nelsou 
žitkavá prava, pns1usel:CI k a, ec. "" a abecním statkem Cl s. 7456. 
držbau véci; rozdíl mezI obecmrn lmemm 

Vyhlášení úpa d k II viz úpa dek .. h d a š k od y pod le ~ 1328 ob č. z á k. 
Vyhlídka zmenšená na sňatek VIZ n a r a, ' 
V'hoda odle§47vyr.ř.vizvyravna.11 1. , 

V~hrada 'P vlastnického práva viz v 1 a s ~ nIC tVL , 
vy1oevovací přísaha viz pří s a h a VYl e v a va C 1. 

. t'· ozůstalost. ··",t'" ní ne Výkaz pozustalos nt ,Vlh Z p ... , vvků nernocenské pojiš1'ovny viz p a JI s e I -

Výkazy (} nedoplatclc ,pnspe J 

moc e n s k e. 

Výldad listin viz I i s ti na. žel e z 11 1 ční 
_ železnl.čni instrukce viz 1 n str u k ce, . e m c ů. 

""v ' • e m c II VIZ och ran a 11 a] ", . 
Výkladní skřm a och ran a na] 'd t a v e c c ř s viz tam Z e. 
V 'klizení: 1 h II t a pad I e § 57~, t ř ,e t lOS tli' . . " , . 
y~ z a j i š t ě 11 é h aby t U .VIZ, \a ~ a rne~z~ p~voljti prozatímní opatřem Jeho 

pod~na-l,i ž~l?ba a vykhzem Y li, . y. 

vykhzemm c, I s,. 7289'k ~,1' členu sdružení, nedosla-1} ~ platné n~jep;ní 
lze se domahatl v na .aLe e~l Sokol ježto neměla praV11l osobnostl Cl s. 
smlauvě s odbackau ledna y , 

6772. ,_. dl § 349 ex ř. či s. 7300. 
exekuce k vykllzem po e" ", a1 b čís 7343. ~ 
c:.poluvlastníka spoluvlastn~Kem, z t ~ tské' rady) o upuštěm ad neho ne
~lsnesení abecního. zas~uPlte~stval' mt~s s~e takavého usnesení čís. 7562. 
dává ještě nájemCI pravo, ova ava 

Výkon trestu viz t r e s t. 142 

Civilní rozhodnut! IX. 

!l 
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Vykonatelnost: p o zná rn k', y 

~ usnesení pov 1 '" a VIZ tam z e 
čís. 6738. o U]IClho prozatímní opatření, I 

ze odložiti podle § 524/2 ' 
- rozsudku viz rozsudek c. r. s. 

Vykonavatel poslední vůle' není' . 
byla Vy' mkterak vyloučeno b' . 

Částk~~V;~~~~t~~~~~i j:s~b~a;~e~fosOběi r~?~~::ti g~~~:a~~st~t~:i 
- ku ~terym úkonům jest o ráa ~ ~d~~zy ,e 1 s. 7295. 

POzustalosti; náležejí mu, ~é" VTI;,n, urad Jeho nezaniká odevzdá' 
Výkonu-y' org' ~Oku na ~tr~ty ve sporu č í~. P;it~~vy ku sporu; pokud nemá ~Ir 

an, s y 11 d I k a t ní" , . 
VykoPávka viz s t a v bar li cen 1 VIZ tam ž e, 
Vykořistěni slabosti mzu~u . 
Vyloučeni z exekuce' VIZ II e p I a t 11 o s t sml o II V y. 

v ViZ exekuce 
V ~Iucovacf žaloba viz ž a lOb a . 
Vymaz firmy viz f i r m a. pod I e § 37 ex. ř. 

- zástavního práva a . 
d á vek. s o Upl S P ohl e d á vek viz s o u . 

Výměnek: n a s p o leč é. ,P I S P o hle -
- byl-!~ vložen pro o;ráv~ě~~~ v I t o s t i viz s P o leč e n s tví s t o 

?á;?! :~~m~~~~e~iej~~S~~~~i :~~~i~;~~~~:~,~t~tfok~i~O~d;i~;e~ !~~n~?~ 
, : . ~ , y rz 1 Jeho právní nástupci čís 

vymenkar nemůže se dom'h f . ~ 

~:~it~U k~m~~ia~~m:rg ~Výaše~,~" ~~u~~~a~ajtc~~t~t~~ S; l~vOlili. ~latiti . vzhle_ 
7221. o o o zvyseneho závazku ď y I uzn~m povmnými 

. o pozemkove knih v • 

dlužník (výměnkář) ~ . y Cl s. 
spol . . mu ze platne uJedh ť 
~x~s~~;;~!~ ~~i~su'immivro§čn3im30i požitky z ~Ý~ě;J:ánheazjícJ.ls·mou větřitelem, že se 

. ex ř ~. , s anoven . k 
okOlnosti rozhodné pro t. k . . 'C 1 s. 7238. Y Ja o 
Pv, , Y I I' o az u nezbytno t· . , ns.use - I dvěma oprá ~, , S 1 vymenku čís. 7426 

V' ~o ,~o~ě domáhati Plněnív~y;mi4to~kud se nemůže žádný z ~právněných 
ypoved. '. z do m O v nj c k é h o y • 

- k r ~ v á s věd k a a obno p 9. m e. r ~ VIZ d o m o v II í k. 
s v e d k a viz s věd e k. va nzem VIZ o b II o vař í z e n í. 
ze zabrané nema't '. 
dový zákon). v lOS t I VIZ P o zem k o v á 

re f o rm a (náhra-
z n.á j mo li: pr?~ajímatel nemůže se '. 

J~~CU !1a nyal,emníku, by byl uznándo~a~ah, za p,l~tnosti ochrany ná-. 
Ol II yypoved z bytu čís. 6768 P vl11nym, dah svému podnájem_ 
upoml11kou o zaplacení ná', " 
V}'pověď; pokud nepominuJI~mn:r~ nevzd~~ se pronajímatel nároku 
nedodal nájemci ve lhu't' I yP o prona]lmatele na vy'pověd' t' na y, - e SOzenky šekov'h " d y, 1m že 
nanzení ze dne 26 y e o ura. UCl s 7018 ' 

§ 560 ~ . cervna 1924 čís 172 b ". 
s c. r. s.; dána v· ~ d' ~ ;. s. z. a n. není v ro 
pov~~ní lhfttu čtvrtletní K1~~~78~~rnactldenní, soud však uznal n~P~ý~ 
z najmu městem Brnem pode . 
sady ~ 405 c. ř. S., přiČinil-li ~~~~a :tar,osto~;. nejde o porušení zá-. 
1926, ze lhůta končí 14. ledna 1927 y, vypovedl, dané k 31. prosinci 
usnese' b . , , C 1 s. 6866 

, , . n~ ? eClllho zastupitelstva ( Y t k' . 
dav,a )~ste vypovězenému nájemci ;reáv~ e

d 
rady I) o. Upuštění od ní ne-

sem c I s. 7562. ' OVD avah se takového usne-
PD~~,d jde vzhledem ke stanovám y o v., 
ma]1tel bytu jmenován stát ' dr~lzstva o dulezlty ddvod k ní byl-ll 

lllm zaJffiestnancem mimo Prahu čís.' 7208_ 
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bytového družstva členu z bytu v družstevním domě čís. 7422. 
při jednáni a rozhodování o účinnosti výpovědi jest přihlížeti jen k na
mitkám zavčas vzneseným čís. 6813. 
o námitkách proti výpovědi jest i za platnosti zákona na ,ochranu ná
jemcú provésti sporné řízení a rozhodnouti rozsudkem čís. 6838. 
soudní z nájmu; byly-li vypovězeným podány námitky, byl zahájen 
spor a vypovězený by! zastoupen v řízení čís. 7145. 
lze ji vzíti zpět pouze za podmínek § 237 c. ř. s., byli-li nájemníky oba 
manželé; dlužno, dáti výpověď jim oběma čís. 7323. . 
námitku (nedostatku oprávněnosti ku sporu) he proti výpovědi z ná
jmu vznésti i v dodatku k prvnímu podání, jen když '3e tak stalo v osmi
dení lhůtě či s. 7582. 
soudní řízení výpovědní jest řízením nesporným; vyhověl-li soud prvé 
stolice návrhu podle § 567 c. ř. S., použiv mylně nesprávného formu
láře, byl oprávněn napraviti toto nedopatfení tím, že vydal nové vyřt
zení upravené podle správného vzoru civilního řádu soudního č i 5. 
1542. 
nedostatek aktivního oprávnění vypovídatele dlužno uplatniti již v na
mitkách proti výpovědi z nájmu čís. 7171. 
nebyla-li dána z nájemního, nýbrž ze. služebního poměru, nemohly 
býti podány proti ní námitky a nemohlo býti zave,d~nn výpovědní 
sporné řízení podle § 560 a násl. c. ř. s., stalo-li se přece tak, jde 
o zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. či s. 7645. 
soudní (mimosoudní) pokud nezamezuje obnovení nájemní smlouvy 
čís. 7023. 
nabyvatel pronajaté věci jest oprávněn dáti výpověď bez zřetele na 
ostatní obsah smlouvy nájemce s pro datelem čís. 7058. 
podléhajícího ochraně nájemcú jen, ježt()l se <pronajímatel zavázal opa
třiti náhradní byt, pokud nelze se domáhati nepřípustnosti exekuce ža
lobou podle § 35 ex. ř. č i s. 1209. 

Výprosa: držba viz tamže. 
- dohodli-li se členové představenstva družstva na tům, že si pov'Ůlují zří

zení reklamních nápiBů na domě družstva čís. 6820. 
Výrok rozhodčí viz r o z h O' d č í výr o k. 

- o vině na rozluce viz r o z 1 u k a man žel s tví. 
Vyrovnáni: pokUd jde o neschopnost k placení či s. 1\03. 

zástavní právo: nabyté v exekučním řízení zabavením pohledávky dlužní
kovy v posledních 60 dnech před zahájením vyrovnání, zaniká samo sebou 
vyhlášením vyrovnání čís. 6862. 
k okolnostem § 10 (1) vyr. ř. dlužno přihlížeti z úřadu; pokud nelze po za
hájení řízeni nabýti pro pohledávku za dlužníkem soudcovského práva zá
stavního ani práva na uspokojení na věcech jemu náležejídch; povinnost 
dlužníka dodržeti vyrovnání; následky nedodržení a nabytí soudcovského 
práva zástavního nebo práva na uspokojení čís. 6986 .. 
pokud nelze po zahájení řízeni nabýti soudcovského práva zástavníhO' nebo 
uspokojovacihn; okolnost, že jde o zvláštní pohledávky ve smyslu § 10 (4) 
-vyr. ř., dlužno tvrditi a dokázati již v návrhu na povolení exekuce č ť s. 
1025. 
pokUd za vyrovnání veřejné společnosti může věřitel nab~rti soudcovského 
práva zástavního neb úkojného na jmění veřejnéhO' společníka; čl. 112 ob ch. 
zák. neplatí v připadě § 60/2 vyr. ř. či s. 7019. . 
pod § 12 (1) vyr. ř. nespadá případ, bylo~1i exekučního zástavního práva 
nabyto v 60 dnech před zahájením vyrovnacího. řízení na věcech, na nichž 
bylŮ' již dříve zřízeno pro vymáhajícího věřitele smluvní zástavní právo podle 
notářského spisu, na základě něhož byla pak povolena exekuce čís. 7132. 
nebylo-li prodejové řízení zastaveno', další postup po zastavení vyrovnacího 
řízení čís. 7237. 

142" 
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i úvěrní převlastnění zakladá odd~l' , 
nastal-li klid ve vymáhání pohleed~~::avo pOdle § 10 (3) vyr. ř. čís. 7318 
I1~h vecech dlužníkoví náležejících nabyt~O~I~t§ lOd (I) ~yr. řádu, nemůž~ 
ni o nebo uspoko]ovacího do t' db' Y 1 sou covskeho práva zástav 
lI~nesení, jímž se vyrovnací říze~í ;roYhl ~o~ud nebude veřejně oznámen~ 
navrh na yzr~~ení exekuce pOdle § 10 (tSUJe z~ skončené y čís. 7485. 
§ 68 ex. Lel 5.. 7193. ) vyr. r. ve forme stížnosti podl 
zah.. . e aJent vymvnaciho řízení není na á . . 

nebyla zažalována a v plném ro.z~<;a~adll)".bY ploh vyrovnacímu dlužníku 
vyrovn,acímu řízení, pakliže v d~b}U pflsouzen.~y po~~ed~vka podléhající 
tvrze ne vyrovnání nebylo ještě e rozsl1d~u JIZ pnJate 3- s'Ůudem po
hlasov~l pro vyrovnání čís. 76fJ.avOPlatny m; lhostejno, že i žalobcE: 

eokud jest zamítnouti žalobu b 1 -I" ,~" 
zalovaného vyrovnání čís. 7516~ 1 za sporneho nzem zahájeno o jmění 
bylo-li zah,ájeno o jmční dlužníkově' ,~ ~ 
cenou spravu nemovitosti' pokud l' pokud lze z uradu zastaviti VI1U-
vac~~o řízení čís. 7483~ , ze se domáhati zastavení zpeněžo-
z pnznání hlasovacího práva ( . ~. va~h,. že byla uznána pravost p:~~~e.n~b popre!ll) ,nelze ještě usuzo
hICUJe, že nebyla; uznána čís. 6663 av y, tak lako opak ještě nevy-

vzdal-li se věřitel oddělnéhn ráv' , ,~ vyr~ovnacího věřitele a tím hlaso~azc~h hm ~celen~, by nabyl postavení. 
v:..~~.) .úmluva, podle níž se třetí osO' o prav}" lest nepl,atnou (§ 47 
venteh zbytek pohledávky d ba (s ,dluzmkem) zavazala zaplatit: 

k 

na vyrovnacl kvotu čís 6673 L 

po ud nelze spatřovati vzdání . , , . . 
ucházel O' hlasovací právo vese z~sta':lJi,ho pr~va v tom, že se věřitel 
pro část pohledávky s níž ....... tvyllohvl nam; nem zvláštní výhodou že 

. t' ' ven e asova1 ve vyro "t ' ~as a'VIJi právo a že za vyr' " k ;vna111, rvá nadále 
I ostatn} věřitelé záruky čís. o~g7a8~1 vatu nabyl zastavní věřitel jak 

neuplatnoval-li věřitel přihla'" hl' 
platného na Slovensk~, zást:~b~hgo n ~davkt~ ~ vyr.ovnánÍ podle práva 
na hlasÚ'vacím právu ro cel II e o za rzovacillO práva a trva1-ii 
se vzdal oddělného práva Č íOs. ~~~~. pohledávku, dlužno míti. za to, že 

p:ove~dl~li oddělovací věřitel realisaci odděl ' .' ... 
castecne zaplacení věřitele z odděl 'h ovaC1,ch plav, vypocet kvoty; 
nacího řízení čís. 6843. ovaCl (} prava po skončení vyrov-

seznam pohledávek obsahující zázn m . d ., 
po případě součást protokolu' ob~ah o Je 1: n~'t\1VYCh hlasováních, tvoří 
k hlasování není oprávněn kd v.' .PTo o o II ,0 vyrovnacím roku' 
90tidenní lhůty §, 56 čís l' o ~'pr!~laSll pohledavku až pO' uplynuti 

, . vyr. r. CI s. 6729. 
b'oicu~ nem daň vyrovnací pohledávkou čís 6726 
Y o-ll vyrovnací řízení, v nčmž vz 'kl " " nahradu hotov)Ich v)Tdajů a na d 1;'- naro~ vyrov11aclho správce na 

dovalo-li nové vyrovnací říze ' o. mtenu za namahu, zastaveno a násle
vyrovnacího správce na rove~;' ~e~ d ,v .~o:nto vyrovnacím řízení nárok 
pokud dlužno v obsahu a proved:z~ ,e )l1-:e pohle~ávce čís. 7657. 
nímu příkazu spatřovati uplatněn pl ~an.~~ek prdGtI směnečnému plateb
§ 47 vyr. ř. čís. 6919. 1 nalTlI y ne ov-olené výhody podle 

nezáleží na tom zda nedovolerá 'h' byla-li vážně přIslíbena bud' dll ... ;VI y oda byla skutečně plnena stačí 
6947. uzm {em samym nebo třetí osobo'u čís: 

uzavřeno-li vyrovnání s jedním.o. 1 .." věřitele proti ostatnim spoludl ... z':k:po udluzmku, nebyl dotCen nárok 
nelze v postoupení této' zb -tk uZ,m um l1,a zbytek, pohledávky; pokud 
stup příčící se § 47 vyr ř.Y OV\ p~hl~d~vky za uplatu spatřovati po
spoludlužník tl pokud 'za~i1~~Poc em ... tsl ~eto pohledávky na pOhledávku 
čís. 7048. ' . zapoc emm pohledávka spoludlužníků 
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zvláštni \'}'hoda rodle § 47 vyr. ř,; byla-h dodací smlouva z doby před 
zahájením vyrovnání, pokud jest odškodné zvláštní výhodou čís. 7299. 
pro posouzení, zda daná úplata (§ 47 ,vyr. ř.) věřiteli za postoupení 
jeho pohledávky odpovídala hospodářskému stavu dlužníka přímo před 
zahájením vyrovnacího řízeni, dlužno přihlížeti také k zástav nim u právu, 
jež nebylo dotčeno zahájením vyrovnacího řízení čís. 7318. 
nicotnost úmluvy odporující § 47 vyr. ř.; k nicotnosti dluž'no přihlé.d
nouti z úřadu; pojem nedovolené výhody podle § 47 vyr. ř. čís. 7341. 
vyrovnací soud nemůže na přijatém vyrovnání nic měniti ani je do
plňovati, l1}Tbrž mŮže je pouze tak, jak bylo přijato, buď potvrditi nebo 

nepotvrditi čís. 6662. 
nejsou-li státní poplatek podle nař. čís. 279/1915 a 38/1922 a odměna 
a vi'lohy vyrovnacího správce zapraveny 2. zajištěny a není-Ii prokázán 
ani souhlas opráVl1ěnych, dlužno odepříti schválení vyrovnáni; pro 
f;plnení této povinnosti nelze ani lhuty dávati ani je prodlužovati čís. 
7536. soudně potvrzeným vyrovnáním nezaniká účinnost exekučního titulu 
z doby před zahájením vyrovnacího řízení; pokud musí věřitel -ohl,edně 
zbytku přesahujícího vyrovnací kvotu nastoupiti proti dlužníkovi ža
lobou; námitky podle § 35 (36 čís. 1) ex. ř., vedena-Ií exekuce bez 
ohledu na soudní vyrovnání čís. 7144. 
kdy pozbývá dlužník prodlením podle § 57 vyr. ř. výhod z vyrovna111j 
lhostejno, že nebyla dosud vyřešena sporem pravost popřené pohle-

dávky čís. 6663. 
byly-li s rukojmím a plátcem ujednány nové, pozdější platební lhůty, 
nebyl věřitel oprávněn vymáhati na vyrovnacím dlužníku celou obživlo u 

pohledávku či s. 6714. předpisem § 57 vyl'. ř. nejsou odstraněny účinky započtení a složení 

dluhu na soudě či s. 6800. 
odevzdal-li věřitel dlužníku před zahájením vyrovnacího řízení složenky 
poštovní spořitelny, pokud byl dlužník oprávněn použíti jich k zapra
vení vyrovnacích splátek; byl-li zmocněnec pověř-en zastupováním ve 
vyrovnáni dlužníkově. pokud byl zmocněn poshověti dlužniku co do 
zapravení splátky vyrovnací kvoty čís. 7239. 
pokud jím (ne)jsou dotčeny útraty čís. 7392. 
předpoklady žaloby pDdle § 58 vyr. ř. čís. 6947. 
vyrovnací soud nemŮže rozhodovati o rekursu do US)1esení, jímž bylo 
odepřeno potvrzení vyrovnání; není opravného prostředku rozkladu; vě
řitel, jenž hlasoval proti potvrzení vyrovnání, nemůže napadati usne
sení, jímž bylo odepřeno potvrzení vyrovnání čís. 7147. 
lhůta k dovolacímu rekursu do usnesení prvého soudu,' odepírající schvá
lení vyrovnání, běží ode ,dne zvláštního doručení čís. 7536. 

Výsl,~ch stran podle § 125 nesp. říz.: provedení jeho notářem ·č í s. 7563. 

Výslovné prohlášení ztJstavitele viz P ,o říz e n í p o s led n í. 
Vysvědčení podle § 65/4 c. ř. s. viz p r á voe h ud Ý c h. 
Vyšetřovací zásada při důkazu listinami viz I i s t i n y. 
vyvlastnění podle zák. čis. 438/1919 viz e 1 e k t r i s a c e. 

právní povaha před.pisŮ o něm; pokud jest mu podroben cizozemec; stát 
nemusí vyvlastúovati jen pro sebe; pravomoc vyvlastňovací i na nemovi
tosti; vyvlastnění přípustno i proti náhradě jen částečné nebo i bez náhrady; 
pójem vyvlastnění v ženevské úmluvě čís. 6976. 
domu k asanačním účelům v Praze; ndškodnění ve smyslu § 365 ,obč. zák.j 
okolnosti směrodatné pro Jeho vyšetření či s. 7045. 
míra ručení znalců a dúvěrníků za nesprávné dobrozdání (údaje); ceny po
zemkú nelze stanoviti odchylně od dobrozdání znalců; doložení cen po-
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zemkll; kdy lze přihlédnouti Je námitkám proti zpusobilosti znalel!; pokud 
lze vybrati způsobilé znalce z řad mimo seznam; nejde na vrub vyvlastněni, 
pustil-li se vyvlastněn)', ač věděl, že pozemek bude vyvlastněn, do podniku 
čís. 7231. 
náležitostí stavebních pozemků čís. 7675. 

Vyvolaci cena viz dra ž b a od obr o vol TI á. 
Vývozní povo1ení viz doprava železniční mezinárodní. 
Vyznání určité a ustanovení poslední vůle viz por 1 z e II í p o s 1 e dní. 
Výživné: P ľ o z a tím n í o pat ř e n í viz pro z a tím ní o pat ř e n í pod I e 

§ 382 čís, 8 ex. ř. 
právní povaha smíru, jímž se zavázal manžel platiti manželce výživné; 
zpětný účinek zrušení smíru soudcovským výrokem pro napotomní okolnosti 
,č í s. 7098. 
dítěte manželského: při vyměřování slušné výživy dlužno vzíti zřetel i na 

otcův stav; hlediska směrodatná pro určení životní míry čís. 6684. 
pokud trvá povinnost otcova k v)'ž,ivě naturální čís. 6773. 
mají nárok na zaopatření; pokud nemůže se rolnický syn domáhati 
na rodičích poskytnutí přiměřeného peníze, za nějž by si mohl 
koupiti hospodářství nebo se na hnspodářství přiženiti čís. 7141. 
o vyživovacím nároku nezletiIce proti jeho rodičům, dědu a bábě 
jest rozhodovati v řízení nesporném čís. 7463. 
nárok nezleti!ého proti otci v nesporném řízení třebas dohodou při 
dobrovolném rozvodu upravena otázka, kolik má otec platiti na vý
živu čís. 7572. 

nemat1Žt:Iského: pař a d p r á va viz tam ž e. 
zaopatřením rozumí se, by se nem. dítěti dostalo takového vycho
vání, by pak bylo s to, samo se vyživovati; nárok dítěte proti otci 
na poskytnutí peněz k založéní samostatné živnosti nelze uplatňo
vati v nesporném 'řízení čís. 6670. 
pokud nebyl smír ujednán ~ za předpokladů rebus sic sta,ntibus a 
přešla na matku povinnost, by plnila ze svého čís. 7091. 
poqán-li návrh o zaopatření sice ještě za nezletilosti dítěte, nelze 
o něm rozhodovati v nesporném řízení, stalo-li se dítě za řízení zle
tilým čís. 7100. 

- - - byl-li uzavřen smír v nesporném řízení, pokud jest se i změny jeho 
domáhati v nesporném řízení; v tom, že povinnost nemanželského 
otce k placení výživného byla stanovena »až na dalšÍ«, nelze spa
třovati zřejmou nezákonnost čís. 7186. 
nelze použ'i'ti předpisu §§ 13 a 144 plat. zák. ze dne 24. června 
1926, čís. 103 sb. z. a n. čís. 7228. 
a usmrcení nemanželského otce (§ 1327 obč. zák.) čís. 7578.' 

manželky: pokud se nemůže manžel domáhati žalobou podle § 35" ex. ř. 
zrušení exekuce vedené manželkou ku vydobytí výživného čís. 6695. 
pokud lze vzíti v úvahu i příjmy manž·elovy ze služebních cest čís. 7509. 
nárok manželky proti manželu na výživné jest povahy pouze soukro
moprávní čís. 7633. 
i při manže1ích odloučeně žijících dlužno co do povinnosti vyživovací 
hleděti k napotomnímu chování se manželů a nelze manžela s jeho ná
mitkami proti povinnosti platiti manželce výživné poukazovati na spor 
o rozvod, v němž by mohl uplatniti poklesky manželčiny čís. 7653. 
rozvedené: proti nároku na výživné podle dv. dekretu ze dne 4. ledna 

1841 čís. 531 sb. z. s. nemůže manžel namítati započtením vzájem
nOu pohledávku čís. 6688. 

- - - smírem při rozvodu i pro případ rozluky; zánik opětnS'm provdáním 
nebo zjištěním skutkové podstaty § 502 (525) tr. zák.; od kdy 
zaniká vyživovací povinnost čís. 6791. 
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, ,. domáhati se vrácení přep.la!k,u výživ-
pol'ud J'est manžel opravnen d I Iv' 7081 , zvo man že s I c 1 S. . , hl d m k výsledku sporu o ro 
neho vz e e . ... .... 'rok 'e'í na slušnou výživu 
rozvod z převážné vmY4m~n~~lc!tl~8~lna čís. J5~1 sb. z._ s.; pojem 
podle dv. dekretu ze . ve na, , 
»slušné výživy« čís; 7156. d čsl státního příslušníka 
rozsudek cizozemskeho soudu, o !OIZVs~udem' ani co do výživného 
nemůže býti proti němu vykonan cs. 

čís. 7524. . ' ., ... se manželka při dobrovolném 
~ _ _ platným a závazn)'-m Jest smIr, ]1~.z žel~ na výživné neméně 

rozvodu úplně zřek~a náro~~u proo~o~~~ rozvodu spokojila místo 
i smír, jímž se manzelka r!' ?O~~m na výživu nedosahujícím V)'še 
plného výživného- pouze pnspev 5 ... , 7633 ' 
potřebné ku hrazení slušné výžIvy c IS. : I' .. h 'ce' 'k 'v· Y Je I JIC Vl pojem 

rodičů (§ 154 obč. zák.): povinnost dětI vyzlve, - , 

»jmění« čís. 7190. 'v' poměry dětí čís. 7635. 
~ pojem nouze; majetkové a vydelkove 

Vzájemné plnění viz pln ě n í v z á je, 111 n é. 
_ á pohledávka viz zapottenl. 

Vzájemnost s Rakouskem viz, R a ~ o tl : k ? 
Vzdání SJe děd i c ký c h p r a v VIZ d e d 1 C; , 

. hl' ... 'viz o d vol a n I. odvola-c 1 O' Icenl ... , .... to a b se stalo projevem 
p r á va' vyhledává se, by bylo dluzmke:n pnJa (měststé rady) o upuštění 
vů},e na' vene-k; usnesení ~bec~1í~~' zastupitelstva 
od výpovědi neb od vykll-zem CI s. 7562. .. 

Zabaveni viz též ex·e k u, c ,e., . dl'" 'k na vydání vkladní knížky čís. 6914. 
_ a přikázání k vybram naroku U}~1 a , ' h d a 

v' ' 'hrady viz pozarnl na ra . 
- p o z ar n I na y ,1922 Vis 225 sb. z. a n. a ze dne 26. dubna 

Zábor bytu (zákO~, ze dne ll. cervenc.e , c . . , ' 
1923, CIS. 87 sb. z. a n.), , . ... dem ráva na obci vykllzem na-
majitel domu nemuže se ,d?mahat! pora. b!c exekucí o niž zažádala 
jemníků, jichž n,astě~~va:ll vY,mo?l~ r~\i ~ález okresní' politické sprá;ry, 
z příkazu okresm pohtlcke sp.,.ravy: ,). .deno napotom nejv. sprav
na jehož základ~ byln

D 
~8.stchov~~~1 Pá~:u do~áhati zřízení -dřívějšího 

ním soudem zru~en, muze ~:hmall 'ch nájemnících čís. 6671. 
právního stavu Jen na nas e ovany "'h Y b I byt právoplatně za-

Pokud neužívá státní zaměstn~nec, pro tnc °z.'e 1e nemůže dohodnouti 
b ' ního duvodu pm -o, - , . YtV 

jištěn, bytu ez prav ,. ní smlouvy' zajištění bytu nenl Jes e 
s vlastníkem domu o obsa~~ r:<;le~9?/1919 dl~žno ,použíti i na případ 
pronájmem bytu; § 12 za ... : CIS. ;) ~ 

3 'k "ol 225/1922 01 s. 6973. •. d § 1 za. CL. . , dl 'k 189/1919' nepnpustnost o-
v řízení o určení odškod~eho Pto t: pZ~s~uzen./í útrat vyjádření oď,pů-rcu 

volacíhO rekursu v otazce u ra, ' 

čís. 6996. Y 'b ,Y • československý stát jest oprávněn 
nejen státní zam~stn~nec, Y n~ ,r~ ~ajištěného bytu čís. 7278. 
domáhati se vykllzem a pre ... ant kl'd' ýpověď ve smvslu § 1116 
v § 13 zák. čís. 225/1922 pr:~P? daal ast~~n~ zaměstnanec vYpově.d', z~
obč. zák.; třebas byl,bY,t, z ne ~Ztnance nebyl vypověděvší ná}ernmk 
jištěn pro jil~éhŮ' ~tat~lho d z.~m~~t pr01{ajímateli čís. 7433. 
sproštěn povlllnostl o ev~ an ..' 'v odle § 2 zák. jest nejen 
na základě nál,ezu ?kr:s!l1 pohtl~ke lfB~~áYstráva oprávněna, domáhab 
určený nájemmk, n~brz, t okres.md~~í b tu čís. 7481. 
se exekučního vyklizen! a .ode:z kfd'[. zabrané místnosti až po 30. 
ručení obce za škodu, dala-li vy I 1 1 

červnu 1921 čís. 7667. 
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podle zák. čis 304/1921. . .. 
budo . . v nzel1l nesporném d ' 

, Vll 'pro veřejné účely, má odpur'- h d'" z, a erar, zabravší 
TI11stnosh v předešlý stav a . k' CI, na.ra lh naklad na uvedení 
nahr ďf I ~ Ja ym pemzem a zda . t a 113m llvní pokutu' -předpis § 4 (6)' Jes mu povinen 
beni obyčejné- »hospodář k'" - zak. vztahuje se na opotře 
hr d"t' .. J , S e llJ1ny« při záboru' po . -

a I 1 majiteli domu smluvní pok t . ,,' vmnOst eráru na-
roku na snížení smluvní pokut; ,ll ll, Pro~~11:r:atel~ ~lOhl Se vzdáti ná-

Zadržovací právo podle § 1052 bV .) J~n na sv U] ucet Cl s. 7352. 
při V); hra děv 1 a s ~ n \ c Ztak.. Vl~ s ml i o. II v,a k II P n í. 

Zabál tú· v 1 VIZ V a s t 11 let v í 
e sou~tavne elektrlsace- viz e 1 e k t . . _ 'půru - Y, • rl s a c e 
~ v nzem o. soudní výpovědi' . . ~ , 
z e pře z ahá j e 11 á. VIz V Y P o v e d s o II d TI í, jinak viz r 0-

Z~hraničn~ ~ni~terstvo viz p o z Ů s t a los t. 
Z~!em ~ravfl1 VIZ ta'loba určovací. 
Zajemne popsání svršků viz z á s t a vn' , 
Zal-stě· b tu ,1 pravo zákonné. 

1 tlt
o 

y viz zábor bytu. 
- dukazu: nedojde-li ku sporu o za'išt'o ',' , . 

y~:::áh~!i samostatnou žalobou' J 'de vany pra~111 narok~ lze l\traty zajištění 
JeJlz vyse jest rozhodna pro pří~luJv f . samostatllou zalobm pohledávku 
půdy drobným pachty' řům (z· k snos

d 
I pro způ:,ob řízení č í ·s, 6683, ' 

) , a on ze ne 27 kvetna 1919 v' 3 
a, n. : zakaz zcizení stihá i každéhO' ,d -jV'h' ,CIS. 18 sb. z. 
plS § 364 c) obč. zák. tll neplatí č' a ~6.?2 naoyvatele pozemku; před-
rozvrh přejímací ceny dě" , I I s; I. v, 

zůstává řízénÍ řízením ne~e o~~ p~~ e }a~a~ ~xekucl11ho řízení, jinak však 
jímací ceny čís. 6942. P Y ,pnkazam patronátních břemen z pfe-

~~jkaz·išťovací směnečný příkaz viz smě n k a. '&" 

a novot viz n o v oty. . 
- po.stut:u pOhledávky viz p o s t II P P ~ hle d'; 1 

ZCIZeni VIZ p o zem k o v á r e for m ' a. V {y', , 
- a zavazeni: mLÍže býti latně z ~ ~ ~z a bor O} y z a k o 11). 

fondu pro válečné Pošlťozence .a~~~~zl ve ~ro~pe.ch státní pokladny jako 
, ,zcizení nebo zavazení čís. 7617. postJhuJe 1 dobrovolné i exekuční 

Zaidadám nových knih viz k n i h ~" 
Zákonná platidla" oběh J·ich· t ve reJ n e (p o zem k o v é) 
ZálOha v." vlzmena . 

_ p r I z ahá} e ? í l! pad k u viz' úpa dek. 
na znalecky dukaz viz znalec 

,- II a z 11 ale č 11 é a obchodní knihy viz· k 11 i h Y o b c hod II í. 
Založna; vkladní knížka viz k níž k a v k Id' 
Zaměstnanec" . t'y _,' ,a, nI, 

M ěs't ~I~é e:p ~~f te~~ nr lIro ~1 o'c ,níl~, Ú řc,~ ~1 ík. 
bankovní: výklad služební) r (5 a z. s ~ e VIZ, s I? o, :.1 tel TI a. 

vodu likvidace banky č~ :.b~1~~k) o praVl1l ucmnosti výpovědi z dů
ustanovení stanov že y ďt I (ci' . 
do určité doby po' Své;e'~:nová~~;geny~), má y složiti .,U. pokladny banky 
učiní-li tak že Se bude ~íti }Ircltyy p~'cet akclI Jaků' jistotu a ne
pokud výk~ny dirigenta ba'l1~; ~idz~3se.~e~:telství (dirigentství) vzdal; 
P?kládati za zvláštní práce přes ča y~l °619nZoOvo'll pracovní dobu nelze 
snatek 'v d . SCl s. 

ure mce není dúvodem pro výp Yd' . k d 
nice vypovězena' p~kud nejde hl o~c ; po II múže býti úřed
důvod 'Propuštěni, 'dal-li říkaz o SOli as a~ky se sňa,tkem čís. 7207. 
cích II banky t~n v úscgově (;e~~Db~rf~~ ~l~b~h cennych papírů, jsou-
pokud mu nepnsluší proti ba ľk'd" . 
k lIdán1iv~rm věnováním valny~~~ ~ I Vid ac! narok yna r:1.?ční. vzhledem 
7364. wma ve prospech uredmctva čís. 

obce (ob,:~ní): § 24 zák. čís. 16/1920 
zak. CIS. 286/1924 čís. 6830. nebyl dotčen ustanovením § 15 (4) 
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předpis § 7 jest donucovad: nicotnost dohod v mezi obcí a zaměst
nancem, že jeho služební poměr i po uplynuti služebního roku má zů
stati prozatímním; z toho, že se zaměstnanec nedomáhal svých práv 
proti v)rpovčdi, dokud nebyl žalován na vyklizení služebního bytu, 
nelze usuzovati, že souhlasil se zrušením služebního poměru; pokud se 
nevyhledává, by systemisace míst předcházela jmenování zřízence -trvale 
ustanoveného čís. 7021. 
úředník, jenž se podrobil zák. čís. 443/1919, nemůže se domáhati po
řadem práva na obci náhrady škody z bezdůvodného propuštění; § 40 
zák. čís. 443/1919 jest přikázáno rozhodování samosprávným t'tfa,dum 
jak co do duvodu, tak co do výše nároku čís. 7134. 
přiznala-Ii obec strážníku t. zv. strážní přídavek, nebyla oprávněna mu 
ho odepříti, třebas byl napotom po sestátnění policie přidělen bez své 
viny k jiné obecní služ,bě čís. 7319. 
usneslo-li se obecní zastupitelstvo, že se obecním zaměstnancum uzná
vají a přiznávají služební požitky, jaké mají· státní zaměstnanci, a že 
přeřazení obecních zaměstnanců má se provésti podle zákona o pro
počítání služební doby státním zamčstnancům, mají obecní zaměstnanci 
též nárok na vý'hody plynoucí z nařízení čís. 165/1922 o započítání 
válečné služby vojenské čís. 7444. 
usnesením městského zastupitelstva, že právní poměry a požitky muž
stva městské policejní stráže mají býti upraveny obdobně podle norem 
platných pro státní slUhy, bylo mužstvo městské policejní stráže posta
veno. na roveň státním zaměstnancům, nepřísluší jim však nárok ua 
t. zv strážní přídavek čís. 7448. 
§ 19 zák. čís. 394/22 byla obec vázána počínajíc 1. lednem 1923, třebas 
neprovedla novou úpravu a vyplácela sv~'m zaměstnancům dosavadní 
služební požitkv; nárok obecního zaměstnance na 35letotl služební dobu 
nebyl dotčen §'19 zákona a bylo mu tuto v~,hodu přiznati při vyměřeni 
pensijní základny čís. 7451. 
předpis § 6 zák. čís. 16/1920 má povahU veřejnoprávní a velící a ne
může býti libovolně obcemi pomíjen ani obcházen; k veřejné soutěži 
nestačí pouhé připevnění vyhlášky na obecní desku, třebas byl!) obsa
zované místo vyhrazeno jen příslušníkúm obce čÍs. 7477. 

obce školni: propuštění prozatímního zřízence vzhledem ,Je zák. čís. 462/1919, 
nepřípustna jehO' žaloba proti školní obci, že jeho propuštění ze služeb 
jest právně bezúčillné a že zaměstnaneck)' poměr trvá dále po právu 
čÍs. 7080. 

okresní: předpis § 24 čis. 17/1920 nebyl dotčen ustanovením § 15 (4) zák. 
čís. 286/1924; pokud nelze užíti restrikčního zákona čís. 7007. 

- pořad práva viz tam ž e. . 
státní: a z a i i š t ě n í byt tl viz z á bor byt u. 

četník jest »státním úředníkem« ve smyslu dv. dekretu ze dne 14. března 
1806 čis. 758 sb. z. s. či s. 7159. 
poštovní doručovatel soudních spisú jest státním úředníkem podle dvor
ského dekretu ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. 5. čís. 7388. 
na Slovensku (zák. čís. 64/1918 sb. z. a n.): prozatímní pone
chání v úřadě ve smyslu § 2; nesložení slibu republice; pokud nelze 
míti za to, že čsl. stát vstoupil ve služební smlouvu zaměstnance se 
státem Uherským čís. 7247. 

železniční: p o u lič 11 í d r á h Y b r 11 ě 11 S k é viz B ľ n o. 
ten, kdo byl dne 1. září 1919 skutečným přednostou stanice, nikoliv 
kancelářským manipulantem,- nemůže se pro své přeřadění dovolávati 
výnosu uveřejněného v úř. listě dráhy Košicko-Bohuminské čís. 10 
z r. 1920; omylným zařazením nenabyl zamčstnanec nezadatelných práv; 
nárok eráru na vrácení přeplatku čÍs, 6874. 
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započtení válečných pololetí; podmínky nároku, požadavek vojenské 
služby či s. 7363. 
vyloučeni' předchozího p,říplatku z exekuce čís. 6748. 
pokud byla prominuta inteligenční zkouška; inteligenční zkouška ne
opravňuje ku zpětnému :přeřazenÍ; z výnosu z 30. května 1923 čís. 19.879 
nemťiže zaměstnanec pro sebe dovozovati práva čís. 6758. 

Zaopatření (l1e)manželského dhěte viz v}'živné dítěte (ne)man
žel s k é h o. 

Zaopatřovací požitky (zákon ze dne 18. března 1921, čÍs. 130 sb. z. a n.): revírním 
lesním podle osmé skupiny tabely není ten, kdo konal obvyklé II lesních 
pOdřadné služby, kdežto důležitější, vyšší úkony sice také konal, ale 
podle pokynů lesního úřadu; .podle § 13 zák. lze odpočítati i více než 
jeden zaopatřovací důchod; lhostejno, o jaké zaopatřovací důchOdy 
šlo čís. 7135, 
nároku na zaopatřovací požitky nemá zaměstnanec (jeho manželka), 
jenž v době nabytí účinnosti zákona dosud činně sloužil; lhostejno, 
že nabyl v době účinnosti zákona nároku na pensi z pojištění čís. 7588. 
vojenské (zákon ze dne 17. února 1922 čís. 76 sb. z. a n.): výdaje pOdle 
§ 92 zák. a domáhání se náhrady na úpadkové podstatě gážisty čÍs. 
7164. 

Zapalovač mosazný: úraz výbuchem viz 11 á hra d a š k o d Y ,p o dle § 1299 
ob Č. zák. 

Zápis knihovní: v po řad í p o zná m k y viz p o zná m k a po řad í. 
knihovní soudce jest obmezen pouze na zkoumání formálně právní 
otázky, zda knihovní stav- neodporuje knihovní žádosti, nemůže se však 
pouštěti do otázky materielně .... pravní, zda knihovní stav se srovnává 
se stavem právním čís. 6698. 
proti výkonu povoleného knihov;1ího zápisu podle § 103 kn. zák. jest 
nepřípustna stížnost čís. 7255. 
v rejstříku viz rej střík. ~ 
do seznamu advokátů viz a d v o !< á t. 

Zaplacení dluhu viz d 1 u h. 
Započtení: proti nároku manželky na výživné podle dvor. dekretu ze 4. ledna 1841, 

čís. 531 sb. z. s., nemůže manžel namítati započtením peněžitou vzájemnou 
pohledávku či s. 6688. 
otázku neurčitosti a dospělosti vzájemné pohledávky dlužno posuzovati podle 
okamžiku, kdy se pohledávky střetly; kdy, jest určitou a dospělou pohle
dávka drahy na doplacení dovozného čís. 6775. 
zavázal-li se kupitel nemovitosti, že zaplatí dávku z přírůstku hodnoty, ne~ 
může proti žalobnÍmu nároku prodatele namítnouti započtením vzájemné 
pohledávky čís. 6795. 
účinky jeho nebyly dotčeny předpisem § 57 vyr. ř. či s. 6800. 
proti žalobě na vydání věcí nebo zapla'cení jich hodnoty nelze namítati za
pO'čtením peněžitou pahledávku čís. 6877. 
pohledávky prO'ti nároku pojišťovny na vrácení požární náhrady čís. 6999. 
pohledávky eráru nepřipustno, převzal-li stát československý peníze u vý
konu své činnosti, kterou obstarává poštovním šekovým úřadem čís. 7036. 
započtení postoupené pohledávky ve vyrovnání na pohledávku spolUdluž
níků; pokud zanikla pohledávka spoludlužníků čís. 7048. 
pokud může dlužník úpadkové podstaty započísti vzájemnou útratavou po
hledávku za podstatou; uplatněna-li pa vzniku exekučního titulu započtením 
splatná a dospělá vzájemná pa·hledávka, jde o důvod zrušení exekuce podle 
§ 35 ex. ř. čís. 7322. 
rozdíl mezi uplatněním vzájemné pohledávky žalobou navzájem a námitkou 
započtení čís. 7350 
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. '( d' ~e zaDlatil za poškozeného nemo-
škůdce prati nároku na nahradu sko ), z . 
censké pokladně čís 74~4. v' • kmi1~ mu byl postupník oznámen, pro-
pokud nemůže posto~lpellYt dl~Z~lk, ~činností pro postupníka čís. ~48~. 
vésti započtení protI pas uP: : I ;> h z a m ě s t n a n ce viz z a m e s n a-
válečných pololetí ~: I ~ z niC n 1 o . . v 

n e c žel e znl c II 1. • v • o • v k v viz v á leč n á p ů J c k a. 
'v I úp i s II val e c n e pll J C - v'v' se dobrým mravům 

Zápůjčka: ,z a u :kc e ml vená před světovou válkou, nepncl 
_ zlata doloz a um u 

čís 6710. ,,' nželovv čís. 6780. . , 
pok~d jest třeba zvláštn1 pine moc! ~a -: 'tvem v provozu jeho statutarm 
záruka za zápůjčkUv poskytnuto~ spc~~~~: čís. 6823. . 
činnosti členu spolecenstva, nenl ?b 'f rakouských zlatých mlll
úmluva před v vá,lkou, ž,e je,st

h 
spla~~l ~:g:í~~1 ~e vzákonnému zákazu ani do-

cích s vyloucemm paplrovyc pen , , 
brým -mravům čís. v6~94. Y v Y 'k latí věřiteli zápůjčku ~ .markach 
u'ednání v předválecne ~o~e, ze .dluzm ~a'p ouze říšské marky c t s .. ?9~O..: 
v~ zlatě' pokud bvl dluzmk povtnen platt~1 doo;:tati věřitelům zpět na jlstme 

" 1 . roku 1905 že se ma., 1905' O'kud iest ustanoveni srn ouvy z v 'vTm 'Penízi v K z roku , P " 
tolik zlata, kol~k je.st ~b~azera~o~1 t~~{o~kou čís. 7465. 
kupitel nemOVitosti vaza~ z o v' 

Zápůrčí žaloba viz žalob a z a.p II r:- I. . 
Y' • rh viz d a n z II h u. 

Záruční listina pn dam z 1 u 
Záruka viz rukojemstvÍ. v' v t' 

v' y t' . prtslusens VL ~. 
Zařízení jako pnslusens Vl VIZ b hl dVl ke skutečnostem svedkem SIce 
Zásada projednací: nedovoluje soudu, y. ve de tím nepřednesla aniž si po té ne-

tvrzeným, jichž však st:~'ana am pr~l "ný základ čís. 7651. 
"1 a J'ež by žalobní narok postav! y na Jl 

OSVO}I a , Q r č í 
, Z' ah do vlastnictví viz žalob a z a p u . 

as .., ťf boží čís. 6882. v, h pře-
Zasilatel: povinnost ]e,ho pops I 1 ~ .1 bedlivost za účelem naskytnu~~I.C se t 

povinnost prokazatt, z~ proJevI: luveno, že jest obilí n,alo~ltt ve v~ ~v.u 
kážek; posu~ek zna1lcu; ~ylo-lJ bum svolení odesílatele opravnen nalozltl Je 
volně sypanem, nebyl zastIatel ez 
v pytlech čís. 6922.. diti zasílateli pojistné čís. 7027. , 
pokud jest zákazník pO'~1l1en p.ahra 1 ~ domáhati zaplacení kupm ceny 
nedodal-li zboží kuplteh, pokud se ne z 
v 's 7088 . .,. v pravou nejde o ryzí smlouvu 
Cl. • v v·t" kaTI souvlSejlCI s pre. , 
byl-li mu ulozen urCI y u , 
spediční čís. 7129.. .. v' v' 6882 

_ povinnost jehO' pOjlstltl zbOZI Cl s. . . ohl e d á'v e k viz s o u P i s 
'eho a SOUpIS p 

Zástavní právo: dep u r a c e J • 
pohledávek: .. 
na jistotě V!~ ]I st ot

h
a . iz ruch stavebnÍ. 

při staveb.nl~ ~~cpoUteVka sirnultannL 
simultann1 VIZ. _. ~ 
z á z n a m jeh ~ .v:z z a ""n a mbez svolení ústavního věřitele bylo-li 
pokud lze povobtt Jeho v,) ~az, právo s- doložkou »bez újmy' ftdeiko
na nemovitost vloze~9 zas avnt 
misární substituce« Cl .s. 67~9., . h . v to-m, Ž'e se věřítel ucházel 

P
okud nelze spatřovatt vzd~11l, ~e, je

6
g78 , 'o ve vyrovna11l Cl S. - 104 o hla:sovac1 prav ..... d Vt m exekuce čís. 7. ,~. 

nemůže samo o so?ě ?ytl pre n~r e'm ke strojnímu zařízení, inventan 
lze nabýti symbohckym odevz aOl 
a zásobám čís. 7318. V' fVené zástavním právem; ža
ochrana bezelstnost~. ~aby~atele ,:ec~á~t~vní právo zaniklo zapravením 
loba podle § 37 ex. r. 1 z duvo u, ze , 
dluhu čís. 7475. 

, , 

H 
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bezelstn~rm jest zástavní věřitel, jenž, nabvvaje zástavy neví, že se 
dopouští bezpráví čís. 7537. " , 
lze nabýti ku vkladní knížce, třebas zněla na cizí jméno a třebas zá
stavní věřitel neznal hesla čís. 7537. 
pokud jeho předmětem může b},ti hromadná včc; odpůrčí nárok 
v úpadku při hromadné zástavě čís. 7600. 
vnucené: nasta,l-li klid ve vymáhání pohledávek, podle § 10 (1) vyr. ř., 

nemůže ho býti llabyto na věcech náležejících' dlužníkovi, dokud 
nebude veřejně oznámeno usnesení, jímž se vyrovnací řízení pro
hlašuje podle § 56 Vyf. ř. za skončené čís. 7485. 
zánik .ieho zahájením vyrovnacího řízení čís. 6862. 
pokud nelze nahýti za vyrovnacího řízení čís. 6986. 
pokud nelze po zahájení vyrovnacíhO' řízení nabýti -na dlužníkových 
věcech soudcovského práva zástavního nebo uspokojovacího; okol
nost, že jde o zvláštní pohledávky ve smyslu § 10 (4) vyr. ř. 
dlužno tvrditi a dokázati již v návrhu na povolení exekuce čís. 
7025. 
pokud za vyrovnacího řízení ohledně veřejné obchodni společností 
může ho věřitel nabýti na jmění veřejného společníka čís. 7079. 
vymáhající věřitel nepožívá ochrany důvěry ve veřejné knihy, po
kud jde o nabytí exekučního nadzástavního práva na hypotekárních 
pohledávkách čís. 7530. 
nevylučuje samo o sobě oprávnění dlužníka k žalobě čís. 6940. 
vzdal-li se ho vymáhající věřitel na nemovitosti, zaniklo a nemohlo 
býti na něm nabyta. exekučního práva nadzástavního, třebas exe
kuční právo zástavní nebylo dosud vymazáno z pozemkové knihy 
čl s. 7548. • 
neplatí § 469 obč. zák. čl s. 7452. 
vzdání se realisace vymáhajícím včřitelem na čas nebo zcela; vý
znam okolnosti, že se vzdá"nÍ to nestalO' tl exekučního soudu čís. 
7047. 

- - - kterak nabývá ho vymáhající věřitel k movitostem; zánik jeho. ne
nastává tím, že se výkO'nný orgán nemllže později rozpomenouti, 
co zabavil čís. 7108. 

- - - pokud se nelze domáhati povolení exekuce poznámkou vykonatel
nosti; lhůta k opravným prostředkům jest tu čtrnáctidenní čís. 
7201. 
pořadí jich, byla-li povolena po udělení příklepu na pohledávku 
knihovního věřitele za rozvrhovou podstatou čís. 7329. 
pořadí vkladu, bylo-li usnesení prvého soudu zrušeno, ježto. bylo 
vydáno sam050udcem nikoliv senátem a prvému so.udu uloženo, 
by O' návrhu na povO'lení exekuce rozhodl senát čís. 7397. 

- - - nabytí ho zabavením podle § 374 ex. ř.: kdy tu počíná lhůta § 256, 
druhý -odstavec, ex. ř.; přeměna zástavního. práva k zajištění v zá
stavní právo- vykonatelné nastává sama sebou čís. 7127. 

zákonné: vyhlášen-li na nájemcovo jmění úpadek, pokud může prona
jímatel žádati o zájemné popsání svršků čís. 7240. 
vzniká již vnesením svršků; význam zájemného popsání čís. 7339. 
pronajímatelO'vo podle § 1101 obč. zák., nepodléhají mu včci vy
ňaté z exekuce čís. 7550. 
podle § 1101 obč. zák.; ohledně činžovních pohledávek platí -před
pisy §§ 285 a 286 ex. ř. č i s. 7556. 

věřitel viz věř i tel z á s t Cl. v n í. 
Zástupce právní: pokud jest nepřfpustna stížnost podaná za osobu částečně zba

venou svéprávnosti čís. 6929. 
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d - .,v' ~ 8',0 druh<· odstavec čís. 2 obč. zák. úmluva, jíŽ' poku :-.e nepnc!~' ~). . v' 'I 'k 
klient p'ostoupil právnímu zástupci číselně určenou caSl sve 10 naro u 
na zástup čí útraty čís. 7107. . ' 

. t·· d oka' t notář sll'10uva zmocnltelska. VIZC'zaV , ,. 
Zástupčí moc manželova viz man žel. 
Zastupltelský okres viz o k r e s. 
Zastupite'stvo obecni vi~ o. i; e c. v' Y 

_ státní: syn d i k a t n 1 r 1-1 cell 1 viz t a 111 ze .. 
Zatímní pDdpůrce viz z b a ven í s v é p r ,á v n o s t 1. 

Zavazení: zákaz viz z á k a z z a vaz e n 1. y , 
. . 1 čúst kupní ceny c 1 s. 

Závdavek: § 908 nedáno straně právo podržeti SI sp acenOE 

6756. v • h vedle !)ráv poslC\.!tnut)lch mu čl. 355 obch. 
_ kupitel nemá právo podrzetl .0 t 

zák. čís. 7169. 
Závěť viz pořízení poslední. 
Závod: převzetí jeho viz pře v zet í dl II h u. 
Závodní kanál viz v o. d a, . y 

podíl společnosti s r. o. VIZ ~polecnost S r. o. 
společenstva viz s pnI e cen S t v o. . k • plat 

-;b '( 'k čís 330/1921): rozhodčí komise rozhodUje s onecnou -
vy ory za. . I· .' 6873 

ností pořad práva jest vy nucen Cl S. . '" . Y'k' ť 
, "t t poru o spravem leho lest pn aza 1 

Záznam knihovt;ú: Y7:~stavl1ídh? prava;y ud[aJ'i;ti~~r mimo rámec jistoty čís, 6699. 
z ne]vysslho po am v pora J , v'., ... 

_ ku spravení jeho ku zajištční daňo~ýchy ~ohle.davek stacI prukaz, ze se 
zaznCtmenaný nález stal vykonatelnym Cl s. 7393. 

Zbavení poručníka úřadu viz por u ční k. "". v zájmu 
_ svéprávnosti: nejbližší příbuzní osoby, ibavene sV,epraďnpstl, lS,oU 7179. 

chráněnce oprávněni k rekursu do ustanovem p~' purce Cl s'Y' ' 
do usnesení, jímž m:,tanoven zatímní podpůrce, lest rekurs pnpustnym 

čl s. 6667. 

~~~~~-~~~f\;~b~,O~~~v~~g .. Č~~~~f!1ě svéprá~nosti, k dtedn~~í,~ ;r~~~\~ 
sama uděliti plnou moc Cl. ]ednah samostatl1';, na sou e s J. Y 
zástupcem; nepřípustnost rekursu tohoto c 1,S.v ~929. 
účastníci si hradi útraty vlastního ~aston~em Sl, s. 706~. 
oprávnění k stížnosti do ustanovem podpurce Cl s. 717 . _ h' 

rozhodnutí o tom, zda opatřend p~d~e § 28111~:s~~:ln~~řJ~:,;t fí~~~f j;s~ 
soudu; pokud o.dpor~'vtYv sou, ~~~a~eyve§z 29 jest 'šetřiti z úřadu čís. 
ovládáno zásadou vyse rovaCI;. ' 
7266 . . •. I ., 
osoťě jež má b)rti zbavena svéprávnosti Pf? duš~~rní .ChOfObbU~e~[lSs~:~ 
právo' stížnosti do usnesení, jímž bylo zahaleno nzem o z a 

právnosti čís, 7311. , '" 1 ·sI J"í stížnost do 
't' ., "obu opatrovmkem a nepns II 

nelze ustanoVIl C1Z1 o." t'"' , 1 by bvla ustanovena -opatrov-
usnesení, jímž byl zamltnu JeJ1 navr 1, J 

níkem čís. 7487. 
, Zcizení: z á k a z jeh o viz z á k a z z c i ze n í. Y' k 

ZdatnDst viz náhrada škody pOdl,e § 131~ obc. za . 
Zdviž' zodpovědnost zaměstnavatele za uraz zamestnance č i s'. ?81,9. 

zemsim úřadovna všeOb
p
' pensijn!~o lú~ia~~ :~zJ' ~ ~1 to\~i/tean~ ~ le~ 1. 

Ý civilní soud v raze: P ,r 1 s 
fond viz -fond zemsky. 
výbor: schválení jeho viz o b e c. 
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Zkouška advokátní viz a d v o kát. 
- inteligenční viz zam'ěstnanec železniční. 
- jazyková viz j a z y k stá t n í. 
- krve viz otec nemanželský. 

Zkrácení přes polovinu obecné ceny: neplatí, třebas bylo kupitelúm teprve později' 
uděleno oprávnění ku provozování živnost( čís. 7626. 

Zlatá doložka při zápůjčce viz z á p ů j č k a, měn 3. 

Zlomyslné opuštění viz r o z 1 II k a !TI a 11 žel s tví. 
Zmatečnost (zmatek): nesporného řízení (§ 16 nesp. říz.) zaviňuJí jenom sku

tečnosti označené v § 477 čís. 1 až 6 a 9 c. ř. s. čís. 7228. 
pokud nelze spatřovati v tom, že účastník exekučního řízení (jeho
právriÍ zástupce) nebyl vyrozuměn 00 rozvrhovém roku čís. 7527. 
nejde o zmatek, bylo-li v žalobách, majících týž skutkový a právní zá
klad, v nichž však vystupovali nhní žalobci proti témuž' žalovanému 
rozhodnuto jediným rozsudkem čís. 7350. ~ 
pod I e § 6 c. ř. 5.: podala-Ii žalobu fysická osoba pod jménem 

svého zemřelého předchftdce obchodního závodil a nejde-li o firmu 
v obchodním rejstříkn zapsanou, nejde o zmatek, nýbrž jen o' for
mální vadu čís. 7630. 

pod I e § 477 čís. 4: nemůže býti základem žalobv pro zmatečnost 
čís. 7145. . 

pod I e § 477 čís. 5: jest doslova stejný s důvodem žaloby pro 
zmatečnost podle § 529 čís. 2 c.' ř. s. čís. 7145. -
podala-Ii žalobu fysická osoba pod jménem svého zemřelého před
chlldce obchodního závodu, nejde o zmatek, nýbrž o formální vadu, 
která může býti kdykoliv opravena'; význam nedostatku opravy 
čís. 7630. 

pod I e § 477 čís. 6 c. ř. $. viz též po řad p r á v a. 
- bylo-li zavedeno výpovědní řízení podle § 571 a násl. c. ř. s., 

dána-li výpověď ze služebního poměru čís. 7645. 
pod I e § 477 čí s_ 9 c. ř. 5.: nejde o ni, dána-li z bytu výpověď 

čtrnáctidenní, soud však stanovil výpovědní lhůtu čtvrtletní čís. 
6788. 
nejde o ni, nepojal-li prv~1 soud rozhodnutí o námitce zahájené ro
zepře do rozsudku čí 5. 6844. 
nebylo-li odllVodněno usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu vě
řitele na vyhlášení úpadku čís. 7015. 

Zmenšená vyhlídka na sňatek vi-z n á hra d a š k o d Y pod I e § 1328 ob Č. zák. 
Zmeškání: r o z s ude k viz r o z s ude k p -r o z m e š k á n i. 
Změna v představenstvu akciové společnosti viz s p o leč n o 5 t a k c i a- v á. 

žaloby: nejde oni, žalo'váno-li původně o plnění a změnil-li žalobce za sporu 
návrh žalobní v tom směru, by bylo určeno, že mu přísluší žalobní ná
rok, aniž by byl změněn žalobní důvod čís. 6712. 
nejde o hi, doplnil-li žalobce žalobu o zaplacení kupní ceny za ode
brané zboží podle účtů tím, že zboží prodal žalovanému prostřednictvím 
svého komisionáře a že tento mu postoupil svou pohledávku z kupní 
ceny proti žalovanému čís. 7420. 
způsob rozhodnutí rekursního soudu, považoval-Ii žalobu za přípust
nou čís. 7420. 
určovací v žalobu též o plnění; pokud dlužno ji zamítnouti, třebas byly 
podmínky žaloby o plnění čís. 7017. 

Zmocnění viz s m I o tl vaz moc TI i tel s k á. 
Znalec: při v Y v 1 a s t n ě n í viz v Y v I a s t n ě n í. 

a o b c hod TI í k n i h y viz knih y o b cha dní. 
kdy ho lze odmítnouti, neuznal-li odvolací soud za vhodna opakovati důkaz 
jím čís, 6860. 
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vzdala-li se ho strana tím, že nesložila nml zálohy, lze ho provésti z úřadu 
čís. 6922. '1 'dľt t 
ze švakrovství znalce s právním zástupcem" jenz :~~tu~ova. pre e Y s r~nu, 
nelze vyvozovati předpojatost; pokud nelze pOUZItI predplsu § 362 c. r. s. 

čís. 7155. . '" 7195' 
_ náleŽÍ mu v~lklad vnitřních instrukcí železničmch c 1 S. • 

Známka ochranná: chráněno-li pouze určité slovo, bezzávadn~ užití ho. k označení 
zboží; pokud dlužno v používání známky, chránícl pouze ledno slovo, 
spatřovati neoprávněné užívání firmy čís. 7408. . 

Znehodnocení cizí valuty: náhrada státem viz stát československy. 
Znojmo: oprávnění vládního komisaře i městské !ady ?é'.říditi" že )~zyková zkouška 

jest bezpodmíněným předpokladem pro casovy postup Cl s. 6887. 

Znovuzřízení bytu viz och ran a n á j e m c iL 
Zodpovědný redaktor viz r e d a k t o r. 
Zpáteční koupě viz s m I o u vak u p n í. 
Zpětná koupě viz s m I o II vak u p TI í.. 

_ Ý prodej viz sml o tl vak u pnI. 
Zpětvzetí da-volání viz d o vol á n í. 

_ výPovědi z nájmu viz v ~I P o v ě ď z n a 1 m u 
Zprávy berní správě viz spr á vab e r ní.. .' 
Zpupný majetek viz pozemková reforma 5nahradovy zakon). 

Způsobilost pořizovati viz p o- říz e ní? o s I e ? P:~. 
_ ku spOtu: vlastním jménem nemya. ze~ska uradovna 1. v Brně Všeobecného 

pensijního ústavu v Praze Cl s. {33~ .. 
_ znalce: při vyvlastnění viz v Y v I a s tne n 1-

Zrušení exekuce': žalob y viz tam ž e. 
smlouvy a měna viz měn a. . ' 

_ spoluvlastnictví viz s pol e č e II s t v I S t a t k ,u. 
_ s.vatebních smluv viz sml o u v a s vat e b n 1. 

_ svěřenstvf viz s věř e II s tvL 
Zřejmý rozpor se zákonem viz r o z p O' r z ř e j m Ý s e z á k? n e m. . 
Zřízene'.:: obecní, okresní atd. viz z a !TI ě s t 11 a n e c ob e c II 1, o k r e s n I atd. 

Ztráta bilanční společenstva viz s pol e č e n s t v o. ,v y' 
_ lhůt. v ujednání o 'ní nelze spatřovati úmluvu o smluvm pokute CI s. 75~8: 

_ • přistoupil-Ii kdo k dluhu hlav~íh? dlt~ž~íka !éž ohledně úmluvy o ztrate 
IhM, povinnost jeho, nezaplabl-h dluzmk vcas i jen jedné splátky čís. 
7538. 

Zuboléh:ařské ošetření a n á k 1 a d pod 1 e § 1042 o b č. zák. viz n á k 1 a d p o
dle § 1042 ob Č, zák. 

Zvláštní jmění viz ° s o b a p r á v nic k á. ..' . y ," 

Zv klosti: 'cst k nim přihlížeti nejen tam, l~de se 11ch ~akon ~~~l.ov~e do-vnlava~ 
Y 'b ly , tehdy kdykoliv při výkladu vule stran dluzno uvazlŤl vsechny okol. 

ny rz I , YI "I' tY' s 7056 
nos ti, ze kterých lze souditi na domne ou Vll I S ran Cl. . 

Zvýšení nájemného viz och ran a n á i e m c ů. 

žaloba: hodnota sporu viz ?c~nění sporu. 
_ odpůrčí v úpadku VIZ upadek. v • n. . t t pod I e § 477 č 1 S. ~ spojení žal-ob a zmatek VIZ zrna ecnos-

c. ř. s. ,Y 

z m ě 11 a žalob y VIZ tam ze. ,Y' s o u d~ ° zrušení nálezu rozhodčí~o, Syoudu ':IZ rozhodcI 
žalob ní odpověď viz odpoved zalob~1. y., k 
o bez ú čin n o str o z hod č í h o výr o k u, VIZ. r? z hod CIV Y r o 
o o d u zná ním a 11 žel s k é hop II vod II V1Z d I t c. 
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o v ľ á c e TI í P li j Č e 11 Ý c h pře d ITl ě t II viz P fl j č k a. 
opodstatněr.í solidárnosti závazku v žalobě čís. 6754. 
§ 405 c. ř. s. nepřekáží tomu, by soud nepřizpůsobil žalobní žádost zákonu 
či s. 6998. 

oprávnění dlužníkovo k žalobě o pohledávku, jež byla přikázána k vybrání 
či s. 6940. 
o vydání věci, již měl v úschově ten, na jehož jmění byl napotorn vyhlášen 
úpadek; proti komu dlužno ji říditi čís. 6674. 
odpůrce ohrožené strany proti povolení prozatímního opatření jest vylou
čena čís. 6952. 
z toho důvodu, že se žaloba domáhá zrušení společnosti veškerého movi
tého majetku, nelze ji zamítnouti pro neurčitost žalobní prosby čís. 7542. 
vlastnická: komu byl postoupen nárok na vydání věcí; lze se domáhati na 

tom, kdo má věc ve své moci, třebas nebyl držitelem čís. 6842. 
konfesorní (§ 523 obč. zák.): pokud jest nabyvatel služebnosti bytu opráv

něn domáhati se určení věcného práva služebnosti žalobou konfesornÍ 
čís. 7328. 

zápůrčí: cMlze po pozemku bez osobování si práv, je-li obava opakování; 
není zásahem do vlastnictví, povolil-li požívatel pozemku třetí osobě 
chůzi po pozemku čís. 6994. ' 
(§ 523 obč. zák.): domáhá-li se spoluvlastník na spoluvlastníku _od
stranění nástavby čís. 7050. 
podle § 523 obč'. zák. a žalovaný se bránil námitkou veřejnosti cesty, 
jest sice žaloba připustna, avšak nepřipustna jest obrana žalovaného 
čís. 7655. 

po-dle čL XLII. uv. zák. k c. ř. s. viz pří s a h a vyj 'e v 0' v a c í. 
navzájem: nelze uplatniti námitkou při ústním líčení, rozdíl mezi uplatněním 

vzájemné pohledávky ku započtení a žalobou navzájem čís. 7350. 
určovací: změněna-li též v žalobu o plnění, pokud dlužno ji zamítnouti, tře

bas tu byly podmínky žalob)( o plnění čís. 7017. 
nájemník má právní zájem na tom, by bylo zjištěno, že majiteli domu 
nepříslušÍ právo požadovati na !lěm obstarávání úklidu, požaduje-li to 
na něm a hrozí-li výpovědí, bude-li to odepřeno čís. 7056. 
pokud nejsou splněny předpoklady její ohledně žaloby prozatímního 
zřízence školní obce čís. 7080. 
právní zájem nemusí trvati již v době podání žaloby, ale musí tu býti 
v době vyneseni rozsudku prvé stolice čís. 7414. 
byla-li otázka. zda jest opodstatněn právní zájem na určení, vyresena 
formálně právoplatným usnesením, nelze ji znovu činiti předmětem 
sporu čís. 7491. 

o zmatečnost: příslušnost jest v~rlučnou čís. 7044. 
hodnota předmětu sporu; odvolací soud není tu oprávněn oceniti hod
notu předmětu sporu čís. 6946. 
podle § 529 čís. 2 c. ř. s.: nelze jí odporovati' platebnímu rozkazu 
v řízení upomínacím, nebyl-li dosud doručen podle § 7 zák. o upom. 
říz. a § 106 c. ř. s. čís. 6956. 
dů-vod podle § 529 čís. 2 c. ř. s. jest doslova stejný s důvodem zma
tečnosti podle § 477 čís. 5 c. ř. s.; důvod zmatečnosti podle § 477 
čís. 4 c. ř. s. nemůže býti základem žaloby pro zmatečnost; tím, že 
proti soudní výpovědi byly podány námitky byl zahájen spor čís. 
7145. 
podána včas, nebyly-li rozsudky hlavního sporu dosud doručeny ani 
žalobci o zmatečnost ani jeho právním u zástupci čís. 7579. 
předpis § 534 čís. 2 c. ř. s. má na mysli jen formální pravomoc; v ža
lobě pro zmatečnost není třeba návrhu podle § 536 čís. 5 c. ř. s. čís. 
7387. 
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o obnovu: příslušnost jest výlučnou; pokud při žalobě o obnovu z důvodu 
§ 530 čís. 7 c. ř. s. jest příslušným soud vyšší stolice čís. 7044. 

proti exekuci vyklizením; kdo jest k ní oprávněn čís. 7033. 
- o zrušení zajišťovací exekuce čís. 7549. 
podle § 35 ex. ř.: hod not a s por u viz o cen ě n i s por u. 

byla-li exekuce povolena rakouským soudem, jest přislušn}rm tuzemsk}' 
exekuční soud čís. 6675-. 
manžel nemúže se domáhati zrušení exekuce vedené manželkou ku 
vydobytí výživného na základě smíru uzavřeného při dobrovolném roz
vodu manželství od stolu a lože žalobou podle § 35 ex. ř., v níž se 
jedině opírá o to, že bylo manželství napotom rozloučeno z viny man
želčiny čís. 6695. 
lze jí uplatniti, že nebyl podán exekuční návrh ve lhiltě § 575/3 c. ř. s. 
čís. 6784. 
zněl-li exekuční titul na zaplacení proti vydání akcií a vymáhající vě
řitel nabízí pouze vydání prozatímních listů čís. 7113. 
vedena-li exekuce bez ohledu na soudní vyrovnání čís. 7144. 
pokud nelze pořadem práva uplatňovati námitku 'proti exekuci ku vy
dobytí daní čí '5. 7479. 
pokud se nelze domáhati nepřípustnosti exekuce vyklizením, byla-li vý
pověď povolena jen, ježto se pronajímatel zavázal opatřiti náhradní byt 
čís. 7209. 
uplatněna-li po vzniku exekučního titulu započtením splatná a dospělá 
vzájemná pohledávka, jde o- důvod zrušení exekuce podle § 35 ex. ř. 
čís. 7322. 
skutečnosti z doby vzniku exekučního titulu; námitky proti exekucí 
k vydobytí plnění ze smíru při rozvodu manželství z důvodu, že se 
manželé nap-otom dohodli na obnovení manželského společenství a na 
dřívějším stavu čís. 7476. 
žalobu, by exekuce vnucenou dražbou byla prohlášena za nepřípust
nou, dlužno zamítnouti, byl-li udělen příklep vydražené nemovitosti sice 
po podání žaloby, ale před rozsudkem prvého soudu čís. 7612. 
předpokládá, že v den rozsudku prvéhO ?oudu exekuce dosud trvá 
čís. 7668. 

podle § 36 ex. ř.: nejde o 111, nýbrž O žalobu podle § 39 Č1S. 5 ex. ř., domá
háno-li se nepřlpustnostJ exekuce proto, ježto nebyl dlužmku doručen 
exekuční titul čís. 6725. 
čÍs. 1: vedena-li exekuce bez ohledu na soudní narovnání čís. 7144. 

podle § 37 ex. ř.: přípustna též proti exekuci na peněžité pohledávky čís. 
6909. 
uplatňování vlastnického práva, vedena-li exekuce zabavením a přiká
záním k vybrání nároku dlužníkova na vydání vkladní knížky čís. 6914. 
nikoliv k ochraně postupu pohledávky k pouhému zajištění. čís. 7097. 
nelze ji zamítnouti jedině z toho důvodu, že výlsonný orgán nemůže se 
rozpomenouti, co zabavil čís. 7108. 
připustna i při prozatímních opatřeních.: »předmětem exekuCÍ stíženým« 
jen nejen hmotná věc movitá, nýbrž také věc nehmotná, právo, najmě. 
též pohledávka čís. 7224. 
s hlediska § 37 ex. ř. jest lhostejno, zda má vybavovatel živnostenské 
oprávnění k Obchodování se zabavenými předměty čís. 7234. 
z duvodu, že zástavní právo zani,klo zapravenim dluhu čís. 7475. 
pokud jest opodstatněna; povolení exekuce na nárok na vydání cizího 
předmětu dlužníku čís. 7561. 
a příslušnost viz příslušnost podle § 17 ex. ř. 
nepřípustna, vedl-li vymáhající věřitel k úhradě dlužné dávky exekuci 
na vklad, oprávněna však potud, pokud byl vklad zabaven také pro 
jiné daně a exekuční útraty čís. 7659. 

Civilnf rozhodnut! IX. 143 
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podle § 39 čís. 5 ex. ř.: jde o tuto, nikoliv o žalobu podle § 36 ex. ř. do
máháno-li se nepřípustnosti exekuce proto, ježto nebyl dlužníku' do
ručen exekuční titul čís. 6725. 
pod »jiné důvody« nespadá vyloučení předmětu z exekuce čís. 6940. 
pro neplatnost exekučního titulu; pokud se může domáhati zrušení i třetí 
osoba čís. 7176. 

podle § 258 ex, ř.: k ochraně postupu pOhledávky Je pouhému zajištění 
čís. 7097. 

podle § 58 vyr. ř.: předpoklady její čís, 6947. 
podle § 41 zák o společnostech s r. o.: pokud k ní nepozbyl společník 

oprávnění čís. 6938. 
žalobtú odpověď viz o d P o v ěď žalob n í. 
železničtú instrukce viz i n str II k c e žel e z 11 i Č 11 í. 

- zaměstnanec viz zaměstnanec železničnÍ. 
ženevská úmluva viz mez i n á r o rl n í p r á v o. 
žíro směnky viz smě 11 k a. 

živnost: lze vésti exekuci propachtovánim hostinské a výčepnické živnosti čís. 
7253, 
hostinská: povinnost propachtovatele ohlásiti pachtýře, pokud jest pacht)'ř 

oprávněn, domáhati se na propachtovateli, by ho znovu přihlásil čís. 
6965. 
může ji uděliti jen úřad a nelze z ní plynoucí oprávnění zpravidla pře
dati ani převzíti soukromoprávním jednáním; hostinský podnik .však 
může b)'ti předmětem soukromoprávních jednáni čís. 7543. 
smlouva pachtovní, bylo-li" účelem jejím, postoupiti hostinskou živnost 
čís. 7626. 
viz též k o n c e s e h o s t i TI S k á. 

Živnostenský inspektorát a práce přes čas 'viz dob a p r a c o v n í o s m i h o
d i n n á. 

- soud: pří s 1 II Š n o s t viz tam ž e. _ 
- é společenstvo viz s·polečenstvo živnostenské. 

ŽiVfiQstrúk: "yloučení věcí z exekuce čís. 7149, 7589, 7621. 
Životní míra viz v Ý ž i V'll é; 

- poj\štění viz poj i š t ě n í. 

Seznam ustanovení zákonných, jež 
byla v tomto ročníku vyložena. 

I. Občanský zákonnik. 

čís: 
čís. 

§ 1 6976 § 166 6670, 7091, 7100, 7131, § 4 6787, 6971, 7405, 7186, 7228, 7551 
7473, 7601 § 167 6781, 7431 § 5 6706, 7405 § 171 , 7091 § 7 . 7045 § 178 , 6737 § 26 6772, 7364, 7450 § 186 , 6888 § 33 6976, 7601 § 196 7487 § 34 7405, 7601 § 220 7141 § 37 6971, 7405 § 228 7236 § 44 7155 § 229 7236 § 48 7155 § 230 7236 § 62 , 6787 § 233 7417 §64 7405 § 246 6929, 7614 § 90 6936, 6937, 7653 § 254 7236 § 91 6695, 6791, 6846, 7123, § 276 7037 

7509, 7633, 7653 § 293 7623 
§ 92 6897, 7004 § 294-297 7449 
§ 93 6897, 7653 § 297 7595, 7623 
§ 103 6936, 6937 a) , 7623 
§ 105 7105, 7338 §300 · 6976 § 107 6897, 7636 § 305 7045, 7090, 7304, 7362 § 108 7512, 7572 § 309 6818, 6842, 7456 § 109 6848, 6897, § 312 6818, 6901 6936, 6937, 7250 § 313 · 6847 § 110 , 7622 § 315 6818, 6901 
§ 115 , 6787 § 326 ' 6689, 7537 
§ 117 6815, 7512 § 328 , 6689 
§ 138 , 7622 § 335 , 7429 
§ 139 6684, 6707, 6773, § 336 , 7532 

6899, 6995, 7141 § 346 · 7303 
§ 141 6684, 6707, § 355 , 6666 

6773, 7141, 7572 § 364 a) · 7216 
§ 142 6899, 6917, 6967, 7338 c) 6720, 7086, 7617, 7672 
§ 143 , 7463 § 365 6976, 7045, 7231 
§ 151 , 6929 § 367 6689, 6720, 7475 
§ 154 7190,7635 § 369 , 6842 
§ 158 , 7677 § 371 , 6962 
§ 159 7615, 7677 § 383 · 7204 
§ 163 6857, 6865, § 391 · 7170 

7327, 7470, 7601 § 403 , 7532 
143* 
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I 
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čis. tis. čis. čís. 

§ 418 6949, 7049 § 717 · 7041 § 891 · 7365 § 1041 6792, 7225, 7332, 7348 
§ 427 · 6980 § 721 · 7041 § 892 · 7460 § 1042 6707, 6846, 6943, 
§ 428 · 7539 § 759 · 7482 § 902 · 6968 7122, 7544, 7620 
§ 433 · 7328 § 771 · 7580 § 903 · 5968 § 1047 · 7088 
§ 447 · 7104 § 782 · 7500 § 904 · 6968 § 1048 . · 7050 
§ 448 · 7600 § 783 · 7267 § 905 6713, 7205, 7434 § !O52 '. 6800, 6906, 6928, 
§ 452 7318, 7600 §784 · 7267 § 908 .. 6756, 7169 6959, 6997, 7461 'I"! 
§ 454 · 7548 § 796 · 7482 § 912 · 6751 § !O53 7189, 7264, 7491 
§ 456 · 7537 § 799 · 7493 § 914 6720, 6789, 6809, § 1062 6959, 7088 I' § 457 · 7257 § 802 · 6960 6851, 7056, 7213, 7628 § 1063 7174, 7241, 7437, 7674 
§ 466 · 7398 §81O 6850, 7295 § 915 6761, 7628 § 1068 6928, 7663 li 
§ 467 · 7548 § 811 · 7074 § 916 · 7176 § 1069 6928, 7663 I 
§ 469 7281, 7452, § 812 6964, 7013, § 918 6840, 7073, § 1070 6928, 7663. I: 7475, 7530, 7548 7074, 7488, 7609 7437, 7441, 7674 § 1071 · 7663 

- a) · 7648 § 816 7215, 7295 § 920 · 6840 § 1090 6995, 7213, 7400, i. § 471 · 7437 § 821 6960, 7013, 7037 § 921 7073, 7585 7406, 7491, 7669 

§ 480 · 7328 § 825 7049, 7099 § 922 6930, 7196, 7441 § 1091 6895, 7626 I 

i: 
§ 481 · 7328 § 828 7050, 7071, 7343 § 923 · 6881 § 1092 · 7400 I, 
§ 482 · 6759 § 829 · 7265 § 928 · 6881 § 1096 6876, 6965, 7020, 

" J 

§ 483 · 6759 § 830 6717, 6869, § 932 6860. 6881, 6930, 
7056, 7352 

§ 484 · 6761 7391, 7467, 7654 7466, 7469 § 1097 · 6876 
§ 487 · 6759 § 832 · 7391 - a) · 7421 § 1098 6768, 7056, 7270, 
§ 490 · 6759 § 833 6916, 7071, 7084, § 933 6930, 7520 

7508, 7637 
§ 491 · 6759" 7265, 7288, 7343, 7641 § 1101 7240, 7339, 7550, 7566 
§ 497 · 6759 § 934 · 7626 

§ 834 7071, 7288 § 936 6716, 6718, 7137 § 1103 7400, 7669 
§ 509 7086, 7669 § 835 7071, 7288, 7343 § 938 · 6743 § 1104 · 6876 
§ 511 · 6749 § ·836 6916, 7084, 7641 § 943 · 6743 § 1!O5 · 6876 
§ 512 · 7669 § 837 6794, 691.6, 7049, 7050 § 957 · 7092 § 1109 6790, 7433, 7646 
§ 513 · 7669 § 838 · 7641 § 961 6674, 7414, 7418 

§ 1112 6876, 7383, 7445, 7508 
§ 514 · 7669 § 843 · 6869 § 11 13 6789, 7023 
§ 516 · 7669 § 850 7326, 7618 § 964 7414, 7418 § 1114 · 7023 i! 
§ 520 · 6916 § 861 · 6679 

§ 965 · 7414 § I 115 · 7023 

§ 521 7051, 7221, 7328, 7460 § 862 7096, 7175 § 968 · 7515 § 1116 7018, 7023, 7208, 

§ 523 6761, 6770, 7655 § 863 6780, 6814, 6939, § 971 6820, 7669 7209, 7433 
§ 973 · 6877 

§ 525 · 7355 6983, 7056, 7099, 7233, § 974 6818, 6820 § 1120 · 7058 
§ 531 · 7647 7247, 7316, 7384, 7417 § 983 6910, 7414 § 1121 . . . 7371, 7480 li!:1 

§ 532 · 7041 § 865 7095, 7316 § 988 6710, 6894, 6910 § 1151 7009, 7073, 7225, 7400 

§ 547 6960, 7013, 7037 § 859 5746, 7096, 7213 § 989 6710, 6894, 6910 § 1152 . . . 6723, 6779, 

§ 548 7013, 7647 § 871 · 7653 § 1002 · 6929 6888, 6907, 6992, 7008, b. 
§ 550 6747, 7013 § 877 · 6918 § 1007 · 6835 7112, 7364, 7432, 7662 

§ 551 · 7085 § 878 6934, 7415, 7653 § 1008 5780, 7579 § 1157 · 6819 
§ 552 · 7041 § 879 6665, 6710, 6762, 6793, § 1009 6824, 7432, 7,539 § 1162 d) · 7545 
§ 553 6974, 7493 6797, 6854, 5864, 6894, § 1010 6927, 7129 § 1167 6739, 7009 
§ 565 · 6875 6895, 6918, 6920, 6934, § 1012 · 6824 § 1170 · 6739 
§ 567 · 5875 6975, 6983, 7021, 7124, § 1016 · 6835 a) · 7661 
§ 569 · 6875 7137, 7321, 7341, 7415, § 1017 7239, 7356, 7539 § 1174 · 7591 
§ 579 6661, 6701, 6765 7429, 7430, 7432, 7464, § 1020 6794, 7050 § 1175 7099, 7391, 7610 
§ 585 · 6974 7466, 7490, 7540, 7543, 7591 § 1022 · 7647 § 1181 · 7610 
§ 586 · 6904 druhý odstavec 'čís. 2 · 7107 § 1029 · 7356 § 1182 · 7391 
§ 591 · 666 I druhý odstavec ČÍs. 4 · 7082 § 1034 · 7123 § 1183 · 7610 
§ 508 6769, 7126 § 881 · 6855 § 1035 · 7412 § 1187 · 7610 
§ 613 6769, 6916, § 884 · 6746 § 1036 6908, 7332, 7348, 7532 § 1193 · 7049 

7086, 7126, 7368 § 885 7137, 7461 § 1037 6908. 7332, 7348, 7532 § 1199 · 7099 
§ 538 · 6859 § 886 6659, 6933 § 1038 7050, 7532 § 1215 · 7212 i 

§ 698 · 6791 § 889 5754, 7460 § 1039 · 7412 § 1217 · 7654 
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§ 1218 
§ 1220 
§ 1229 
§ 1238 

§ 1239 
§ 1245 
§ 1264 
§1266 
§ 1271 
§ 1288 
§ 1291 
§ 1293 
§ 1294 
§ 1295 

§ 1295/2 
§ 1297 

§ 1299 

§ 1:100 
§ 1302 
§ 1304 

§ 1308 
§ ml 
§ 1313 a) 
§ 1315 
§ 1318 
§ 1319 
§ 1320 

§ 1323 
§ 1325 
§ 1326 
§ 1327 
§ 1328 
§ 1330 
§ 1333 
§ 1334 
§ 1336 
§ 1338 
§ 1344 
§ 1346 
§ 1355 
§ 1357 
§ 1358 
§ 1360 
§ 1364 
§ 1365 
§ 1373 

čís. 

· 7038 
6833, 7038 

· 6703 
6703, 6780, 6792, 
7050, 72'(1, 7356 

· 6703 
. . . . 7351 

6871, 7156, 7482, 7512 
6703, 7512 

· 7490 
· 7331 
· 6686 
· 6893 

6893, 6993, 7192 
6767, 6793, 6797, 6819, 
6824, 6834, 6893, 7142. 
7192, 7226, 7418, 7459, 

7531 
. 7050, 7215, 7640 

6724, 6767, 6777, 6872, 
7192, 7298, 7428 

6724, 6753, 6767, 6777, 
6819, 6872, 6993, 7136, 
7226, 7231, 7428, 7593, 

7603, 7643 
7231, 7474 
6711, 6806 

6711, 6806, 6819, 
7298, 7458, 7614 

· 7614 
6845, 7593, 7606 

· 7129 
6658, 6740, 7354, 7593 

· 7335 
6845, 7198, 7604, 7606 

6658, 6664, 6742, 
7507, 7569, 7632 

6853, 6893, 7216, 7418 
· 7484 

7607, 7614 
7578, .7635 

6733, 7443, 7533, 7607 
6744, 6970 

· 7040 
7123, 7361, 7514 

6793, 6975, 7352, 7538 
· 7159 
· 6809 

6809, 6823, 7046, 7281 
· 7046 

6714, 6890,7309, 7538 
6843, 7122, 7281, 7544 

6890, 7281 
· 6855 
· 6855 
· 7257 

§ 1380 

§ 1383 
§ 1389 
§ 1391 
§ 1392 

§ 1393 
§ 1394 
§ 1395 
§ 1396 
§ 1397 
§ 1398 
§ 1404 
§ 1405 
§ 1406 
§ 1407 
§ 1408 
§ 1409 

§ 1412 
§ 1413 
§ 1414 
§ 1418 
§ 1425 

§ 1431 
§ 1432 
§ ,1435 

§ 1437 

§ 1438 

§ 1439 
§ 1440 

§ 1441 
§ 1444 
§ 1447 

§ 1448 
§ 1455 
§ 1460 
§ 1477 
§ 1486 
§ 1487 
§ 1489 
§ 1497 
§ 1500 

Čís. 

6791, 6892, 7098, 
7345, 7633 

· 6799 
7091, 7633 

· 6723 
6720, 6792, 6980, 
7048, 7097, 7101, 

7162, 7181, 7271, 7486 
7001. 7036 
7001, 7314 

· 7486 
6792, 7036, 7196, 7486 

7101, 7189 
· 7001 

6855, 7398 
· 7398 
· 7557 
· 6906 
· 7398 

. 6685, 6757, 
6911, 7072, 7543 

· 7239 
· 6939 
· 7650 
· 7514 

6668, 6702, 6800, 
6940, 7358, 7407 

6999, 7001, 7081, 7407 
· 7081 

6756, 6824, 6877. 
7081, 7585, 7591 

6918, 6999, 7081, 
7407, 7429, 74M 

. . . 6775, 6795, 
6800, 6877. 6999, 7048, 
7322, 7350, 7484, 7486 

6775, 7322 
6688, 6775 

6795, 6877, 7036 
· 6795 
· 7562 

6918, 7270, 
7429, 7585, 7646 

6825, 7647 
· 6847 
· 7456 
· 6847 
· 7663 
· 7663 

6693, 6860. 7102, 7189 
· 7102 

6678, 6818, 6885, 7530 

Občanský zákollník pro říši 
Německou: 

čl. 21 uvoz. zák. · 7601 
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II. Obchodní zákonnik. 
čís. Čís. 

~ 9 HV. zák. 
§ 10 HV. zák. 
§ 12 uv. zák. 
čl. 4 
čl. 12 
čl. 15 
čl. 16 
čl. 17 
čl. 18 
či. 21 
čl. 22 
čl. 26 
čl. 34 
čl. 41 
čl. 47 
čl. 86 

- čís. 3 
- čís. 4 

čl. 96 
čl. 97 
čl. 110 
čl. 112 
čl. 122 

. 7188 
6889, 7605 

. 7408 

. .' . 6960 
6829, 6839, 7160, 7605 

· 7408 
7165, 7408 
7069, 7165 
7165, 7435 

· 6829 
6960, 7165 
7165, 7408 

· 7390 
· 6950 
· 7227 
· 6829 
· 7605 
, 7162 
· 7629 
· 7629 
· 6960 
· 6960 
· 7079 

tl. 126 druh\1 odstavec 
tl. 129 . 

· 7542 
6839, 7605 
6839, 7629 

· 7629 
čl. 133 
čl. 136 
čl. 146 
čl. 164 
čl. 165 
n. 170 
či. 171 
čl. 172 
čl. 212 
čl. 222 
čl. 227 
čl. 229 
čl. 231 
čL 233 
čl. 266 
čl. 267 
čl. 272 čís. 
čl. 273/1 
čl. 274/1 
čL 276 

6839, 7605 
· 7280 
· 6839 
· 7280 
· 6839 
· 6839 
· 6889 
· 7113 
· 7435 

7325, 7435 
· 7325 
· 6889 
· 7610 
· 7610 
.6823 

7197, 7626 
· 7197 
· 7321 

čl. 277 
čl. 280 
čl. 284 
čl. 287 
čl. 291 
čl. 302 
čl. 306 
čl. 310 
čl. 317 
či. 322 
či. 324 
čL 325 
čl. 335 
čl. 336 

čl. 337 
čL 343 
čl. 344 
čl. 345 
čl. 347 

čl. 349 
čl. 354 
čl. 355 
čl. 356 
či. 357 
čl. 359 
či. 360 
čl. 361 
čl. 362 
čl. 367 
čl. 371 

· 7626 
· 6754' 

6793, 6975 
· 6939 
· 6981 
· 7129 
· 6689 
· 7664 

7197, 7325 
7096, 7175 

· 1205 
6713, 7205 

· 6923 
6713, 6810, 6894, 

6939, 7205, 7317, 7434 
7175, 7264, 

· 6963 
· 7088 
· 7088 

6860, 6923, 6924, 
7254, 7469 

· 6860 
6840, 6963, 6997 

6840, 7169 
· 6840 

6840, 6853, 6963 
6840, 6863 
7490, 7539 

.. 6922 
· 6893 

7027, 7414 
· 7027 

čl. 376 prvý odstavec . . . 6985 
čl. 380 6882, 6922, 7129 
čl. 381 . 7027 
čl. 384 . 7027 
čL 387 6922, 7027 

Obchodní zákonník platn~1 na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi: 

§ 185 
~ 190 
§ 311 

· 7325 
· 7325 
· 7325 

m. Jurisdikčni norma. 
, čís. 

čl. XVIII. uv. zák. . . 6668, 6702 
§ 1 6671, 6770, 6832, 6873, 

6899, 6900, 6913, 6943, 
7012, 7059, 7062, 7092, 

čís. 

7100, 7134, 7159, 7167, 
7172, 7281, 7287, 7310, 
7316, 7389, 7467, 7479, 

7499, 7599, Dodatek ll., lil. 

i! 

.: I, 

1· 
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§ 7 aj 
§ 8 . 
§ 19 
§ 20 
§ 28 
§ 29 
§ 36 
§ 42 

Čis. 

7121, 7139 
7608 

· 7155 
· 7155 
· 7214 

7338, 7573 
· 7180 

6734, 6838, 7497 
druhý odstavec . 7575 
třetí odstavec 7296, 7655 

§ 43 
§ 45 
§ 49 čís. 5 
§ 54 
§ 55 
§ 56 

· 7423 
· 7006 

6790, 7306, 7309 
6683, 7416 
6811, 7139 

· 6750 

Čís. 

§ 56 druhý odstavec 6836, 7525 
§ 57 7567, 7625 
§ 51 . 7268 
§ 76 . 5787 
§ 83 7306, 7309 
§ 87 druhý odstavec . 7558 
§ 87 aj . 7083 
§ 88, prvý odstavec . 7374 
§ 88, druhý odstavec 6870, 6939, 7083 
§ 99 6764, 7219 
§ 100 . 5787 
§ 104 5676, 7232, 

§ 109 
§ 111 
§ 117 

7291, 7423, 7425 
7338, 7472 

· 7338 
· 7180 

IV. Soudní řád. 
Čís. 

čl. j,V., čís. 5 uv. zák. . 7340 
čl. XIV. uv. zák. 7200, 7340 
čl. XXIII. a násl. uv. zák. . 7063 
čl. XXXlIl. uv. zák. . 6891 
čl. XLII uv. zák. 7016, 7077 
§1 .7334 
§ 5 . 7037, 7334, 7630 
§ 10 . 7677 
§ 11 . 7365 
§ 13 . 6890 
§ 17 . 6786 
§ 1'9 6786, 7155, 7554 
§ 25 . 7273 
§ 27 . 6927 
§ 31 6927, 7239 
§ 33 . 6927 
§ 34 . 7670 
§ 37 . 6927 
§ 38 6927, 7516 
§ 40 a násl. . 7670 
§ 41' 7392, 7554, 7630 
§ 43, druhý odstavec . 7447 
§ 45 . 7046 
§ 46 . 7273 
§ 48 . 7381 
§ 51, druhý odstavec . 7655 
§ 55 7118, 7665 
§ 56 . 7257 
§ 62 . 7257 
§ 65, čtvrtý odstavec . 7410 
§ 7E . 7114 
§ 84 . 6927 
§ 85 . 7019 

Čís. 

· 7279 
· 6956 
· 7002 
.7402 
· 7371 

§ 86 
§ 106 
§ 116 
§ 125 
§ 128, 
§ 130, druhý odstavec 

145 § · 7035 
7286, 7516 

§ 164 
§ 165 
§ 168 
§ 169 
§ 170 
§ 178 
§ 179 
§ 183 
§ 187 
§ 190 

§ 192 
§ 226 
§ 227 
§ 228 

§ 232 
§ 233 
§ 235 
§ 236 
§ 237 
§ 239 
§ 240 

§ 243 
§ 259 

· 6660 
· 6660 
· 7554 
· 7554 
· 7516 

7613, 7651 
· 7651 
· 6922 
· 7350 

6565, 6752, 7003, 
7014, 7102, 7204, 7412 

6665, 6837. 7014 
6754, 7542 

.7264 
7017, 7056, 7080, 
7382, 7414, 7491 

6844, 7243 
7243, 7350 

6712, 7017, 7420 
6750, 7389 
7067, 7323 
6734, 7347 
6734, 7014, 

7032, 7250, 7276, 7551 
7114, 7286 

. 7389 

§ 261, třetí odstavec 
§ 272 
§ 274 
§ 279 
§ 292 

Čís. 

7052 
· 7473 
· 7372 
· 7390 
· 6785 

§ 293, druhý odstavec 
§ 294 

· 7473 
· 6785 

§ 308 
§ 310 
§ 311 
§ 351 
§ 353 
§ 355 
§ 356 
§ 362 
§ 368 
§ 369 
§ 388 
§ 391 
§ 391, třetí odstavec 
§ 392 
§ 398 
§ 399 
§ 405 

· 6865 
· 7473 
· 7473 

6865, 6922 
· 6865 

6860, 7155, 7231 
· 6860 
· 7155 
· 6865 

6865, 7131 
· 6683 

6837, 7638 
· 6841 
· 7638 

7286, 7347, 7516 
. . 7347 

6788, 6866, 
6998, 7248, 7382 

§ 406 . 7546 
§ 408 . 7484 
§ 409 . 7494 
§ 410 . 6877 
§ 411 .6951 
§ 419 6844 7067, 7182, 7642 
§ 420 . ' . . 7182 
§ 423 . 7067 
§ 424 . 7182 
§ 425 . 7525 
§ 428 . 7015 
~ 430 7067, 7642 
§ 442 . 6121 

§ 442, prvý odstavec . 7347 
§ 442 druhý odstavec . . . 7347 
§ 448. . 6681, 6836, 7158 
§ 452 . . 6879 
§ 453 druhý odstavec 6681, 6836, 

, 7158 

§ 462 · 7619 
§ 464 . . · 7182 
§ 465, druhý odstavec 
§ 467, čís. 3 

· 6708 
7307, 7619 

· 7215 
7139, 7608 
7145, 7527 

§ 473 
§ 477, čís. 2 

ČÍS. 4 
5 
6 
9 

čís. 
čís. 
čís. 

7145, 7527, 7630 
6838, 7645 

6788, 6844, 
7015, 7350 

§ 478, 
§ 480 
§ 482 
§ 484 
§ 488 
§ 492 
§ 496 
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Cis. 

poslední odstavec · 6860 
· 7671 

6798, 7166, 7283 
· 6786 

6860, 7337 
· 7670 
· 6711 

čís. 2 . 7307 
čís. 3 . 7491 
poslední odstavec , 6860 

§ 497 . 7619 
§ 498 . 7337 
§ 499 . 6711 
§ 500 6946, 7608 
§ 500, třetí odstavec . 7525 
§ 501 6681,7158 
§ 502, druhý odstavec . 6681, 7158 
~ 502 třetí odstavec 6781, 7416, 7525 
§ 502; čtvrtý odstavec 7357, 7492 
§ 503 čís 1 . 7671 
" .. '2 .6860 

§ 511 

§ 513 
§ 514 

§ 517 
§ 519 

~:~: 3 . 6998 
čís. 4 6785, 6998 

· 7638 
druh}' odstavec · 6911 

čís. 1 
čís. 3 

· 6786 
5837, 7003, 7015, 
7019, 7052, 7665 

7158. 7644 
7003, 7215 

· 7671 

§ 520 . . . . 
§ 524, druhý odstavec 
§ 526 . 

· 6711 
7030, 7602 

· 6738 
· 6821 

6838, 7535 
6660, 6805, 

6898, 7032, 7035, 

§ 527, druhý odstavec 
§ 528 

§ 529 

§ 530, 

§ 532 
§ 534 

§ 536, 
§ 552 
§ 557 
§ 560 

ČÍS. 2 
čís. 1-4 
čís. 2 
čís. 7 

čís. 2 
3 čís. 

čís. 5 

a násl. 

7118, 7492, 7665 
· 6946 

6956, 7145 
· 7087 

7087, 7369 
6745, 7044, 
7131. 7513 

· 7044 
· 7087 

7369, 7387, 7579 
. . . 7369 

· 7387 
· 7323 

6919, 7223 
· 6788 
· 7642 
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Čís. 
Čís. 

čís. Čís. 

§ 562 6813, 6866, 7171, 7582 čís. 5 
§ 68 7193, 7353 § 236,- druhý odstavec · 6732 § 567 · 7642 čís. 6 

6841, 7263, 7521 § 74 · 7498 § 239, poslední odstavec · 6697 § 568 7055, 7176, 7353 § 596 
6841, 7263 § 75 · 7381 § 251, čís. 6 7149, 7550, 7589, 7621 

§ 569 6817, 7023 § 599 
· 7471 § 78 6738, 7030, § 252 · 7449 

§ 571 6813, 7145, 7171 Dodatek I. 7166, 7492, 7602 § 253 7108, 7127 
a násL · 7645 Soudní řád platný na Slovensku § 79 · 7424 § 256 6954, 7108 . . . . 

§ 572 . . 6788, 6813, 6838 a v POdkar,patské Rusi. § 80, čís. 1 7232, 7340, 7471 § 256, drull)' odstavec 6954, 7034, 
§ 575, prvý odstavec · 7375 § 81 · 7042 7127, 7237 
§ 575, druhý odstavec · 7642 

§ 1 · 7590 ČÍs. 3 6787, 7524 § 258 § 2 
~ · 7097 

§ 575, třetí odstavec 6784, 6817, · 7590 !' ' 

§ 39 · 7590. 
~ čís. 4 6787, 7405 § 259 6783, 7515 

7233 § 45 · 7590 § 82 · 7631 § 262 · 7138 
§ 577 6723, 6734, 6867, 7340, § 180 § 83 · 7063 § 272 · 7237 

7471, 7521, Dodatek I. · 7590 § 282 § 767 · 7590 § 88, prvý odstavec, čís. 2 , · 7201 7233, 7237 
§ 583 · 7521 § 89 · 7201 

§ 285 7237, 7566 
čís. 2 · 7521 Soudní řád pro říši Německou. § 97 7183, 7483 § 286 6783, 7566 

§ 584 · 7521 § 103 · 7151 § 290, čís. 2 7235, 7382 

§ 587 · 6841 
§ 328, čís. · 7232 § 109 .7020 § 294 6831, 6862, 6886, 

§ 595 7063, 7471 
§ 592 · 7232 § 111 7020, 7495 5914, 6981, 7002, 
§ 599 · 7232 7313, 7329, 7377. 

čís. 2 6841, 7253 § 1027 · 7471 
§ 124, čís, · 7395 

čís. 3 · 7253 § 1042 § 133 · 7085 § 295 7117, 7277, 7478 
· 7471 § 147 .6750 § 296 5831, 6981 

§ 148 · 5760 § 299 7293, 7378 
V. Exekučni řád. § 155 6760, 7218 § 301 · 7077 

§ 170, čís. 5 · 5678 § 303 · 6886 r čís. čís. § 171 · 7489 § 307 6702, 7452 

čl. IX., čís. 5 lIv. zák. 7104, 7277, 7478 § 172, druhý odstavec · 7211 § 308 5680, 5886, 6914, li 
čl. XX. lIV. zák.. . . . . 7011 

§ 36 · 6725 § 175 · 7489 6940, 7047, 7181, 7530 
~ čís. 1 · 7144 S 184 · 7489 § 310 · 6940 i 

čís. 3 
, I 

§ I · 7093 , · 6998 § 200, čís. o 7034, 7233 § 311 · 7047 I ., 
- čÍs. 2 · 6725 § 37 6909, 6914, 7033, § 209 · 7329 § 312 · 7047 I 

- čÍs. 5 · 6957 7097, 7108, 7224, § 210 6942, 7173, 7211, § 316 · 6862 
I - čÍs. 7 · 7185 7i:tí, 7igtJ, 77;;;9 7301, 7506, 7583 § 320 · 7329 

- čís. 9 · 7315 8 211 · 7173 § :125 6831, 7138, 7174 
- čÍs. 17 · 7399 

, 
§ 39 · 7117 § 212 · 7329 § 327 7138, 7561 

§ 3, druhý odstavec · 7278 čís. 2 5801, 7148, 7193, 7235 § 213 6849, 7168, 7505 § 330 7238, 7425 
§ 4, čís. 1 · 7573 

~ čís. 5 6725, 694U, 7176, 7353 § 214 7329, 7506 § 331 7151, 7174, 7183 

- čís. 6 7011, 7133 
~ čís. 6 · 6998 § 216, druhý odstavec 5699, 6751; § 332 · 7094 

~ druhý odstavec 7194, 7573 § 41, odstavec druhý . . . 7115 7583 § 333 7094, 7542 

§ 6 · 7573 § 42 . . 5905, 7029, 7066, 7138 § 221 7359, 7393 § 341 7151, 7183, 7253 

§ 7 6932, 6987, 7154, .- čís. 4 . '" 6669 § 222 6868, 7173, 7217, § 347 · 7360 
7166, 7283, 7361, 7419 

~ čÍs. 5 6672, 6704, 6705 7256, 7308, 7564, 7583 § 349 6901, 5987, 6998, 

§ 8 · 7166 
§ 44, prvý odstavec · 6705 druhý odstavec · 7308 7033, noo, 7353, 7668 

§ 9 5960, 7419 
§ 44, druhý odstavec 7029, 7056, tfetí odstavec 7308, 7648 § 350 · 7328 

§ 11 7152, 7357 7411, 7555 
čtvrtý odstavec 7308,7548 § 352 6869, 7498 

§ 12 § 47 7222, 7292, 7294, 7377 § 353 6989, 7300 · 7360 § 224 7251, 7506, 7567 
§ 14 · 6931 § 49 7292, 7377 § 354 6896, 6917, 6967 
§ 17 7592, 7624 § 51 6675, 7592 § 225 · 7480 6989, 7031, 7511 
§ 18, čís. 3 7011, 7573 § 54 7377, 7378 § 227 7370, 7480 

§ 355 · 6917 
čís. 4 

~ čÍs. 1 · 7283 § 228 7359, 7393 
§ 358 ~ · 7133 čís. 3 7110, 7312, 7313, 7378 § 229, druhý odstavec . · 7548 · 7511 

~ § 368 · 5896 § 35 6675, 5695. 6784, § 55 5821, 7055, § 231 6849, 7168, 7382 
7113, 7144, 7209, 7094, 7353, 7457 § 232 · 7382 § 370 5905, 7110, 7549 
7322, 7476, 7549, S 233 · 7382 § 371 6905, 7110 

§ 55 · 7511 
, 

7612, 7525, 7658 § 65 7255, 7462, 7564 § 234 5849, 7211 ~ čís. · 6958 
- druhý odstavec 5672, 7479 § 66 · 7489 § 234, druhý odstavec · 6751 § 374 · 7127 
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Čís. Čís. 

§ 376 6905, 7381, 7549 
§ 377 6905, 7549 

- čis.8 

§ 378 ..... 7517 § 383, druhý 
§ 379. 6736, 7252, 7515 7609 § 390 

6802, 6815, 6816, 
6897, 7081, 7514 

odstavec . 7395 

§ 379, druhý odstavec. . : 7462 § 393 
§ 381 . . 7517 § 394 

· 6941 
· 7395 

. . 6941 
6952, 7462 
6802, 6816 

- čís. 1 7289, 7386 § 397 
- čis. 2 7289, 7629 § 399 . 

§ 382, čís. 2 . 7395 - čis. 2 . . . 7004 
- čis. 6 7070, 7184 § 402 6738, 7224, 7462 

VI. Patent o řízení nesporném. 
Čís. čís. 

čl. 111. lIV. zák. · 7146 § 71 · 7559 
§ 1 6570, 6832, 6850, 6899, § 95 7074, 7267 

7005, 7024, 7100, 7186, § 97 6935, 7074 
7288, 7351, 7463, 7572 § 104 · 6935 

§ 2, čis. 5 · 7060 § 106 · 7187 
- čís. 7 7100, 7146 § 107 · 7146 

§ 4 . 
§ 109 · 7074 

· 7385 § 114 · 6935 
§ 9 . 6682, 6961, 7074, 7179, 7265, § 122 · 7493 

7269, 7311, 7453, 7487, 7505 § 125 6921, 6974, 
§ 10 · 7185 7493, 7563, 7580 
§ ll, druhý odstavec · 75,74 

~ 
126 6974, 7493, 7563 

§ 12 5988, 7494 127 · 7269 
§ 14, druhý odstavec 6805, 6996 § 137-139 · 7488 
§ 16 6804, 7014, 7186, 7228 . § 145 6850, 7074, 7295, 7505 
§ 18 · 7074 § 155 · 7295 
§ 19 6917, 6967 § 164 · 7215 
§ 22 · 7552 § 174 · 6935 
§ 23 · 7488 § 179 · 7559 
§ 28 .7260 § 193 · 7236 
§ 29 .7260 § 259--280 · 7137 
§ 43 · 7559 § 272 · 7362 
§ 66 .6904 § 277 '6869, 7362, 7498 

VII. Ostatní zákony a nařízení. 
čís. Čís. 

1784 březen 22. čís. 266 písm. e) 
sb. z. s. . . . , . 6831 

1786 červenec 15. čís. 565 sb. 
z. s. . . 7095, 7137 
září 18. čís. 577 písm. c) 7359 

-- listopad I. (Josefinský soud-
ní řád) 
§ 103 . ... 7622 

1790 leden 19. čis. 1094 pism. a) 7037 
1796 záři 15. čis. 310 sb. z. s .. 7622 
1806 březen 14. čís. 758 sb. z. s. 

7159, 7388 
- říjen 24. čís. 789 sb. z. s. 7359 

1813 duben 1. čis. 32 sb. z. pol. 6888 
1815 záři 14. čis. 101 sb. z. pol. 7095 
1817 duben 25. čís. 1332 sb. z. s. 7145 
1819 srpen 23. Ns. 1595 sb. z. s. 

§18 .7155 
- listopad 15. čÍs:s 1621 sb. 

z. s. . 7240 
1824 červenec 30. čís. 2027 sb. 

z. s. . 7146 
1828 červenec 18. čís. 2354 sb. 

z. L . 72~ 

1835, óerven 15. čís. 39 sb. z. s. 7622 

Čís. 

1838 srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 6748, 
7104, 7277, 7478 

1841 květen 4. ČÍs. 531 sb. z. s. 6688, 
6816, 7156 

1843 prosinec 28. čís. 40.114 sb. 
z. pol. sv. 17 čís. 137. . 6881 

1844 říjen 13. čís. 84ú sb. z. s. 7379 
1848 květen 21. čís. 1152 sb. z. s. 6894 
~ červen 2. čís. 1157 sb. z. s. 6894 

1849 březen 17. čís. 170 ř.' zák. 
(obecní zřízení) 
§ 108 . . 7291 

1850 leden 25. čis. 51 
(směnečný řád) 

čl. 4. čÍs. 5 
~ čís. 8 

čl. 16 
čl. 29 
čl. 31 
čl. 36 
čl. 37 
čl. 39 
čl. 41 
čl. 44 
§ 75 
§ 76 
čl. 77 
čl. 29 
čl. 82 

ř. zák. 

· . 7435 
6803, 7244 

· 6755 
· . 7504 

6755, 7177 
· 7223 
· 7317 
· 7223 

· . 6834 
6755. 7223 

· 6782 
· 6782 
· 6755 
· 7504 
· 6782 

únor 9. čís. 50 ř. zák. (po
platkový zákon) 
§ 68 . 
§ 72 . 
§ 73 

· . 7122 
7122, 7583 

· 7122 
duben 27. čís. 85 z. zák. pro 
Čechy (statut hlav. města 
Prahy) 
§ 81 . 7599 

1851 Červenec 21. čís. 126 z. zák. 
(statut města Brna) 
§ 91 . 7565 
listopad 16. čís. 1 ř. 
z r. 1852 (železniční 
vozní řád) 
§17 
§ 55 
§ 99 
§ 100 
§ 101 
§ 102 

zák. 
pro-

· 6776 
· 5776 
· 6881 
· 6776 
· 6776 
.6776 

1852 květen 27. čís. 117 ř. zák. 
(trestní zákon) 
§ 104 . . 7315 
§ 489 . . 6744 
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čís. 

1852 § 502 . . 6791 
§ 525. . . . . . 6791 

~ prosinec 3. čís. 250 ř. zák. 
(lesni zákon) . . 6749 
§ 34 . . . . . . 7634 

1853 červenec 5. čís. 130 ř. zák. 
(lesní služebnosti) 
§ 1, čis. 3 a) . . 7427 
§ 43 . 7427 

1854 únor tO. čís. 6 z. zák. pro 
čechy. . . . . . 7634 
květen 23. čís. 146 ř. zák. 
(horní zákon) 
§ 137 . . 7647 
§ 140 . . 7647 
§ 144 . . 7647 

1856 únor 7. čís. 21 ř. zák. (pla-
ceni zápújček) . 5894 

1860 červen 20. čís. 152 ř. zák. 
(zcizení jmění katolických 
kostelů) . 7095 

1863 březen 9. čís. 27 ř. zák. 
(rejstřik) 
§ 21 . 6889 
§ 22 . . . . . . 6889 
prosinec 3. čís. 105 ř. zák. 
(domovské právo) 
§ 36 . 6943 
§ 38 . 6943 

1864 březen 15. čís. 4 z. zák. 
pro Moravu. (obecní zřízení) 
§ 30, čis. 5 . 6828 
§ 97 . .. .' 6828 
duben 16. čÍs. 7 z. zák. pro 
čechy (obecní zřízení) . 7562 
§ 28, čís. 2 . 7172 

- čis. 3 . 7059 
§ 34, čis. 4 . 7409 
§ 36 . . . 7172 
§ 37 7059, 7092, 7172 
§ 55 6861, 7291, 7409 
§ 70 . .. .' 7456 
červenec 25. čís. 27 z. zák. 
pro óechy (okresní zastu
pitelství) 
§ 51 . 6943 

1866 červen 1. čís. 49· z. zák. pro 
čechy (honební zákon) 
§ 46 . . . . . . 7133 

1867 listopad 15. čis, 134 ř. zák. 
(spolkový zákon) 6934, 7167, 

7555 
§7 .6772 
§ 10 . 6772 
§ 25 . 6796 

ii i 
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C1S. 

1867 prosinec 21. čÍs. 142 ř. zák. 
(ústavní listina) 
čl. 5 · 6976 

1868 červenec 6. čís. 96 ř. zák. 
(advokátní řád) 
§ 1, pism. d) 
~ písm. e) 

§ 2 
§ 3 
§ 7 
§ 9 
§ 17 
§ 30 

6977 
6977 

· 6977 
· 6977 
· 7556 
· 6753 

6723 
7556, 7656 

1869 březen 5. ČÍs. 27 ř. zák. 
(ručení železnic) 
§ 1 6657, 6766, 6776, 6778, 

6812, 6955, 7161, 7195, 
7336, 7344, 7458, 7519, 

7553, 7568 
§ 2 6776, 6778, 6812, 6955, 

7336, 7519, 7553, 7568 
1870 duben 7. čís. 43 ř. zák. (ko'

aličnÍ zákon) 
§4 .m~· 
srpen 28. čís. 70 z. zák. pre 
Čechy (vodní zákon) 
§2 .7204 
§ 9 . 7634 
§ 45 . 7172 
§ 75 : 7172 

1871 zák. čl. VllI. (zodpóvědnost 
soudců) 
§ 2 6984 
§ 15 . 6984 
červenec 25. čís. 
(notářský řád) 

§3 
§ 5 
§ 174 
§ 179 
ij 180 
§ 183 
§ 184 

75 ř. zák. 

· 7399 
6805, 7093 

7093 
6805, 7093 

· 7093 
· 7563 
· 7093 

červenec 25. čís. 76 ř. zák. 
(notářsk}' spis) 
§ 1 . 7073, 7085, 7271, 76~6 
-- b) . 7600 
-- d) 6743, 6980, 7197 
červene~ 25. čís. 95 ř. zák. 
(knihovní řád) 
§ 1 
§ 4 
§ 5 
§ 6 

6885 
6885, 7051 
6885, 7051 

· 6885 

1871 

Čís. 

§ 7 · 6885 
~ 9 · 7513 § 12 · 7221 § 14 · 7506 
§ 15 7256, 7308 
§ 20 a) · 6769 
§ 29 · 7397 
§ 41 b) 7393 
§ 53 7116,7251 
§ 56 7116, 7251, 7274 
§ 59 · 7116 
§ 61 · 6949 
§ 70 · 6949 
§ 72, druh}' odstavec . 7274 
§ 94 6698, 7070, 7397 
j 103 . . 7255 
§ 123 . . 7265 
§ 127 . . 7564 
čenTenec 25. čÍs. 96 ř. zák. 
(úprava atd. pozemkových 
knih) 

§ 6 7126 
1872 leden 12. čÍs. 5 ř. zák. (in

strukce k provedení knih. 
zákona) 
§ 1 
§2 

7255 
7255 
7255 § 8 

§ 31 . 6885 
duben 1. čís. 40 ř. zák. (dis
ciplinární statut pro advo
káty) 
§ 13 a) . 7656 
§ 15 . 7656 
červenec 12. čís. 112 ř. zák. 
(syndikátní zákon) . 6984 
§ 1 6704, 7273 
§ 2 6984, 7272 
§ 4 7272, 7273 

1873 duben 7. čÍs. 70 ř. zák. 
(společenstva výrobní a ho
spodářská) 

§ 1 6774, 6823, 7321, 7658 
§ 5 7394, 7401 
§ 5 . 7160 
§8 .6878 
§ 9 6878, 7401 
§ 13 . 7321 
§ 17 . 7160 
§ 23 . 7000 
§ 24 . 7320 
~ 25 . 7320 
§ 26 . 7160 
§ 30 . 7125 

čís. 

7258 1873 § 31 
§ 32 
§ 33 
§ 76 
§ 78 
§ 85 

. 7258 
. 7258, 7401 

7394, 7396, 7401 
· 7401 
· 7396 

duben 27. čís. 67 ř. zák. 
(upomínaci řízení) 
§ 3 . 7423 
§7 .6956 
§ 19 . 7423 
květen 14. čÍs. 71 ř. zák. 
(prováděcí nařízení k zá-
konu O společenstvech) 
§1 .7160 
§ 18 . . 6878 
květen 23. čís. 119 ř. zák. 
(trestni řád) 
§ 389 . . 7004 
§ 390 . 7004 

1874 duben 24. čís. 49 ř. zák. 
(společné zastupování práv 
majitelů obligací) 
§ 1 
§3 
§ 17 

7330, 7358 
7330, 7358 

· 7330 
květen 7. čís. 50 ř. zák. 
(právní poměry církve ka-
tolické) 6885, 7095 
§ 33 6700, 7575 
§ 34 6900, 7575 

1875 duben 1. čís. 67 ř. zák. 
(bursy) . 7340 

1877 prosinec 5. ÚSo 111 ř. zák. 
(spoiečné zastupování práv 
majitelů obligací). . 7358 
§ 13 . 7330 
§ 16 . 7330 

1878 únor 18. čís. ,30 ř. zák. (vy
vlastnění k účelům želez
ničním) 

§ 4 7045, 7090, 7675 
§ 7 7045, 7231 
§ 8 . 7090 
§ 24 . 7231 
§ 25 . 7231 
§ 30 . 7231 
§ 44 . 6996 
červen 27. čÍs. 66 ř. zák. 
(statut rak. uh. banky) 
čl. 86 . 

1880 říjen 30. čís. 83 z. zák. 
(plavba po Labi) 

6894 

§ 11 7634 
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Čís. 

1883 Únor 16. čís. 20 ř. zák. (pro-
hlášení za mrtva) 7574 
říjen 9. čís. 22 ř. zák. pro 
Čechy (rybolov) 
§ 10 7204 

1885 duben 25. čís. 58 ř. zák. (ry-
bolov) . 7204 

1886 duben 10. čís. 40 z. zák. pro 
Čechy (stavební řád pro 
Prahu) 
§ 19 7604 
§ 78 . 7604 
§ 80 . 7604 

1887 březen 27. čÍs. 27 z. zák. pro 
čechy (divadla) 
§ 22 7428 
§ 40 . 7428 
prosinec 28. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1888 (úrazové poji
štění) 
§ 1, čtvrt)' odstavec 6693 
- pátý odstavec 6693 

§ 6 . 7102 
§ 14 . 6693 
§ 29 . 6693 
§ 45, druhý odstavec. . 7531 
9 46 6884, 6991, 7587 
§ 47 6991, 7102, 7531 
§ 52 . 6693 

1888 březen 30. čís. 33 ř. zák. 
(nemocenské pojištění) . 7008 
§ 31 7142, 7496 
§ 32 . . . 7496 
§ 41 6672, 7142, 7496 
§ 65 7102, 7484 

1889 leden 8. čís. 5 z. zák. pro 
Čechy (stavební řád) 
§ 45 6881 
§ 121 . 7428 

1890 leden 6. čís. 19 ř. zák. 
(ochranné známky) 
§ 5 
§ 14 
§ 17 

· 7408 
· 7408 
· 7408 

rIJen 14. čís. 186 ř. zák. na 
rok 1892 (mezinárodní do
prava železniční) 
čl. 4 
čl. 5 
čl. 6 
čl. 7 
čl. 8 
tl. 10 
čl. 11 

7333 
. .7440 

7333, 7440 
7076, 7333, 7440 

. . 7076 
7333, 7440 

.7440 

:, i 
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čís. 

1890 čl. 12 
čl. 18 
čl. 25 
čl. 29 
čl. 30 
čl. 41 

7349, 7440 
· 7333 

. . 7076 
7076, 7440 

.7076 
6853 

1891 prosinec 15 C1S. 4 ř. zák. 
(stanovy evange1. drkve) 
§ 62. 7206 
§ 66, čís. 4 . 7206 

1893 únor 11. čís. 22 ř. zák. (asa
nační zákon) 
§ 7 
§1O 
§ 30 

7045 
· 7045 
· 7045 

1894 březen 3. čís. 39 ř. zák. 
(p'lavba po Labi) 
§ 8 . 7634 
červen 16. čís. 64 z. zák. pro 
Moravu (stavební řád) 
§ 21 7012 

1895 listopad 20. čís. 167 ř. zák. 
(tarifní slevy) . . 7660 

1896 zák. čl. XXXIII. (slovensky 
trestný poriadok) 
§ 87 
§ 101 . 
§ 169 . 

· 6984 
· 6984 

6984 
červenec 7. čís. 140 ř. zák. 
(cesta z nouze) 
§ 1 
§ 15 
§ 16 
§ 25 
flJell 25. čís. 220 ř. 
(přímé daně osobní) 
§ 3 
§17 
§ 75 
§ 76 
§ 238 
§ 269 

7078, 7178 
· 6988 
· 6988 
· 7535 

zák. 

7261 
· 7261 
· 7261 
· 7571 
· 7584 
· 6913 

listopad 27. čís. 217 ř. zák. 
(organisační zákon) 
§ 79 7194 
§ 89 6708, 7153 
listopad 27 .. Čís. 218 ř. zák. 
(živnostenské soudy) 
§ 4 . 7496 

1897 květen 5. čís. 112 ř. zák. 
(jednací řád) 
§ 62 
§ 66 
§ 76 

· 6708 
· 7255 
· 7255 

Cís. 

1897 § 162 . . 7029' 
§ 261 . . 7668 
§ 379 . . 7273 
červenec 25. čís. 175 ř. zák. 
(odhadní řád) 
§9 .7304 
§ 16 . 7302 
§ 21 . . 7480 
§ 30 6990, 7005, 7180 
říjen 24. čís. 251 ř. zák. . 6903 
prosinec 9. čís. 283 ř. zák. 
(řízení ve věcech manžel
ských) 
§ 1 
§ 7 
§ 11 

· 7473 
· 7105 
· 6937 

1898 březen 9. čís. 41 ř. zák. (fi
nanční prokuratura) 
§ 2, čís. 9 . . 6885 
§ 4 . 6827 
březen 15. čís. 55 
(depo.sitní úřady) 
§ 1 (2) 
§ 3 
§ 4 
§11 

ř. zák. 

.7272 
· 7272 
· 7272 

7272 
-----L červenec ll. čís. 124 ř. zák. 

(zdanění kupce plného. 
práva) 
čl. ll. . . 7188 
listopad 
na rok 
právo) 

14. čís. 85 ř. zák. 
1899 (mezinárodní 

1899 září 1921 čís. 176 ř. 
(korunová měna) 

zák. 
6787 

§ 18 · 6894 
1901 červen ll. čís. 66 ř. zák. 

(VOdní stavby) . 7513 
1902 červenec 12. čís. 147 ř. zák. 

(ručení dráhy) 7161, 7336, 7458 
říjen 5. čís. 73 z. zák. pro 
čechy (domovní stoky) 
§ 80 7604 

1903 leden 4. čís. 10 ř. zák. (ter
mínové obchody obilí-mj 
§ 10 6971, 7490 
§ 11 7490 
červen 10. čís. 133 ř. zák. 
(revise společenstva) 
§ 1 
§ 2 
§ 3 
§ 9 

7125 
7125, 7160 

· 7160 
· 7125 

1903 červen 24. čís. 134 ř. zák. 
(pro\'áděcí nařízení k revisi 
společenstev) 

čís. 

§ 23 7125 

1905 únor 10. čÍs. 14 ř. zák. 
(ta1"1fy) . 7660 
květen 3. čís. 56- i. zák. pro 
Moravu (statut města Brna) 
§ 36, čís. 4 b) 7192, 7565 
§ 74 6866, 7275 
§ 75 6866, 7275 
§ 76 6865, 7275 

i 906 březen 6. čís. 58 ř. zák. 
(společnost s r. o.) 
§2 .6957 
§ 2, druh)' odstavec . 7111 
§ 5 7373, 7526 
§ 9. . . 6957 
§ 15 6950, 7584 
§ 38 . 6938 
§ 41 . 6938 
§ 54 . 6938 
'i 61 . 70\0 
§ 66 . 6938 
§ 75 . 7528 
§ 76 . 7028 
§ 79 . 7028 
§ 82 7584 
§ 84 . 7010 
duben 3. čÍs. 84 ř. zák. 
(šek) 
§ 19 

čís. ř. zák. 
(pensijní poíi-

7189 
prosinec 16. 
na rok 1907 
štěni)"') 
§ 1 
§ 1 '2 
§ 73 

6880 
. 6711 
6711, 6880 

1907 únor 5. čís. 26 ř. zák. 
(živnostensk)' řád) 
čl. V. vyhl. pat. 7404 
Vll. hlava . . . 7140 
únor 7. čís. 24 r zák. (za
bránční úrazúm a ochrana 
zdraví dělníků v živnosten-
ském provozu vysok)'ch 
staveb) 
§ 32 
srpen 16. čís. 199 ř. zák. 

7531 

(živnostenský řád) 
§ 15, čís. 15 . 7253 

6895, 6965, 
7253, 7543, 7640 

§ 19 

*) viz též 1920 únor 5 čís. 89 sb. 
z. a n. 

CivHní rozhodnutí IX. 

1907 § 25 
. § 30 

§ 55 
§ 99 

2373 

Čís. 

6845 
6845 

6895, 7640 
6659 

1908 srpen 7. čís. 68 z. zák. pro 
Čechy (usedlosti střední Vť
likosti) 
§ 1 
§ 6, čís. 4 

7472 
7472 

srpen 9. čís. 162 ř. zák. 
(automobilový zákon) 
§ 1 6925, 7305 

7305 § 2 
§ 2, poslední odstavec 6807 
§ 3 
§ 4 
§ 6 

§ 8 
§ 11 

a) 

· 7305 
6807, 7305 

7102 
7106 

· 6806 
6884 

1909 lbtopad ll. čís. 172 ř. zák. 
(dopravní řád železniční)*) 

1910 leden 16. čís. 20 ř. zák. (ob
chodní'~pomoc!1íci) 
§ 1 
§ 25 
§ 26 
§27 

§ 29 

čís. 1 
5 
6 

čís. 
čÍs. 

duben 28. čís. 81 
(autnmobily) 
§ 14 
§ 18 
§ 45 

6880 
7259 
7384 

6948, 7384 
7119 

7119, 7259 
6852 

6948, 7518 
f. zák. 

· 7603 
· 7441 
· 7441 
· 7446 

srpen 8. čís. 149 ř. zá'k. 
(malodráhy) . 7519 

1912 ó .. ří 18. čís. 191 r. zák. 
(kinematografy) 
§ 9 7643 
říjen 18. čís. 82 z. zák. pro 
Moravu (vodovod v Brně) 7565 

1913 duben 14. čís 67 ř. zák. 
(nakažlivé nemoci) 
§ 7 6707 
§ 36 . 6707 
červen 23. čís. 34 z. zák. 
pro čechy (rybolov) 
čl. IX. . 7204 

*) VlZ 1921 kvčten 13 čís. 203 sb. 
z. a n. 
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Čís. 

1914 leden 13. čís. 9 ř. zák. (stat-
koví úředníci) 
§5 
§ 29 
§ 30 

.7455 

.7455 

.7455 
červen 25. čÍs. 138 ř. zák. 
(pensíjní pojíštění) 
§ 73 . 5880 
říjen 12. čís. 276 ř. zák. 
(J. dílčí novela k obč. zák.) 
§ 15 . . . . 5570, 7185 
prosinec 10. čís. 337 ř. zák. 

J. Úpadkový řád. 

§ 1 
§5 
§ 7 
§ 8 
§to 
§ 20 
§ 28-31 
§ 30, čís. 1 
§ 31, čís. 2 
§ 38 (2) 
§ 39 (1) 
§ 40 
§ 44 
§ 45 

ČÍS. 

§ 47 
(3) 

§ 48 (3) 
- (4) 

§ 49 
§ 51, čís. 4 
§ 52 
§ 53 
§ 58 
§71 
§ 73 (2) 
§ 73 (3) 
§ 74 
§ 78 
§ 89 
§ 102 
§ 103 

§ \07 
§ 109 

(3) 

§ IlO (I) 
§ 119 

§ 120 
§ 125 

.5574 
5550, 5574 

· 5550 
· 5550 

5801, 7280 
· 7322 
· 7380 
· 7500 
.7500 
· 7503 
· 7503 
· 7503 

6674, 6962, 7500 
· 6858 
· 7657 

6858, 7322 
· 7550 
· 7550 
· 7339 
· 5858 
· 7164 

7261, 7501 
· 7164 
· 7\03 
· 7015 
· 6594 
· 7292 
.7240 
· 6558 
· 7297 
· 7240 
. 7240 
· 7128 
· 7128 
· 7128 
· 6719 

6858, 7086, 
7211, 7339, 7550 
5858, 7339, 7550 

5568, 7560 

1914 § 150 . 
§ 151 
§ 154 

§ 156 
§ 165 
§ 170 
§ 172 
§ 176 

čís. 2 

(2) 

Čís. 

6864, 7557, 7552 
· 5864 
· 7022 
· 7022 
· 7557 

5594, 7185 
· 7550 

7015, 7402 
6660, 7147 

· 7297 

II. Vyrovnací řád. 

§ 1 
§ 7 
§ 10 (I) 

· 7103 
· 7616 

6986. 7079, 
7193, 7392, 7485 

§ 10 (2--4) 
§ \O (3) 

· 7025 
· 7318 

§ \O (4) 
§11 
§ II (I) 
§ II (2) 
§ 12 
§ 12 (1) 
§ 12 (2) 
§ 16 
§ 21 
§ 23, čís. 
§ 33 
§ 39 
§ 42 
§ 45 
§ 47 

§ 49 
§ 50 (4) 
§ 52 
§ 53 
§ 55 
§ 56 

čís. 

§ 57 

§ 58 
§ 60 (2) 
§ 53 

· 7392 
6673, 6843, 5862 

7025, 7318 
· 7483 
· 5862 

7132, 7483 
7237, 7483 

· 7392 
· 5573 
· 7557 

.. .. 7657 
6673, 6843, 6978, 7299 

6553, 6729 
· 6843 

5673, 6864, 6919, 
6947, 6978, 7048, 
7299, 7318, 7341 
6562, 6986, 7485 

· 7536 
. . . '.' 7147 

5726, 7144, 7546, 7616 
5986, 7485 

· 7485 
.6729 

5663, 6714, 
6800, 5985, 7239 

· 6947 
· 7079 

7147, 7485 

llJ. Odpurčí řád · 5728 

§8 
§ II (2) 
§ 13 
§ 14 

· 7598 
· 7503 
· 7503 
· 7503 

1914 prosinec 26. čís. 18 z. zák. 
pro Moravu (zemská dávka 
z přín1stku hodnoty)*) 

Cís. 

§ 15 . 6855 
1915 M. E. 4070/1915 (vyrov

nací řád na Slovensku) 
§ 28 . 7666 
§ 42 . 7556 
březen 20. čís. 69 ř. zák. 
(vyrovnání záva·zků ve 
zlaté nebo cizí měně) 
§1 .6894 
§2 .6894 
červenec 22. čís. 205 ř. zák. 
(II. dílčí nov.) 
§ 4 7325, 7618 
září 15. čís. 279 ř. zák. 
(soudní poplatky) . 7536 
orosinec 21. čÍs. 380 ř. zák. 
'(prováděcí nařízení o soud- _ 
ních poplatcích) . . ,6701 
§ 15, čtvrtý odstavec. . 7410 

1916 únor 29, čís. 58 ř. zák. (za
chování služebních poměrů 
obchodních pomocníkit) 
§1 .6880 
§9 .6880 
březen 19. čís. 69 ř. zák. 
(lil. dílčí novela) 
§ 14 . .. .. 7617 
červen 28. čís. 207 ř. zák. 
(zbavení svéprávnosti) 
§ 3 
§4 
§7 
§ 8 
§ 25 
§ 26 
§ 28 
§ 29 
§ 46 
§ 49 
§ 56 

· 6875 
6875, 6929 
7179, 7487 

· 6667 
· 7311 
· 7311 

7266, 7311 
.7255 
· 7266 

6667, 7179 
6667, 7065, 7311 

1917 leden 15. čís. 32 ř. zák. 
§ 3 . . .' . 6891 
listopad 20. čís. 457 ř zák . 
(nemocenské pojištění) 
§ 6 g) .'. . . . 7314 
prosinec 23. čís. 501 ř. zák. 
(pojišťovací řád) . 6686 
§ II . 7263 
§ 12 . 7558 

-~~ 

1<) viz též 1922 duben 27. čís. 
143 sb. z. a ll. 

2275 

Cís. 

19\7 § 19 . 7331 
§ 28 6691, 6856, 7639 
§ 29 6691, 6771 
§ 50 . 7413 
§ 63 6825, 7413 
§ 64 . 7163 
§ 77 . 7413 
§ 120 . 7413 
§ 123 . 7413 
§ 128 . 6908 
§ 132 . 7324 
§ 136 . 6825' 
§ 147 . 7324 

1918 únor 16. čís. 66 ř. zák. (vá
lečná daň) 
§ 22 . 7501 
březen 21. čís. 105 ř. zák. 
(úpadek a vyrovnáni u spo
lečenstev) 
§ 1 
§ 3 (3) 
§ 15 
§ 18 

· 7396 
· 7401 
· 7396 
· 7395 

březen 21. čís. \09 ř. zák. 
(náhrada osobám neopráv-
něně odsouzeným) . . 7670 
říjen 28. čís. 11 sb. z. a n. 
(prohlášeni čsl. státu). . 6976 
listopad 2. čís. 3 sb. z. a n. 
(nejv. správní soud) 
§ 2 . . 7126, Dodatek l. 
§ 3 6873, 7126, Dodatek I., 

Dodatek IV., Dodatek V. 

§ 4 
§ 6 

Dodatek l. 
Dodatek V. 

listop'ad 2. čís. 4 sb. z. a n. 
(zemský "Civilní soud v 
Praze) . 6984 
prosinec 10. čís. 64 sb. z; 
a n. (mimořádná přechodna 
ustanovení na Slovensku) 
§ 2 . . . . . . 7247 
prosinec 19. čÍs. 91 sb. ~. 
a n. (pracovní doba osml
hodinná) . . . . . 6854 
§ 1 . 6814, 5920, 6953, 7404 
_ čís. 2. . . . . 7404 

§ 2 . 6814 
§ 4 .. . 7611 

, C1S. • 7577 
§ 6 

_ čís. 3 6814, 6953, 6893, 
7199, 7576, 7577, 7611 

§ 7 čís. 4 6814,6953, 6983" 
7199, 7576, 7577, 7611 

144" 
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čís. 

1918 § 12 
§ 13 

6983 
6854, 6953, 6983, 
7199, 7577, 7611 

1919 leden ll. čís. 11 sb. z. a n. 
(prováděcí nařízení k zá
konu o osmihodinné době 
pracovní) 6953, 7404 
leden 20. čís. 40 sb. z. a n. 
(obchod melasou) 
§ 2 
§1O 

7062 
7061 

§ 11 
§ 14 

· 7062 
7062 

únor 7. čís. 76 sb. z. a n. 
(obecní zřízení) 
§ 8' 7275 
březen" 19. čís. 145 sb. z. 
a n. (exekuce s l~akous-
kem). 6675, 7424, 7631 
duben 3. čís. 189 sb. z, a n. 
(školy) 
§ 7 · 6996 
duben 10. čís. 187 sb. z. a 
n. (měna) 
§ 6 . 6810, 6969, 7434, 7465 
duben 16. čís. 215 sb. z. a 
n. (záborový zákon) 
§ 1 . . . . 
§ 2 

· 6826 
· 7126 

§ 3 
§ 3 a) 
§ 7 

· 6826 
6698 

6717, 6979, 7148, 
7203, 7591, 7596, 7597 

6976, 7246 § 9 
§ 13 · 7502 
§ 18 a) · 7203 
kvčten 22. čís. 320 sb. z. 
a n. (rozluka manželství) 
§ 13 . 7250 
§ 13 a) 6936, 6937 

§ 15 
§ 16 

§ 17 
§ 19 

c) 6787, 6982, 7150 
e) . . 7673 
h) 7248, 7249, 7468 
i) 7249 
posl. odst. . 6937 

. .. 7439 
6944, 7245, 7438, 7439 

b) . .' 6804 
6982, 7014, 7439, 7497 

§ 20, čís. 1 
- čís. 2 

· 6816 
7230, 7497 

· 7214 
- čís. 3 · 7214 
květen 27. čís. 318 sb. z. 
a n. (zajištění pildy) 

1919 § 22 
§ 26 
červen 4. čís. 313 sb z. a 
n. (finanční prokllraturaY) 

Čís. 

7672 
6942 

§ 2 . . . . . . 6827 
červen ll. čís. 330 sb. z. a 
n. (Státní pozemlwv}' úřad) 
§ 3 . . . . 7403, 7529 
§ 4 7529 
§ 8 7529 
červen 28. čís. 217 sb. z. a 
n. na rok 1921 (smlouva ve 
Versailles) 
čl. 255 
čl. 276 
čl. 280 
čl. 297 
čl. 298 
čl. 299 
čl. 303 
čl. 305 
čl. 310 

6976 
6976 

· 6976 
6976 
6976 
6976 
6976 
6976 
6976 

červenec 17. čís. 421 sb. z. 
a n. (přeměna obecního 
statku v kmenové jmění 
obecní) 7456 

, červenec 22. čís. 438 sb. z. 
a n. (státní podpora při za
hájení soustavné clektrisace) 
§ 1 7183 
§ 3 7090 
§ 13 7090 
§ 18 6845 
§ 20 6845 
červenec 23. čís. 443 ::;b. z. 
a n. (obecní úředník) 
§2 
§ 40 
§ 41 

7134 
7134, Dodatek ll. 

· 7134 
červenec 24. čís. 462 sb. z. 
a n. (propůjčování míst le
gionářům) 
§ 12 . 7080 
srpen 11. (říšSkončmecká 
ústava) 
čl. 153 6976 
září 10. čís. 507 sb. z. a n. 
na rok 1921 (smlouva v 
Saint Germain) 
čl. 90-92 
čl. 94 
čl. 201 
čl. 208 

· 6976 
· 6976 
· 6976 
· 6976 

*) viz též 1898 březen 9 čís. 41 
ř. zák. 

1919 čl. 249 
či. 250 
čl. 267 
říjen 7. čí::;. 541 sb. z. a 11. 

(úprava poměru státnícl1 
zaměstnal1cú) 

Čí~. 

6976 
6976 
6976 

§ 4 . . . . . . 6887 
říjen 17. čís. 568 sb. z. a n. 
(válečná lichva) 
§ 11, čís. 4 
§ 20 (2) . . . 

6975, 7042 
6984 

říjen 30. čís. 592 sb. Z.' a n. 
(zábor bytu) 
§ 1 
§ 12 
§ 33 . 

7667 
6973 
7667 

listopad 14. čÍs. 610 sb. z. 
a· n. (melasová komise) . 7062 
prosinec 9. čís. 651 sb. z. a 
11. (právní čekatelé) 6977 
prosinec 17. čís. 16 sb. z. 
a n. na rok 1920 (obecní 
zaměstnanci) 
§ 2 
§ 6 
§ 7 
§1O 
§ 13 
§ 24 

· 7021 
7021, 7477 

· 7021 
· 7021 
· 7021 

6830 
prosinec 17. čís. 17 sb. z. a 
1.1. IJa rok 1920 (okresní za
městnanci) 
§ 10 . 7007 
§ 24 7007 

1920 leden 30. čís. 79 sb. z. a 11. 

o (válečná daň) 
čl. V. 7501 
leden 30. čís. 81 sb. z. a n. 
(pří dělový zákon) 

6826 
7596, 7597 
7596, 7597 

§ 1 
§ 23 
§ 38 
leden 30. čís. 82 sb. z. a n. 
( domovníci) 
§ 1 
§ 5 
§ 6 
§ 12 

6966, 7523, 7645 
· 7523 
· 7523 
· 6821 

únor 5. čís. 89 sb. z. a n. 
(pensijní pojištění)~:) 

· 7334 § 40 
§ 52 
§ 73 (7) 

· 7334 
· 7310 

*) viz též 1906 prosinec 16. čís. 1 
ř. zák. na rok 1907. 

22'17 

čís. 

1920 únor 6. t1S. 114 sb. z. a ll. 

(Velká Praha) 7604 
únor 20. čis. 142 sb. z. a n. 
(váleční poškozenci) 
§ 32 . . .. 7617 
únOr 25. čís. 144 sb. z. a 11 
(závodní a revírní rady) . 
§ 2. . . . '. 7366 

sb.z.an. únor 29. čís. 121 
(ústavní listina) 
§ 3 
§ 92 
§ 105 
§ 109 
§ 124 

6873, 

7011. 
6687, 6984 

Dodatek V. 
6976 
7405 

únor 29. čís. 122 sb. z. a 11. 
(jazykový zákon) 
§ 2 6860 
§ 7 7019, 7064 
březen 16. čís. 165 sb. z. a 
n. (státní policejní úřady) 7319 
březen 19. čis. 195 sb. z. 
a n. (služební požitky čes
koslovenského vojska) 
§ 6 . 
§ 12 
duben 8. čís. 309 sb. z. a 11. 
(dávka z majetku) 

7363 
7363 

§ 61 
§ 62 

§ 62 (4) 

7459, 7659 
7173, 7217, 

7301, 7459, 7659 
7036 

duben 8. čÍs. 275 sb. 
n. (ochrana nájemců) 
§ 12 
§ 14 

z. a 

. 7429 
7026 

duben 8. čís. 329 sb. z. a 
n. (náhradový zákon) 
§ 12 6826, 6902, 7126 
§ 14, čís. 4 . 6976 
§ 20 6730, 6826, 6901, 7126 
§ 20 (3) 6730, 6731, 7191, 7233 
§ 26 (I) 6698 
§ 29 6700, 7290 
§ 35 6976, 7246 
§ 37 . 6826 
§ 41 6700, 6976 
§ 43 6700 
§ 43 a) . 7502 
§ 44 (2) . 7529 
§ 47 . 6700, 6900, 

§ 48 
§ 50 

6942, 7290, 7403 
6732, 6900, 7575 

7220 

I 
I 

II 
il 
II 

I 
I 
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čís. 

1920 § 51 . 7290 
§ 59 7290, 7676 
§ 61 7290, 7676 
§ 73 . 7220, 7282 
§ 75 7220, Dodatek l. 
duben 9. čÍs. 222 sb. z. a 
n. (propočítání služební do-
by státních zaměstnancl1) 
§3 ...... 7363 
§ 4 . 7444 
duben 9, čís. 260 sb. z. a n. 
(obchod Uhlím) . 7585 
duben 14. čís. 299 sb. z. a n. 
(četnictvo) 
§ 12 . 7159 
§ 13 . 7159 
duben 14. čís. 302 sb. z. a n. 
(spořitelny) 
§ 10 6680, 7537 
duben 15. čís. 314 sb. z. a n. 
(exekuce na platy) 
§ 1 7293, 7312, 7313, 
. 7378, 7379, 7454 
§ 3 6748, 7117 
§ 5 . 7117 
duben 15. čís. 332 sb. z. a n. 
(zdravotní policie) 
§ 1 
§ 4 
květen 7. čÍs. 355 sb. z. a n. 

6707 
6707 

(hospodaření lihem) 
§ 6 · 6757 
červen 4. čís. 102 sb. z. a n. 
na rok 1922 (smlouva v 
Trianonu) 
čl. 232 · 6976 
čl. 233 · 6976 
čl. 250 · 6976 
červen 29. čís. 359 sb. z. a 
n. na rok 1922 (smlouva s 
Německem) . . . . 6976 
červenec 15. čís. 436 sb. z. 
a n. (váleční poškozen ci) 
§ 5 . 7617 
červenec 27. čís. 463 sb. z. 
a n. (prov. nař. k dávce z 
majetku) 
k § 62 7036, 7217, 7301 
červenec 27. čís. 524 sb. z. 
a n. (pojišťovací přirážky) 
§ 5 . . . . . . 7331 
září 13. čís. 532 sb. z. a n. 
e cizozemské akciové spo-
lečnosti) . 6861 

1920 říjen 25. čís. 612 sb. z. a n. 
(prováděcí nařízení k zá
konu o státní pOdpoře při 
zahájení soustavné elek
trisace) 

čís. 

§ 12 6845 
listopad 12. čís. 619 sb. z. 
a n. (obchod melasou) 
čl. 1. 7062 
prosinec 22. čís. 666 sb. z. 
a n. {propočítání služební 
doby stát. zaměstnanci't) . 7444 
§ 27. .... 7363 
prosinec 22. čís. 690 sb. z. 
a n. (převzetí soukromých 
železnic do správy státní) 
§ 4 6874 

1921 březen 11. čís. 100 sb. z. 
a n. (stavební ruch) 
§ 70 . 7667 
březen 11. čís. 108 sb. z. a 
n. (doplnění záborového 
zákona) 6979 
březen 17. čís. 121 sb. z. a 
n. (úprava starších smluv o 

, těžbě dříví) 
§ 6 7257 
březen 18. čÍs. 130 sb. z. 
a 11. (zaopatřovací požitky 
bS'valých zaměstnanců na 
velkém majetku pozem
kovém) 
§ 1 a) 7588 
§ 1 b) . · 7588 
§1O 
§ 13 . 
tabulka skupina 8 

· 7135 
· 7135 

7135 
květen 13. čís. 182 sb. z. a 
n. (uhelné hospodářství) . 7585 
květen 13. čís. 189 sb. z. 
a n. (prováděcí nařízení k 
zákonu o zaopatřovacích 
požitcích bývalých zaf!1ěst
nanců na velkém majetku 
pozemkovém . 7135 
květen 13. čís. 203 sb. z. 
a n. (dopravní řád želez
niční) 
§ 5 
§ 6 
§ 56 
§ 57 
§ 59 
§ 60 

. . 7627 
6798, 7627 
6715, 7440 

· 6798 
· 7627 
· 7660 

i 
J. 

1921 

čís. 

§ 70 
§ 71 
§ 76 (10) 
§ 84 

6775, 7349, 7586 
7586 
6741 

· 7076 
§ 86 10, 
§ 98 (3) 
§ 99 (3) 

čís. 3 . 7627 
· 7376 
· 7376 

květen 21. čís. 191 sb. z. 
a n. (nařízení o stavebním 
ruchu) 
§ 62 7281 
červen 23. čís. 225 sb. z. 
a n. (obvodové úřadovny 
pozemkového úřadu) 
čl. 1. 7529 
srpen 12. čís. 304 sb. z. a 
n. (zabírání budov pro úče-
ly' veřejné) 
§ I · 7352 
§ 4 (6) 
§ 6 
§7 

· 7352 
· 7352 

7352 
srpen 12. čís. 321 sb. z. a n. 
(daň z obratu) 
§ 12 
srpen 12. čís. 329 sb. z. a n. 
(finanč. hospodářství obec.) 

6883 

§ 5 (4) 6706, 7053 
§ 5 (5) 6706, 7053 
§ 16 (6) . . 6706 
§ 16 (7) 6706, 7053 
§ 18 (1) . 6706 
§ 18 (2) . 6706 
§ 18 (3) . . 6706 
§ 28 7210, 7565 
§ 37 . 7287 
§ 48 (2) . 7053 
srpen 12. čís. 330 sb. z. a n. 
(závodní výbory) 
§ 3 g) .. . 6873 
srpen 12. čís. 354 sb. z. a n. 
(převzetí statki't a majetku, 
připadlý·ch podle mírových 
smluv československému 
státu) 6827 
§ 3, čís. 2 6915 
říjen 20. čís. 373 sb. z. a n. 
(uvolnění obchodu melasou) 
§2 .7062 
prosinec 21. čís. 495 sb. z. 
a n. (výhody poskytnuté 
státním a jiným veřejným 
zaměstnancům z důvodů 
mimořádných poměrů) 
§ 3 7444, 7448 

1921 prosinec 29. čís. 496 sb. z. 
a n. (správa fondu pro za
opatření zaměstnancú vel
kostatku) 

2279 

čís. 

§6 .7282 
§ 7 a) . 7282 
čís. 393 -sb. z. republiky 
Rakouské 7424 

1922 leden 9. čís. 4 sb. z. a n. 
(smlouva s Italií) 
čl. 5 . . . 7200 
leden 25. čís. 38 sb. z. a n. 
(soudní poplatky) . 7536 
leden 27. čís. 45 sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 29 
§ 61 . 

· 7281 
· 7281 

leden 31. čís. 40 sb. z. a n. 
(adVOkátní řád) 
§ 1 (2) e), fl . 6977 
§4 .7229 
§ 5 .. 6977, 7229 
únor 15. čís. 69 sb. z. a n. 
(terminové obchody) 
§ 19 
únor 17. čís. 76 sb. z. a n. 
(vojenské zaopatřovací po
žitky) 

6971 

§ 92 · 7164 
duben 27. čís. 130 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 
§ 14 7346 
§ 18 · 7429 

§ 20 · 7026 
duben 27. čís. 143 sb. z. a n. 
(prováděcí nařízení k pře
chodné úpravě finančního 
hospodářství obcí) 6795, 6989 
§5 .6722 
§ 14 . . 7287 
§ 17 . 6722, 7005, 

7302, 7304, 7453 
květen 15. (úmluva Ně
mecka s Polskem) 
čl. 6 . 6976 
čl. 15 . . 6976 
květen 30. čís. 165 sb. z. a 
n. (započtení služby stát-
ním zaměstnancům atd.) . 7444 
červen 30. čís. 207 sb. z. a 
n. (soupis pohledávek) 6945, 

7039 
červenec ll. čís. 220 sb. z. 
a n. (novela k náhrad. zák.)_. 
§ 50 7220 



2280 

čís. 

1922 § 73 
§ 75 

. 7220 
7220 

červenec 11. čís. 225 sb .. z. 
a ll. (mimořádná opatření 
bytové péče) 6671 

7481 
6973, 7278, 7433 

7667 

§ 2 
§ 13 
§ 14 
červenec 11. čís. 242 sb. z. 
a n. (báňské bratrské po
kladny) 
§ 1 
§ 2 
§ 88 
červenec 13. čís. 230 sb. z. 
a 11 (stráž bezpečnost!) 

7534 
7366 
7534 

§ 1. .' 7448 
§ 3 7319, 7448 
červenec 13. čís. 236 sti. z. 
a ll. (převzetí výkonů zdra
votně policejních státem) 
§ 15-17 . 6707 
srpen 7. čÍs. 265 sb. z. a n. 
(soupis pohledávek) 

7120 
. 6945, 7039 

6945, 7039, 7285 

§ 2, čÍs. 4 
§ 7 
§ 9 
září 22. čís. 262 sb. z. a n. 
(právní čekatelé) 
§ 1, čís. 2 . 
§ 2 
říjen 5. čís. 295 sb. z. a n. 

6977 
6977 

(stráž bezpečnosti) 
§ 3 
§ 56 

. 7448 
7319 

říjen 21. ČÍS. 305 sb. z. a n. 
(zao:patření trval;rch za
městnanců na velkém ma
jetku pozemkovém) 

. § 10 
prosinec 20. čís. 394

v
.sb., z. 

a n. (služební, odpOClvne, a 
zaopatřovací požitky stat-
ních atd. zaměstnanců) 

7456 

§ 19 . 7319, 7444, 7448, 7451 
1923 leden 25. čÍs. 35 sb. z. a n. 

(stavební ruch) 
§ 29 . 7281 
§ 36 6692, 7510, 7570 
únor 8. čís. 29 sb. z. a 11. 

. (fond pro zaopatření za
mčstnanců ve1kostatkú) 
§ 13 
§ 14 al 
§ 15 

7282 
7282 
7282 

1923 březen 17. čfs. 146 sb. z. a 
n. na rok 1924 (úmluva s 
Jugoslavií) 

Čís. 

čl. 41 . 7042 
duhen 26. čís. S5 sb. z. a 
11. (ochrana nájemců) 
§ 18 7429 
§ 20 (1) 7026 
duben 26. čís. 86 sb. z. a n. 
(odklad exekuce vyklize-
ním) . . . . . . 7130 
duben 26. čís. S7 sb. z. a n. 
(mimořádná opatření by-
tové péče) 
čl. 1. 
§ 2 
§ 13 

6973 
. 6671 

7278 
červen S. čís. 121 sb. z. a n. 
(uplatnění nároků VUC! 

ústřednám. komisím, ústa
vům po případě jich odboč
kám (expositurám) a jin)frn 
hromadn)fm útvarům, které 
spolupůsohily při státním 
hospodaření předměty po
třehy) 
§ 2 7062 
červen S. čís. 123 sb. z. a n. 
(novela k procesním zákc-
nům) 
čl. XII. 7260 
červenec 13. čís. 228 sb. ~' 
a n. na rok 1924 (úmluva 
s Maďarskem ohledně po
jištění) 

čl. XIV. 7262 

červenec 19. čís. 160 sb. L 

a n. (stavební ruch) 
§ 2 
§ 49 
§ 50 
§ 51 
§ 52 
§ 54 (l) . 
§ 54 (3), čís. 5 

5692 
7422 
7570 
7281 

7422, 7570 
6692, 7510 

7510 

Drosincc 21. čís. 268 sb. z. 
~ [" •. (daň z obratu) 
§ 4, čís. 17 ..7157 
S 12 6883. 7157, 7307 
§ 49 7157. 7307 

1924 únor 29. čís. 46 sb. z. a n. 
(ochrana měny) 
~ 14 ' 7124 

}924 březen 31. čís. 146 sb. z. a 
n. (smlouva s Jugoslavií) 

Čis. 

čl. 20 . 7488 
čl. 21 . . 7488 
čl. 22 . . 7488 
čl. 34 . 7497 
duben 25. čís. 85 sb. z. a 11. 

(ochrana náje-mct"!) 
§18 .7429 
§ 20 (1) . . 7026 
duben 25. čÍs. 86 sb. z. a 11. 

(odklad exekuce) '. , 7130 
duben 25. čís. 92 sb. z. a 11. 

(labské plavební soudy) 
§ 2 a) 7634 
květen 30. čís. 124 sb. z. a 
n. (tisková novela) 
§ 20 . 7419 
§21 .7419 
červen 18. čís. 60 sb. z. a 
n. na rok 1926 (úmluva 
mezi československou re
publikou a republikou Ra
kouskou o úpravě závazkli) 
čl. 10. . . . . . 7120 
čl. 16 , 6912 
čl. 17 . 6912 
čl. 18 . . 6912 
čl. 46 7039, 7120 
červen 25. čís. 131 sb. z. 
a n. (exekuce na základě ti-
tult':'t· říšskoněmeckých) . 7063 
červen 26. čís. 172 sb. z. a 
n. (výpovědm řád pro Če-
chy) . . " ' 6788 
červen 27. čís. 224 sb. z. a 
J1.. (soupis pohledávek s Ma
ďarskem) 
§ 5 (4) 
§7 
§1O 

7202 
7202 

, 7202 
červenec 3. čís. 170 sb. z . 
a n. (hornické rozhodčí 
soudy) 
§2 .7366 
červenec 3. čís. 178 sb. z. 
a 11. (úplatkářství) 
§ 9 . 7315 
červenec 3. čís. 179 sb. z. 
a n. (zrušení svěřenství) 
§ 2 (4) 6709, 6763 
§3 .6859 
červenec 4. čís. 156 sb. z. 
a n. (daú z obratu) 
čl. 43 . 7307 

Civilnl rozhodnuti "tX 

2281 

Čis. 

1924 záři :·W. čís. 216 sb. z. a n. 
(válečné půjčky) . 6972 
§ 29 6969 
říjen 8. čís. 235 sb. z. a ll. 

(mimořádné úlevy při pla-
cení přím}'ch daní) . 7540 
říjen 9. čÍs. 221 sb. z. a n. 
(sociální pojištční) 
§ 28 
§ 29 
§ 69 
§ 173 
§ 269 

6735 
· 6735 
· 7581 
· 7571 
· 7581. 

říjen 10. čís. 239 sb. z. a n. 
(vkladní knížky akciov}'ch 
bank atd.) 
§ 1 . 6680, 7537 
říjen 10. čís. 240 sb. z. a n. 
(přiročí bank) 
§ 5 . 7500 
prosinec 13. čís. 276 sb. z. 
a n. (válečné Plljčky) 
čl. XXXVI. . 6969 
prosinec 22. čís. 286 sb. z. 
a n. (restrikčnÍ zákon) 
§ 4 · 7007 
§ 14 
§ 15 (4) 
§ 28 

· 7007 
6830, 7007 

· 7007 
prosinec 23. čís. 300 sb. z. 
a n. (prováděcí nařízení k 
zákonu O mimořádných úle
vách při placení přímých 
daní) 
§ 1 , 7540 
§ 4 . 75411 

1925 březen 6. čís. 5 sb. z. a n. 
pro rok 1926 (smlouva s 
Polskem) 
čl. 7, čís. 1 
- čís. 3 

· 7230 
· 723(1 

březen 26. čís. 48 sb. z. a 
n. (ochrana nájemců) 
§ 1 . . 
§ 1 (2), čís. 1 
§ 1 (2), čís. 6 . 
§ 1 (2), čís. 7 . 
§ 1 (2), čís. 9 
§ 1 (2), ČÍs. 12 
§ 1 (3) 
§ 2 (3)' 
§4 
§ 4 (3) 
§ 4 (5) 

· 6768 
· 7018 

70fí6 
· 7466 

6832, 750S 
· 7541 
· 6832' 

7023, 7406 
· 6987 
· 7018 

6784, 7649 
145 



k125 § 5 
§ 5 (2) 
§ 7 (I) 
§ 12 
§ 12 (1) 
§ 14 

čís. 

6832 
7649 

7522, 7640 
7389 

· 7652 
· 7346 

čís. :2 · 6973 
7429, 7464 

, 7043 
.7626 

702fi, 7242, 7345, 7652 

§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 20 (1) 

(2) 

(3) 
§ 22 
§23 
§ 25 
§ 29 
§ 31 (I) , 

§ 31 li ), 
§ 31 (1 ), 

§ 31 (2) 

čís. 

čís. 

čÍs. 

6677, 6690, 7430, 
7466, 7541, 7594 

· 7242 
· 7026 
· 6832 

ťi665, 7026; 7389 
· 6832 

6788, 7018, 
7143, 7383 

2 · 7342 
3 6735, 7023, 

7652 
,.6M2 

březen 31. čÍs. 51 sb. z. a n. 
(odklad exekuce vyk.lj~e"--
him) . . 7092, 7130, 7457 
§ 1 . 6696, 5727, 10M; 7075 
§2. .6925 
§ 3, 'is. 3 ; 6821 

J:?ísfu. c) · 7284 
čís. 4 7436 
Č1S. 5 7457 
čís. 6 · 7436 

§ 4 , 7602 
duben 23" čís. 56, sb. z. II n. 
ha rok 1926 (iímÍl1va s Pót
skeni) 
čl. 54 
čl. 55 
čl. 60 
čl. 62 
čl. 73 

· 7109 
· 7109 
· 7205 
· 7205 
· 7109 

1925 říjet! 15. čís. 217 sb. z. a II 

(provedení § 105 ústavní li

čís. 

stiny) 
§ 1 
§4 

. 7080 
Dodatek V. 

prosinec 15. čís. 249 sb. z. 
a n. (přertlšení sporů) 
§ 1 (3) . 7054 
§1(4) .7054 

1926 únor 3. čís; 17 sb. z. a n. 
(jazykové nařízení) 
čl. 4 (I) 7019 
čl. 4 (3) 6860, 7064 
čl. 14 . 7019 
čl. 16 6860 
čl. 18 6860 
čl. 19 6860, 7019 
čl. 96 (2) . . 701 9, 7064 
duben 23. čís. 56 sb. z. a n. 
(úmluva s Pólskeni) . . 6976 
červen 23. ČÍS. 156 sb. z. 
a n. _ (pohledávky Ze zá
vaiku hýv. RakOUska) 
§ 1 7547, 7595 
§ 4 7547 
červen 24. čís. 103 sb. z. 
á. n. (platový zákon) 
§ 13 . . 7228 
§ 144 . . 7228 
§ 148 . . 7448 
§ 212 . ... 7448 
červenec 2. 6s. 119 sb. z. 
a n, (zříienÍ okresl1ího sotJ-
dU civilního pro vnitřní 
Prahu) 
§ 2 . 7002 
srpen 26., čís. 165 sl?: z. a 
n. (exekuční soud v Praze) 
§1 .7002 

1927 duben 7. čís. 44 sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 46 7281 
§ 47 . 7281 
červenec 14. čís. 110 sb. z. 
a- n. (železniční přeprava) 7349 

vnl. Jiné předpisy. 
V)i n o s (vyhláška, nařízení) 111 i II i s t e r s t v a spr a v e d I h o s ti: 

1920 V ěstnik str. 144 7552 
ministerstv.a pro zásobovátlí lidu: 
19j9 dubell 3. čis. 20.S36/1919 7061, 7062 
ministerstva železnic: 
1919 řijen 18. čis. 54.942. . . 6758 
Hrl 1 srpen 23. čís. 47.603 Věstní1\: čís. 85 . 6758 

1921 zařl 24. čís. 53.924 (čís. 93 Věstníku) . 
19.'22 únor 15. čís. 80 čÍs. 13 Věstníku pro žel. a plavbu 

----c-- únor 20. čí". 67.734 z roku 1921 . 
- září 7. čÍs. 32.239 . . . . . 
- říJen 20. čís. 87 Věstníku pro žel. a plavbu . 

1923 květen 30. čís. 19.879 . . . . . . 
srpen 16. čís. 338 čÍs. 65/66- Věstniku pta žel. a plavbu 

2283 

· 7363 
· 7349 
· 6874 
· 6758 
· 6715 
· 6758 
· 7349 

Úprava poměrú zaměstnanců Košicko-Bohumínské dráhy: 

úřední list čís. 10 z 25. kvčtna 1920 . . 6874 

Všeobecné podmínky československych di"ah pro smlouvu 
o v leč k ách: 

§ 12 
§ 13 
§ 29 

§ 4 
§ 5 

Hambursk5' pobřežní regulativ ze dne 15. srpna 1888: 

Instrukce želEzniční sluzby: 

čl. 124 instrukce XIX. bod 5 . 

· 6715 
· 6715 
· 6715 

· 7076 
· 7076 

· 7195 

Tarifs- ulld Verkehrs-Anzeiger pro říši Německou: 

z 5. července 1921 ,čís .. 62 7333 

Všeobecné a z v I á š t 11 í pod m í n k y d O d á v Je '}" P r a ž C ů pro č s. 
statní dráhy: 

čl. 6 čís. 10 
čl. 18 čís. 9 

čís. 10 
čl. 19 . 

S 1 tl Ž e b n i řád zří z e 11 c Ů p o 11 I i Č' 11 í dr á II Y br 11 Č fl s k é: 

§ 2 
§ 35 (3) . 
§ 55 . 
§ 56 (3) . 
§ 115/2 c) 

.7469 
· 7469 
· 7469 
· 7469 

· 7628 
· 7628 

7628 
· 7628 
· 7628 

Regulativ platů zřízenců pOlIliční dráhy brriěr1ské' ze dne 
17. dubna 1923: 

§ 14/2 · 7628 

111 s t t II k cep ľ o V Ý k o 1'111 é o r g á n y ze dll e 12. č e rve II ce 1897 čís. 26 
V ě s t n. 

§ II 
§ 12 
§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 

Obě Ž 11 í k p o I i t i c k é spr á v y v Č ech ach: 

1919 prosinec 29 

· 7273 
· 7273 
· 7273 
· 7273 
, 7273 
• 7273 

· 6872 
145* 



Z284 tA 1972}' 
Uliční řád pro město pľahu~ 

§ 17 . .6777 

§ I 
§4 
§ 13 
§ 21 

§ 63 

§ 29 

§ 8 

§ 46 

č i s t i c í řád pro h 1 ~ v II í mě s taB r tl a ze dne 24. ti TI o r a 1896, 
čís. 2577 . . 7192 

Vyhláška magistrátu hlav. mčsta Prahy ze dne 
17. prosince 1908: 

S 1 II Ž e b TI í P r ag rn a t i k a m č s t a Z tl o j m a: 

Organisační statut města Znojma: 

Pravidla ovybíránÍ obecních dávek v Praze: 

Stanovy pražské plodinové bursy: 

Podmínky brérnské bursy na bavlnu 

SJanovy banky: 

· 7604 
7604 

· 7604 
· 7604 

· 6887 

· 6887 

.7210 

· 7200 

· 7340 

§ 20 6920 

Služební pragmatika bankovních úředníků: 
§ 43, čís. 3 . 6808 

§ 24 

§ 15 
§ 45 

ČÍs. 4 '. 6808 

Jednací řád pro ředitel~e bailky a dirigenty filiálek 6920 

Stanovy Městské spořitelny pražskÉ: 

Služební řád pro bankovní úředníky: 

Výklad stanov družstva 

· 7057 

· 7207 
· 7207 

6822, 7422 

Stanovy bytového družstva 7208,7422 "I! 

V Ý k 1 a d s ta n o v ž i v n o s ten s k é h o s pol e č e n s t va. 7140 oj, 

Výklad stanov spolku 6934,7167 

V Ý k lad k o I e k t i v ní sml o u vy. 6933 

Výklad -pojišťovacích podmínek 6686, 6691, 6771, 6824, 6825, 
6856, 6908, 6925, 7072, 7331, 

7413, 7434, 7639 

Statut Stálého 

čl. 34-36 
čl. 38 
čl. 59 
Nálezy jeho čís. 6 a 7 

D vor ume z i n á rod 11 í s p' r a v e d 1 11 o s t i: 

· 6976 
· 6976 
· 6976 
· 6976 
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